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Szám Tárgy Ol dal

Szer ve ze ti hí rek

Hon vé del mi mi nisz ter A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te ré nek pá lyá za ti fel -
hí vá sa a Hon véd kór ház-Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont Fek võ -
be teg osz tá lyok Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály és PIC osz -
tály ve ze tõ fõ or vo si mun ka kö ré nek el lá tá sá ra 341

HM KÁT Meg ha tal ma zások vissza vo ná sa NA TO vám ok má nyok ki ad má -
nyo zá sá val és a jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban 342

HM KÁT Meg ha tal ma zások NA TO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá ra és a
jog kö rök el lá tá sá ra 343

HM KLB A HM Köz pon ti La kás bi zott ság ide ig le nes sze mé lyi, to váb bá
a Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó hon vé del mi szer -
ve ze tek ide ig le nes szer ve ze ti össze té te lé rõl 344
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HATÁROZATOK

A köz tár sa sá gi el nök 
6/2011. (II. 3.) KE
h a  t á  r o  z a  t a

mér nök ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyá nak
meg szün te té sé rõl 

és szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Csák Gá bor mér nök ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo -
nyát 2011. feb ru ár 28-ai ha tállyal meg szün te tem és õt
2011. már ci us 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba
helyezem.

Bu da pest, 2011. ja nu ár 18.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. ja nu ár 18.

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

KEH ügy szám: IV-6/00185/2011.

A köz tár sa sá gi el nök 
28/2011. (II. 11.) KE 

h a  t á  r o  z a  t a
mér nök al tá bor nagy szol gá la ti vi szo nyá nak

meg szün te té sé rõl 
és szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján, a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Mi ki ta Já nos mér nök al tá bor nagy szol gá la ti vi szo -
nyát 2011. ja nu ár 25-én meg szün te tem és õt 2011. ja nu ár
26-ai hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Bu da pest, 2011. ja nu ár 6.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. ja nu ár 12.

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

KEH ügy szám: IV-6/00010/2011.

A hon vé del mi mi nisz ter
6 /2011. (HK 3.) HM

h a t á r o z a t a
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um biz ton sá gi ve ze tõ je

ki ne ve zé sé rõl

A mi nõ sí tett adat vé del mé rõl szó ló 2009. évi CLV. tör -
vény 23. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– fi gye lem mel a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let mû kö dé -
sé nek, va la mint a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl
szó ló 90/2010. (III. 26.) Korm. ren de let 5. §-ában a biz ton -
sá gi ve ze tõ sze mé lyé vel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek nek tör té nõ meg fe le lés re és a Nem ze ti Biz ton sá gi
Fel ügye let el nö ké nek IV-NBF/1/2-113/2010. ikt. számú
ügyiratba foglalt egyetértésére – 

ki ne ve zem

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um biz ton sá gi ve ze tõ jé vé

Hal mai Ottó (Bu da pest, 1954. áp ri lis 3.) mk. dan dár -
tá bor no kot, a HVK Hír adó, In for ma ti kai és In for má ció -
vé del mi Cso port fõ nök ség csoportfõnökét.

A hon vé del mi mi nisz ter nek, mint a mi nõ sí tett ada tot
ke ze lõ szerv ve ze tõ jé nek át ru há zott ha tás kö ré ben el jár va
lát ja el – fel adat-vég re haj tás és ko or di ná lás út ján – a sze -
mé lyi, fi zi kai, ad mi niszt ra tív, elekt ro ni kus biz ton ság ra vo -
nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sá nak felügyeletét a
Honvédelmi Minisztériumban.

Rész le tes fel ada ta it a mi nõ sí tett adat vé del mé rõl szó ló
2009. évi CLV. tör vény, a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let
mû kö dé sé nek, va la mint a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek
rend jé rõl szó ló 90/2010. (III. 26.) Korm. ren de let, to váb bá
a mi nõ sí tett adat elekt ro ni kus biz ton sá gá nak, va la mint a
rejt jel te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek és ha tó sá gi fel ügye -
le té nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 161/2010. (V. 6.)
Korm. ren de let tar tal maz za.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A hon vé del mi mi nisz ter
7/2011. (HK 3.) HM 

h a t á r o z a t a
rend sze re sí tés re ke rü lõ had fel sze re lé sek rõl 

A Rend sze re sí té si Bi zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be
vé te lé vel az aláb bi had fel sze re lé-sek rend sze re sí té sét
rendelem el:

1. RF -5800M-HH 101 tí pu sú kézi har cá sza ti több sá -
vos rá dió 

Ren del te té se: A rá dió biz to sít ja az al egy sé gek meg bíz -
ha tó, ope ra tív ve ze té sét. Ezen tí pu sú rá di ók bá zi sán szer -
ve zett össze köt te té sek a fel hasz ná lók ré szé re új in teg rált
szol gál ta tá sok be ve zet he tõ sé gét te szik le he tõ vé (pl.: mi -
nõ sí tett in fo-má ci ók, adat [kép, szö veg] to váb bí tá sát,
számítógéppel támogatott híradás-tervezést stb.). 

2. MV-300G tí pu sú gép jár mû fe dél ze ti har cá sza ti
URH

Ren del te té se: A gép jár mû be épít ve biz to sít ja az adott
szin tû har cá sza ti kom mu ni ká ci ót és a hor doz ha tó vá ala kító
kész let tel az al egy ség össze köt te té sét gép jár mû vön kí vül.

3. MV-300Pc tí pu sú harc jár mû fe dél ze ti har cá sza ti
URH rá dió

Ren del te té se: A rá dió a harc jár mû be épít ve biz to sít ja az
adott szin tû har cá sza ti kom mu ni ká ci ót az al egy ség ré szé re.

4. AN/PVS-14 tí pu sú mon oku lá ris éj sza kai fi gye lõ -
mû szer

Ren del te té se: A fi gye lõ mû szer kéz ben tart va, fej re, si -
sak ra vagy fegy ver re sze rel-ve le he tõ vé te szi éj sza ka
– hold fény vagy csil lag fény meg vi lá gí tás mel lett – a te rep
kis tá vol sá gú meg fi gye lé sét, al kal maz ha tó to váb bá me net
vég re haj tá sa kor, tûz ve ze tés hez, tér kép ol va sás hoz és
egyéb fel ada tok vég re haj tá sá ra.

5. THE ON NX-135C tí pu sú elõ tét éj jel lá tó irány zék
Ren del te té se: Nö ve li a 7,62×51mm Szép M1 tí pu sú

mes ter lö vész pus ka tü zé nek éj sza kai ha tá sos sá gát. Az
al kal ma zói igé nyek nek meg fe le lõ en biz to sít ja em ber
ala kú cé lok meg sem mi sí té sét mi ni mum 400 m-ig éj sza -
ka és szél sõ sé ges idõ já rá si vi szo nyok kö zött. Az al kal -
ma zott meg ol dás le he tõ vé te szi az irány zék gyors fel -
csat la koz ta tá sát és azt kö ve tõ en a fegy ver be lö vés és po -
zí ció vál toz ta tás nél kü li al kal ma zá sát nap pal és éj sza ka
egy aránt.

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

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A hon vé del mi mi nisz ter
9/2011. (I. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a 2011. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li 

mun ka rend 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 ja alap ján
– fi gye lem mel a 2011. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li
mun ka rend rõl szó ló 7/2010. (XII. 14.) NGM ren de let ren -
del ke zé se i re – a 2011. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li
mun ka rend del kap cso lat ban az aláb bi

uta sí tást

adom ki:

1. §

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

2. §

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

a) már ci us 19., szom bat mun ka nap, pén te ki mun ka rend del
már ci us 14., hét fõ pi he nõ nap,

b) no vem ber 5., szom bat mun ka nap, pén te ki mun ka -
rend del ok tó ber 31., hét fõ pi he nõ nap.

(2) 2011. már ci us 18. pén te ken és 2011. no vem ber
4. pén te ken hét fõi mun ka ren det kell al kal maz ni. 

3. § 

(1) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nél 2011.
de cem ber 27. és 2011. de cem ber 30. kö zött a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, kor mány tiszt vi se lõk, köz tiszt vi se -
lõk, köz al kal ma zot tak, mun ka vál la lók ré szé re az éves sza -
bad ság, il let ve a ki nem adott, ki fi ze tés re nem ke rü lõ és ér -
vény ben lévõ sza bad na pok ter hé re biz to sí ta ni kell a szol -
gá la ti hely tõl való tá vol ma ra dást.



(2) A HM-ben és a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó HM szer ve ze tek nél csak a hi va ta li
ügy in té zés hez mi ni má li san szük sé ges lét szá mot – szer ve -
ze ti egy sé gen ként (tit kár ság, fõ osz tály, cso port fõ nök ség)
leg alább 1 fõ – ve ze tõ be osz tá sú – hi va ta li ügye le test és
1 fõ ügy in té zõt – kell a szol gá la ti (mun ka)he lyen biz to sí ta -
ni. A hi va ta li ügye le tes szük ség ese tén le gyen ké pes az
adott szer ve zet sze mé lyi ál lo má nyá nak ki ér te sí té sé re.

(3) A (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó szer ve ze tek
ve ze tõi biz to sít sák te le fo non tör té nõ el ér he tõ sé gü ket.

(4) Az ál lo mány 2011. évi sza bad sá gá nak fel hasz ná lá -
sát az ál lo mány il le té kes pa rancs no kok (ve ze tõk) olyan
mó don ter vez zék, hogy az biz to sít sa az (1)–(2) be kez dé -
sek ben fog lal tak vég re haj tá sát.

4. §

(1) Ezen uta sí tás ban fog lal tak vég re haj tá sa nem érin ti a
ké szen lé ti és ügye le ti, va la mint a la kos sá gi el lá tá si fel ada tok
fo lya ma tos biz to sí tá sát. 

(2) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó HM-szer vek és szer -
ve ze tek, va la mint a mi nisz ter nek köz vet le nül alá ren delt
szer ve ze tek adott idõ szak ra vo nat ko zó hi va ta li ügye le té rõl 
a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ki mu ta tást ké -
szít, me lyet az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó HM-szer vek és
szer ve ze tek ve ze tõi ré szé re el jut tat. 

5. §

Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek a 2011. évi
te vé keny ség re vo nat ko zó ter ve i ket az ezen uta sí tás ban
fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel ké szít sék el.

6. §

Fel ha tal ma zást kap a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, az MK
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal, az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi -
va tal és a Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
fõ igaz ga tó ja, va la mint a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem fõ tit ká ra, hogy az alá ren delt szer ve ze tei mun ka -
rend jét – kü lö nös te kin tet tel az ál ta lá nos tól el té rõ mun ka -
idõ-be osz tás ban fog lal koz ta tot tak mun ka rend jé re – ezen
uta sí tás sal össz hang ban rész le te sen sza bá lyoz za.

7. §

Ez az uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ na pon  lép ha tály ba,
és 2012. ja nu ár 31-én 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 
10/2011. (I. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a köz al kal ma zot tak ré szé re biz to sít ha tó

2%-os mér té kû ke re set ki egé szí tés 
2011. évi fel szá mí tá sá ról és felhasználásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dé sé nek n) pont ja
alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi
költ ség ve té sé rõl szó ló tör vény re és a Hon véd sé gi Dol go -
zók Szak szer ve ze té vel (a to váb bi ak ban: HO DOSZ) foly -
ta tott egyez te tés re – a köz al kal ma zot tak ré szé re tör té nõ
2%-os mér té kû ke re set ki egé szí tés 2011. évi biz to sí tá sá ról
a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki. 

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé -
gé be, köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer -
ve ze tek nél, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um par la men ti ál lam -
tit ká ra ál tal fel ügyelt szer ve zet nél, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nél (a to váb bi ak ban együtt: 
hon vé del mi szer ve zet) fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ra 
ter jed ki.

(2) Az uta sí tás ha tá lya nem ter jed ki 
a) az ága zat hoz tar to zó, köz ok ta tá si, va la mint a fel sõ ok -

ta tá si te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek nél jog vi szony ban
álló,

b) az idõ sza ki fõ- és rész fog lal ko zá sú bér alap ter hé re
fog lal koz ta tott, va la mint

c) a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû né se mi att a
mun ka vég zés alól men te sí tett
köz al kal ma zot tak ra.

2. §

(1) A ke re set ki egé szí té si ke ret bõl a jo go sult köz al kal -
ma zot tak ré szé re – a 2010. de cem be ri fi ze té si fo ko zat sze -
rin ti il let mény és a be so ro lás sze rin ti rend sze res il let mény -
pót lé kok 2%-ának meg fe le lõ össze gû – kö te le zõ ke re set -
ki egé szí tést kell meg ál la pí ta ni. 

(2) A ke re set ki egé szí té si ke ret bõl az év so rán kép zõ dõ
meg ta ka rí tást az ál lo mány il le té kes pa rancs nok nak – a
HO DOSZ he lyi szer ve ze té vel egyez tet ve – a no vem ber
havi il let mény fo lyó sí tá sá val egy ide jû leg dif fe ren ci ált
mér té kû ke re set ki egé szí tés meg ál la pí tá sá ra kell fel hasz -
nál nia. A dif fe ren ci ált ke re set ki egé szí tés a hon vé del mi
szer ve zet bár mely, jo go sult köz al kal ma zott ja ré szé re biz -
to sít ha tó.
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(3) A ke re set ki egé szí tést az egyéb jog cí men meg ál la pí tott
ke re set ki egé szí tés tõl kü lön kell ke zel ni és nyil ván tar ta ni.

 3. §

(1) A ke re set ki egé szí té si ke ret bõl – az év köz be ni jog vi -
szony meg szün te té se ese tén – ki zá ró lag az ide ig le nes
jegy zék rõl ki vá lók ré szé re meg ál la pí tott kö te le zõ ke re set -
ki egé szí tés össze gét kell 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) ré szé re vissza je len te ni.

(2) A ke re set ki egé szí té si ke re tet 2011. de cem ber 31-ig
tel jes mér ték ben fel kell hasz nál ni. A ke re set ki egé szí té si
ke ret bõl a hon vé del mi szer ve ze tek kö zött át cso por to sí tás
nem hajt ha tó vég re.

4. §

(1) A ke re set ki egé szí tés meg ál la pí tá sá ra pa rancs ban
(ha tá ro zat ban) kell in téz ked ni.

(2) A köz al kal ma zot tat a ke re set ki egé szí tés össze gé nek
vál to zá sá ról írás ban tá jé koz tat ni kell.

5. §

(1) Azok a köz al kal ma zot tak, akik nek a jog vi szo nya
2011. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dik, a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint
a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei szer ve ze ti kor -
sze rû sí té sé nek egyes fel ada ta i ról szó ló 98/2010. (XI. 16.)
HM uta sí tás alap ján meg ala ku ló ka to nai szer ve ze tek nél, a
ko ráb bi ka to nai szer ve zet nél meg ál la pí tott il let mé nyük
alap ján vál nak jo go sult tá a ke re set ki egé szí tés re. A szük sé ges
össze get a HM KPH-tól kell igé nyel ni.

(2) A ke re set ki egé szí tés meg ál la pí tá sát úgy kell vég re -
haj ta ni, hogy a 2011. ja nu ár havi ke re set ki egé szí té sek je -
len uta sí tás sze rint meg ál la pí tott összeg ben ke rül je nek fo -
lyó sí tás ra.

(3) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett szer ve ze tek vo nat -
ko zá sá ban a HM KPH 2011. ja nu ár 25-ig adja ki a ka to nai
szer ve ze tek 2011. évi ke re set ki egé szí té si ke re tét.

6. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té telt kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it azon ban 2011. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.

(2) Ez az uta sí tás 2011. de cem ber 31-én 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 
11/2011. (I. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mint in téz mény

Koc ká zat ke ze lé si Sza bály za ta kiadásáról

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 97. § (1) be kez dés l) pont já ban
fog lal tak ra – a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um ra, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be
tarto zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség fel adat -
ellá tás ban érin tett ka to nai szer ve ze te i re (a to váb bi ak ban
együtt: hon vé del mi szer vek).

2. §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um mint in téz mény bel sõ
kont roll rend sze ré nek ré szét ké pe zõ Koc ká zat ke ze lé si
Sza bály za tát a je len uta sí tás mel lék le te ként ki adom.

3. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
és ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um mint in téz mény Koc ká zat ke ze lé si Sza bály za ta ki -
adá sá ról szó ló 48/2007. (HK 11.) HM uta sí tás.

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

Mel lék let 
a 11/2011. (I. 25.) HM uta sí tás hoz

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um mint in téz mény
 Koc ká zat ke ze lé si Szabályzata

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um mint in téz mény (a to váb -
bi ak ban: mi nisz té ri um) bel sõ kont roll rend sze ré nek ré szét
ké pe zõ koc ká zat ke ze lé si el já rá sa i nak vég re haj tá sa so rán
(koc ká zat azo no sí tá sa, mé ré se és ke ze lé se te kin te té ben) a
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak, va la mint a ha tá lyos
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HM uta sí tá sok ban fog lal tak nak meg fe le lõ en az aláb bi a kat
kell fi gye lem be ven ni:

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

E sza bály zat al kal ma zá sá ban:
a) Koc ká zat: mind azon ese mé nyek be kö vet kez té nek

va ló szí nû sé ge, me lyek hát rá nyo san érint he tik a mi nisz té -
ri um mû kö dé sét.

b) HM szer vek: a mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta (a to váb bi ak ban: HM SZMSZ) 1. § (2) be kez -
dés 7. pont ja sze rin ti szer ve ze ti ele mei.

2. §

A koc ká zat ke ze lé si te vé keny ség cél ja:
a) a koc ká zat elem zés so rán fel mér ni és meg ál la pí ta ni a

mi nisz té ri um te vé keny sé gé ben rej lõ koc ká za to kat;
b) a koc ká zat ke ze lés rend jé nek ki ala kí tá sa so rán meg -

ha tá roz ni azon in téz ke dé se ket és meg té te lük mód ját, ame -
lyek csök ken tik (il let ve meg szün te tik) a koc ká za to kat,
más részt meg elõ zik a mi nisz té ri um ra, il let ve a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um fe je zet re gya ko rolt ne ga tív ha tá sok be kö vet -
kez tét.

2. A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk ki je lö lé se

3. §

(1) A mi nisz té ri um koc ká zat ke ze lé si te vé keny sé ge a
HM SZMSZ-ében, il let ve gaz dál ko dá si in téz ke dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gek, fel ada tok ve ze tõi szin tû fe -
le lõs sé gi rend sze ré hez kö tött koc ká zat ke ze lé sen ala pul.

(2) A bel sõ kont roll rend sze ren be lül a mi nisz té ri um
koc ká zat ke ze lé si fel ada ta i nak el lá tá sá ért a HM köz igaz ga -
tá si ál lam tit ká ra (a to váb bi ak ban: HM KÁT) a fe le lõs, aki
te vé keny sé gét a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõk
út ján gya ko rol ja.

(3) A HM KÁT a koc ká zat ke ze lés rend jé nek mû köd te -
té sé ben szük sé ges kor rek ci ók meg ál la pí tá sa és el ren de lé se 
te kin te té ben tá masz ko dik a kül sõ el len õr zõ szer ve ze tek, a
HM fe je zet bel sõ kont roll te vé keny sé gé nek ko or di ná ci ó ját
vég zõ HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal (a továb -
biakban: HM KPH) és a mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé sét
vég zõ HM Bel sõ El len õr zé si Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM 
BEH) aján lá sa i ra, va la mint az il le té kes HM és MH szer ve -
ze tek ál tal vég re haj tott szak el len õr zé sek meg ál la pí tá sa i ra.

(4) A szak fel ada tok vég zé se so rán fel me rü lõ koc ká zat -
ke ze lé sért az aláb bi sze mé lyek a fe le lõ sek:

a) a HM-szer vek ve ze tõi sa ját szer ve ze tük te vé keny sé ge;
b) a HM KPH el len õr zé si és el len jegy zé si igaz ga tó ja a

pénz ügyi és szám vi te li szak te rü let;

c) az MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka az utalt sá gi
rend nek meg fe le lõ en, el lá tá si szak te rü le tei vo nat ko zá sá ban.

(5) Az el lá tást biz to sí tó hon vé del mi szer vek ve ze tõi
szer ve ze tü ket il le tõ en kö te le sek in téz ked ni az utalt hon vé -
del mi szer vek bel sõ kont roll rend sze re ki dol go zá sá ban, el -
len õriz he tõ, do ku men tált mó don tör té nõ szak mai együtt -
mû kö dés re, a kap cso ló dó te vé keny sé gek, il let ve a kö te le -
zõ egyez te té sek meg ha tá ro zá sa, a koc ká za tok fel mé ré se,
ér té ke lé se és ke ze lé se te rén je lent ke zõ fel ada tok, a kap -
cso ló dá si pon tok, ha tás kö rök egy ér tel mû, össze han golt
sze re pel te té se ér de ké ben.

(6) A szer ve ze ti el kü lö nü lés okán je lent ke zõ, az el lá tói
jo go sult ság ból, kö te le zett ség bõl fa ka dó fo lya ma tok sza -
bály- és elõ írás sze rû vég re haj tá sá ért az el lá tó hon vé del mi
szerv ve ze tõ je, az el lá tott hon vé del mi szerv bel sõ kont roll -
rend sze ré be tör té nõ be épí té sé ért az el lá tott hon vé del mi
szerv ve ze tõ je a fe le lõs.

(7) A te vé keny sé gek mély sé gét, rész le tes sé gét ki zá ró -
lag az el lá tott hon vé del mi szerv kap cso ló dó szak fel ada ta i -
val össz hang ban kell meg ha tá roz ni.

(8) Koc ká zat ke ze lõ a fen ti e ken túl min den olyan sze -
mély, aki dön té se i vel, te vé keny sé gé vel be fo lyás sal bír a
szer ve ze ti cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fo lya ma tok ra.

(9) A mi nisz té ri um koc ká zat ke ze lé sé vel kap cso la tos
fel ada ta i nak vég re haj tá sát a HM Kont roll ing és Sza bá lyo -
zá si Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM KSZF) ko or di nál ja.

3. A koc ká zat ke ze lé si fel ada tok 
meg ha tá ro zá sa

4. §

(1) A mi nisz té ri um koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ i -
nek fel ada ta az éves mun ka terv és a költ ség ve té si terv ki -
ala kí tá sa, vég re haj tá sa, bel sõ kont roll ja so rán a koc ká za ti
té nye zõk és ele mek azo no sí tá sa, a koc ká za tok va ló szí nû -
sé gé nek meg ha tá ro zá sa, a koc ká za tok ha tá sa i nak mé ré se
és le he tõ ség sze rin ti csök ken té se.

(2) A koc ká zat elem zés nek fel kell ölel nie a mi nisz té ri -
um va la mennyi ter ve zé si és vég re haj tá si szak te vé keny sé -
gét, va la mint a fe je zet fel adat rend sze ré re ha tás sal és be fo -
lyás sal bíró fo lya ma to kat.

(3) A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ(k)
a) sa ját szak te rü le tük vo nat ko zá sá ban el vég zik a mi -

nisz té ri um te vé keny sé gé re ha tás sal lévõ fel ada ta ik azo no -
sí tá sát és koc ká zat ér té ke lé sét;

b) az éves mun ka terv és a költ ség ve té si terv el fo ga dá sa
után, az el len õr zé si nyom vo nal és a koc ká zat-nyil ván tar tás 
fe lül vizs gá la tá val, az új, il let ve év köz ben je lent ke zõ fel -
ada tok vo nat ko zá sá ban a koc ká zat-nyil ván tar tá si táb lá zat
ki töl té sé vel el ké szí tik a szak te rü le tü kön fel me rü lõ koc ká -
za tok elem zé sét, meg ha tá roz zák azok ke ze lé si mód ját;

c) a szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sát kö ve tõ en
in téz ked nek azok vég re haj tá sá ra és el len õr zé sé re.
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4. Koc ká zat ke ze lé si Bi zott ság

5. §

(1) A koc ká zat ke ze lé si fel ada tok mi nisz té ri u mi szin tû
össze han go lá sa, a mi nisz té ri um koc ká zat-nyil ván tar tá sá -
nak össze ál lí tá sa a HM Koc ká zat ke ze lé si Bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: HM KKB) fel ada ta.

(2) A HM KKB tag jai a 3. § (4) be kez dé sé ben fel so rolt
szer ve ze tek ve ze tõi ál tal ki je lölt sze mé lyek (koc ká zat ke -
ze lé si fe le lõ sök), ve ze tõ je a HM KSZF Kont roll ing Osz -
tály osz tály ve ze tõ je (fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes).

(3) A HM KKB ülé se it fél éven te, a koc ká zat-nyil ván -
tar tá sok áp ri lis 15-ei és ok tó ber 15-ei fe lül vizs gá la tát meg -
elõ zõ en tart ja. In do kolt eset ben so ron kí vü li ülést a HM
KKB ve ze tõ jé nél kell kez de mé nyez ni.

5. A koc ká zat azo no sí tá sa, az azo no sí tás ke re te i nek
meg ha tá ro zá sa

6. §

(1) A koc ká zat azo no sí tás cél ja an nak meg ál la pí tá sa,
hogy a HM szerv ál tal vég zett te vé keny ség nek me lyek a
mi nisz té ri um, il let ve a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet
fel ada ta i nak el lá tá sát ve szé lyez te tõ fõ koc ká za ti té nye zõi.
A te vé keny ség so rán fel me rü lõ koc ká za tok tí pu sa it, a ti pi kus
koc ká za ti té nye zõ ket és azok le het sé ges ke ze lé si le he tõ sé -
ge it je len sza bály zat 1. szá mú füg ge lé ke tar tal maz za.

(2) A koc ká za ti té nye zõk azo no sí tá sát a koc ká zat ke ze -
lé sért fe le lõs ve ze tõk vég zik a mi nisz té ri um el len õr zé si
nyom vo na la te vé keny sé gei alap ján.

6. A koc ká za ti té nye zõk ér té ke lé se

7. §

(1) A be azo no sí tott koc ká za ti té nye zõ ket azok fel me rü -
lé sé nek va ló szí nû sé ge és a te vé keny ség re gya ko rolt ha tá sa 
alap ján te vé keny sé gen ként az aláb bi táb lá zat sze rint kell
ér té kel ni:

  A koc ká za ti té nye zõ ha tá sa

 Ala csony  Kö ze pes  Ma gas

 1  2  3

A koc ká za ti
té nye zõ
va ló szí nû sé ge

Ala csony 1  1  2  3

Kö ze pes 2  2  4  6

Ma gas 3  3  6  9

(2) A koc ká za tok be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé gét a
te vé keny ség jel le ge sze rint kell az ala csony, kö ze pes vagy
ma gas ka te gó ri á ba so rol ni.

(3) A mi nisz té ri um te vé keny sé gei koc ká zat elem zé sét,
il let ve an nak fe lül vizs gá la tát fél éven te, a tárgy évi mun ka -

terv el ké szí té se kor, nem ter ve zett fel ada tok ese tén év köz -
ben, a fel ada tok fel me rü lé se kor kell vég re haj ta ni.

(4) El fo gad ha tó koc ká za ti szint: azon koc ká za ti té nye zõk,
me lyek va ló szí nû sé gé nek és ha tá sá nak szor za ta 1–3 közé
esik, el fo gad ha tó koc ká za tú nak mi nõ sül nek. Ese tük ben
koc ká zat ke ze lé si in téz ke dés re nincs szük ség.

7. A koc ká zat ke ze lés, a koc ká za tok ra adott vá la szok
meg ha tá ro zá sa

8. §

(1) A fel tárt koc ká za tok is me re té ben sa ját szak te rü le tük
vo nat ko zá sá ban a koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk
meg ha tá roz zák, hogy az egyes fel ada tok/te vé keny sé gek
vo nat ko zá sá ban az aláb bi koc ká zat ke ze lé si mó dok kö zül
me lyi ket kell al kal maz ni:

a) koc ká zat át adá sa (Á) – biz to sí tás kö té sé vel:
A szük sé ges biz to sí tá sok meg kö té sé re 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) in téz ke dik. A biz to sí tá si igé nye ket a HM-I.
Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re -
fe ra tú ra út ján a HM KPH ve zér igaz ga tó ja ré szé re kell fel -
ter jesz te ni.

b) koc ká zat el vi se lé se (E) – nincs re ak ció:
Kül sõ koc ká za ti té nye zõk ese té ben, il let ve ha a koc ká -

za ti té nye zõ fel me rü lé si va ló szí nû sé ge és ha tá sa ér té ke i -
nek szor za ta 1–3 közé esik, to váb bi in téz ke dés nem szük -
sé ges.

Kül sõ koc ká za ti ele mek nek kell te kin te ni a mi nisz té ri -
um alap ren del te tés sze rin ti fel ada ta i nak azon koc ká za ti té -
nye zõ it, me lyek fel me rü lé se füg get len a mi nisz té ri um te -
vé keny sé gé tõl, ezért azok ke ze lé se a mi nisz té ri um ban
nem le het sé ges.

c) koc ká zat el fo gad ha tó szint re csök ken té se (K):
A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk meg ha tá roz zák,

il let ve az il le té kes ve ze tõ nél kez de mé nye zik azok nak az
in téz ke dé sek nek a meg té te lét, ame lyek a koc ká za ti szint
csök ke né sét ered mé nyez he tik.

d) koc ká za tos te vé keny ség be fe je zé se (B):
Amennyi ben egy adott szer ve ze ti elem alap ren del te té -

sé be nem tar to zó te vé keny sé gé nek koc ká za ta meg ha lad ja
a mi nisz té ri um szá má ra a te vé keny ség vég zé sé bõl szár ma -
zó elõ nyö ket, és le he tõ ség van rá, az érin tett szer ve ze ti
elem ve ze tõ je ja vas la tot te het a HM VGHÁT út ján a HM
KÁT ré szé re az adott te vé keny ség be szün te té sé re vagy ki -
szer ve zé sé re.

(2) A ki e mel ten nagy koc ká za tú te vé keny sé gek ese té -
ben (ahol a koc ká zat be kö vet ke zé se va ló szí nû sé ge és ha tá -
sa ér té ke i nek szor za ta 9) a HM KÁT in téz ke dik azok el -
len õr zé sé re (pre ven tív el len õr zés), fo lya ma tos je len tést,
be szá mo lót kér, vagy a HM BEH ha tás kö ré be tar to zó ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zést kez de mé nyez az adott fo -
lya mat ér té ke lé se és ha té kony koc ká zat ke ze lé se cél já ból.
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(3) A koc ká zat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõk a szak te rü le -
tük vo nat ko zá sá ban gon dos kod nak a vá lasz tott in téz ke dé -
sek koc ká zat ke ze lé si fo lya mat ba tör té nõ be épí té sé rõl fi -
gye lem be véve a koc ká zat ke ze lõ kont rol lok (meg elõ zõ,
kor rek ci ós, irány mu ta tó, fel de rí tõ kont rol lok) al kal ma zá -
sá nak aláb bi jel lem zõ it:

a) Meg elõ zõ (pre ven tív) kont rol lok: kor lá toz zák egy
nem kí vánt kö vet kez ménnyel járó koc ká zat be kö vet ke zé -
sé nek le he tõ sé gét. A mû kö dõ bel sõ kont rol lok több sé ge
eh hez a ka te gó ri á hoz tar to zik. (Pél da az ilyen jel le gû kont -
roll ra bi zo nyos fel ada tok szét vá lasz tá sa {pél dá ul: kö te le -
zett ség vál la lás és an nak el len jegy zé se, utal vá nyo zás, és
an nak el len jegy zé se}, vagy egyes te vé keny sé gek el lá tá sá -
ra csak meg ha tá ro zott sze mé lyek fel ha tal ma zá sa.)

b) Kor rek ci ós (kor rekt ív) kont rol lok: a re a li zá ló dott,
nem kí vánt koc ká zat kö vet kez mé nye it kor ri gál ják, úgy,
hogy ki se gí tõ meg ol dást nyúj ta nak a kár vagy vesz te ség
csök ken té sé re. (Pél dá ul olyan szer zõ dé si fel té te lek ki kö té -
se, ame lyek vé dik a fe le ket eset le ges vesz te ség ese tén.)

c) Irány mu ta tó (di rekt ív) kont rol lok: egy bi zo nyos, kí -
vánt kö vet kez mény el éré sét biz to sít ják. Ál ta lá ban egy te -
vé keny ség vagy te vé keny ség cso port konk rét lé pé se it,
vég re haj tá sát tar tal maz zák. (Pél dá ul kü lön bö zõ el já rás -
ren dek, elõ írá sok, ve ze tõi uta sí tá sok ké szí té se.)

d) Fel de rí tõ (de tek tív) kont rol lok: azt a célt szol gál ják,
hogy fényt de rít se nek olyan ese tek re, ami kor nem kí vánt
ese mé nyek kö vet kez tek be. Mi vel csak az ese mény be kö -
vet ke zé se után fej tik ki ha tá su kat, ezért csak ab ban az eset -
ben hasz nál ha tók, amennyi ben le he tõ ség van a koc ká zat
ha tá sá nak az el fo ga dá sá ra. (Pél dá ul kü lön bö zõ el len õr zé -
sek – lel tá ro zás, köny ve lé si té te lek egyez te té se.)

(4) Az egyes koc ká za ti le he tõ sé gek be kö vet ke zé se va -
ló szí nû sé gé nek csök ken té sét, vagy meg szün te te té sét leg -
ha té ko nyab ban a kü lön bö zõ mó dok együt tes al kal ma zá sá -
val le het, il let ve kell el ér ni. 

(5) Szük sé ges fel mér ni a vá lasz tott in téz ke dés ha tá sát
is, a fel mé rés ered mé nyét össze kell vet ni az adott mû ve -
let tel, te vé keny ség gel kap cso la tos ere de ti leg ter ve zett
vég ered ménnyel.

8. A koc ká zat ke ze lés idõ tar ta ma

9. §

(1) A koc ká zat ke ze lé si te vé keny ség át fog ja a tel jes
költ ség ve té si évet, fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni,
és ér té kel ni kell a fo lya ma to kat, fris sí te ni a meg ál la pí tá so -
kat, il let ve el len õriz ni a meg tett in téz ke dé sek ha tá sa it.

(2) A koc ká za tok fe lül vizs gá la ta so rán
a) fel kell mér ni, hogy a ko ráb ban be azo no sí tott koc ká -

za ti té nye zõk még min dig fenn áll nak-e, eset leg me rül tek-e 
fel új koc ká za ti té nye zõk, vál to zott-e az egyes koc ká za tok
be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé ge, il let ve szer ve zet re gya -
ko rolt ha tá sa;

b) meg kell vizs gál ni, hogy az adott HM-szer ven be lül
mû kö dõ kont roll te vé keny sé gek meg fe le lõ en tud ják-e
csök ken te ni a fel me rü lõ koc ká za tok ha tá sát, be kö vet ke zé -
sük va ló szí nû sé gét, szük ség van-e új kont roll te vé keny sé -
gek be ve ze té sé re, a meg lé võk ki bõ ví té sé re, eset leg a fe les -
le ges sé vál tak ki szû ré sé re.

9. A koc ká za tok és in téz ke dé sek nyil ván tar tá sa

10. §

(1) A HM KSZF el ké szí ti és ve ze ti a mi nisz té ri um
össze sí tett koc ká zat-nyil ván tar tá sát. A nyil ván tar tás te vé -
keny sé gen ként/fel ada ton ként min den koc ká za ti té nye zõ re 
néz ve tar tal maz za:

a) a koc ká zat be kö vet ke zé se va ló szí nû sé gé nek és a
szer ve zet re gya ko rolt ha tá sa nagy sá gá nak ér té ke lé sét, il -
let ve ezek szor za tát;

b) a koc ká zat ke ze lé sé re ja va solt in téz ke dést;
c) a fe le lõs meg ne ve zé sét;
d) a koc ká zat ke ze lés ha té kony sá gát el len õr zõ el já rás le -

írá sát;
e) nem meg fe le lõ ha té kony sá gú koc ká zat ke ze lés ese tén

az al kal ma zan dó el já rás le írá sát.
(2) A koc ká zat elem zés a szak te vé keny sé gek vég zé se so -

rán fo lya ma to san je lent ke zõ fel adat, mely nek so rán a koc -
ká zat ke ze lé si fe le lõ sök a köz pon ti koc ká zat-nyil ván tar tás
ve ze té sé hez fél éven te (áp ri lis 15-ig, il let ve ok tó ber 15-ig) a
je len sza bály zat 2. szá mú füg ge lé ke, a te vé keny ség so rán
be kö vet ke zett koc ká za tok ról 3. szá mú füg ge lé ke sze rin ti
for má ban ada to kat szol gál tat nak a HM KSZF ré szé re.

(3) A HM KKB ve ze tõ je éven te feb ru ár 28-ig je len tést
ké szít a HM VGHÁT út ján a HM KÁT ré szé re, mely ben
az in téz mé nyi költ ség ve té si be szá mo ló el ké szí té se ré sze -
ként összeg zi, elem zi az elõ zõ év koc ká zat ke ze lé si te vé -
keny sé ge so rán nyert ta pasz ta la to kat.

(4) A koc ká zat-nyil ván tar tás fe lül vizs gá la tát a HM el -
len õr zé si nyom vo na lá nak vál to zá sa kor, de leg alább fél -
éven te áp ri lis 15-ig, il let ve ok tó ber 15-ig kell el vé gez ni.

290 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



1. szá mú füg ge lék a mi nisz té ri um Koc ká zat ke ze lé si Sza bály za tá hoz

Koc ká zat tí pu sok és ti pi kus koc ká za ti té nye zõk (minta)

Koc ká zat tí pu sa  Le írá sa  Konk rét koc ká za ti té nye zõk  Ke ze lé si le he tõ sé gek

 1. Kül sõ koc ká za tok

 1.1. Gaz da sá gi inf lá ció ma ga sabb 
a ter ve zett nél

a költ ség ve té si for rá sok
szû kös nek bi zo nyul nak

ta ka ré kos gaz dál ko dás

 1.2. Inf ra struk tu rá lis az inf ra struk tú ra
hi á nyos sá gai vagy hibái

szol gál ta tás idõ sza kos
ki ma ra dá sa
(gáz, vil lany, víz)

tar ta lék ka pa ci tás biz to sí tá sa

 1.3. Jogi és sza bá lyo zá si jog sza bá lyok vagy egyéb
sza bá lyo zók hi bái, hi á nya,
bo nyo lult sá ga, egy más nak
el lent mon dó jog sza bá lyok,
tör vény vég re haj tá si
ren de le té nek hiánya, idõbeli 
csúszása

sza bá lyo zat lan te rü le tek,
jog sza bály vál to zás

jog sza bály/sza bá lyo zó
al ko tás, il let ve an nak
kez de mé nye zé se

 1.4. Po li ti kai kor mány vál tás, a szer ve zet
te vé keny sé gé nek po li ti kai
meg íté lé se változik

po li ti kai el len ál lás 
a szer ve zet te vé keny sé gé vel
kap cso lat ban

lob bi te vé keny ség

 1.5. Ele mi csa pá sok „vis ma i or” ese mé nyek tûz, ár víz, bel víz stb.
ked ve zõt len idõ já rás

ka taszt ró fa vé del mi terv
ké szí té se, te vé keny ség 
más idõ pont ra he lye zé se,
fel ké szü lés a tervezéskor

 2. Pénz ügyi koc ká za tok

 2.1. Költ ség ve té si a fel adat el lá tá sá hoz
elég te len a ren del ke zés re
álló forrás

költ ség ve té si el vo nás pri o ri tá sok ki je lö lé se,
fel adat el ha gyás
kez de mé nye zé se

 2.2. Gaz da sá gi, 
pénz ügyi és va gyon el le ni
bûn cse lek mé nyek

szán dé kos ma ga tar tás sal
tör té nõ kár oko zás

esz köz vesz tés, lel tár hi ány õr zés-vé de lem
el len õr zé sé nek
meg szer ve zé se, bel sõ
el len õr zés, nyil ván tar tá sok
fegyelmi eljárás

 2.3. Fe le lõs ség vál la lá si el len jegy zé si el já rá si hi bák,
sza bály ta lan
kö te le zett ség vál la lás

el len jegy zés el ma ra dá sa,
jog ta lan ki fi ze té sek

bel sõ (ve ze tõi) el len õr zés

 3. Te vé keny sé gi koc ká za tok

 3.1. Mû kö dé si el ér he tet len cél ki tû zé sek,
csak rész ben meg va ló su ló
fel ada tok mû kö dé si
fo lya ma tok nem ha té kony
ki ala kí tá sa el lá tá si hi bák
(szak ágak sze rint),
jogszabályok megsértése

erõ for rá sok pa zar ló
fel hasz ná lá sa, épü le tek
út há ló zat rossz ál la po ta
ke vés/rossz mi nõ sé gû a
ren del ke zés re álló anyag

ha té kony sá gi szá mí tá sok,
el len õr zés out so ur cing
felújítás

 3.2. In for má ci ós in for má ció hi ány,
meg ala po zat lan dön té sek

elõz mé nyek is me re té nek
hi á nya, el ma radt fel ada tok,
elég te len in for má ció áram lás

dön tés ki zá ró lag 
az elõz mé nyek 
(ko ráb bi anya gok)
is me re té ben in for má ci ós
csa tor nák kiépítése
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Koc ká zat tí pu sa  Le írá sa  Konk rét koc ká za ti té nye zõk  Ke ze lé si le he tõ sé gek

 3.3. Tech no ló gi ai csök ke nõ ha té kony ság
az el avult tech ni ka mi att,
rend szer hi ba

tûz-, rob ba nás- stb.
ve szé lyes anya gok
hasz ná la ta,
szá mí tás tech ni kai hát tér
hi á nyos sá gai, el avult
esz kö zök, bal eset ve szély,
kár oko zás harmadik
személyeknek

fel ké szí tés, mun ka vé del mi
ok ta tás, a bal ese tek re való
elõ ze tes fel ké szü lés,
be ru há zás el len õr zés,
át vizs gá lás gya ko ri sá gá nak
eme lé se, beszerzés
kezdeményezése

 3.4. Dön té si hosszú dön té si lánc,
kom pe ten ci ák nem
egy ér tel mû ek, ha tás kö rök
át fe dik egy mást, egyes
te rü le tek nek nincs gaz dá ja,
rö vid határidõ szabása

ké sõn meg ho zott dön té sek
„egy más ra mu to ga tás”

dön té si lánc pon to sí tá sa,
sza bá lyo zók vál toz ta tá sa,
dön té si ha tás kö rök
ala cso nyabb szintre
szállítása

 4. Em be ri erõ for rás koc ká za tok

 4.1. Sze mély ze ti a szük sé ges szá mú,
meg fe le lõ kép zett sé gû
sze mé lyi ál lo mány hiánya

szak em ber hi ány ál lo mány táb la-mó do sí tás
kez de mé nye zé se, toborzás

 4.2. Mun ka he lyi kör nye zet egész sé ges és biz ton sá gos
mun ka he lyek hiánya

be teg ség mi at ti hi ány zás,
rossz mun ka he lyi han gu lat,
bal ese tek

mun ka he lyi kö rül mé nyek
ja ví tá sa, vagy kom pen zá ció
(pi he nõ idõ, kü lön jut ta tás),
ösz tön zés, kö zös prog ra mok 
szervezése

 4.3. Em be ri túl zott le ter helt ség, nem
meg fe le lõ hoz zá ál lás
is me re tek, ru tin hiánya

ha tár idõk be nem tar tá sa,
té ves ki fi ze té sek,
köny ve lés tech ni kai hibák

ve ze tõi el len õr zés 
(pl. ha tár idõs mun kák
nyil ván tar tá sa
sze mé lyen ként) ok ta tás,
to vább kép zés szervezése

2. szá mú füg ge lék a mi nisz té ri um Koc ká zat ke ze lé si Sza bály za tá hoz

Szer ve ze ti elem
Nyt. szám:
A szer ve ze ti elem Koc ká zat-nyil ván tar tá sa
Ér vé nyes 201...-tõl

Ssz.
Te vé keny ség/

fel adat 
meg ne ve zé se

Koc ká za ti 
té nye zõk

 Be kö vet- 
ke zés 

va ló szí nû-
sé ge

Te vé keny-
ség re 

gya ko rolt 
ha tás

Koc ká zat 
ér té ke

Be so ro lás
Ja va solt/
ho zott

in téz ke dés
Fe le lõs

Ele nõr- 
zé si 

el já rás

El já rás 
ered- 

mény te- 
len ség 
ese tén

 Szer ve ze ti egy ség

 1.           

 2.           

 3.           

 4.           

..............................., 20..... .......................................-n

............................................................
szer ve ze ti elem ve ze tõ je
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3. szá mú füg ge lék a mi nisz té ri um Koc ká zat ke ze lé si Sza bály za tá hoz

Nyil ván tar tás a be kö vet ke zett koc ká za tok ról

Ssz.

Be a zo- 
no sí tás 

koc ká zat 
a nyt. 
alap ján

Te vé keny ség/
fel adat 

meg ne ve zé se

Koc ká za ti 
té nye zõk

Be kö vet- 
ke zés 

va ló szí- 
nû sé ge

 Te vé- 
keny- 
ség re 

gya ko rolt
ha tás

Koc ká zat 
ér té ke

Be so ro lás
Ja va solt/
ho zott 

in téz ke dés
Fe le lõs

El len õr- 
zé si 

el já rás

 El já rás 
ered- 

mény te- 
len ség 
ese tén

 Szer ve ze ti egy ség

 1.            

 2.            

 3.            

 4.            

(A be kö vet ke zett koc ká za tok ér té ke lé se meg vál to zik, hi szen a be kö vet ke zés va ló szí nû sé ge ma ga sabb lesz. A kor rek ci ót
a kocká zat-nyil ván tar tás ban kell át ve zet ni a meg ha tá ro zott új ér té kek kel.)
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A hon vé del mi mi nisz ter 
12/2011. (I. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a kor mány za ti in for ma ti ka kon szo li dá ci ó já hoz

szük sé ges in téz ke dé sek rõl szó ló 
1277/2010. (XII. 9.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt

fel ada tok hon vé del mi tárcánál történõ
végrehajtásáról

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 kor mány za ti in for ma ti ka kon szo li -
dá ci ó já hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl szó ló 1277/2010.
(XII. 9.) Korm. ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: Kor mány ha tá -
ro zat) ren del ke zé se i re, az aláb bi

uta sí tást

adom ki:

1. §

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

2. §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek elekt ro ni kus és pa pír ala -
pú adat szol gál ta tást tel je sí te nek 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) cso port fõ nö ke ré szé re 2011. ja nu ár

18-ig, és együtt mû köd nek a Kor mány ha tá ro zat ban fog lalt
fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben.

(2) A Kor mány ha tá ro zat tal kap cso la tos fel ada tok meg -
szer ve zé sé ért, ko or di ná lá sá ért és vég re haj tá sá ért, to váb bá
az adat szol gál ta tás rész le tes tar tal má nak össze ál lí tá sá ért
és az adat szol gál ta tó hon vé del mi szer ve ze tek kö ré nek
meg ha tá ro zá sá ért a HVK HI ICSF cso port fõ nö ke fe le lõs.

(3) A HVK HI ICSF cso port fõ nö ke a Kor mány ha tá ro zat
vég re haj tá sá val kap cso la tos je len té sét 2011. ja nu ár 26-ig
ké szí ti el és ter jesz ti fel jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi -
nisz ter ré szé re.

3. §

A HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal (a to váb bi ak -
ban: HM FHH) vég re hajt ja a sa ját szer ve ze té re vo nat ko -
zó adat szol gál ta tá son túl a Kor mány ha tá ro zat 2. c) pont -
já ban sze rep lõ, a fej lesz té si és pro jekt ve ze té si fel ada tok
tel jes körû szám ba vé te lé re vo nat ko zó adat szol gál ta tást.
A HM FHH biz to sít ja a Kor mány ha tá ro zat ban meg ha tá -
ro zott, in for ma ti kai tar tal mú szer zõ dé sek vizs gá la tá nak
fel té te le it.

4. §

A HM Kont roll ing és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály együtt -
mû köd ve a HVK HI ICSF-el vég re hajt ja a Kor mány ha tá ro -
zat 2. e) pont já ban fog lalt a hon vé del mi szer ve ze tek va la -
mennyi ha tá lyos, a már nem ha tá lyo sak kö zül a 2008. ja -
nu ár 1-je és 2010. jú ni us 30-a kö zött meg kö tött in for ma ti -
kai szer zõ dés fe lül vizs gá la tát, a kap cso ló dó kö te le zett ség -



vál la lá sok el len õr zé sét és meg kül di ér té ke lõ je len té sét a
HVK HI ICSF ré szé re.

5. §

A HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal se gít sé get
nyújt az adat szol gál ta tó hon vé del mi szer ve ze tek nek a
Kor mány ha tá ro zat 2. h) pont já ban fog lalt in for ma ti kai fi -
nan szí ro zá si hely zet tel kap cso la tos kér dé sek meg vá la szo -
lá sá ban.

6. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
és 2011. jú ni us 30-án 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 
13/2011. (I. 31.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a Hon véd Ko ro na õr ség lét re ho zá sá val 

és egyes ki je lölt ob jek tu mok pro to kol lá ris õr zé sé vel
kap cso la tos fel ada tok ról szó ló 

118/2010. (XII. 31.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról

1. §

A Hon véd Ko ro na õr ség lét re ho zá sá val és egyes ki je lölt
ob jek tu mok pro to kol lá ris õr zé sé vel kap cso la tos fel ada -
tok ról szó ló 118/2010. (XII. 31.) HM uta sí tás (a továb -
biakban: Uta sí tás) 3. §-a  a kö vet ke zõ q) al pont tal egé szül ki:

„q) a HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség”

2. §

Az Uta sí tás a kö vet ke zõ 7. §-al egé szül ki, ez zel egy ide -
jû leg a ko ráb bi 7–9. §-ok 8–10. §-ra vál toz nak:

„7. § (1) A mun ka bi zott ság fel ada ta i nak vég re haj tá sa
ér de ké ben al bi zott sá go kat kell lét re hoz ni:

a) a jogi kér dé sek ren de zé sé re, va la mint a re zsim sza bá -
lyok ki ala kí tá sát igény lõ fel ada tok vég re haj tá sá ra a HM
Jogi Fõ osz tály ve ze té sé vel és a HM Ter ve zé si és Ko or di -
ná ci ós Fõ osz tály, a HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség, a
HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, a HVK Had mû ve le ti Cso -
port fõ nök ség, az MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont és az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal, il let -
ve fel ké rés re az Or szág gyû lés Hi va ta la kép vi se lõ jé nek
köz re mû kö dé sé vel;

b) a pénz ügyi és költ ség ve té si ter ve zés sel kap cso la tos
fel ada tok elõ ké szí té sé re a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi
Hi va tal ve ze té sé vel és a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály, a
HM Jogi Fõ osz tály, HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal 
és a HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ nök ség köz re mû kö -
dé sé vel;

c) a szer ve ze ti, to bor zá si, sze mély ze ti fel töl té si és az ál -
lo mány táb la ki ala kí tá sá val kap cso la tos kér dé sek vizs gá la -
tá ra a HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség ve ze té sé vel és a 
HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, a HM Hu mán -
po li ti kai Fõ osz tály, a HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ -
nök ség, a MH Tá mo ga tó Dan dár, a HVK Had mû ve le ti
Cso port fõ nök ség, az MH Dr. Radó György Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont és az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi -
va tal köz re mû kö dé sé vel;

d) a Hon véd Ko ro na õr ség szük sé ges ru há za tá val, fel -
sze re lé sé vel, va la mint egyéb lo gisz ti kai jel le gû biz to sí tá -
sá val kap cso la tos kér dé sek vizs gá la tá ra a HM Fegy ver ze ti
és Had biz to si Hi va tal ve ze té sé vel és a HM Tár sa dal mi
Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi va tal, a HVK Lo gisz ti -
kai Cso port fõ nök ség, a HM Saj tó iro da, a HM Had tör té ne ti 
In té zet és Mú ze um, az MH Tá mo ga tó Dan dár, va la mint
fel ké rés re a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal fõ had se géd és az
Or szág gyû lés Hi va ta la kép vi se lõ jé nek köz re mû kö dé sé vel;

e) az õr zés-vé de lem mel, il let ve az arra tör té nõ ki kép -
zés sel és fel ké szí tés sel kap cso la tos fel ada tok vizs gá la tá ra
a HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség ve ze té sé vel és a
HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség, a HVK Sze mély ze ti
Cso port fõ nök ség, az MH Tá mo ga tó Dan dár, va la mint kü -
lön fel ké rés re a Köz tár sa sá gi Õr ez red, és a Ma gyar Ko ro -
na õrök Egye sü le té nek kép vi se lõ je köz re mû kö dé sé vel.

(2) Az al bi zott sá gok fel ada ta it és te vé keny sé gét a Hon -
véd Ko ro na õr ség ki je lölt pa rancs no ka ko or di nál ja, aki te -
vé keny sé gé rõl heti rend sze res ség gel je len tést tesz a
munka bizottság ve ze tõi ré szé re.”

3. §

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

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

A hon vé del mi mi nisz ter 
14/2011. (II. 11.) HM 

u t a s í t á s a
a 2011. évi in téz mé nyi 

és köz pon ti költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé nek 
és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl

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 ja alap ján
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– fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVI II. tör vény 49. § (5) be kez dés a) pont já ban, az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. ren de let ben, to váb bá a hon vé del mi szer -
ve ze tek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
tõl el té rõ sza bá lya i ról szó ló 346/2009. (XII. 30.) Korm.
ren de let ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ 

uta sí tást

adom ki:

1. Az uta sí tás ha tá lya

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter (a to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) köz vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len 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 par la men ti ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve -
zet re, a ka to nai ügyész sé gek 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 ze tek) ter jed ki.

2. Az in téz mé nyi költ ség ve té si ter ve zés
vég re haj tá sá nak fõbb el vei

2. §

(1) A 2. mel lék let sze rin ti pénz ügyi jel le gû elõ irány za -
to kat a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem mel
ren del ke zõ hon vé del mi szer ve ze tek (a to váb bi ak ban:
SGSZ) ki vé te lé vel a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va -
tal (a to váb bi ak ban: HM KPH) szer ve ze ti ele mei ter ve zik.

(2) Az MH és a lo gisz ti kai el lá tá si (utalt sá gi) kö ré be tar -
to zó hon vé del mi szer ve ze tek in téz mé nyi költ ség ve té sé -
nek lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za ta it, va la mint az MH és a
HM köz pon ti lo gisz ti kai költ ség ve té sét a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um fe je zet 2011–2014. évi költ ség ve té si ter vé nek
össze ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl
 szóló 186-5/2010. HM KÁT ter ve zé si kör irat ban (a to váb -
bi ak ban: 186-5/2010. HM KÁT ter ve zé si kör irat) meg ha -
tá ro zot tak fi gye lem be vé te lé vel és 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 (a to váb -
bi ak ban: 102/2007. HM ut.) 46. §-a alap ján a HM Fegy -
ver ze ti és Had biz to si Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM FHH)
– az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak -
ban: MH ÖHP) és az MH Dr. Radó György Hon véd Egész -
ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HEK) be vo ná sá -
val – ter ve zi.

(3) A hon vé del mi szer ve ze tek, va la mint a non pro fit
kft.-k in gat lan fenn tar tá sá nak és üze mel te té sé nek köz pon ti 

ki adá sa it – fi gye lem be véve a 4. § (12) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat – a HM FHH ter ve zi.

(4) A mi nisz te ri és HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki (a to -
váb bi ak ban: HVKF) tar ta lé kok ról, va la mint az év kö zi
(több let)fel ada tok fe de ze té re a költ ség ve té si (al)cí mek tõl
meg vo nás ra ja va solt elõ irány za tok ról a HM KPH ké szít
költ ség ve té si ja vas la tot.

(5) Az 1/1-1/3 költ ség ve té si al cí mek alá tar to zó hon vé -
del mi szer ve ze tek, va la mint az SGSZ-ek – a HM KPH
adat szol gál ta tá sá ra is ala poz va – össze vont in téz mé nyi
(a pénz ügyi és lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za to kat együt te -
sen tar tal ma zó) költ ség ve té si ja vas la tot ké szí te nek.

(6) A nem zet kö zi fel ada tok és ren dez vé nyek költ ség ve -
té si ja vas la ta i nak össze ál lí tá sa so rán a 15. és a 16. §-ok ban
meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.

(7) A NATO Ka to na-egész ség ügyi Ki vá ló sá gi Köz pont
(a to váb bi ak ban: NATO KEKK) költ ség ve té si ja vas la tát
– a sze mé lyi jut ta tá sok ra és a mun ka adót ter he lõ já ru lé -
kok ra is ki ter je dõ en – az MH HEK (a NATO KEKK-kel
együtt mû köd ve) sa ját költ ség ve té sé ben a NATO KEKK
ré szé re biz to sí tott költ ség ve té si ke ret ter hé re ál lít ja össze.
A NATO KEKK lét re ho zá sá ról szó ló mû kö dé si Egyet ér té -
si Meg ál la po dás (MoU) alap ján, az ob jek tum szol gál ta tá si
szer zõ dés ben rög zí tett el he lye zé si ki adá so kat a HM FHH
köz pon ti spe ci á lis költ ség ve té se ter hé re tervezi.

(8) A költ ség ve tés ter ve zé se so rán fi gye lem be kell ven -
ni a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar -
to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze tei szer ve ze ti kor sze rû sí té sé nek egyes fel ada ta i -
ról szó ló 98/2010. (XI. 16.) HM uta sí tás ban, va la mint az
év so rán lét re jö võ szer ve ze tek szer ve zé si in téz ke dé se i ben
fog lal ta kat.

3. §

(1) Az in téz mé nyi (csa pat) és a köz pon ti költ ség ve té sek
ja vas la ta i nak el ké szí té sé nél a 102/2007. HM ut., va la mint
a 186-5/2010. HM KÁT ter ve zé si kör irat 2. pont já nak vo -
nat ko zó elõ írá sa it je len uta sí tás ban fog lal tak nak meg fe le -
lõ en kell al kal maz ni.

(2) A költ ség ve té si ja vas la to kat a 2011. év so rán vég re -
haj tan dó, az éves fel adat terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok -
ra a ha tá lyos nor mák nak, nor ma tí vák nak és az ak tu á lis mé -
rõ szá mok nak meg fe le lõ en, a 186-5/2010. HM KÁT ter ve -
zé si kör irat ban fog lal tak ra is te kin tet tel kell össze ál lí ta ni.
A költ ség ve té si ja vas la to kat a fe je zet 2011. évre vo nat ko -
zó rö vid távú terv ter ve zet és a 2011. évi „Éves Be szer zé si
Terv” ter ve ze té nek fi gye lem be vé te lé vel kell elkészíteni.

4. §

(1) A ter ve zés vég re haj tá sá hoz jó vá ha gyott ha zai és
nem zet kö zi ter ve zé si ke ret szá mok ról a HM KPH az érin -
tett szer ve ze te ket – a nem zet kö zi fel ada tok te kin te té ben a
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ke ret gaz dá kat és a rá juk vo nat ko zó mér ték ben a költség -
viselõ ka to nai szer ve ze te ket egy ide jû leg – írás ban tájé -
koztatja. 

(2) A HM KPH a köz pon ti lo gisz ti kai és inf ra struk tu rá -
lis ter ve zé si ke ret szá mo kat és a HM FHH csa pat lo gisz ti -
kai ke ret szá ma it a HM FHH-nak adja ki, a – HM FHH-n
kí vü li – csa pat lo gisz ti kai ke ret szá mok az MH ÖHP, il let ve 
az MH HEK ré szé re ke rül nek ki adás ra, a HM FHH egy ide -
jû tá jé koz ta tá sa mel lett. Az MH ÖHP ke ret ki adó le ve le tá -
jé koz ta tó jel leg gel tar tal maz za az MH HEK ré szé re ki -
adott lo gisz ti kai ke ret szá mo kat is.

(3) A HM KPH a nem zet kö zi köz pon ti és in téz mé nyi
(csa pat) lo gisz ti kai, va la mint inf ra struk tu rá lis ter ve zé si
ke ret szá mo kat, az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott ke ret -
gaz da szer ve ze tek nek, va la mint szak te rü le tü ket érin tõ en a
HM FHH-nak, az MH ÖHP-nak, és az MH HEK-nek adja
ki. (Az MH ÖHP és az MH HEK köz pon ti lo gisz ti kai ke re -
te i rõl a HM FHH-t és az MH HEK csa pat lo gisz ti kai ke -
reteirõl pe dig az MH ÖHP-t egy ide jû leg tá jé koz tat ja.)

(4) A ki adott ke ret szá mok fõ össze ge a költ ség ve té si
szer ve zet ha tás kö ré ben nem lép he tõ túl. A ha zai és nem -
zet kö zi in téz mé nyi (csa pat) és köz pon ti költ ség ve té sek ki -
adott ke re te in be lül egyes cím rend kó dok kö zött – a ki -
emelt elõ irány za tok vál to zat la nul ha gyá sa mel lett – sa ját
ha tás kö rû elõ irány zat-át cso por to sí tás vég re hajt ha tó az zal,
hogy a nem zet kö zi ke re tek a ke ret gaz dák elõ ze tes en ge dé -
lyé vel mó do sít ha tó ak.

(5) A hon vé del mi szer ve ze tek ré szé re ki adás ra ke rü lõ
ki adá si ter ve zé si ke re tek fe de ze tét a költ ség ve té si tá mo ga -
tá si és be vé te li ke re tek együt te sen biz to sít ják. 

(6) Hon vé del mi szer ve zet a ki adott ke re tek ter hé re költ -
ség ve té si ja vas la tá ban csak azon anyag ne mek elõ irány za -
ta it ter vez he ti, me lyek vo nat ko zá sá ban a lo gisz ti kai, inf ra -
struk tu rá lis el lá tá si utalt sá gi rend ben el lá tó ként van ki je -
löl ve.

(7) A ki adott be vé te li ke re tek mind az alap te vé keny ség,
mind az alap te vé keny ség el lá tá sá ra ren del ke zés re álló 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 (a to váb bi ak -
ban: ki egé szí tõ te vé keny ség) be vé te le it tar tal maz zák. Az
alap- és ki egé szí tõ te vé keny sé gek be vé te le it az in téz mé -
nyi be vé te lek kel kap cso la tos fel ada tok ról szó ló 1/2011.
(I. 11.) HM uta sí tás 4. §-ában fog lal tak fi gye lem be vé te lé -
vel kell ter vez ni.

(8) A ki adott ke ret szá mok a vál lal ko zá si te vé keny ség
elõ irány za ta it nem tar tal maz zák. A gya kor ló- és repülõ -
terek, va la mint a he lyi sé gek – ide ért ve a szál lo dai fé rõ he -
lyek hasz no sí tá sát is – bér be adá sá nak be vé te le it az alap te -
vé keny ség be vé te le ként kell ter vez ni.

(9) Azon hon vé del mi szer ve zet, amely vál lal ko zá si te -
vé keny sé get foly tat, 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 álló 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 szó ló 2/2011. (I. 11.) HM uta sí tás ban fog lal tak fi -

gye lem be vé te lé vel az ah hoz kap cso ló dó ki adá sa it és be vé -
te le it el kü lö ní tet ten és tel jes kö rû en meg ter ve zi.

(10) A vál lal ko zá si te vé keny ség meg ter ve zett költ ség -
ve té si ja vas la tát nem kell jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni. Ke -
ze lé se so rán azon ban az év köz be ni el len õriz he tõ sé gét
min den kor biz to sí ta ni kell.

(11) A Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
(a to váb bi ak ban: Hon véd kór ház) ese té ben a sze mé lyi jut -
ta tá sok és a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ -
irány za tok for rá sá ul alap ve tõ en az Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár tól (a to váb bi ak ban: OEP) vár ha tó an be fo -
lyó tá mo ga tás ér té kû be vé te lek szol gál nak.

(12) El he lye zé si ki adá sok 38-as anyag nem kó don csak a
bán kú ti és bé kés csa bai ra dar ál lo má sok, az ener gia- és köz -
mû dí jak ki vé te lé vel az MH Ki kép zé si, Ok ta tá si és Re ge -
ne rá ló Köz pon tok, a Veszp ré mi vé dett ob jek tum ki adá sai,
a Hon véd kór ház és az MH HEK ste ril ta ka rí tá sá nak és a
ka to nai re pü lõt erek fel szál ló pá lya kar ban tar tá sá nak ki adá -
sa, a kül föl di misszi ók köz mû dí jai és a ha tá lyos Tech ni kai
meg ál la po dá sok, nem zet kö zi szer zõ dé sek sze rin ti el he lye -
zé si ki adá sai, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel -
de rí tõ Hi va tal (a to váb bi ak ban: MK KFH) és a Ma gyar
Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal (a to váb bi ak ban:
MK KBH), va la mint a ka to nai ügyész sé gek ki adá sai az in -
téz mé nyi mû kö dé si ki adá sok kö zött ter vez he tõk.

(13) A költ ség ve té si ja vas la tok jó vá ha gyá sá ig a ki adott
– a sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok
nél kü li – elõ irány za ti ke re tek 75%-áig le het kö te le zett sé -
get vál lal ni úgy, hogy a pénz ügyi tel je sí tés re vo nat ko zó an
fi gye lem be kell ven ni az idõ ará nyos fi nan szí ro zás és a fel -
hal mo zá si ki adá sok tel je sí tés ará nyos fi nan szí ro zá sá nak
sza bá lya it.

(14) Az év köz ben lét re jö võ szer ve ze tek, szer ve ze ti
egy sé gek ese té ben (pl. MH Hon véd Ko ro na õr ség, MH Lu -
do vi ka Zász ló alj) a meg ala ku lás idõ pont já tól kez dõ dõ en
2011. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra kell az in téz mé nyi 
költ ség ve tést meg ter vez ni. A költ ség ve té si ja vas la tok jó -
vá ha gyá sá ig a (13) be kez dés ben fog lal tak kal össz hang ban 
kell el jár ni. 

(15) A HM FHH a ki adott lo gisz ti kai költ ség ve té si ke -
re tén be lül – a HM Pro to koll és Ren dez vény szer ve zõ Igaz -
ga tó ság gal (a to váb bi ak ban: HM PRI) egyez tet ve – kü lö -
ní ti el a HM PRI lo gisz ti kai elõ irány zat ke re te it. A HM
PRI ez zel egy ide jû leg – a HM FHH-val egyez tet ve – ke re -
ten fe lül ter ve zi meg ezen költ ség ve té si elõ irány za to kat,
me lyek át cso por to sí tá sa az ele mi költ ség ve tés sel egy ide -
jû leg ke rül fel ter jesz tés re.

(16) Az MH ön kén tes tar ta lé kos rend sze ré nek be ve ze té -
sé vel kap cso la tos ki fi ze té sek fe de ze te a ké sõb bi ek ben kü -
lön ke rül biz to sí tás ra.

(17) Amennyi ben a ki adott in téz mé nyi sa ját be vé te li ke -
re tek a vár ha tó éves be vé te lek össze gét nem érik el, úgy a
költ ség ve té si ja vas lat el ké szí té sé vel egy ide jû leg a kü lönb -
ség mér té ké ig be vé te li pót elõ irány zat-igényt kell fel ter -
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jesz te ni a ki adá si ol dal rész le tes be mu ta tá sá val. A pót elõ -
irány za tok jó vá ha gyá sá ra az in téz mé nyi költ ség ve té si ja -
vas la tok jó vá ha gyá sá val egy ide jû leg ke rül sor.

5. §

(1) A költ ség ve té si ja vas la to kat rész le tes szám sza ki bi -
zo nyí tás sal és szö ve ges in do ko lás sal kell alá tá masz ta ni.
A szö ve ges in do ko lás tar tal maz za a vég re haj tan dó fel adat
pon tos meg ha tá ro zá sát (a jog sza bály, pa rancs, ha tá ro zat,
en ge dé lye zõ ügy irat szá má val és a fel adat el ren de lõ jé nek
meg ne ve zé sé vel).

(2) A szám sza ki bi zo nyí tás, il let ve a szö ve ges in do ko lás 
biz to sít ja az elöl já ró és a fel ügye le ti szerv ré szé re az elõ -
irány zat-igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.

(3) A szám sza ki bi zo nyí tást 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 szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
9. mel lék le te sze rint össze ál lí tott HM Szám la rend meg fe -
le lõ elõ irány zat- tel je sí té si fõ köny vi szám la szá mai és a
HM KGIR cím rend kód jai (a to váb bi ak ban: CRK) (4. mel -
lék let) al kal ma zá sá val szak fel ada ton ként kü lön-kü lön a
ki adá si és be vé te li ol dal rész le tes meg ter ve zé sé vel kell
vég re haj ta ni, az 1. mel lék let sze rin ti for má ban, to váb bá a
3. mel lék let sze rin ti össze sí tés sel. A ki adá sok for rá son -
kén ti el kü lö ní té se ér de ké ben az 1. mel lék let „For rás/AN”
osz lo pá ban a ki adás fe de ze te ként ter ve zett be vé tel faj tát is
meg kell je löl ni (költ ség ve té si tá mo ga tás, mû kö dé si be vé -
tel, át vett pénz esz köz stb.) a meg fe le lõ for rás kód al kal ma -
zá sá val.

(4) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (a to váb -
bi ak ban: ZMNE), a Hon véd kór ház, va la mint az MH Ki ni -
zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la (a to váb bi ak ban:
MH KPTSZI) ér de ké ben 2011. év ben fel me rü lõ ki adá so -
kat min den ter ve zõ hon vé del mi szer ve zet nek a költ ség ve -
té si ja vas la tá tól el kü lö ní tet ten, adat szol gál ta tá si jel leg gel
ön ál ló mel lék let ben – CRK és ki emelt elõ irány zat bon tás -
ban – kü lön is be kell mu tat nia.

6. §

A HM Igaz ga tá si és Jogi Kép vi se le ti Fõ osz tály a HM
Igaz ga tá sa in téz mé nyi költ ség ve té sé ben, a HM FHH pe dig 
sa ját in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ter ve zi a fi ze té si meg -
ha gyá sos el já rás el já rá si dí ja i nak ki adá sa it.

7. §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat a 6. mel lék let sze -
rint, az ab ban ki je lölt hon vé del mi szer ve ze tek ter ve zik.
A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok 2011. évi fel hasz ná lá sá -
nak rend jét kü lön HM uta sí tás sza bá lyoz za.

8. §

A költ ség ve té si ja vas la tok fel ter jesz té sét (meg kül dé sét) 
és fe lül vizs gá la tát – a 19. § (1) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a szol gá la ti út be tar tá sá val kell vég re haj ta ni.

9. §

A fe lül vizs gált in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok leg -
ké sõbb 2011. már ci us 31-ig jó vá ha gyás ra és ki adás ra ke -
rül nek.

3. A ter ve zés rész le tes sza bá lyai

10. §

(1) A „2. Ma gyar Hon véd ség” költ ség ve té si cím hez tar -
to zó hon vé del mi szer ve ze tek ese té ben (ki vé ve a Ma gyar
Hon véd ség kül kép vi se le te it) a pénz ügyi, va la mint a lo -
gisz ti kai jel le gû elõ irány za tok ra kü lön-kü lön kell el ké szí -
te ni a szám sza ki bi zo nyí tást és a szö ve ges in do ko lást.

(2) A pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok kö rét a 2. mel lék -
let sze rin ti szám la cso por tok, fõ köny vi szám la szá mok tar -
tal maz zák.

4. A pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok ter ve zé se

11. §

(1) A pénz ügyi jel le gû elõ irány za to kat a sa ját pénz ügyi
és szám vi te li elem mel nem ren del ke zõ hon vé del mi szer -
ve ze tek ese té ben a szer ve zet pénz ügyi és szám vi te li el lá tá -
sát vég zõ HM KPH Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi
El lá tó Re fe ra tú rák (a to váb bi ak ban: HM KPH GTPER), az 
SGSZ-ek vo nat ko zá sá ban azok pénz ügyi és szám vi te li
szer ve ze ti ele mei ter ve zik.

(2) Az elõ irány za tok ter ve zé sé hez a HM KPH bá zis ada -
to kat szol gál tat az aláb bi költ ség ve té si té te le ken:

a) rend sze res sze mé lyi jut ta tás,
b) ju bi le u mi ju ta lom,
c) az a)–b) pon tok sze rin ti ki adá sok já ru lé kai,
d) is ko la kez dé si tá mo ga tás.
(3) Nem ter vez he tõ ek a kö vet ke zõ elõ irány za tok:
a) ju ta lom;
b) a lét szám csök ken tés sel kap cso la tos já ran dó sá gok

(a mun ká ból tör té nõ fel men tés ide jé re fi ze tett il let mény,
vég ki elé gí tés stb.);

c) a „pré mi um évek” prog ram ban részt ve võk kel, va la -
mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos 
sze mé lyi jut ta tá sok, il let ve já ru lé kok;

d) a pá lya kez dõ dip lo má sok ösz tön dí jas fog lal koz ta tá -
sá nak ki adá sai;

e) il let mény eme lés;
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f) a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2011. évi 
kom pen zá ci ó ja.

E ki adá sok mér té ké nek fel mé ré sét, il let ve fi nan szí ro zá -
sát kü lön in téz ke dé sek sza bá lyoz zák.

(4) A költ ség ve té si ja vas la tok ban a hi va tá sos, a szer zõ -
dé ses, a kor mány-tiszt vi se lõi és a köz al kal ma zot ti ál lo -
mány ré szé re rend sze res já ran dó ság ként szám fej tett jut ta -
tá so kat 2010. de cem ber és 2011. no vem ber kö zöt ti, ese ti
ki fi ze té sek nél pe dig – be le ért ve az ide ig le nes és tar tós kül -
föl di ki kül de tést tel je sí tõk ré szé re de vi zá ban fi ze ten dõ
költ ség té rí té se ket is – 2011. ja nu ár és de cem ber kö zöt ti
idõ szak ra járó jut ta tá so kat kell meg ter vez ni a ha tá lyos el -
lá tá si nor mák, azok hi á nyá ban a 2010. de cem ber havi ki fi -
ze té sek ala pul vé te lé vel.

(5) A költ ség ve té si en ge dé lye zett lét szám ke ret (a ter ve -
zé si lét szám) a 2011. ja nu ár 1-jén fenn ál ló sta tisz ti kai ál lo -
má nyi lét szám. A lét szá mot a misszi ók ban részt ve võk ese -
té ben az ere de ti ál lo mány il le té kes hon vé del mi szer ve zet -
nél kell ki mu tat ni a ha zai sze mé lyi ki fi ze té sek kel össz -
hang ban. A de vi za já ran dó sá go kat az MH 64. Bo co ná di
Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red költ ség ve té se tar tal maz za.

(6) A 2011. évi költ ség ve té si ja vas lat szám sza ki bi zo -
nyí tá sá ban a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány rend sze res 
sze mé lyi jut ta tá sa it 2,2%-os mér té kû egész ség ügyi tá vol -
lét tel csök ken te ni kell, me lyet kü lön so ron ál lo mány cso -
por ton ként és té te len ként kell ki mu tat ni.

(7) A HM KPH a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jut ta -
tá sok ról ké szí tett adat szol gál ta tá sa it – me lyek il let mény át -
la gai a 2010. évi záró sta tisz ti kai lét szám ra ké szül nek –
2011. feb ru ár 14-ig meg kül di a ter ve zés ben érin tett szer -
vek nek. E szer vek fe lül vizs gál ják és szük ség sze rint kor ri -
gál ják azo kat, ki egé szí tik a nem rend sze res és kül sõ sze -
mé lyi jut ta tá sok kal és já ru lé ka ik kal (ide ért ve a he lyi leg ki -
fi ze tés re ke rü lõ ket is) a kö vet ke zõk figyelembevé telével:

a) a meg bí zá si és he lyet te sí té si dí ja kat, va la mint az ál lo -
má nyon kí vü li ek jut ta tá sa it a ke ret en ge dé lyek alap ján kell
ter vez ni;

b) a hi va tá sos és a szer zõ dé ses ál lo mány túl szol gá la ti
díja az il let mény meg ál la pí tá si jog kör be tar to zó ál lo mány
ja nu ár 1-jei szá mí tott havi tá vol lé ti díj 20%-ának meg fe le -
lõ összeg ben ter vez he tõ; az ál lan dó fõ fog lal ko zá sú és ka -
to nai be osz tás ban fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ré szé -
re a rend kí vü li mun ka vég zé si díj a ja nu ár havi bér alap
20%-ának meg fe le lõ összeg ben ter vez he tõ, míg az idõ sza -
ki és rész fog lal ko zá sú ak ré szé re a biz to sí tott éves bér alap
1/12-ed ré sze 20%-ának meg fe le lõ rend kí vü li mun ka vég -
zé si díj ke ret ter vez he tõ;

c) a kü lön bö zõ szo ci á lis jut ta tá so kat, tá mo ga tá so kat,
költ ség té rí té se ket az ér vény ben lévõ nor mák, nor ma tí vák
alap ján, il let ve sta tisz ti kai ada tok ra ala po zot tan kell ter -
vez ni; az egyéb költ ség té rí té sek fõ köny vi szám la szá mon
ter ve zett ki adá so kat a kap cso ló dó tel je sí té si fõ köny vi
szám la szá mok sze rint meg bont va kell be mu tat ni; az al bér -
le ti díj hoz zá já ru lás ter ve zé se kor 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
19/2009. (XII. 29.) HM ren de let ren del ke zé se it kell fi gye -

lem be ven ni; az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ke gyer me -
ken ként 22 050 Ft/év;

d) a ru há za ti költ ség té rí té sek vo nat ko zá sá ban a kor -
mány-tiszt vi se lõi ál lo mány ré szé re kész pénz ki fi ze tést
nem le het ter vez ni; a hi va tá sos és szer zõ dé ses tisz tek,
tiszt he lyet te sek ru há za ti költ ség té rí té sé nek össze ge
15 000 Ft/fõ/év; a köz al kal ma zot ti ál lo mány ese té ben net -
tó 50 000 Ft/fõ/év ki fi ze tés ter vez he tõ, me lyet tár sa da lom -
biz to sí tá si (a to váb bi ak ban: tb.) já ru lék és mun kál ta tói
SZJA ter hel;

e) az ét ke zé si hoz zá já ru lás köz pon ti lag ke rül ter ve zés re, 
a bank költ ség té rí tés 2000 Ft/fõ/év;

f) a la kás ki ürí té sek és cse re té rí té sek egy sze ri pénz be li
meg vál tá sát a HM FHH ter ve zi és az in téz mé nyi költ ség -
ve té sé ben sze re pel te ti, és er rõl adat szol gál ta tást is tel je sít
a HM KPH felé; a rész le ges la kás fel újí tá si áta lányt és a la -
kás kar ban tar tá si ki adá so kat a HM KPH GTPER a ren del -
ke zés re álló bá zis évi ada tok alap ján ter ve zi és a köz pon ti
költ ség ve té si ja vas la tá ban sze re pel te ti;

g) a de vi za já ran dó sá gok ki vé te lé vel a nem rend sze res
sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za ta a 2010. évi ere de ti elõ -
irány zat hoz ké pest nem nö vel he tõ;

h) kül sõ sze mé lyi jut ta tás ként a hon vé del mi szer ve ze -
tek nél mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ke re té -
ben fog lal koz ta tot tak és a fegy ve res erõk ál lo má nyá ba
nem tar to zók – be le ért ve a misszi ók ban fog lal koz ta tott tol -
má cso kat, ki vé ve akik szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján ke -
rül nek fog lal koz ta tás ra – já ran dó sá ga it kell meg ter vez ni,
fi gye lem mel 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 re, va la mint a ki adott ke -
ret en ge dé lyek re; az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai szol gá la -
tot vál la lók ra ki adá si elõ irány zat nem ter vez he tõ; az MFO
Ma gyar Kon tin gens ál lo má nyá ban szol gá la tot tel je sí tõ,
a Bel ügy mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó rend õrök ré -
szé re ki fi ze tett költ ség té rí té sek elõ irány zat-szük ség le te a
fe je zet költ ség ve té si ter vé ben nem sze re pel tet he tõ;

i) a HM KPH GTPER-ek sze mé lyi ál lo má nyá nak ét ke -
zé si utal vánnyal tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben az e) pont sze -
rin ti ét ke zé si hoz zá já ru lás elõ irány za tát a hon vé del mi
szer ve zet költ ség ve té si ja vas la tá ban kell meg ter vez ni, és
az ét ke zé si utal vá nyo kat a jó vá ha gyott elõ irány za tok ter -
hé re biz to sí ta ni;

j) a köz al kal ma zot tak havi il let mény fo lyó sí tá sa so rán
szám fej ten dõ 2%-os mér té kû ke re set ki egé szí tés fel szá mí -
tá sát és fel hasz ná lá sát a vo nat ko zó HM uta sí tás alap ján
kell vég re haj ta ni;

k) a kor mány tiszt vi se lõk ca fe te ria-rend sze ré hez kap -
cso ló dó an, a kor mány tiszt vi se lõt el lá tó pénz ügyi és szám -
vi te li szerv – össz hang ban a köz tiszt vi se lõk ca fe te ria-jut -
ta tá sá ról szó ló 3/2010. (I. 8.) HM uta sí tás irány adó ren del -
ke zé sé vel – a HM FHH ré szé re kül di meg az érin tett kor -
mány tiszt vi se lõi ál lo mány ál tal igé nyelt la kás cé lú mun -
kál ta tói tá mo ga tás sal kap cso lat ban fel ter jesz tett ké rel mek
össze sí tett adat szol gál ta tá sát; az adat szol gál ta tást szer ve -
ze ten ként a lét szám és összeg fel tün te té sé vel egye tem ben
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kell vég re haj ta ni, mely ki adá sok elõ irány za ta it a HM FHH 
a sa ját költ ség ve té sé ben ter ve zi meg. 

12. §

(1) A tb. já ru lék mér té ke 2011. évre vo nat ko zó an 27%.
Ezen be lül a nyug díj biz to sí tá si já ru lék mér té ke 24%, az
egész ség biz to sí tá si já ru lék 2% (ter mé szet be ni egész ség -
biz to sí tá si já ru lék: 1,5%, pénz be li egész ség biz to sí tá si já -
ru lék: 0,5%), a mun ka erõ-pi a ci já ru lék 1%.

(2) A táp pénz össze ge fo lya ma tos, leg alább két évi biz -
to sí tá si idõ ese té ben a fi gye lem be ve he tõ jö ve de lem nap tá -
ri napi át la gá nak 60%-a, en nél rö vi debb biz to sí tá si idõ
ese té ben vagy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás tar ta ma
alatt öt ven szá za lé ka, az zal, hogy a táp pénz egy nap ra járó
össze ge nem ha lad hat ja meg a jo go sult ság kez dõ nap ján
ér vé nyes mi ni mál bér 400 szá za lé ká nak har min cad ré szét.
A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány egész ség ügyi sza -
bad sá ga után fi ze ten dõ tá vol lé ti díj mér té ke 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 100. §
(4)–(6) be kez dé sei sze rint ala kul.

13. §

(1) A tár sa da lom-, szo ci ál po li ti kai és egyéb tb. jut ta tá -
sok szám la cso port ba tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok
ter ve zé sé nél a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a hon véd -
sé gi köz al kal ma zot tak egyes pénz be li szo ci á lis jut ta tá sa i -
ról szó ló 11/2009. (VII. 10.) HM ren de let vo nat ko zó ren -
del ke zé se it kell fi gye lem be ven ni. A mi ni mál bér össze ge
2011. ja nu ár 1-jé tõl 78 000 Ft/hó. Az öreg sé gi nyug díj mi -
ni mu ma 28 500 Ft/hó.

(2) A sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû do lo gi elõ irány za to -
kat a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák, va la -
mint a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes költ ség té rí té -
se i rõl szó ló 21/2002. (IV. 10.) HM ren de let ben fog lal ta kat
ala pul véve kell ter vez ni.

(3) A bel föl di rep re zen tá ci ó ról szó ló 83/2004. (HK 24.)
HM uta sí tás ban fog lal tak alap ján kell a bel föl di sze mé lyi
és a ren dez vé nyi rep re zen tá ci ót nor ma tív rep re zen tá ci ós
ki adás ként ter vez ni (fõ köny vi szám la szám: 562231).
A nor ma tív rep re zen tá ci ós ki adá so kat kü lön-kü lön rész le -
tes szö ve ges és szám sza ki in do ko lás sal is alá kell tá masz -
ta ni. A bel föl di rep re zen tá ci ó ról szó ló 83/2004. (HK 24.)
HM uta sí tás 3. § (5) be kez dé sé re hi vat koz va reprezentá -
ciós ki adást ter vez ni nem le het (fõ köny vi szám la szám:
562232), a 2011. évre erre a cél ra ren del ke zés re álló rep re -
zen tá ci ós tar ta lék ke re tet a HM KPH köz pon ti lag ter ve zi.

(4) Egyes sze mé lyi és ter mé szet be ni jut ta tá sok után a
mun kál ta tót ter he lõ SZJA és egész ség ügyi hoz zá já ru lás
meg fi ze té se köz pon ti lag tör té nik. A hon vé del mi szer ve zet
a HM KPH ál tal köz pon ti lag tel je sí tett be fi ze té sek elõ -
irány za ta it a költ ség ve té si ja vas la tá ban – füg get le nül at tól, 

hogy a mun kál ta tót ter he lõ SZJA és egész ség ügyi hoz zá já -
ru lás meg fi ze té sé hez szük sé ges adat szol gál ta tás mi lyen
mó don tör té nik – tel jes kö rû en sze re pel te ti.

(5) A jó vá ha gyott csa lád ala pí tá si tá mo ga tá si ke re tek
költ ség ve té si tá mo ga tás sal fe de zet ten nem ter vez he tõk.
A tárgy év ben e jog cí me ken tör lesz tés ként be fo lyó be vé te -
le ket, va la mint az azok nak meg fe le lõ össze gû ki adá sok -
nak az elõ irány za ta it adat szol gál ta tá si jel leg gel a költ ség -
ve té si ja vas lat kü lön mel lék le te ként kell meg kül de ni, fel -
ter jesz te ni. 

(6) A kincs tá ri szám la ve ze té si dí jat:
a) az el sõd le ges szám lák ra vo nat ko zó an, va la mint a sze -

mé lyi jut ta tá sok hoz és já ru lé ka i hoz kap cso ló dó má sod la -
gos szám lák ese té ben a HM KPH köz pon ti költségveté -
sében, 

b) a hon vé del mi szer ve ze tek az in téz mé nyi szám lá ik ra
vo nat ko zó an ön ál ló an ter ve zik.

(7) A cég au tó adót a gép jár mû adó ról szó ló 1991. évi
LXXXII. tör vény IV. fe je ze té ben fog lal ta kat fi gye lem be
véve, az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont (a to váb bi ak ban:
MH LEK), a Hon véd kór ház, a HM FHH, a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok és a ZMNE adat szol gál ta tá sa
alap ján a HM KPH köz pon ti lag ter ve zi, szá mol ja el és fi -
ze ti meg. Az adó mér té ke ha von ta az 1600 cm3 hen ger ûr -
tar tal mat, vagy 1200 cm3 kam ra tér fo ga tot meg nem ha la dó 
haj tó mo tor ral el lá tott sze mély gép ko csi ese té ben 7000 Ft,
egyéb sze mély gép ko csik ese té ben 15 000 Ft. 

5. Az MH lo gisz ti kai elõ irány za ta i nak ter ve zé se

14. §

(1) A 102/2007. HM ut. 46. §-a és a ter me lõi és a fo -
gyasz tói lo gisz ti kai rend szer szak irá nyí tá sá ról, va la mint a
lo gisz ti kai gaz dál ko dás ról szó ló 6/2008. (HK 4.) HM VTI -
SZÁT in téz ke dés ben (a to váb bi ak ban: in téz ke dés) fog lal -
tak alap ján a HM FHH:

a) össze ál lít ja a sa ját és az in téz ke dés ben meg ha tá ro -
zott, a ter ve zés ben érin tett szer ve ze tek ál tal – a ré szük re
ki adott ke re tek ere jé ig – meg ter ve zett csa pat költ ség ve té -
se ket (ha zai és nem zet kö zi), va la mint az MH és a HM köz -
pon ti lo gisz ti kai költ ség ve té se ket (ha zai és nem zet kö zi),
be le ért ve az MH HEK csa pat- és köz pon ti lo gisz ti kai költ -
ség ve té sét is;

b) fe lül vizs gál ja a ka to nai szer ve ze tek ál tal fel ter jesz tett 
elõ irány zat-igé nye ket, azon be lül is ki e mel ten a fel hal mo -
zá si jel le gû elõ irány zat-igé nyek in do kolt sá gát;

c) össze ál lít ja a köz pon ti lo gisz ti kai költ ség ve té si ja vas -
la tot költ ség ve té si al cí men ként kü lön-kü lön ok má nyon,
szer ve ze tek, szak fel ada tok és CRK-k sze rint meg bont va;

d) költ ség ve té si al cí men ként, azon be lül szak fel ada ton -
ként kü lön CRK-ra, a ha zai köz pon ti költ ség ve té si terv tõl
el kü lö ní tet ten, a sa ját ke re te ter hé re, kü lön ok má nyon ter -
ve zi a nem zet kö zi csa pat- és köz pon ti lo gisz ti kai jel le gû
elõ irány za to kat.
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(2) Az élel me zé si el lá tást vég zõ hon vé del mi szer ve zet a
ki adott ter ve zé si ke re tek fi gye lem be vé te lé vel:

a) a ter mé szet be ni, té rí tés nél kü li el lá tás ra jo go sul tak el -
lá tá sá hoz szük sé ges költ ség ve té si ki adá si és tá mo ga tá si
elõ irány za to kat az élel me zé si nor mák net tó össze gé vel és
ál ta lá nos for gal mi adó val nö velt össze gé vel,

b) a mun ka he lyi ét ke zés re jo go sul tak el lá tá sá hoz szük -
sé ges ki adá si és be vé te li elõ irány za to kat az élel me zé si
nor ma brut tó össze gé vel és a té rí té si díj ál ta lá nos for gal mi
adó val nö velt össze gé vel ter ve zi.

(3) Az MH ÖHP köz pon ti költ ség ve té sé ben az MH
LEK ré szé re a hon vé del mi szer ve ze tek tar tós élel mi sze -
rek kel való köz pon ti el lá tá sá hoz szük sé ges ki adá si elõ -
irány zat fe de ze te ként csak in téz mé nyi be vé te li elõ irány zat 
ter vez he tõ.

6. A nem zet kö zi jel le gû elõ irány za tok ter ve zé se

15. §

(1) A nem zet kö zi kap cso lat tar tás sal össze füg gõ fel ada -
tok vég re haj tá sá ról szó ló 142/2007. (HK 1/2008.) HM uta -
sí tás (a to váb bi ak ban: 142/2007. HM ut.) alap ján a Mul ti -
la te rá lis Együtt mû kö dé si Terv ben (a to váb bi ak ban: MET)
sze rep lõ nem zet kö zi (NATO és EU) ren dez vé nyek elõ -
irány zat-szük ség le te it a HM PRI a ke ret gaz dá val és a nem -
zet kö zi fel ada tok pénz ügyi biz to sí tá sát vég zõ szer ve ze tek -
kel együtt mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves MET-nek meg -
fe le lõ en össze sít ve (uta zá so kat és fo ga dá so kat tel jes kö -
rûen tar tal maz va) ké szí ti el egész évre vo nat ko zó an.

(2) A két ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás költ ség ve té -
si szük ség le tét a 142/2007. HM ut.-ban fog lal tak fi gye -
lem be vé te lé vel a HM PRI a ke ret gaz dá val és a nem zet kö zi 
fel ada tok pénz ügyi biz to sí tá sát vég zõ szer ve ze tek kel
együtt mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves Két ol da lú Nem zet -
kö zi Együtt mû kö dé si Terv nek (a to váb bi ak ban: KNET)
meg fe le lõ en össze sít ve (uta zá so kat és fo ga dá so kat tel jes
kö rû en tar tal maz va) ké szí ti el egész évre vo nat ko zó an.

(3) A nem zet kö zi gya kor la tok költ ség ve té si szük ség le -
te it, a Gya kor la tok és Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja
(GYKRP) alap ján a nem zet kö zi gya kor la tok, ren dez vé -
nyek egyes költ ség ve té si és pénz ügyi kér dé se i rõl szó ló
98/2008. (HK 19.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: 98/2008.
HM ut.) sze rint, a té rí té ses lö vé sze tek ter ve it a ha zai gya -
kor ló- és lõt erek kül föl di ek ál tal, té rí tés el le né ben tör té nõ
igény be vé te lé nek egyes vég re haj tá si fel ada ta i ról szó ló
62/2008. (HK 13.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban: 62/2008.
HM ut.) alap ján kell meg ter vez ni.

(4) A rö vid ide jû nem zet kö zi tan fo lya mo kat, va la mint a
kül föl di is ko la rend sze rû be is ko lá zá sok költ ség ve té si
szük ség le tét pro jekt kó don ként el kü lö nít ve az uta zá si költ -
sé gek (na pi díj, szál lás költ ség re pü lõ jegy, he lyi köz le ke dés 
stb.) te kin te té ben a HM PRI, míg a tar tós, há rom hó na pot
meg ha la dó kül föl di tar tóz ko dás költ sé ge it a HM FHH a
ke ret gaz dá val és a nem zet kö zi fel ada tok pénz ügyi biz to sí -

tá sát vég zõ szer ve ze tek kel együtt mû kö dés ben, a nem zet -
kö zi tan fo lya mok ke re té ben a jó vá ha gyott éves kül föl di
be is ko lá zá si terv nek meg fe le lõ en össze sít ve ké szí ti el
egész évre vo nat ko zó an. A nem zet kö zi tan fo lya mok ke re -
té ben kell ter vez ni a bé ke misszi ós tan fo lya mo kat, mely re
az MH ÖHP tesz ja vas la tot a ke ret gaz da szer ve zet részére.

(5) Az érin tett hon vé del mi szer ve ze tek az (1) és (4) be -
kez dé sek be nem tar to zó ke res ke del mi, ha di tech ni kai
együtt mû kö dé si prog ra mok kal (uta zá sok és fo ga dá sok) és
más egyéb ter ve zett és nem ter ve zett ki uta zá sok kal kap -
cso la tos ki adá so kat, va la mint a HM Had tör té ne ti In té zet
és Mú ze um, va la mint a HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és
Ha di sír gon do zó Hi va tal nem zet kö zi kap cso lat tar tá sá ból
adó dó ki uta zá so kat (kü lö nö sen a ha di sír-gon do zás sal
össze füg gõ ki uta zá so kat) a 142/2007. HM ut. sza bá lyai fi -
gye lem be vé te lé vel – a na pi dí ja kat és a já ru lé ko kat is be le -
ért ve – a sa ját in téz mé nyi költ ség ve té sük be ter ve zik, majd
kez de mé nye zik az év köz ben fel me rü lõ ki adá sok nak a
költ ség vi se lõ ka to nai szer ve zet hez (HM PRI), a meg fe le lõ
nem zet kö zi CRK-ra tör té nõ átcsoportosítását.

(6) A nem zet kö zi fe je ze ti szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zés, a nem zet kö zi fe je ze ti szin tû köz gaz da sá gi,
pénz ügyi és szám vi te li szak el len õr zés, va la mint a vál ság -
ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek pa rancs no ki fel ügye le -
ti el len õr zé si ki adá sa i nak ter ve zé sét a ke ret gaz dák kal és a
nem zet kö zi fel ada tok pénz ügyi biz to sí tá sát vég zõ szer ve -
ze tek kel együtt mû kö dés ben a HM PRI vég zi.

(7) Az (1)–(2) és az (5)–(6) be kez dé sek sze rin ti fel ada -
tok tel jes körû költ ség ve té si ja vas la ta it a HM PRI, a (4) be -
kez dés sze rin ti fel adat költ ség ve té si ja vas la ta it a HM PRI
és a HM FHH – mint költ ség vi se lõ hon vé del mi szer ve zet – 
a ke ret gaz dák kal és a pénz ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve -
zet tel együtt mû kö dés ben ké szí ti el és kül di meg a HM
KPH ré szé re.

(8) A (3) be kez dés ben fog lalt fel adat költ ség ve té si ja -
vas la ta it a HM KPH a ke ret gaz dá val, va la mint a gya kor la -
tok vég re haj tá sá ért fe le lõs hon vé del mi szer ve ze tek kel
együtt mû kö dés ben a 98/2008. HM ut.-ban fog lal tak sze -
rint ké szí ti el.

(9) A vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ke re té ben fel aján -
lott hon vé del mi szer ve ze tek és az en nek ke re té ben egyé ni
be osz tást be töl tõk de vi zá ban fel me rü lõ sze mé lyi jut ta tá sa -
i nak és já ru lé ka i nak, va la mint pénz ügyi jel le gû do lo gi ki -
adá sa i nak a ter ve zé sét – a ke ret gaz dák kal, va la mint a vég -
re haj tás ban érin tett hon vé del mi szer ve ze tek kel együtt mû -
kö dés ben – a HM KPH vég zi a kö vet ke zõk sze rint:

a) az MH EU FOR Kon tin gens (Sza ra je vó), va la mint az
EU FOR-mû ve let ben szol gá la tot tel je sí tõ törzs tisz tek és
egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sa it;

b) az MH KFOR Kon tin gens, va la mint a KFOR-mû ve -
let ben szol gá la tot tel je sí tõ törzs tisz tek és egyé ni be osz tást
be töl tõk ki adá sa it;

c) az af ga nisz tá ni sze rep vál la lás ke re té ben – pro jekt kó -
don ként el kü lö nít ve – az MH Tar to má nyi Új já épí té si Cso -
port (a to váb bi ak ban: MH PRT) és az egyé ni ISAF be osz -
tást be töl tõk (TUCS) ki adá sa it, az ANA mû sza ki is ko la, az 
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af ga nisz tá ni NATO ki kép zõ misszió (NTM-A), a MI-17
ki kép zõk (AMT), a Ka bu li Nem zet kö zi Re pü lõ tér
(KAIA), a Mû ve le ti Ta nács adó és Össze kö tõ Cso port
(EOMLT), a Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port (KMCS), a Ka -
bu li Harc tá mo ga tó és Ki kép zõ Is ko la (KHKI), a Légi Ki -
kép zést Tá mo ga tó Cso port (LKCS), a Vil ni us-i he li kop ter
fel aján lás (AHFV) és az af ga nisz tá ni Nem ze ti Tá mo ga tó
Elem (NTE), va la mint az Af ga nisz tán ban új on nan ki ala kí -
tás ra ke rü lõ fel ada tok sze mé lyi ál lo má nya kiadásait;

d) az ira ki sze rep vál la lás ban részt vevõ törzs tisz tek és
egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sa it;

e) a NATO Gyors re a gá lá sú Erõk (NRF) kö te lé ké be fel -
aján lott al egy sé gek gya kor la ta i nak ki adá sa it, azok fel me -
rü lé sé nek idõ pont já ban, me lyek a 98/2008. HM ut.-ban
fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel a tár ca nem zet kö zi gya kor -
la tok ke re te ter hé re tör té nik;

f) a Több nem ze ti sé gû Erõk és Meg fi gye lõk (MFO,
Sínai- félsziget) ma gyar kon tin gen sé nek ki adá sa it;

g) az ENSZ Cip ru si Bé ke fenn tar tó Misszió (UN FI CYP) 
Ma gyar Kon tin gen sé nek ki adá sa it;

h) egyéb más bé ke misszi ók ban részt vevõ kon tin gen -
sek, törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sa it;

i) a Ka to nai Meg fi gye lõk ki adá sa it;
j) az UNI FIL misszi ó ban és
k) az af ri kai mû ve let ben szol gá la tot tel je sí tõk ki adá sa it.
(10) A NA TO- és EU-pa rancs nok sá gok ról mû ve le ti te -

rü let re ve zé nyelt törzs tisz tek sze mé lyi jut ta tá sa it és azok
mun ka adót ter he lõ já ru lé ka it, va la mint a fel me rü lõ pénz -
ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat a „nem ze ti tá mo ga tás” fel -
adat költ ség ve té si ke re té ben, ta pasz ta la ti ada tok alap ján
kell meg ter vez ni.

(11) A (9) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok költ ség ve té si 
szük ség le tét úgy kell el ké szí te ni, hogy a ha zai il let mé nye -
ket, a kül szol gá lat tal kap cso la to san fo rint ban fel me rü lõ
pót lé ko kat és azok von za ta it az ál lo mány il le té kes hon vé -
del mi szer ve zet sa ját in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ter ve zi.

(12) A (9) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok csa pat- és
köz pon ti lo gisz ti kai jel le gû ki adá sa it – be le ért ve a szak ág
ál tal kö tött nem zet kö zi el lá tá si szer zõ dé sek alap ján fi ze -
ten dõ lo gisz ti kai költ sé ge ket, va la mint a ha zai és kül föl di
nem zet kö zi fel ké szí tés ki adá sa it is – a HM FHH az MH
ÖHP-vel és az MH HEK-kel együtt mû kö dés ben, ön ál ló
CRK-n el kü lö nít ve, a sa ját költ ség ve té si ke re te ter hé re ter -
ve zi meg és kül di meg a HM KPH ré szé re. Azon ki adá sok
ese té ben, me lyek a vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek kap -
csán NA TO- és EU-pa rancs nok sá gok ál tal biz to sí tott lo -
gisz ti kai és el he lye zé si szol gál ta tá sok so rán me rül nek fel a 
Ma gyar or szág ról ki kül dött törzs tisz tek és ön ál ló be osz tást
be töl tõk, va la mint a NA TO- és EU-pa rancs nok sá gok ról
ve zé nyelt törzs tisz tek, to váb bá az érin tett al egy sé gek ese -
té ben a NATO és az EU ál tal ki szám lá zás ra ke rü lõ lo gisz -
ti kai és el lá tá si költ sé ge ket a „Hoz zá já ru lás a NATO költ -
ség ve té sé hez”, va la mint a „Hoz zá já ru lás az EU vé del mi
célú kö zös fi nan szí ro zá sú vé del mi alap ja i hoz” meg ne ve -
zé sû fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö zött kell meg ter -
vez ni. A CI MIC-fel ada tok kal kap cso la tos ki adá so kat is

az adott bé ke misszió költ ség ve té sé ben kell ter vez ni, a
CIMIC- feladatra jó vá ha gyott prog ram ter vek alap ján, me -
lye ket az MH ÖHP küld meg a HM KPH részére. 

(13) Az év fo lya mán fel aján lás ra ke rü lõ és a ter ve zé si
idõ szak ban nem is mert vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek
ter ve zé sé nél a lo gisz ti kai és inf ra struk tu rá lis ki adá so kat a
HM FHH ter ve zi és kül di meg – a for rás ol dal meg je lö lé sé -
vel – a HM KPH ré szé re, a HM KPH a sze mé lyi jut ta tá sok -
kal és azok já ru lé ka i val, va la mint a pénz ügyi do lo gi ki adá -
sok kal ki bõ vít ve ké szí ti el a költ ség ve té si ja vas la tot.

(14) A bé ke misszi ós te vé keny sé gek kap csán a fel ügye -
le ti és el lá tó szer vek ál tal fel me rü lõ ese ti ki uta zá sok, va la -
mint az azok ra vo nat ko zó egyez mé nyek kel és tech ni kai
meg ál la po dá sok kal kap cso la tos ki uta zá sok és fo ga dá sok
ki adá sa it – a mû ve let irá nyí tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve -
zet adat szol gál ta tá sa alap ján – az adott bé ke misszió költ -
ség ve té se ter hé re kell meg ter vez ni, majd kez de mé nyez ni
kell az év köz ben fel me rü lõ uta zá si költ sé gek nek a költ -
ség vi se lõ ka to nai szer ve zet hez tör té nõ át cso por to sí tá sát.

(15) A ka to nai kép vi se le tek, a nem ze ti tá mo ga tó szer ve -
zet, az ön ál ló NATO, EU és egyéb nem ze ti be osz tást be -
töl tõk, a kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tók, va la mint a
két- és több ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás ke re té ben
tar tós ki kül de tést tel je sí tõk ki adá sa i nak a ter ve zé sét az
uta zá si költ sé gek ki vé te lé vel – a ke ret gaz dák kal és a pénz -
ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve zet tel együtt mû kö dés ben –
a HM FHH mint elõ irány zat fe lett ren del ke zõ szer ve zet
vég zi az aláb bi ak szerint:

a) az MK Ál lan dó NATO Kép vi se let Vé de lem po li ti kai
Rész leg (a to váb bi ak ban: MK ÁNK VPR), az MH Ka to nai 
Kép vi se lõ Hi va tal (MH KKH), az MH Nem ze ti Ka to nai
Kép vi se let (MH NKK), az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi -
se let (MH NÖK), az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let Ka -
to nai Kép vi se let (MK ÁEK KK), a Re gi o ná lis Fegy ver -
zet-el len õr zést Se gí tõ Ki kép zõ Köz pont (RAC VI AC)
költ ség ve té si ja vas la tát a Ma gyar Hon véd ség kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó
sze mé lyi ál lo má nya de vi za el lát má nyá ról és egyes ellát -
mányon kí vü li pénz be li já ran dó sá ga i ról szó ló 26/2007.
(VI. 20.) HM ren de let elõ írá sai fi gye lem be vé te lé vel a HM 
FHH a pénz ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve zet tel együtt mû -
kö dés ben ál lít ja össze, ame lyek csak a de vi za el lát má nyo -
kat, azok já ru lé ka it, il let ve a hely szí ni pénz ügyi jel le gû
do lo gi ki adá so kat tar tal maz zák;

b) a nem ze ti tá mo ga tás fel adat ke re tén be lül a HM FHH
ter ve zi a kép vi se le tek mû köd te té sé nek, vál tá sá nak és bõ -
ví té sé nek és az ön ál ló NATO, EU és egyéb nem ze ti be osz -
tást be töl tõk, de vi zá ban fo lyó sí tott sze mé lyi jut ta tá sa it, já -
ru lé ka it, to váb bá az azok kal kap cso la tos ha zai és hely szí ni
pénz ügyi és lo gisz ti kai jel le gû ki adá so kat is;

c) a ha zai fo rint il let mé nye ket, a kül szol gá lat tal kap cso -
la to san fo rint ban fel me rü lõ pót lé ko kat és azok von za ta i -
nak ter ve zé sét a HM KPH vég zi.

(16) Az aláb bi nem zet kö zi fel ada tok össze sí tett (pénz -
ügyi, lo gisz ti kai és el he lye zé si elõ irány za to kat az uta zá si
költ sé gek ki vé te lé vel tar tal ma zó) költ ség ve té se it a HM
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FHH a ke ret gaz dák kal és a pénz ügyi biz to sí tást vég zõ
szer ve zet tel együtt mû kö dés ben ké szí ti el, és kül di meg a
HM KPH ré szé re, így:

a) a re gi o ná lis nyelv kép zés nem zet kö zi fel adat költ ség -
ve té si igé nye it;

b) az NFTC-kép zés ben részt vevõ ok ta tók és hall ga tók
tar tós 3 hó na pot meg ha la dó ki kül de tés hez kap cso ló dó de -
vi za jel le gû sze mé lyi, an nak já ru lé kai, va la mint a pénz -
ügyi, lo gisz ti kai, do lo gi, fel hal mo zá si jel le gû ki adá sa it;

c) a Gri pen kép zé sen részt vevõ ok ta tók és hall ga tók tar -
tós 3 hó na pot meg ha la dó ki kül de tés hez kap cso ló dó de vi -
za jel le gû sze mé lyi, an nak já ru lé kai, va la mint a pénz ügyi,
lo gisz ti kai, do lo gi, fel hal mo zá si jel le gû ki adá sa it.

(17) A (15)–(16) be kez dés sze rin ti fel ada tok uta zá si
költ sé ge it, va la mint a 3 hó na pot meg nem ha la dó ki kül de -
tés hez kap cso ló dó de vi za jel le gû sze mé lyi és já ru lék ki -
adá so kat a HM PRI ter ve zi.

(18) Az aláb bi nem zet kö zi fel ada tok te kin te té ben össze -
sí tett költ ség ve té se it a HM PRI a ke ret gaz dák kal és a
pénz ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve zet tel együtt mû kö dés -
ben ké szí ti el, és kül di meg a HM KPH ré szé re, így:

a) a nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak fel nem oszt -
ha tó költ sé ge it (de le gá ci ós gép jár mû bér lés, tol mács, for -
dí tás költ sé gei, nem zet kö zi kap cso lat tar tás hoz aján dék tár -
gyak be szer zé sé nek költ sé gei);

b) a fegy ver zet-el len õr zé si fel ada tok ki adá sai;
c) a HM Bel sõ El len õr zé si Hi va tal, a HM KPH és az

MH ÖHP nem zet kö zi el len õr zé sé vel kap cso la tos ki adá sai;
d) HAW-ál lo mány hi va ta los ki uta zá sai.
(19) A (15)–(18) be kez dés ben fog lal ta kon fe lül a ke ret -

gaz dák kal és egyéb fel ügye le ti szer vek kel tör té nõ együtt -
mû kö dés ben a kö vet ke zõ fel ada tok költ ség ve té si szük ség -
le tei ter ve zé sét a HM KPH vég zi:

a) az AN-26-os pi ló ták pénz ügyi jel le gû – de vi za jel le gû 
sze mé lyi, an nak já ru lé kai, pénz ügyi do lo gi – ki adá sai;

b) az NFTC-prog ram kép zé si, va la mint az ah hoz kap -
cso ló dó nyel vi fel ké szí tés ki adá sai;

c) a HM EU so ros el nök sé gi fel ada tok ki adá sai a mi -
nisz ter ál tal jó vá ha gyott EU-terv alap ján (EUT).

(20) Egyéb el já rá sok:
a) Az egyes nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos (vál -

ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek hez fel aján lott ka to nai szer ve -
ze tek, SHA PE fu tár szol gá lat, Nem zet kö zi gya kor la tok,
Nyi tott Ég bolt, VIP szál lí tás, AN-26-os pi ló ták lo gisz ti kai
jel le gû ki adá sai – ki vé ve a csa pat lo gisz ti kai do lo gi ki adá -
so kat, me lyet az MH ÖHP alá ren delt szer ve ze te ter vez –
stb.), ha zai szál lí tó esz köz zel vég zett, fo rint ban és kül föl di
fi ze tõ esz köz ben fel me rü lõ do lo gi jel le gû légi szál lí tá si ki -
adá so kat – lég tér nyi tás, lég tér hasz ná lat, a re pü lõ gé pek és
he li kop te rek üzem anyag-, rep tér bér le ti, rep té ril le ték- és
ha tár nyi tás költ sé ge it – a HM FHH ön ál ló CRK-n el kü lö -
nít ve, a sa ját költ ség ve té si ke re te ter hé re tervezi meg.

b) A több nem ze ti sé gû egy sé gek fenn tar tá sá val és ké -
pes ség ki ala kí tá sá val kap cso la tos lo gisz ti kai és el he lye zé si 
jel le gû ki adá so kat a HM FHH, az MH ÖHP, és az MH

HEK sa ját ha zai in téz mé nyi költ ség ve té sé ben kü lön erre a
fel adat ra biz to sí tott költ ség ve té si ke ret ter hé re ter ve zi.

c) Kül föl di hall ga tók el lá tá si fel té te le i nek (té rí tés men -
tes szál lás, ét ke zés) és egyéb pénz ügyi jut ta tá sa i nak ki adá -
sai a ZMNE in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ke rül nek meg -
ter ve zés re.

d) Az egyes nem zet kö zi fel ada tok hoz kap cso ló dó gya -
kor la ti pót lé kot, túl szol gá la ti dí jat, meg bí zá si dí jat, ké -
szen lé ti pót lé kot, kü lön le ges igény be vé te li pót lé kot az ál -
lo mány il le té kes ka to nai szer ve ze tek in téz mé nyi költ ség -
ve té se ik ben ter ve zik.

e) Az egyes nem zet kö zi fel ada tok ra vo nat ko zó össze sí -
tett költ ség ve té sek az érin tett költ ség vi se lõ ka to nai szer ve -
ze tek ré szé re ke rül nek jó vá ha gyás ra, me lyek pénz ügyi ke -
ze lé sét a HM KPH nem zet kö zi szer ve ze ti ele mei vég zik.

f) A cseh re pü lõ ha jó zó ki kép zés lo gisz ti kai do lo gi ki adá -
sa it az MH ÖHP, a sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû ki adá sa it a
HM KPH ter ve zi az MH ÖHP adat szol gál ta tá sa alap ján.

g) A vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ha zai fel ké szí té si
fel ada ta it az érin tett szer ve ze tek nek sa ját in téz mé nyi költ -
ség ve té sük ben kell meg ter vez ni ük.

(21) A nem zet kö zi ke re tek ter hé re ter ve zett sze mé lyi
jel le gû ki adá so kat brut tó sí ta ni kell. A brut tó sí tott sze mé lyi 
jel le gû ki adá so kat ter he lõ tb.-já ru lék a brut tó sí tott összeg
100%-ának 27%-a, ki vé ve a vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le -
te ket, ahol a brut tó sí tott összeg 50%-ának 27%-a.

(22) A nem zet kö zi fel ada tok vo nat ko zá sá ban a kül föl di
fi ze tõ esz köz ben fel me rü lõ ki adá sok nál az aláb bi ter ve zé si
ár fo lya mok kal kell szá mol ni: 1 EUR = 280,0 HUF;
1 USD = 211,3 HUF.

(23) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve -
té sük ben el kü lö ní tet ten ter ve zik az MH PRT és az egyéb
NA TO-kö te le zett ség bõl adó dó tag sá gi dí jak és hoz zá já ru -
lá sok össze ge it.

(24) A SAC-prog ram vég re haj tá sá val kap cso la tos ha zai 
ki adá sok – a nem ze ti hoz zá já ru lás ki vé te lé vel – a HM
FHH és az MH ÖHP csa pat költ ség ve té se i ben ke rül nek
meg ter ve zés re.

(25) A NATO KEKK mû kö dé si ki adá sa i hoz kap cso ló -
dó nem ze ti hoz zá já ru lás ha zán kat ter he lõ ki adá sa it a
„Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez” meg ne ve zé sû
fe je ze ti ke ze lé sû ke re ten kell ter vez ni.

(26) A NATO KEKK ma gyar nem ze ti sé gû sze mé lyi ál -
lo má nya hi va ta los út ja i nak – az úti költ sé gek (re pü lõ jegy,
he lyi köz le ke dés, taxi stb.), va la mint az uta zás hoz kap -
csolódó egyéb költ sé gek ki vé te lé vel – fel me rü lõ összes
költ sé gét (be le ért ve a na pi dí jak brut tó össze gét, és a kap -
cso ló dó mun ka adót ter he lõ já ru lé ko kat is) az MH HEK
MET ke re te ter hé re kell ter vez ni.

(27) Az MH NATO–EU ka to nai fu tár szol gá lat kül föl di
ki uta zá sa i val kap cso la tos ki adá so kat, amennyi ben a szál -
lí tás a kül kép vi se le tek ré szé re tör té nik, a HM FHH a nem -
ze ti tá mo ga tás ki adá sai kö zött, amennyi ben a bé ke misszi -
ók ré szé re tör té nik, az adott bé ke misszió ki adá sai kö zött
kell ter vez ni.
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(28) A nem zet kö zi fel ada to kat a 4. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott nem zet kö zi CRK-ra le het csak ter vez ni.

(29) A nem zet kö zi fel ada tok ke ret gaz da és fel ügye lõ
szer ve ze te it az 5. mel lék let tar tal maz za.

(30) A je len pa rag ra fus sze rin ti sze mé lyi jel le gû és azok 
tár sa da lom biz to sí tás sal kap cso la tos ki adá sa it, va la mint a
fel ada tok kal kap cso la tos pénz ügyi költ ség té rí té se ket a
Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl -
di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi za el lát -
má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já ran dó sá -
ga i ról szó ló 26/2007. (VI. 20.) HM ren de let, a köz tiszt vi -
se lõk tar tós kül szol gá la tá ról szó ló 104/2003. (VII. 18.)
Korm. ren de let, to váb bá az ide ig le nes kül föl di ki kül de tés
na pi dí já nak össze gé rõl és ki fi ze té sé rõl szó ló 204/2009.
(IX. 18.) Korm. ren de let alap ján kell megtervezni.

16. §

(1) A 142/2007. HM ut. elõ írá sa it fi gye lem be véve kül -
föl di ki kül de tés cí mén, a két ol da lú nem zet kö zi kap cso la -
tok ból ere dõ kü lön fé le ren dez vé nyek ki adá sa it a sa ját
költ ség ve té si ke re te ter hé re csak az MK KFH és az MK
KBH ter vez he ti, meg fe le lõ szám sza ki alá tá masz tás sal.

(2) A NA TO-n és az EU-n kí vü li nem zet kö zi szer ve ze -
tek ben tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos tag sá gi dí ja kat az
ab ban érin tett szer ve ze tek ha zai in téz mé nyi mû kö dé si
költ ség ve té sük ben rész le te sen (a nem zet kö zi szer ve zet
neve, részt ve võk lét szá ma, tag ság in do ka, en ge dély szá ma
stb.) ter ve zik, 99-es anyag nem kód dal. A költ ség ve té si ja -
vas lat ban nem sze re pel te tett nem zet kö zi szer ve ze tek ben
tör té nõ rész vé tel lel kap cso la tos – év köz ben fel me rü lõ –
tag sá gi dí jak ki fi ze té sé hez, azt meg elõ zõ en a HM köz igaz -
ga tá si ál lam tit ká ra en ge dé lye szük sé ges.

(3) A szol gá la ti út le ve lek ké szí té sé nek költ sé ge it az ál -
lo mány il le té kes hon vé del mi szer ve zet in téz mé nyi költ -
ség ve té sé ben kell meg ter vez ni.

7. A költ ség ve tés ter ve zé sé nek egyéb 
spe ci á lis sza bá lyai

17. §

(1) Az SGSZ-ek össze vont szám sza ki bi zo nyí tást és
szö ve ges in do ko lást ké szí te nek a pénz ügyi, a lo gisz ti kai és 
egyes, a 4. § (12) be kez dé sé ben rész le te zett el he lye zé si
jel le gû elõ irány za tok ra vo nat ko zó an, a 11. § (7) be kez dé -
sé ben em lí tett adat szol gál ta tást is fi gye lem be véve.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hon vé del mi szer ve ze tek
költ ség ve té si ja vas la ta it, azok pénz ügyi és szám vi te li szer -
ve ze ti ele mei ál lít ják össze a szak szol gá la tok kal együtt -
mû köd ve.

(3) A Hon véd kór ház költ ség ve té si ja vas la ta el ké szí té se
so rán fi gye lem be kell ven ni a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és

Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) gaz dál ko dá sá nak sa já tos
sza bá lya i ról szó ló 2/2010. (I. 8.) HM uta sí tás ter ve zés re
vo nat ko zó elõ írá sa it is. Az össze vont in téz mé nyi költ ség -
ve té si ja vas la ta ki egé szí té se ként a ki adott ke re tek nek
meg fe le lõ en, a ki adá so kat és be vé te le ket kü lön-kü lön is
meg kell ter vez nie (be kell mu tat nia) a kö vet ke zõk szerint:

a) te lep he lyen ként;
b) szak fel ada ton ként;
c) OEP ál tal nem fi nan szí ro zott fel ada ton ként, ezen

 belül:
– ka to nai jel le gû fel ada ton ként,
– nem ka to nai jel le gû fel ada ton ként (ki egé szí tõ te vé -

keny ség).
(4) A Hon véd kór ház össze vont in téz mé nyi költ ség ve té -

si ja vas la tá ban sze rep lõ ki adá so kat és be vé te le ket, va la -
mint a Hon véd kór ház ér de ké ben más, alap ve tõ en köz pon ti 
ter mé szet be ni el lá tást és szol gál ta tást nyúj tó ter ve zõ szer -
vek nél fel me rü lõ és meg ter ve zett ki adá so kat a HM KPH –
az 5. § (4) be kez dé sé ben elõ írt adat szol gál ta tá sok ra is ala -
po zot tan – a költ ség ve té si (al-)cím, azon be lül CRK és ki -
emelt elõ irány zat bon tás ban össze sí ti.

(5) A 4. mel lék let ben sze rep lõ HM KGIR CRK-k sze -
rint kü lön so ron, vagy ön ál ló mel lék let ben kell meg ter vez -
ni a kö vet ke zõ tár ca szin tû ki emelt fel ada tok kal össze füg -
gõ ki adá sok elõ irány za ta it:

a) A HM Igaz ga tá sa költ ség ve té si al cí men:
aa) köz pon ti kul tu rá lis, PR- és mé dia fel ada tok;
ab) ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban való

köz re mû kö dés;
ac) HM-I ob jek tum üze mel te té se az MH Tá mo ga tó

Dan dár ral (a to váb bi ak ban: MH TD) egyez tet ve; 
ad) is ko la rend sze ren kí vü li kép zé si fel adat ki adá sai;
ae) esély egyen lõ sé gi fel ada tok;
af) is ko la rend sze rû kép zés;
ag) tu do mány szer ve zés sel kap cso la tos fel ada tok;
ah) „ka to na su li prog ram”;
ai) hu mán fel ada tok;
aj) nyelv kép zés;
ak) kont roll ing rend szer ki ala kí tá sa.
b) A HM KPH köz pon ti költ ség ve té si ja vas la tá ban az

egyéb HM-szer ve ze tek költ ség ve té si al cí men:
ba) a biz to sí tá si dí jak, a szer zõ dé ses ka to ná nak je lent ke -

zõk uta zá si költ ség áta lá nya és egyéb köz pon ti te vé keny ség;
bb) a re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás, a köz pon ti kár té rí té -

sek, tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa, szo ci á lis se gély és
egyéb köz pon ti te vé keny ség;

bc) a HM KGIR üze mel te té si és fej lesz té si ki adá sai;
bd) cég au tó adó ki adá sai.
c) A HM FHH költ ség ve té si al cí men, köz pon ti lo gisz ti -

kai el lá tá si ki adá sok: 
ca) a LOA szál lí tá si költ sé gei, a BIR üze mel te té si ki -

adá sai, LINK ter mi nal és egyéb köz pon ti te vé keny ség;
cb) a K+F fel ada tok;
cc) a HM FHH a JAS-39 Gri pen bér le ti szer zõ dés sel

kap cso la tos va la mennyi ki adást az MH ÖHP-vel egyez te -
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tet ten költ ség ve té si cím/al cím, ki emelt elõ irány zat és azon
be lül fõ köny vi szám la szá mos bon tás ban ter ve zi;

cd) hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram, va -
la mint a hír adó, in for ma ti kai komp le xu mok ha zai rend -
szer in teg rá ló és be épí tõ prog ram ki adá sai, he li kop te rek ja -
ví tá si költ sé gei, gép jár mû- és BTR-prog ram, MANS-
prog ram, va la mint ki ber ne ti kai had vi se lés fej lesz té si
prog ra mok ki adá sai. 

d) A HM FHH költ ség ve té si al cí men, köz pon ti inf ra -
struk tu rá lis el lá tá si ki adá sok:

da) a Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram; 
db) az el he lye zé si szol gál ta tás meg vá sár lá sa;
dc) szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár men -

te sí té se;
dd) az õr zés vé de lem ki adá sai;
de) az egyéb el he lye zé si köz pon ti te vé keny ség;
df) HM I. ob jek tum in gat lan-kar ban tar tá si, be ru há zá si

fel ada tai;
dg) fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de -

lem mel kap cso la tos fel ada tok;
dh) nyug dí jas ott hon-ka pa ci tás bér let.
(6) A HM FHH az (5) be kez dés d) pont já ban fel so rolt

fel ada ta it (az egyes fel ada to kat és az azok hoz kap cso ló dó
ki adá si elõ irány za to kat rész le te sen tar tal ma zó), va la mint a 
K+F fel ada tok költ ség ve té si ja vas la tát ön ál ló CRK-kon és
kü lön ok má nyo kon ter ve zi.

(7) A HM FHH a köz pon ti inf ra struk tu rá lis el lá tá si ki -
adá sok vo nat ko zá sá ban a meg ala po zott dön tés ho za tal hoz
szük sé ges mély ség ben rész le te zett, szám sza ki és szö ve ges 
in dok lás sal is alá tá masz tott költ ség ve té si ja vas la tai össze -
ál lí tá sá nál ki emelt fi gyel met for dít a 186-5/2010. HM
KÁT ter ve zé si kör irat ban – kü lö nö sen a 14. pont ban – elõ -
ír tak ra az zal, hogy az in téz mé nyi (csa pat-), a köz pon ti és a
nem zet kö zi (köz pon ti) költ ség ve té si elõ irány zat szük ség -
le té rõl ön ál ló költ ség ve té si ja vas la tot ké szít el.

(8) A HM 1/1-1/2 költ ség ve té si al cí mek szer ve ze tei és
az SGSZ-ek a ter ve zés so rán a köz pon ti el lá tá sú el he lye zé -
si és lo gisz ti kai igé nye i ket a HM FHH-val egyez te tik.

(9) A HM 1/1-1/3 költ ség ve té si al cí mek szer ve ze tei, va -
la mint az SGSZ-ek kü lön ter ve zik az el lá tó köz pon tok ál -
tal – az elõ irány zat-ke ret gaz dál ko dás ke re té ben – biz to sí -
tás ra ke rü lõ kész le te ket. Ezi rá nyú igé nye ik egy pél dá nyát
a HM FHH és egy pél dá nyát tá jé koz ta tá sul az MH ÖHP ré -
szé re 2011. feb ru ár 14-ig meg kül dik. Az elõ irány zat-ke ret
gaz dál ko dás ke re té ben köz pon ti el lá tás út ján biz to sí tás ra
ke rü lõ esz kö zök re, va la mint anya gok ra – el té rõ ren del ke -
zés ki vé te lé vel – elõ irány za tot nem ter vez het nek.

(10) Az MH Hon véd Ko ro na õr ség mû köd te té sé vel kap -
cso la tos ki adá so kat az MH TD sa ját költ ség ve té sé ben el -
kü lö ní tet ten, míg a köz pon ti ki adá so kat az érin tett el lá tó
szer ve ze tek a meg fe le lõ CRK-n ter ve zik.

(11) Az (5) be kez dés a) pont ac) al pont já ban sze rep lõ
fel adat költ ség ve té si ja vas la tát az MH TD HM Ob jek tu -
mok Üze mel te té si Igaz ga tó sá ga ter ve zi.

(12) Az MH ÖHP a HM FHH ré szé re – a 19. § (1) be -
kez dés sze rint – meg kül dés re ke rü lõ költ ség ve té si ja vas la -

tá ban el kü lö ní tet ten ter ve zi a légi ku ta tó-men tõ szol gá lat
te vé keny sé gé vel, va la mint a fel men tett re pü lé si idõk re
jutó dí ja zás sal össze füg gõ ki adá so kat és be vé te le ket.

18. §

(1) A sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé kai, egyéb já ran dó sá -
gok és költ ség té rí té sek költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak ter ve -
zé se so rán el kell kü lö ní te ni a hon vé del mi szer ve zet (he -
lyi leg ki fi ze tés re ke rü lõ) és a HM KPH fi nan szí ro zá si igé -
nyét.

(2) A he lyi leg kész pénz ben ki fi ze tés re ke rü lõ ki adá sok
kö rét a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz for ga lom rend jé rõl
szó ló 20/2010. HM KPÜ VIG in téz ke dés 25. és 70. pont jai 
tar tal maz zák.

8. A fel ter jesz tés, fe lül vizs gá lat rend je

19. §

(1) Az MH HEK a lo gisz ti kai költ ség ve té si ja vas la tát,
va la mint az MH ÖHP – a ré szé re az MH HEK ki vé te lé vel a 
2/1. al cím szer ve ze tei ál tal köz vet le nül meg kül dött lo gisz -
ti kai költ ség ve té si ja vas la tok kal együtt össze ál lí tott –
össze sí tett lo gisz ti kai költ ség ve té si ja vas la tát a HM FHH
ré szé re 2011. feb ru ár 14-ig kül di meg.

(2) Az MH csa pat költ ség ve té se ese té ben a HM KPH,
va la mint a HM FHH ál tal össze ál lí tott költ ség ve té si ja vas -
la to kat, a pénz ügyi, to váb bá a lo gisz ti kai jel le gû elõ irány -
za tok ra kü lön-kü lön el ké szí tett szám sza ki bi zo nyí tá so kat
a kö vet ke zõk sze rint kell össze sí te ni:

a) 2/1. al cím te kin te té ben:
aa) HVKF egyéb köz vet len szer ve ze tei (MH Mû ve le ti

és Dokt ri ná lis Köz pont, MH TD, MH Geo in for má ci ós
Szol gá lat, MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis, MH KPTSZI,
MH Lu do vi ka Zász ló alj, kép vi se le tek ha zai il let mé nye);

ab) HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség alá ren delt jei
(MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont,
MH Ke let-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság,
MH Nyu gat-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok -
ság, MH Ren del ke zé si ál lo má nya);

ac) MH HEK.
b) 2/2. al cím vo nat ko zá sá ban az MH ÖHP és alá ren delt

szer ve ze tei.

20. §

(1) A HM KPH ré szé re a 3. mel lék let sze rin ti össze sí tést 
ere det ben, va la mint az 1. mel lék let sze rint össze ál lí tott
szám sza ki bi zo nyí tást (az össze sí tés ada ta i val megegye -
zõen) elekt ro ni kus for má ban a hmkphi go@hm.gov.hu
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cím re (a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té ben mi nõ sí tett 
adat hor do zón) kül di meg:

a) a HM FHH a „2. Ma gyar Hon véd ség” cím hez tar to zó
egyes hon vé del mi szer ve ze tek költ ség ve té si ja vas la ta it,
va la mint azok 19. § (2) be kez dés a)–b) pon tok sze rin ti
össze sí té sét;

b) a HM 1/1-1/3 költ ség ve té si al cí mek szer ve ze tei az in -
téz mé nyi és köz pon ti költ ség ve té si ja vas la ta it;

c) a HM FHH a Gri pen fe la dat tal kap cso la to san az érin -
tett hon vé del mi szer ve ze tek ál tal ter ve zett va la mennyi ki -
adást al cí men ként és szer ve ze ten ként ki mu tat va, ki emelt
elõ irány za ton ként össze sít ve;

d) az MK KFH, az MK KBH, a ZMNE, a ka to nai
ügyész sé gek és a Hon véd kór ház költ ség ve té si javasla -
taikat.

(2) A költ ség ve té si ja vas la tok 3. mel lék let sze rin ti
össze sí té se az érin tett hon vé del mi szer ve ze tek pa rancs no -
ká nak (ve ze tõ jé nek), a HM Igaz ga tá sa al cím ese té ben pe -
dig a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár alá írá sá val ke rül nek
fel ter jesz tés re, meg kül dés re.

21. §

(1) Az el ké szí tett, il let ve fe lül vizs gált költ ség ve té si ja -
vas la to kat

a) az SGSZ-ek, az „1. Hon vé del mi Mi nisz té ri um” költ -
ség ve té si cím hez tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek,

b) a HM KPH (az MH-t érin tõ pénz ügyi jel le gû elõ -
irány za to kat és a 15. §-ban fog lalt nem zet kö zi fel ada tok
költ ség ve té si ja vas la ta it),

c) a HM FHH – a HVKF ál tal jó vá ha gyott – lo gisz ti kai
jel le gû csa pat-költ ség ve té si és egyez te tett köz pon ti költ -
ség ve té si ja vas la tát, be le ért ve az MH HEK in téz mé nyi és
köz pon ti költ ség ve té sét, a Gri pen fe la dat össze sí tett és
egyéb tár ca szin tû (K+F, ka taszt ró fa vé del mi, fi zi kai biz -
ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem stb.) fel ada to -
kat, to váb bá az inf ra struk tu rá lis el lá tá si ki adá sok költ ség -
ve té si ja vas la ta it
a HM KPH-ra 2011. feb ru ár 22-ig kül dik meg.

(2) A HM KPH a hon vé del mi szer ve ze tek mû kö dé sé nek 
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról
szó ló 346/2009. (XII. 30.) Korm. ren de let elõ írá sa sze rint,
a meg kül dött költ ség ve té si ja vas la tok alap ján al cí men ként 
össze sít ve el ké szí tett kincs tá ri ele mi költ ség ve tést 2011.
feb ru ár 28-ig a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz be nyújt ja.

9. A költ ség ve té si ja vas la tok jó vá ha gyás ra való
fel ter jesz té sé nek rend je

22. §

(1) A be nyúj tott költ ség ve té si ja vas la tok jó vá ha gyás ra
való fel ter jesz té sét a HM KPH vég zi.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si ja vas la tok vo nat ko zá sá ban 
a HM FHH tel jes kö rû (lo gisz ti kai és inf ra struk tu rá lis) köz -

pon ti költ ség ve té si ja vas la ta, ide ért ve az 1/1 HM Igaz ga tá -
sa költ ség ve té si al cí men ter ve zett inf ra struk tu rá lis fel ada -
tok (HM I. ob jek tum üze mel te té si) ter ve it is, a mi nisz ter -
hez ke rül fel ter jesz tés re.

(3) Egyes tár ca szin tû fel ada tok költ ség ve té si ja vas la tai
te kin te té ben:

a) az 5. mel lék let ben fel so rolt nem zet kö zi fel ada tok
költ ség ve té si ja vas la tai a mi nisz ter hez ke rül nek fel ter jesz -
tés re, ki vé ve a 98/2008. HM ut.-ban és a 62/2008. HM
ut.-ban fog lalt fel ada to kat;

b) azon ki emelt nem zet kö zi ren dez vé nyek ese té ben,
ame lyek a KNET-, va la mint a MET-terv ben jó vá ha gyás ra
ke rül tek, kü lön költ ség ve té si ter vet nem szük sé ges ké szí -
te ni. Amennyi ben a ren dez vény nem ke rült be ter ve zés re a
KNET-, il let ve a MET-terv be, vagy ha a ren dez vény vár -
ha tó költ sé ge meg ha lad ja a KNET-ben, és a MET-ben jó -
vá ha gyott ke ret össze get, a ren dez vény vég re haj tá sá ra ki -
adott in téz ke dés ben meg ha tá ro zott elöl já ró hagy ja jóvá a
ren dez vény költ ség ve té si ja vas la tát;

c) a HM KPH in téz mé nyi és egyéb köz pon ti költ ség ve -
té si ja vas la tát a HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár hoz (a to váb bi ak ban: HM VGHÁT) kell fel ter -
jesz te ni.

(4) A csa pa tok és in téz mé nyek költ ség ve té si ja vas la ta it
költ ség ve té si (al-)cí men kén ti, il let ve az 1/2 al cím ese té ben 
hon vé del mi szer ven ként, a 2/1 és 2/2 költ ség ve té si al cím
vo nat ko zá sá ban pe dig CRK rész le te zett ség gel és ezen be -
lül ki emelt elõ i rány za ton kén ti bon tás ban össze sí tet ten a
mi nisz ter hez kell fel ter jesz te ni a 9. §-ban fog lal tak fi gye -
lem be vé te lé vel.

23. §

A HM KPH fõ igaz ga tó já nak a jó vá ha gyott, agg re gált
ada tok nak meg fe le lõ, az in téz mé nyek ál tal fõ köny vi
szám la szám mély sé gû rész le te zett ség gel fel ter jesz tett
költ ség ve té se ket (ide ért ve a nem zet kö zi fel ada tok költ ség -
ve té si ter ve it is) vissza kell iga zol nia a 9. §-ban fog lal tak
fi gye lem be vé te lé vel.

24. §

(1) 2011. év ben a tár ca költ ség ve té sét érin tõ min den
elõ ter jesz tés – ide ért ve a költ ség ve tés ben jó vá ha gyott, a
sze mé lyi ál lo mányt érin tõ ter mé szet be ni, il let ve pénz be ni
jut ta tá so kat tar tal ma zó elõ irány za tok nö ve lé sé re, ki egé -
szí té sé re vo nat ko zó ja vas la to kat is – a HM KPH út ján kez -
de mé nyez he tõ. Az elõ ter jesz té sek, ja vas la tok fe lül vizs gá -
la tát kö ve tõ en azo kat a HM KPH zá ra dé kol ja és a HM
VGHÁT út ján ter jesz ti fel a mi nisz ter ré szé re.

(2) A hon vé del mi szer ve ze tek 2011. évi elõ irány za tai, a
2010. évi és az azt meg elõ zõ évek elõ irány zat-ma rad vá -

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 305



nyai fel hasz ná lá sá nak fo lya ma tos el len õr zé se ke re té ben a
HM KPH ha von ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 12-ig – a
HM VGHÁT út ján – elem zõ-ér té ke lõ je len tést ter jeszt fel
a mi nisz ter ré szé re, kü lö nös fi gyel met for dít va arra, hogy
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. ren de let 212. § (3) be kez dés a) pont ja sze -
rint be nyúj tott el szá mo lás a tárgy évet kö ve tõ év má jus
15-éig fe lül vizs gá lat ra ke rül, me lyet kö ve tõ en a Kor mány
ren del ke zik an nak el vo ná sá ról, vagy a kö te le zett ség vál la -
lás sal érin tett fel adat to váb bi fi nan szí ro zá sá ról.

25. §

A 4. mel lék let (HM KGIR CRK) mó do sí tá sá ra – az év -
köz ben fel me rült igé nyek re tör tént kez de mé nye zé sek nek
meg fe le lõ en – a HM KPH fõ igaz ga tó ja sa ját ha tás kör ben
in téz ke dik.

10. Záró ren del ke zé sek

26. §

Ez az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it azon ban 2011. ja nu ár 1-jé tõl kell alkal -
mazni. 

27. §

Ez az uta sí tás 2011. de cem ber 31-én 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 14/2011. (II. 11.) HM uta sí tás hoz

MIN TA
Szám sza ki bi zo nyí tás

GSZ:       Szak fel adat*:        CRK:

(ezer Ft-ban)

KIADÁS

For rás/AN
Vál toz ta tás
az elöl já ró
szerv ál tal

Szám la-
cso port

Fõ köny vi
szám la

Al szám la ST Elõ irány zat-szám la meg ne ve zé se

TERVEZÉSI Nor ma
sze rin ti

il let mé nyes
a ter ve zé si
idõ szak ra

Idõ szak Mért. egy ség Mé rõ szám Nor ma

11 Tá bor no kok, tisz tek alap il let mé nye 1 év fõ 10.000 01000299

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek alap il let mé nye 1 év fõ 4.500 01000299

: : :

: :

511211 Alap il let mé nyek 14.500

511221 11 Tá bor no kok, tisz tek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 50% 5.000 01000299

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek
il let mény ki egé szí té se

1 év fõ 15% 675 01000299

:

: : :

: :

51122 Il let mény ki egé szí té sek 5.675

5112 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok ki adá sai : 20.175

51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20.175

* Amennyi ben a hon vé del mi szer ve zet nél több szak fel ada ton ke rül nek a költ ség ve té si elõ irány za tok meg ter ve zés re, úgy azo kat a „Nor ma sze rin ti il let mé nyes a ter ve zé si idõ szak ra” osz lop szak fel ada ton ként tör tént
meg bon tá sá val kell sze re pel tet ni.
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2. mel lék let a 14/2011. (II. 11.) HM uta sí tás hoz

KI MU TA TÁS
a pénz ügyi jel le gû (99) AN elõ irány za tok ról

194 szám la cso port Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csö nök ál lam ház tar tá son kí vül Meg jegy zés

1944 Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csön nyúj tá sa ál lam ház tar tá son kí vül re HM KPH ter ve zi

19441 Mun ka vál la lók la kás épí té si (-vá sár lá si) tá mo ga tás nyúj tá sa

19443 Csa lád ala pí tá si köl csö nök nyúj tá sa

19445 Dol go zók nak adott egyéb köl csö nök nyúj tá sa

1945 Fel hal mo zá si cél ra, ál lam ház tar tá son kí vül re nyúj tott tá mo ga tá si köl csön vissza té rü lé se HM KPH ter ve zi

19451 Mun ka vál la lók la kás épí té si (-vá sár lá si) tá mo ga tás vissza té rü lé se

19453 Csa lád ala pí tá si köl csö nök vissza té rü lé se

19455 Dol go zók nak adott egyéb köl csö nök vissza té rü lé se

51–52 szám la cso port Sze mé lyi jut ta tá sok

53 szám la cso port Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

54–56 szám la cso port Do lo gi ki adá sok

552233 Szer zõ dé ses ka to ná nak je lent ke zõk szál lí tá si áta lány dí ja HM KPH ter ve zi

55229993 Bi zal mi ki adá sok 

56221. Bel föl di ki kül de tés 

56222. Kül föl di ki kül de tés 

562231 Nor ma sze rin ti rep re zen tá ci ós ki adá sok 

562232 Egyéb rep re zen tá ci ós ki adá sok 

56326 Te me té si se gély

57 szám la cso port 57127 Egyéb be fi ze té si kö te le zett ség HM KPH ter ve zi

57221 Mun kál ta tó ál tal fi ze tett sze mé lyi jö ve de lem adó 

57222 Nem zet kö zi tag sá gi dí jak elõ irány za ta

58 szám la cso port Tár sa da lom-, szo ci ál po li ti kai és egyéb tár sa da lom biz to sít. jut ta tá sok, el lá tot tak pénz be li jut ta tá sai

584211 Pénz be li kár té rí tés

584271 Szo ci á lis se gé lyek

584272 Egyéb se gé lyek

584273 Kor en ged mé nyes nyug díj HM KPH ter ve zi

Meg jegy zés: a pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok mel lett azok áfá ját is ter vez ni kell.
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3. mel lék let a 14/2011. (II. 11.) HM uta sí tás hoz

MIN TA

GSZ:       Szak fel adat:        CRK:
(ezer Ft-ban)

Fsz. Ki emelt elõ irány za tok meg ne ve zé se

Ki adá si elõ irány zat össze ge Be vé te li elõ irány zat össze ge

Pénz ügyi jel le gû Lo gisz ti kai jel le gû Össze sen

Tá mo ga tás,
In téz mény fi nan-

szí ro zás
HM KPH ré szé re

Tá mo ga tás,
In téz mény fi nan-

szí ro zás
SZER VE ZET

ré szé re

Be vé tel Össze sen

1. Sze mé lyi jut ta tá sok

2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3. Do lo gi ki adá sok

4. Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok

5. Mû kö dé si költ ség ve tés össze sen (1+2+3+4):

6. In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok

7. Fel újí tás

8. Fel hal mo zá si ki adá sok össze sen (6+7):

9. Köl csö nök

10. KI ADÁ SOK, TÁ MO GA TÁ SOK össze sen
(5+8+9):

…………………………………, 2011. feb ru ár …-n

…………………………………………………
pa rancs nok (ve ze tõ)

Ké szült:
Egy pél dány:
Ügy in té zõ (tel.):
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4. mel lék let a 14/2011. (II. 11.) HM uta sí tás hoz

Cím rend kó dok
(Funk ció te rü let)

(2011. 01. 01-jé tõl)

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

Általános feladatok csapat szintû címrendkódjai

101 101 Katonai szervezet általános csapat szintû tevékenysége (csapat)

102 102 Katonai szervezet kiemelt csapat szintû tevékenysége (csapat)

103 103 Költségtérítéses képzésbõl finanszírozott tevékenység (csapat)

104 104 OKM által finanszírozott tevékenység (csapat)

Ál ta lá nos fel ada tok köz pon ti ta go zat szin tû cím rend kód jai

201 201 Katonai szervezet általános központi tagozat szintû tevékenysége (központi)

202 202 Katonai szervezet kiemelt központi tagozat szintû tevékenysége (központi)

Spe ci á lis fel ada tok cím rend kód jai

Csa pat szin tû spe ci á lis fel ada tok cím rend kód jai

301 301 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (csapat)

302 302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

303 303 Központi kulturális, PR- és média-feladatok (csapat)

304 304 Honvédkórház érdekében felmerült kiadások (csapat)

305 305 Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés 
(Katasztrófavédelmi feladatok) (csapat)

306 306 Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai célú nemesfém nanoporokon alapuló innovatív
termékek fejlesztése (METANANO) pályázat önrész (csapat)

308 308 Drogprevenciós program (csapat)

313 313 Iskolarendszerû képzés (csapat)

317 317 Maléter Pál Laktanya átadásával kapcsolatos kiadások (csapat)

318 318 Egyéb humán feladatok (HVK SZCSF-ség) (csapat)

319 319 NSIP Programiroda tevékenysége (nemzeti) (csapat)

320 320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezetnél
(csapat)

322 322 Intranet és egyéb informatikai kiadás (csapat)

323 323 Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

328 328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

329 329 K+F programok (csapat)

333 333 ÚMFT pályázati önrész (csapat)

334 334 HM I. objektum ingatlan üzemeltetés (csapat)

335 335 Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységek (csapat)

336 336 NATO Biztonsági Beruházási Program lebonyolítása (csapat)

337 337 Ideiglenes állományjegyzéken szereplõk ellátása (csapat)

338 338 Tudományszervezéssel kapcsolatos feladatok (csapat)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

339 339 Kincstári ingatlan vagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok felhasználásai
(csapat)

340 340 Légi irányítási szolgáltatás igénybevételének díja (csapat)

341 341 Hazai rendezvényi tevékenységek költségvetése (csapat)

343 343 ZMNE érdekében felmerült kiadások (csapat)

344 344 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (csapat)

349 349 Õrzésvédelmi feladatok (csapat)

350 350 Óvodai szolgáltatás vásárlása (csapat)

352 352 Rövidhullámú Stratégiai Rádióelektronikai Rendszer (csapat)

353 353 „Katonasuli program” (HM HPF) (csapat)

355 355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok felhasználásai
(csapat)

356 356 Szakképzési támogatás elszámolása ZMNE (csapat)

357 357 OSZK együttmûködés (csapat)

358 358 Iskolarendszeren kívüli képzések (csapat)

359 359 Miniszteri emléktárgyak (csapat)

360 360 Nyelvképzés (csapat)

369 369 Rekonverziós program (csapat)

370 370 VTTIR-rel kapcsolatos kiadások (csapat)

371 371 Esélyegyenlõségi feladatok (csapat)

373 373 EU-támogatás LIFE+-projekt feladatai (csapat)

374 374 EU-támogatás KMOP-projekt feladatai (csapat)

376 376 EU-támogatás TÁMOP-projekt feladatai (csapat)

378 378 Controllingrendszer kialakítása (csapat)

395 395 Sajtóiroda mûködési kiadásai (csapat)

396 396 Humán feladatok (HM HPF) (csapat)

397 397 Vörösiszap-tározó gátszakadása utáni helyreállítással kapcsolatos feladatok (csapat)

398 398 KEOP (csapat)

702 702 Kommunikációs feladatok (csapat)

703 703 Kegyeleti kiadások (csapat)

705 705 MH Honvéd Koronaõrség mûködtetésével kapcsolatos elszámolások (csapat)

Központi tagozat szintû speciális feladatok címrendkódjai

401 401 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (központi)

402 402 Hazai gyakorlatok és kiképzések (központi)

404 404 Honvédkórház érdekében felmerült kiadások (központi)

405 405 Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés 
(Katasztrófavédelmi feladatok) (központi)

407 407 Szennyezõ források, szennyezett területek kármentesítése (központi)

408 408 Drogprevenciós program (központi)

409 409 Mûszaki fejlesztési program (központi)

410 410 Kiképzési fejlesztési kiadások (központi)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

411 411 Laktanya Rekonstrukciós Program (központi)

412 412 Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása (tender) (központi)

414 414 Gripen bérleti díj és egyéb kiadások (központi)

417 417 Maléter Pál Laktanya átadásával kapcsolatos kiadások (központi)

419 419 NSIP Programiroda tevékenysége (nemzeti) (központi)

420 420 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezetnél
(központi)

423 423 Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok (központi)

424 424 Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerûsítése (központi)

425 425 Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (központi)

426 426 Gépjármû- és BTR-program (központi)

427 427 Vegyivédelmi fejlesztési program (központi)

428 428 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (központi)

429 429 K+F-programok (központi)

432 432 Helikopterek javítása (MI-8, MI-17, MI-24) (központi)

439 439 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok felhasználásai
(központi)

442 442 HM-I. objektum karbantartás és felújítás (központi)

443 443 ZMNE érdekében felmerült kiadások (központi)

444 444 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (központi)

445 445 Egyéb ingatlanfelújítási kiadások (központi)

446 446 Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban felmerülõ hazai kiadások (központi)

448 448 Laktanya Rekonstrukciós Program környezetszennyezések kármentesítése (központi)

449 449 Õrzésvédelmi feladatok (központi)

451 451 Nyugdíjas otthon kapacitás bérlet (központi)

454 454 Gripen bérlésével összefüggõ fegyverzet, egyéb berendezési eszközök és anyagok
beszerzéséhez kapcsolódó kiadások (központi)

455 455 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok felhasználásai
(központi)

461 461 Egyéb gépjármûprogramok, aggregátor- és konténerbeszerzés (központi)

462 462 Egyéb fegyverzeti programok (központi)

463 463 Közlekedési szakági programok (központi)

464 464 Egészségügyi szakági programok (központi)

465 465 Élelmezési szakági programok (központi)

466 466 Üzemanyag szakági programok (központi)

468 468 Gripen repülõkhöz kapcsolódó elektronikai és híradó szakági programok (központi)

472 472 HM FHH külföldi beszerzései (központi)

473 473 EU-támogatás LIFE+-projekt feladatai (központi)

477 477 Link 16 képességfejlesztési program (központi)

480 480 Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítõ program (központi)

481 481 Speciális tûzszerész és FP képesség fejlesztés (központi)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

483 483 Mistral IFF beszerzés (központi)

491 491 MANS-program (központi)

493 493 KGIR fenntartás (központi)

494 494 KGIR fejlesztés (központi)

497 497 Vörösiszap-tározó gátszakadása utáni helyreállítással kapcsolatos feladatok (központi)

498 498 KEOP (központi)

499 499 Kibernetikai hadviselés (központi)

801 801 Külföldi fegyveres erõk magyarországi hajtóanyag ellátása (központi)

804 804 Egészségügyi intézmények központi hatáskörben történõ felújításai (központi)

805 805 MH Honvéd Koronaõrség mûködtetésével kapcsolatos elszámolások (központi)

Nemzetközi feladatok címrendkódjai

Csapat szintû nemzetközi feladatok címrendkódjai

501 501 MH KFOR Kontingens (csapat)

502 502 Nemzetközi tanfolyamok (csapat)

503 503 Regionális nyelvképzés (csapat)

504 504 Afrikai szerepvállalás (csapat)

505 505 Kanadai repülõhajózó képzés (csapat)

506 506 Cseh repülõhajózó képzés (csapat)

508 508 NATO Iraki Kiképzõ Misszió (csapat)

509 509 HM BEH nemzetközi ellenõrzés (csapat)

510 510 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (csapat)

511 511 MH ÖHP nemzetközi ellenõrzés (csapat)

512 512 UNFICYP (csapat)

513 513 MFO (csapat)

514 514 Katonai megfigyelõk (csapat)

516 516 MH ÕBZ (csapat)

517 517 Hadisírok gondozása (csapat)

518 518 Egyéb nemzetközi utazások, fogadások (csapat)

521 521 Multilaterális rendezvények (csapat)

522 522 HM KPH nemzetközi ellenõrzés (csapat)

523 523 EU soros elnökségi feladatok (csapat)

524 524 Gripen pilóták pótlólagos képzésének pénzügyi jellegû kiadásai (csapat)

525 525 Repülési óra vásárlás (csapat)

528 528 Védelmi miniszteri találkozó (csapat)

529 529 Nemzeti támogatás (csapat)

530 530 MK NATO Misszió Védelempolitikai Részleg mûködése (csapat)

531 531 MK EBESZ Misszió Katonai Képviselet mûködése (csapat)

532 532 Nemzetközi kommunikációs feladatok (csapat)

533 533 Kétoldalú kapcsolatok (csapat)

535 535 KKH mûködése (csapat)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

536 536 NSIP Programiroda tevékenysége (nemzetközi) (csapat)

537 537 MH Nemzeti Katonai Képviselet mûködése (csapat)

538 538 Nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségei (csapat)

539 539 NÖK mûködése (csapat)

540 540 C-17-es program (csapat)

541 541 AN-26-os pilóták kiadásai (csapat)

547 547 Fegyverzet-ellenõrzési keret (csapat)

548 548 MH KFOR Század (csapat)

549 549 Afganisztáni szerepvállalás (csapat)

550 550 UNIFIL (csapat)

551 551 HAW-állomány hivatalos kiutazásai (csapat)

552 552 Import-, export-, tranzitkiadások (csapat)

553 553 MH EUFOR Kontingens (csapat)

554 554 Devizaellátmány különbözet rendezése (csapat)

556 556 Afganisztáni Választásokat Támogató Erõ (csapat)

558 558 Afganisztáni bõvítés (csapat)

Központi tagozat szintû nemzetközi feladatok címrendkódjai

601 601 MH KFOR Kontingens (központi)

603 603 Regionális nyelvképzés (központi)

604 604 Afrikai szerepvállalás (központi)

608 608 NATO Iraki Kiképzõ Misszió (központi)

610 610 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (központi)

612 612 UNFICYP (központi)

613 613 MFO (központi)

614 614 Katonai megfigyelõk (központi)

616 616 MH ÕBZ (központi)

623 623 EU soros elnökségi feladatok (központi)

625 625 Repülési óra vásárlás (központi)

640 640 C-17-es program (központi)

641 641 AN-26-os pilóták kiadásai (központi)

648 648 MH KFOR Század (központi)

649 649 Afganisztáni szerepvállalás (központi)

650 650 UNIFIL (központi)

653 653 MH EUFOR Kontingens (központi)

656 656 Afganisztáni Választásokat Támogató Erõ (központi)

658 658 Afganisztáni bõvítés (központi)

Fejezeti kezelésû elõirányzatok és teljesítésük címrendkódjai

901 901 Katonai védelmi beruházások

902 902 Lakástámogatás

903 903 Lakásépítés

314 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

911 911 Nemzetközi kártérítés

912 912 Fejezeti feladatfinanszírozás

913 913 Fejezeti maradványelszámolás

914 914 Fejezeti befizetések

915 915 Fejezeti elõirányzat-felhasználási keret elosztás

916 916 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

917 917 HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

918 918 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

919 919 HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

920 920 Monostori Erõd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. támogatása

921 921 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

922 922 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához

923 923 Feladatfinanszírozási elõirányzat maradványának befizetése

924 924 A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a MÁK által nyújtott
szolgáltatások díjai

925 925 MH Szociálpolitikai Közalapítvány feladattervében szereplõ feladatok támogatása

926 926 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által adott juttatások támogatása

927 927 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott rekonverziós célú feladatok támogatása

928 928 Egyéb társadalmi szervek támogatása

929 929 Társadalmi szervek támogatása (Kulturális pályázatok alapján)

930 930 Társadalmi szervek támogatása (Sporttevékenység támogatása pályázatok alapján)

931 931 Társadalmi szervek támogatása (Kommunikációs pályázatok alapján)

933 933 Honvédszakszervezet támogatása

934 934 Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének támogatása

935 935 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének támogatása

936 936 Csapatok Érdekvédelmi Szövetségének támogatása

937 937 Magyar Hadtudományi Társaság támogatása

938 938 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége

939 939 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége

940 940 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)

941 941 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)

942 942 Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (MHKHSZ)

943 943 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete

944 944 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása

945 945 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása

946 946 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

947 947 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetség támogatása

948 948 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása

949 949 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

950 950 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

951 951 Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek

952 952 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

953 953 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás

955 955 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása

956 956 Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezettségek alapján kötendõ közoktatási megállapodás
feladatai

957 957 Fejezeti tartalék

Tartalékképzések és technikai feladatok címrendkódjai

011 – Alcím csapat szintû tartalékelõirányzat

012 – HM tartalékelõirányzat

021 – Alcím központi tagozat szintû tartalékelõirányzat

091 – Fejezeti egyensúlyi tartalék

– 001 Technikai kód (csak a HM KPH használhatja)

Csak ma rad vány el szá mo lá sá ra hasz nál ha tó 2011-ben:

317 317 Maléter Pál Laktanya átadásával kapcsolatos kiadások (csapat)

333 333 ÚMFT pályázati önrész (csapat)

369 369 Rekonverziós program (csapat)

373 373 EU-támogatás LIFE+-projekt feladatai (csapat)

417 417 Maléter Pál Laktanya átadásával kapcsolatos kiadások (központi)

516 516 MH ÕBZ (csapat)

528 528 Védelmi miniszteri találkozó (csapat)

532 532 Nemzetközi kommunikációs feladatok (csapat)

548 548 MH KFOR Század (csapat)

554 554 Devizaellátmány különbözet rendezése (csapat)

556 556 Afganisztáni Választásokat Támogató Erõ (csapat)

616 616 MH ÕBZ (központi)

648 648 MH KFOR Század (központi)

656 656 Afganisztáni Választásokat Támogató Erõ (központi)

916 916 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

928 928 Egyéb társadalmi szervek támogatása

931 931 Társadalmi szervek támogatása (Kommunikációs pályázatok alapján)

936 936 Csapatok Érdekvédelmi Szövetségének támogatása
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5. mel lék let a 14/2011. (II. 11.) HM uta sí tás hoz

KI MU TA TÁS
a nem zet kö zi fel ada tok fe lett fel ügye le tet gya kor ló sze mé lyek rõl

és ke ret gaz da-szer ve ze tek rõl

Fel adat meg ne ve zé se Szak mai fel ügye le tet gya kor ló Ke ret gaz da

Nemzetközi tanfolyamok HM HVKF h. HVK SZCSF-ség

Regionális nyelvképzés HM HVKF h. HVK SZCSF-ség

Repülõhajózók csehországi kondicionáló kiképzése HM HVKF h. MH ÖHP

Kanadai repülõgép-vezetõ képzés pénzügyi
biztosítása

HM KBF HM KPH

Kanadai repülõgép-vezetõ képzés logisztikai
biztosítása

HM KBF HM FHH

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések HM HVKF h. HVK KIK CSF-ség

UNFICYP HM VPVTHAT  MH ÖHP 

MFO HM VPVTHAT MH ÖHP

UNIFIL HM VPVTHAT MH ÖHP

Katonai Megfigyelõk HM VPVTHAT MH ÖHP

NTM-I törzstisztek (Irak) HM VPVTHAT MH ÖHP

KFOR Kontingens HM VPVTHAT MH ÖHP 

Afganisztáni szerepvállalás HM VPVTHAT MH ÖHP 

EUFOR Kontingens HM VPVTHAT MH ÖHP 

NRF feladatok HM VPVTHAT MH ÖHP 

Multilaterális együttmûködés HM VPVTHAT HM VPF

Kétoldalú kapcsolatok HM VPVTHAT HM NEFEH

MH KKH HM VPVTHAT HM HVKF h.

MH NKK HM VPVTHAT HM HVKF h.

MH NÖK HM VPVTHAT HM HVKF h.

MK ÁNK VPR HM VPVTHAT HM VPF

MK ÁEK KK HM VPVTHAT HM VPF

Nemzeti támogatás HM VGHAT HM FHH

EU soros elnökségi feladatok HM VPVTHAT HM VPF

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programhoz

HM VGHAT HM FHH

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM VGHAT HM KPH
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Fel adat meg ne ve zé se Szak mai fel ügye le tet gya kor ló Ke ret gaz da

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös
finanszírozású védelmi alapjaihoz

HM VGHAT HM KPH

AN-26-os pilóták kiadásai HM HVKF h. MH ÖHP

Gripen pilóták pótlólagos képzése HM HVKF h. HVK KIK CSF-ség

Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem
osztható költségei

HM KBF HM PRI

Fegyverzet-ellenõrzés HM VPVTHAT HM NEFEH

HM BEH nemzetközi ellenõrzés HM VGHAT HM BEH

MH ÖHP békemissziós ellenõrzési feladatai HM HVKF h MH ÖHP

HM KPH nemzetközi ellenõrzés HM VGHAT HM KPH

HAW állomány hivatalos kiutazásai HM HVKF h. MH ÖHP

Szak mai fel ügye le tet gya kor ló szer ve zet: a ke ret gaz da ré szé re meg ha tá roz za a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki tû zött po -
li ti kai cé lok el éré sét szol gá ló nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos pri o ri tá so kat, va la mint a szak mai fel ada tok vég re haj -
tá sá val kap cso la tos be szá mo lás mód ját és rend jét.

Ke ret gaz da szer ve zet: a ke re tek fel hasz ná lá sá nak irá nyí tá sát, a fel ada to kat meg va ló sí tó költ ség vi se lõ szer ve ze tek be -
szá mol ta tá sát, va la mint a fel ügye le tet gya kor ló szerv felé tör té nõ szak mai be szá mo lást és nagy ba ni költ ség el szá mo lást
vég zi.

Rö vi dí tés:
HM KBF: HM Ka bi net fõ nök
HM HVKF h: HM Hon véd Ve zér kar Ve zér ka ri Fõ nök he lyet tes
HM VGHAT: HM Vé de lem gaz da sá gért fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár
HM VPVTHAT: HM Vé de lem po li ti ká ért és Vé del mi Ter ve zé sért fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár
HM VPF: HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály
HM NE FEH: Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si és Fegy ver zet el len õr zé si Hi va tal
HVK SZCSF-ség: HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség
HVK KIK CSF-ség: Ki kép zé si Cso port fõ nök ség
HM FHH: HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal
HM KPH: HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal
HM BEH: HM Bel sõ El len õr zé si Hi va tal
MH ÖHP: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
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6. mel lék let a 14/2011. (II. 11.) HM uta sí tás hoz

KI MU TA TÁS
a 2011. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter ve zé sé ért, fel hasz ná lá sá ért és el szá mo lá sá ért fe le lõs gazdálkodószervezetekrõl

Cím Al cím
Jog cím-
cso port

Jog cím Meg ne ve zés Szak ma i lag il le té kes szer ve zet

8 1 5 Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok –
La kás tá mo ga tás

HM Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály, HM Fegy ver ze ti 
és Had biz to si Hi va tal

8 2 1 Vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ke re té ben fel aján lott
al egy sé gek
(NRF és Batt le Gro up)

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal

8 2 3 1 Hon véd szak szer ve zet (HOSZ)

 HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi va tal

8 2 3 2 Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze te (HO DOSZ)

8 2 3 3 Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (BE OSZ)

8 2 3 5 Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság (MHTT)

8 2 3 6 Tár sa dal mi szer vek pá lyá za ti tá mo ga tá sa

8 2 3 7 Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK) Or szá gos
Szö vet sé ge

8 2 3 8 Hon véd sé gi Nyug dí jas Klu bok (HNYK) Or szá gos Szö vet sé ge

8 2 3 9 Ma gyar Tar ta lé ko sok Szö vet sé ge (MA TASZ)

8 2 3 10 Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge (ME ASZ)

8 2 3 11 Ma gyar Hu szár és Ka to nai Ha gyo mány õr zõ Szö vet ség
(MHKHSZ)

8 2 3 13 Bu da pes ti Hon véd Sport egye sü let tá mo ga tá sa

8 2 3 14 Hon véd Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

8 2 3 15 Ha di rok kan tak, Ha di öz ve gyek és Ha di ár vák Or szá gos Nem ze ti 
Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

8 2 3 17 Hon véd Kul tu rá lis Egye sü let (HKE) tá mo ga tá sa

8 2 3 18 Ma gyar At lan ti Ta nács (MAT) ré szé re nyúj tott tá mo ga tás
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Cím Al cím
Jog cím-
cso port

Jog cím Meg ne ve zés Szak ma i lag il le té kes szer ve zet

8 2 5 Non pro fit kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa sá gok tá mo ga tá sa HM Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály

8 2 6 Ka to nai Em lék park Köz hasz nú Non pro fit Kft. (Pá koz di
Ka to nai Em lék hely) tá mo ga tá sa

HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hivatal

8 2 15 Nem zet kö zi kár té rí tés HM Jogi Fõ osz tály

8 2 25 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz
(NSIP)

HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal

8 2 38 A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, 
a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok dí jai

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal

8 2 39 1 Ma gyar Fut ball Aka dé mia Ala pít vány tá mo ga tá sa HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi va tal

8 2 39 2 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá tott fel ada tok
tá mo gat.

HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség

8 2 39 3 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör vényt vég re haj tó
köz ala pít vány hoz

HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi va tal

8 2 40 1 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal

8 2 40 2 Hoz zá já ru lás az EU vé del mi célú kö zös fi nan szí ro zá sú vé del mi 
alap ja i hoz

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal

8 2 41 Nem zet kö zi egyez mé nyek ben elõ írt kö te le zett sé gek alap ján
kö ten dõ köz ok ta tá si meg ál la po dás fel ada tai

HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do zó Hi va tal

8 3 Fe je ze ti tar ta lék HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal
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A hon vé del mi mi nisz ter
15/2011. (II. 11.) HM

u t a s í t á s a
a hon vé del mi üdül te tés rend sze ré nek

fe lül vizs gá la tá val és az üdül te té si kon cep ció
ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról

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 a hon vé del mi üdül te té si rend szer fe lül vizs gá la tá -
val és az üdül te té si kon cep ció ki ala kí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok ról a kö vet ke zõ 

uta sí tást

adom ki:

1. §

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

2. §

(1) A hon vé del mi üdül te té si rend szer fe lül vizs gá la tá ra
és az üdül te té si kon cep ció ki ala kí tá sá ra bi zott sá got (a to -
váb bi ak ban: Bi zott ság) ho zok lét re.

(2) A Bi zott ság el nö ke a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
fõ osz tály ve ze tõ je, tit ká ra a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
Ok ta tá si és Tu do mány szer ve zõ Osz tály osz tály ve ze tõ je.

(3) A Bi zott ság tag jai
a) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke,
b) a HM ka bi net fõ nök kép vi se lõ je,
c) a HM Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je,
d) a HM Kont roll ing és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály fõ osz -

tály ve ze tõ je,
e) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka,
f) a HVK Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke,
g) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó ja,
h) a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal fõ igaz ga tó ja,
i) a HM Pro to koll és Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó ság

igaz ga tó ja
ál tal ki je lölt sze mé lyek (szer ve ze ten ként 1-1 fõ).

(4) A HM Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály in téz ke dik a
HM Rek re á ci ós és Kul tu rá lis Köz hasz nú Non pro fit Kft.
(a to váb bi ak ban: Kft.) kép vi se lõ jé nek a Bi zott ság ban bi -
zott sá gi tag ként tör té nõ rész vé te lé re.

(5) A Bi zott ság ülé se in ese ti meg hí vás alap ján – ta nács -
ko zá si és ja vas lat té te li jog kör rel – részt ve het nek a Hon vé -
del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum mun ka vál la lói ol da lá nak
kép vi se lõi. 

(6) A Bi zott ság tag ja i nak he lyet te sí té sé rõl a ki je lö lõ
elöl já ró ren del ke zik.

(7) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer vek, szer ve ze tek
ve ze tõi a Bi zott ság el nö ké nek ké ré sé re biz to sít ják a Bi -
zott ság mun ká já hoz szük sé ges (a vizs gá lat tal kap cso la tos
va la mennyi) ada to kat és in for má ci ó kat. 

3. §

(1) A Bi zott ság ala ku ló ülé sét az uta sí tás ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ 3. na pig kell meg tar ta ni.

(2) A to váb bi ülé se ket a tit kár ál tal el ké szí tett és az el -
nök ál tal jó vá ha gyott mun ka terv sze rint, il let ve in do kolt
eset ben so ron kí vül kell össze hív ni.

(3) A Bi zott ság 2011. jú ni us 30-án a mû kö dé sét be fe je zi.

4. §

(1) A Bi zott ság fel ada ta it jó vá ha gyott mun ka terv sze -
rint vég zi.

(2) A Bi zott ság fõ fel ada tai:

a) A nem zet kö zi és ha zai ta pasz ta la tok alap ján elem zi és 
ér té ke li a hon vé del mi üdül te tés je len le gi hely ze tét.

b) Az ütem terv alap ján vég re hajt ja a Kft. ál tal üze mel te -
tett üdü lõk, va la mint a ki kép zé si, ok ta tá si és re ge ne rá ló
köz pon tok (a to váb bi ak ban: KORK) hely szí ni be já rá sát.

c) A hon vé del mi üdül te tést fel ügye lõ szer ve ze tek kel
együtt mû köd ve, a hely szí ni be já rás ta pasz ta la tai alap ján
elem zi és ér té ke li a ter ve zett üdül te té si, pi hen te té si for mák 
ki szol gá lá sá ra ren del ke zés re álló tár gyi fel té te le ket.

d) Fe lül vizs gál ja az igény jo go sul ti ál lo mány kö rét.

e) Ja vas la to kat fo gal maz meg a hon vé del mi üdül te tés
kon cep ci ó ja szö veg sze rû el ké szí té sé hez.

(3) A Bi zott ság tit ká ra:

a) El ké szí ti és fel ter jesz ti a Bi zott ság mun ka ter vét, il let -
ve ülés rend jét a Bi zott ság el nö ke ré szé re a Bi zott ság ala -
ku ló ülé sét kö ve tõ 3. na pig.

b) Meg szer ve zi a Bi zott ság tag jai rész vé te lé vel a Kft.
ál tal üze mel te tett üdü lõk és KORK-ok hely szí ni be já rá sát
2011. feb ru ár hó nap ban.

c) A szak mai be já rás ta pasz ta la ta i ról össze fog la ló je len -
tést/jegy zõ köny vet ké szít, ame lyet a Bi zott ság el nö ke út -
ján 2011. már ci us 15-ig a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra
ré szé re fel ter jeszt.

d) A szak mai ja vas la tok alap ján el ké szí ti a hon vé del mi
üdül te tés kon cep ci ó ját 2011. áp ri lis 30-ig.

e) A kon cep ci ó ról több kö rös szak mai egyez te tést hajt
vég re a Bi zott ság ban kép vi selt és nem kép vi selt szer ve ze -
tek kel.

(4) A Bi zott ság el nö ke:

a) A (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pon tig
jó vá hagy ja a Bi zott ság mun ka ter vét és ütem ter vét.
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b) 2011. már ci us 15-ig el ké szít te ti az üdü lõk ál la po tá -
ról, fel sze relt sé gé rõl szó ló fel jegy zést a fel ügye le tet gya -
kor ló és üze mel te tõ szer ve ze tek kel. 

c) In téz ke dik a Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum
mun ka vál la lói ol da la kép vi se lõ i nek ese ten kén ti meg hí vá -
sá ra.

d) Be ter jesz ti az üdül te té si kon cep ció ter ve ze tét HM
Hu mán po li ti kai Mun ka cso port 2011. II. ne gyed évi, és a
Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum má ju si ülé sé re.

e) A HM Hu mán po li ti kai Mun ka cso port ál lás fog la lá sa,
a Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum vé le mé nye, ja vas la -
ta alap ján a mi nisz te ri ér te kez let elé ter jesz ti az üdül te té si
kon cep ci ót 2011. má jus hó nap ban.

f) A vég le ges kon cep ci ót fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra a
hon vé del mi mi nisz ter hez 2011. jú ni us 15-ig.

5. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2011. jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

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

A HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak

8/2011. (HK 3.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s   i n t é z k e d é s e

a 2011. feb ru ár havi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá ról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
62/2011. (HK 3.) HVKF

p a r a n c s a
az EU Ka to nai Bi zott ság Szak mai Nap hoz kap cso ló dó 

szi mu lá ci ós be mu ta tó, 
tü zér sé gi és harc ko csi éles lö vé szet elõ ké szí té sé rõl 

és 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 101. § (4) be kez dés ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az EU Ka to nai Bi zott ság Szak mai
Nap hoz kap cso ló dó szi mu lá ci ós be mu ta tó, tü zér sé gi és
harc ko csi éles lö vé szet elõ ké szí té sé re és végrehajtására az
alábbi

pa ran csot

adom ki:

1. A pa rancs ha tá lya ki ter jed a Hon véd Ve zér kar (a to -
váb bi ak ban: HVK) és 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 a be mu ta tó

és éles lö vé szet elõ ké szí té sé ben és végrehajtásában
érintettek.

2. A be mu ta tó tár gya: Az EU Ka to nai Bi zott ság Szak -
mai Nap ke re té ben a Bi zott ság tag jai ré szé re az MH szi -
mu lá ci ós ké pes sé ge i nek be mu ta tá sa, il let ve tü zér sé gi és
harc ko csi éleslövészet végrehajtása.

3. A be mu ta tó és éles lö vé szet ide je, hely szí ne:

a) szi mu lá ci ós be mu ta tó: 2011. már ci us 30.
16.30–17.30

MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont, Vár pa lo ta

b) tü zér sé gi és harc ko csi éles lö vé szet: 2011. már ci us 30.
15.15–16.15

MH Köz pon ti Gya kor ló és Lõ tér, Kõ ris hegy

4. A be mu ta tón és éles lö vé sze ten részt ve võ ál lo -
mány: Az MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont és az MH
25. Klap ka György Lö vész dan dár ki je lölt ál lo má nya.



5. A be mu ta tó és éles lö vé szet elõ ké szí té sé ben, vég re -
haj tá sá nak biz to sí tá sá ban érin tett ka to nai szer ve ze tek
fel ada tai:

HVK Ve zér ka ri Iro da: Ko or di nál ja a HM HVK, a HM 
Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály EU Ko or di ná ci ós Tit kár ság,
az MH Ka to nai Kép vi se lõ Hi va tal és az MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság (to váb bi ak ban: MH ÖHP) kö zöt ti, a
be mu ta tó és éles lö vé szet elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó szak mai és pro to kol lá ris te vé keny sé get.

HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség:
a) ko or di nál ja a be mu ta tó és éles lö vé szet elõ ké szí té sé -

vel és vég re haj tá sá val kap cso la tos HVK szin tû fel ada to -
kat;

b) a be mu ta tó és éles lö vé szet vég re haj tá sa so rán se gít se
és fel ügyel je a HM szer vek és az MH ÖHP köz ti együtt -
mû kö dést.

MH ÖHP:
a) ad jon ki pa ran csot az MH ÖHP és alá ren delt jei ré szé -

re a be mu ta tó és éles lö vé szet elõ ké szí té sé re és vég re haj tá -
sá ra;

b) az EU Ka to nai Bi zott ság Szak mai Nap vég le ges le ve -
ze té si ter vé nek is me re té ben szük ség sze rint pon to sít sa
éves ki kép zé si ter vét;

c) szer vez ze és ko or di nál ja a gya kor lat elõ ké szí tõ ren -
dez vé nye it;

d) dol goz za ki és 2011. már ci us 15-ig jó vá ha gyás ra ter -
jessze fel a be mu ta tó és éles lö vé szet le ve ze té si ter vét;

e) a be mu ta tó és éles lö vé szet ered mé nyes vég re haj tá sa
ér de ké ben mû köd jön együtt a HM Ei ZRt-vel;

MH Tá mo ga tó Dan dár: Együtt mû kö dik az MH
ÖHP-val a be mu ta tó és éles lö vé szet ren dé sze ti biztosítá -
sában.

6. Lo gisz ti kai, va lós biz to sí tá si kö ve tel mé nyek: A be -
mu ta tó és éles lö vé szet köz vet len lo gisz ti kai és va lós biz to -
sí tá sá ért az MH ÖHP felel.

7. Ez a pa rancs köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és 2011. 
áp ri lis 30-án ha tá lyát veszti.

Dr. Ben kõ Ti bor ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
80/2011. (HK 3.) 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 pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
51/2011. (HK 3.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei éves 

és havi mun ka ter vé nek el ké szí té sé vel össze füg gõ
fel ada tok ról szó ló 99/2009. (HK 12.) HVKF

in téz ke dés mó do sí tá sá ról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
79/2011. (HK 3.) HVKF 

i n t é z k e d é s e
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

Hon véd Ve zér kar csa pat kar jel zé se i nek,
csa pat jel vé nyé nek és csa pat ér mé jé nek

rend sze re sí té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé re, 140. §
(2) be kez dé sé re, a 145. § (3) be kez dé sé re, a Ma gyar Hon -
véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló
24/2005. (VI. 30.) HM ren de let és a Ma gyar Hon véd ség
Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 9/2005.
(III. 30.) HM ren de let ren del ke zé se i re, a csa pat kar jel zé -
sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar tal mi és for mai kö -
ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és en ge dé lye zés
rend jé rõl szó ló 120/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás ban
(a to váb bi ak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren delt HM szer vek
sze mé lyi ál lo má nya ré szé re csa pat kar jel zés, csa pat jel vény 
és csa pat ér me rend sze re sí té se ér de ké ben a következõ

in téz ke dést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya
a) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek alá ren delt HM

szer vek hi va tá sos és szer zõ dé ses tisz ti, tiszt he lyet te si ál lo -
má nyá ra, va la mint 

b) a ko ráb ban a HM Hon véd Ve zér kar va la mely be osz -
tá sá ba ki ne ve zett, de je len leg a Ma gyar Hon véd ség had -
rend jé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek nél hi va tá sos és szer -
zõ dé ses szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák ra 
ter jed ki. 

2. Az Uta sí tás elõ írá sai sze rint el ké szí tett, el bí rált és fel -
ter jesz tett 1–3. mel lék let sze rin ti „HM HVK” csa pat kar -
jel zé se ket, csa pat jel vényt, csa pat ér mét rend sze re sí tem. 

3. A csa pat kar jel zé sek vi se lé sét és a csa pat jel vény hasz -
ná la tát az 1. a) al pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyi ál lo -
mány nak en ge dé lye zem. A köz na pi csa pat kar jel zés vi se -
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lé sét az 1. b) al pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyi ál lo mány -
nak en ge dé lye zem. A csa pat ér me hasz ná la tát az 1. a) al -
pont ban meg ha tá ro zott HM szer vek ve ze tõ i nek en ge dé -
lye zem. 

4. A „HM HVK” csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vény, csa -
pat ér me szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint ezek két sze -
res mé re tû szí nes gra fi ká it ezen in téz ke dés mel lék le tei tar -
tal maz zák.

5. Az Uta sí tás 6. § (1) be kez dé se sze rint a HM Fej lesz té -
si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja gon dos ko dik
a jó vá ha gyott csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vény és csa pat -
ér me rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl,
be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az 1. pont ban meg ha tá ro zott
sze mé lyi ál lo mány el lá tá sá ról.

6. Az in téz ke dést 1. a) al pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyi
ál lo mány tel jes ter je de lem ben is mer je meg. 

7. Az in téz ke dés 2010. szep tem ber 01-jén lép ha tály ba
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ év de cem ber 31-én nem vesz ti
ha tá lyát.

Dr. Ben kõ Ti bor al tá bor nagy s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök

1. szá mú mel lék let
a 79/2011. (HK 3.) HVKF in téz ke dés hez

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
Hon véd Ve zér kar csa pat kar jel zé se i nek 

szö ve ges le írá sa

A Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról szó ló 9/2005. (III. 30.) HM ren de let ren del ke zé -
sei sze rin ti köz na pi, ün ne pi, tár sa sá gi, estélyi öltözethez:

A „HM HVK” csa pat kar jel zés alap ja csücs kös tal pú
pajzs, fe lül a ma gyar Szent Ko ro na for má ját kö ve tõ íve lés -
sel. Sza bá lyos tól el té rõ mé re te 112×62 mm. A csa pat kar -
jel zés alap szí ne skar lát vö rös, ame lyen nem ze ti szí nek kel
sze gé lye zett, a pajzs for má ját kö ve tõ, fe lül a ma gyar Szent
Ko ro na szi lu ett jét mu ta tó tisz tek nél arany, tiszt he lyet te -
sek nél ezüst ala pon jobb ra nézõ, ezüst tel kon tú ro zott fe ke -
te (he ral di kai) sas alul ke resz te zett két szár nyá val vé dõn
át ka rol va tart ja az ívelt te te jû gó ti kus pajzs ra he lye zett, ko -
ro na nél kü li ma gyar cí mert. Alat ta fél kör ív ben, ezüst ala -
pon fe ke te szí nû, „Ti mes New Ro man” be tû tí pus sal,
„14” pt be tû mé ret tel „Hon véd Ve zér kar” felirat van.

A csa pat kar jel zés szí nei Tex til Pan to ne szín kód ban:
pi ros 18-1550 TPX Amo re Red
skar lát vö rös 18-1763 TPX High Risk Red
fe hér 11-4201 TPX Clo ud dan cer
zöld 17-6030 TPX Jelly Bean 
fe ke te 19-4305 TP Pi ra te Black 
arany 16-0836 TPX Rich Gold
ezüst 14-5002 TPX Sil ver

A Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról szó ló 9/2005. (III. 30.) HM ren de let ren del ke zé -
sei sze rin ti hadi (gya kor ló-)öltözethez:

A „HM HVK” csa pat kar jel zés alap ja csücs kös tal pú
pajzs, fe lül a ma gyar Szent Ko ro na for má ját kö ve tõ íve lés -
sel. Sza bá lyos tól el té rõ mé re te 112×62 mm. A csa pat kar -
jel zés alap szí ne zöld, ame lyen nem ze ti szí nek kel sze gé -
lye zett, a pajzs for má ját kö ve tõ, fe lül a ma gyar Szent Ko -
ro na szi lu ett jét mu ta tó zöld ala pon jobb ra nézõ, fe ke te (he -
ral di kai) sas alul ke resz te zett két szár nyá val vé dõn át ka -
rol va tart ja az ívelt te te jû gó ti kus pajzs ra he lye zett, ko ro na
nél kü li ma gyar cí mert. Alat ta fél kör ív ben, zöld ala pon fe -
ke te szí nû, „Times New Roman” betûtípussal „14”es
betûmérettel „Honvéd Vezérkar” felirat van.

fe ke te 19-4305 TP Pi ra te Black
zöld 18-6320 TPX Fa ir way
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A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar
csa pat kar jel zé se i nek képi áb rá zo lá sa

Ere de ti mé ret:

2. szá mú mel lék let 
a 79/2011. (HK 3.) HVKF in téz ke dés hez

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
Hon véd Ve zér kar csa pat jel vé nyé nek szö ve ges le írá sa

A Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról szó ló 9/2005. (III. 30.) HM ren de let ren del ke zé -
sei sze rin ti köz na pi-, tár sa sá gi ing hez, ing blúz hoz, köz na -
pi-, tár sa sá gi nõi ing hez, ing blúz hoz:

A „HM HVK” csa pat jel vény a „HM HVK” csa pat kar -
jel zés ki csi nyí tett mása. A csa pat jel vény alak ja sza bá lyos
sík idom (csücs kös tal pú pajzs), anya ga mû gyan ta fe lü let -
tel el lá tott acél le mez, mely nek hossza 4 cm, szé les sé ge 3 cm.
A fe ke te szí nû bõr alá tét kör vo na la kö ve ti a csa pat jel vény
kör vo na lát. Az alá tét tel jes hossza 8,5 cm. Az alá tét akasz -
tó- és jel vény tar tó rész bõl áll. Az akasz tó rész hossza
3,2 cm, a szé les sé ge 2,2 cm. A jel vény tar tó rész hossza
5,3 cm, a szé les sé ge 4,8 cm. 

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar
csa pat jel vé nyé nek képi áb rá zo lá sa

Ere de ti mé ret:

3. szá mú mel lék let
a 79/2011. (HK 3.) HVKF in téz ke dés hez

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
Hon véd Ve zér kar csa pat ér me szö ve ges le írá sa

A „HM HVK” csa pat ér me be fog la ló for má ja 4,2 cen ti -
mé ter át mé rõ jû sza bá lyos kör. Anya ga vö rös réz le mez, fe -
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lü le te ezüs tö zött. Az ér mét mû anyag kap szu lá ban kell
elhelyezni.

Az „A” ol da lon a „HM HVK” csa pat kar jel zés lát ha tó,
úgy, hogy az alap csücs kös tal pú pajzs, fe lül a ma gyar
Szent Ko ro na szi lu ett jé vel. A nem ze ti szí nek re uta ló 3 vo -
nal sze gé lye zi a pajzs szé lét, a pajzs for má ját kö vet ve. A
ma gyar Szent Ko ro na és a pajzs kö ze pé ben jobb ra nézõ,
(he ral di kai) sas alul ke resz te zett két szár nyá val vé dõn át -
ka rol va tart ja az ívelt te te jû gó ti kus pajzs ra he lye zett, ko -
ro na nél kü li ma gyar cí mert. Alat ta fél kör ív ben „Ti mes
New Ro man” be tû tí pus sal, „14” pt be tû mé ret tel „Hon véd
Ve zér kar” fel irat van.

A „B” ol da lon a Ma gyar Hon véd ség emb lé má já ról
szó ló 17/1999. (HK 6.) MH pa rancs no ki, ve zér ka ri fõ nö -
ki in téz ke dés 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
emb lé ma lát ha tó a kö vet ke zõ mó don: A jobb ra nézõ ki -
ter jesz tett szár nyú tu rul a Szent Ist ván-i kar dot tart ja kar -
mai kö zött. A kard mar ko la ta bal ol da lon van. A kard
alatt az ún. MH pajzs lát ha tó, a nem ze ti szí nek nek meg fe -
le lõ hár mas víz szin tes osz tás sal. A pajzs mö gül, il let ve
két ol da lá tól az érme ívét kö vet ve bal ról tölgy, jobb ról
olaj ág öle li kör be a kar dot tar tó tu rult úgy, hogy ki ter jesz -
tett szár nyai alatt húzód nak a szár nyak fölé. Az érme te -
te jén (É-rész) „A HA ZÁ ÉRT” fel irat ol vas ha tó, víz szin -
te sen, „Ti mes New Ro man” be tû tí pus sal, „14” pt be tû mé -

ret tel. Az érme alsó ré szén (D-rész) „MA GYAR HON -
VÉD SÉG” fel irat ol vas ha tó, félkörív ben „Ti mes New Ro -
man” be tû tí pus sal, „14” pt betû mé ret tel. 

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
Hon véd Ve zér kar csa pat ér me képi áb rá zo lá sa
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség
cso port fõ nö ké nek

2/2011. (HK 3.) HVK HDMCSF
i n t é z k e d é s e

a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei
kor sze rû sí té se és az MH Lu do vi ka Zász ló alj
meg ala kí tá sa had mû ve le ti szak fel ada ta i ról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak

18/2011. (HK 3.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STA NAG 2605 1. ki adás 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 sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá -
nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku -

men tu mok fel dol go zá sá ról és vég re haj tá sá ról szó ló
102/2008. (HK 19.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra, a STA -
NAG 2605 1. ki adás vég re haj tá sá ra az aláb bi

in téz ke dést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH
ÖHP) és az alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek
személyi állományára.

2. Je len in téz ke dé sem mel ere de ti ben an gol nyel ven be -
ve ze tem a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar
fõ nök he lyet te sé nek 8/2009. (XII. 23.) HM HVKFH köz -
le mé nyé ben fenn tar tás nél kül el fo ga dott és ha tály ba lép te -
tett STA NAG 2605 LO (EDI TI ON 1) – AL LI ED LAND 
TAC TICS ATP-3.2.1 cí men kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

3. A ki ad vány cél ja a kor ki hí vá sa i nak meg fe le lõ en
olyan kö zö sen ki ala kí tott ér tel me zés és meg kö ze lí tés le -
írá sa, amely a szá raz föl di mû ve le tek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges har cá sza ti szin tû alap fo gal ma kat, el já rás mó do -



kat tar tal maz a le het sé ges konf lik tu sok tel jes spekt ru má ra
vo nat ko zó an azért, hogy biz to sít sa az in te ro pe ra bi li tás
meg kö ve telt szintjét a tervezésben, elõkészítésben és a
végrehajtásban egyaránt. 

Ma gá ban fog lal ja a szá raz föl di erõk te le pí té sé vel, az
alap ve tõ har cá sza ti el vek kel, a törzs mun ká val kap cso la tos 
ma gya rá za to kat, a harc, és harc cal kap cso la tos te vé keny -
sé gek, a támogatási feladatok értelmezését. 

A ki ad vány tar tal mát az MH ÖHP sze mé lyi ál lo má nya a 
be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
alkalmazza.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és
vissza vo ná sig hatályos. 

Ko vács Jó zsef ve zér õr nagy s. k.,
MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak

19/2011. (HK 3.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STA NAG 2288 1. ki adás 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 sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá -
nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku -
men tu mok fel dol go zá sá ról és vég re haj tá sá ról szó ló
102/2008. (HK 19.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra, a STA -
NAG 2288 1. ki adás vég re haj tá sá ra az aláb bi

in téz ke dést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH
ÖHP) és az alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek
személyi állományára. 

2. Je len in téz ke dé sem mel ere de ti ben an gol nyel ven be -
ve ze tem a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar
fõ nök he lyet te sé nek 1/2009. (IV. 3.) HM HVKFH köz le -
mé nyé ben fenn tar tás nél kül el fo ga dott és a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te sé nek
5/2010. (HK 3.) HM HVKFH in téz ke dé sé ben ha tály ba
lép te tett STA NAG 2288 LO (EDI TI ON 1) – AL LI ED JO -
INT DOCT RI NE FOR LAND OPE RAT IONS – AJP-3.2
cí men ki adott NATO egy sé ge sí té si egyez ményt.

3. A szö vet sé gi ki ad vány alap ve tõ dokt rí na a szö vet sé -
ges össz ha de rõ ne mi mû ve le tek ben te vé keny ke dõ szá raz -
föl di, és együtt mû kö dõ kom po nen sek szá má ra. Tar tal maz -

za a szá raz föl di kör nye zet ben vég re haj tan dó mû ve le tek
ter mé sze tét, a ka to nai erõ (el sõ sor ban szá raz föl di) al kal -
ma zá sá val kap cso la tos alap el ve ket, a mû ve le tek ve ze té sé -
nek, irá nyí tá sá nak alap kon cep ci ó it, a szá raz föl di erõk
alap ve tõ funk ci ó it, har cá sza ti te vé keny sé ge ik alaptípusait. 
Bemutatja a szárazföldi erõk szerepét az összhaderõnemi,
és többnemzeti hadjáratban. 

A ki ad vány tar tal mát az MH ÖHP sze mé lyi ál lo má nya a 
be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és 
alkalmazza.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és
vissza vo ná sig hatályos. 

Ko vács Jó zsef ve zér õr nagy s. k.,
MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó já nak

6/2011. (HK 3.) HM KPH 
i n t é z k e d é s e

a pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõk hasz ná la tá nak 
és el osz tá sá nak sza bá lya i ról

A hon vé de lem rol és a Ma gyar Hon véd ség rol szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 
Ma gyar Hon véd ség bel so ren del ke zé sei ki adá sá nak és a
szak irá nyí tás rend jé rol szó ló 119/2007. (HK 20.) HM uta -
sí tás ban fog lalt jog kö röm ben el jár va, össz hang ban az
56/2008. (HK 12.) HM uta sí tás 6. § d) pont ja i val és a
11. §-ával, a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal (a to -
váb bi ak ban: HM KPH) il le té kes sé gi kö ré be tar to zó pénz -
ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõk használatára a következok
szerint

in téz ke dem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM KPH Gaz dál ko -
dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Igaz ga tó ság ra il let ve a
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénzügyi Referatúrára.

2. Cí me res nagy mé re tû „Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal Pénz ügyi Re fe rens”
fel ira tú szá mo zott kör bé lyeg zõ béke idõ szak ban a há bo rús 
ve ze té si rend re történõ áttérésig használható:

– el len jegy zé sek re
– kész pénz fel vé tel re
– iga zo lá sok ra
– nem ka to nai szer ve ze tek kel tör té nõ le ve le zé sek re (ki -

ad má nyo zá si jog kör rel ren del ke zõk esetében)
– sza bály za tok ban, uta sí tá sok ban, in téz ke dé sek ben elõ -

írt, ki töl tött és alá írt nyom tat vá nyok ra, utal vá nyok ra,
elszámolási okmányra.
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3. A Cí me res nagy mé re tû „Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal Pénz ügyi Re fe rens”
fel ira tú szá mo zott kör bé lyeg zõ ket a Ve ze tés tá mo ga tó
Igaz ga tó ság, Ter ve zé si, Szer ve zé si és Ügy vi te li Osz tály
(a to váb bi ak ban: VTI TSZÜO) ve gye nyil ván tar tás ba és
sze mé lyi kar to non adja át a ve ze tõ pénz ügyi re fe rens nek
il let ve pénz ügyi re fe rens nek.

3.1. A bé lyegzõk hasz ná la tá nak és tá ro lá sá nak sza -
bá lyai:

A hi va ta los bé lyeg zõ hasz ná la tá ért és biz ton sá gos õr zé -
sé ért, tá ro lá sá ért a hasz ná lat ra jo go sult sze mély (ve ze tõ
pénz ügyi re fe rens, pénz ügyi re fe rens) fe le lõs ség gel tar to zik.
A bélyeg zõk hasz ná la ti joga más ra át nem ru ház ha tó.

3.2. A bé lyegzõ hasz ná la tá ért fe lelõs sze mély a bé -
lyegzõt:

– csak hi va ta li mun ká já val kap cso lat ban hasz nál hat ja;
– a szer ve zet hi va ta los he lyi sé gébõl csak az ál lo mány il -

le té kes pa rancs nok (ve zetõ) vagy a he lyet te se en ge dé lyé -
vel vi he ti ki;

– fel adat vég re haj tás köz ben Ti los a kör bé lyegzõt más ra
rá bíz ni vagy õri zet le nül hagy ni;

– a mun ka idõ be fe je zé se után, il let ve a hi va ta los he lyi -
ségbõl való tá vo zás kor kö te les el zár ni, biz ton sá gos õr zé -
sérõl gon dos kod ni és meg aka dá lyoz ni azt, hogy ah hoz il -
le ték te len sze mély hoz zá fér jen;

– a hi va ta los kör bé lyegzõ ket Ti los mun ka idõ után asz -
tal fi ók ban vagy fa szek rény ben tar ta ni;

– át he lye zés, tar tós ve zény lés, a szol gá la ti vi szony meg -
szûné se, vég leg tá vo zók ese tén a VTI TSZÜO szerv út ján
ad hat ja át sor szá mos ren del ke zés ben ki ne ve zett má sik
ügy in té zõ nek;

– sza bad ság és be teg ség ese tén az át adást a belsõ le írás -
ban do ku men tál va át ad ja a he lyet te sí tés re ki je lölt ügy in -
tézõ nek;

– ha el vesz tet te, vagy va la mi lyen ok nál fog va eltûnt, a
köz vet len elöl já ró já nak (fe let te sé nek) azon nal je lent se.

3.3. A nyil ván tar tás ba vett hi va ta los kör bé lyegzõk csak
ere de ti for má juk ban hasz nál ha tók fel. A bé lyegzõ le nyo -
ma tá hoz csak lila vagy kék színû bé lyegz õfes té ket le het
hasz nál ni. A kör bé lyegz õket meg vál toz tat ni, fel ira tu kat
mó do sí ta ni vagy meg cson kí ta ni Szi go rú an ti los!

3.4. Az el osz tás ra nem ke rült Pénz ügyi Re fe ren si kör bé -
lyegz õket a HM KPH Ügy vi te li szerv nél kell õriz ni.

3.5. A re fe ren si meg bí za tás megsz ûné sé vel az ál ta la
hasz nált bé lyegz õvel sze mé lye sen szá mol jon el a HM
KPH Ügy vi te li szerv felé.

3.6. A „Hon vé del mi Mi nisz té ri um Köz gaz da sá gi és
Pénz ügyi Hi va tal Pénz ügyi Re fe rens” fel ira tú szá mo zott
kör bé lyeg zõ ket a be fo ga dó ka to nai szer ve ze tek nek nem
kell nyil ván tar tás ba ven ni.

4. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba* és
vissza vo ná sig ér vé nyes, egy ide jû leg a 301/2008 és az
50/2009 HM KPÜ VIG in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Su lyok Já nos dan dár tá bor nok s. k.,
HM KPH fõ igaz ga tó

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2011. ja nu ár 17.

1. szá mú mel lék let 
a 6/2011. (HK 3.) HM KPH in téz ke dés hez

Cí me res nagy mé re tû
„Hon vé del mi Mi nisz té ri um Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi 

Hi va tal Pénz ügyi Re fe rens”
fel ira tú szá mo zott kör bé lyeg zõk el osz tá sa:

– 1. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a HM KPH Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz -
ügyi Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi referensét illeti meg.

– 2. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a HM I Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és
Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi referensét
illeti meg.

– 3. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a HM – II Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo ga tó
és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
referensét illeti meg.

– 4. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
elõadóját illeti meg.

– 5. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a MH Tá mo ga tó Dan dár Gaz dál ko dás Tá mo -
ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
referensét illeti meg.

– 6. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis Gaz dál ko dás
Tá moga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
referen sét il le ti meg.

– 7. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a MH Geo in for má ci ós Szol gá lat Gaz dál ko dás
Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra fõelõadóját
illeti meg.

– 8. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a MH Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá gok Gaz -
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dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve -
ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 9. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la tá -
nak joga a MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve -
ze tõ pénz ügyi referensét (ovh.) illeti meg.

– 10. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénz ügyi referensét illeti meg.

– 11. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve -
ze tõ pénz ügyi referensét illeti meg.

– 12. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a Zrí nyi Mik lós Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá -
mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
referensét illeti meg.

– 13. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Ez red
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 14. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga az Alba Ré gia Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá -
mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
referensét illeti meg.

– 15. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai
Ez red Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe -
ra tú ra ve ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 16. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont Gaz dál -
ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ
pénz ügyi referensét illeti meg.

– 17. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 18. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a Szol nok Hely õr ség Gaz dál ko dás Tá mo ga tó 
és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
referensét illeti meg.

– 19. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH Pápa Bá zis re pü lõ tér Gaz dál ko dás Tá -

mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi
referensét illeti meg.

– 20. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta ez red 
Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra
ve ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 21. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 54. Lég tér el len õr zõ Ez red Gaz dál ko -
dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra Veszp rém
ve ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 22. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 54. Lég tér el len õr zõ Ez red, 11. Ra dar
Szá zad Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re -
fe ra tú ra pénzügyi referensét illeti meg.

– 23. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 54. Lég tér el len õr zõ Ez red, 12. Ra dar
Szá zad Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re -
fe ra tú ra pénzügyi referensét illeti meg.

– 24. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 54. Lég tér el len õr zõ Ez red, Rés ki töl tõ
Ra dar Szá zad Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El -
lá tó Re fe ra tú ra pénzügyi referensét illeti meg.

– 25. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont Gaz -
dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve -
ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 26. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Ez -
red Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra -
tú ra ve ze tõ pénzügyi referensét illeti meg.

– 27. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont Gaz dál ko -
dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ
pénzügyi referensét illeti meg.

– 28. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség -
ügyi Köz pont Gaz dál ko dás Tá mo ga tó és Pénz ügyi El -
lá tó Re fe ra tú ra ve ze tõ pénz ügyi referensét illeti meg.

– 29. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a Szol nok Hely õr ség Gaz dál ko dás Tá mo ga tó 
és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra pénz ügyi referensét illeti
meg.

– 30. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a Szol nok Hely õr ség Gaz dál ko dás Tá mo ga tó 
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és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra pénz ügyi referensét illeti
meg.

– 31. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a HM – II Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo ga tó 
és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra pénz ügyi referensét illeti
meg.

– 32. szá mú: Pénz ügyi re fe ren si kör bé lyeg zõ hasz ná la -
tá nak joga a MH Tá mo ga tó Dan dár Gaz dál ko dás Tá -
mo ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra pénz ügyi
referensét illeti meg.

A Hon véd Ve zér kar
Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség

cso port fõ nökének (MH egész ség ügyi fõ nök)
4/2011. (HK 3.) HVK EÜCSF

i n t é z k e d é s e
az or vo si be uta lás sza bá lya i ról 

és a be uta ló tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tá si el lá tás ról szó ló több ször mó do sí tott 1997. évi
LXXXIII. tör vény re és a vég re haj tá sá ra ki adott több ször
mó do sí tott 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let re, to váb bá
az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap -
ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló
43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let re, a 87/2010. (X. 6.) HM
uta sí tás sal ha tály ba lép te tett HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat 7.3.0.7. 1/b. pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va, az or vo si be uta lás sza bá lya i ról és a be -
uta ló tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl az aláb bi

in téz ke dést

adom ki.

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban:
MH) ka to nai szer ve ze tei hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to na, és
köz al kal ma zot ti or vo si, fog or vo si, to váb bá az MH-n be lül
szer zõ dés sel or vo si, fog or vo si te vé keny sé get foly ta tó ál lo -
mány be uta lás ra jo go sult or vo sá ra ter jed ki.

2. A be uta lás ra jo go sult or vos a biz to sí tott be uta lá sa so -
rán – a hi vat ko zott, va la mint az ága za ti jog sza bá lyok ban
mag ha tá ro zott be uta lá si rend sze rint – a biz to sí tot tat az
adott szak má hoz ren delt prog resszi vi tás fi gye lem be vé te -
lé vel, a biz to sí tott be je len tett la kó he lye, be je len tett tar tóz -
ko dá si he lye, il let ve a be uta ló or vos te lep he lye sze rint el -
lá tás ra kö te le zett já ró be teg-szak el lá tás ra, il le tõ leg fek võ -

be teg-gyógy in té zet be utal hat ja. A be teg út meg vá lasz tá sá -
nál (hon véd egész ség ügyi vagy te rü le ti szak el lá tás) az el -
lá tott ak tu á lis ál la po tát, il let ve a szük sé ges be avat ko zá so -
kat, el já rá so kat és vár ha tó in téz ke dé se ket kell irány adó nak 
te kin te ni.

3. A be uta lás ra jo go sult or vos a be uta lá si jo gát a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok ban fog lal tak sze rint, az el ren delt do ku -
men tá ció ve ze té sé vel gya ko rol ja. 

4. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek alap el lá tást
nyúj tó or vo sa (a to váb bi ak ban csa pat or vos) ál tal ki ál lí tott
be uta ló val kez de mé nye zett vizs gá la tok ra a fi nan szí ro zott
alap el lá tás (há zi or vo si te vé keny ség) sza bá lyai van nak ér -
vény ben, me lye ket az OEP ál tal ki adott Sza bály könyv
[9/1993 (IV. 2.) NM ren de let 2. mel lék le te] tar tal maz.

5. Or vo si be uta lás nél kül is igény be ve he tõ szakellá -
tások:

a) bõr gyó gyá szat,
b) nõ gyó gyá szat,
c) uro ló gia,
d) pszi chi át ria és ad dik to ló gia,
e) fül-orr-gé gé szet,
f) sze mé szet,
g) ál ta lá nos se bé szet és bal ese ti se bé szet,
h) on ko ló gia.

6. Az elsõ al ka lom mal be uta lás alap ján igény be ve he tõ,
ké sõb bi ek ben gon do zást nyúj tó el lá tá sok:

a) bõr és ne mi be teg-gon do zás,
b) tü dõ gon do zó,
c) on ko ló gi ai gon do zó.

7. A biz to sí tot tat a já ró be teg-szak el lá tás ke re té ben
igény be ve he tõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ra, az egész ség -
ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak
egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let
2. mel lék le té ben kü lön jel zés sel el lá tott, to váb bá a já ró be -
teg-szak el lá tás te vé keny sé gi kód lis tá já nak al kal ma zá sá ról 
szó ló Sza bály könyv ben meg ha tá ro zott ese tek ben, ki zá ró -
lag a já ró be teg-szak el lá tás és a fek võ be teg- gyógy in té zet
szak or vo sa utal hat ja be. A la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok is mé -
telt kez de mé nye zé se csak a Sza bály könyv ren del ke zé sei sze -
rint, az ab ban elõ írt gya ko ri ság gal tör tén het, ki vé ve, ha az et -
tõl való el té rést a biz to sí tott egész sé gi ál la po ta in do kol ja.

8. A biz to sí tot tat MRI (mág ne ses mag re zo nan cia), CT
(kom pu ter to mog rá fia), DSA (di gi tá lis szubt rak ci ós an gi -
og rá fia) vizs gá lat ra ki zá ró lag a já ró be teg-szak el lá tás és a
fek võ be teg-gyógy in té zet szak or vo sa utal hat ja be. 

A PET-CT (po zit ron emisszi ós to mog rá fia-kom pu ter to -
mog rá fia) vizs gá lat hoz kap cso ló dó an, a vá ró lis tá ra tör té nõ
elõ jegy zés biz to sí tá sá ra a já ró be teg-szak el lá tás, il let ve fek -
võ be teg-gyógy in té zet kli ni kai on ko ló gus, he ma to ló gus,
ideg se bész, va la mint ne u ro ló gus szak or vo sa te het ja vas la tot,
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in di ká ci ók alap ján. 
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9. Az or vo si be uta ló nak tar tal maz nia kell a be uta ló or vos
és mun ka he lyé nek azo no sí tá sá ra szol gá ló ada to kat, va la -
mint az el lá tás té nyé nek iga zo lá sát, az aláb bi ak sze rint:

a) or vos neve,
b) or vo si bé lyeg zõ szá ma (5 je gyû),
c) mun ka he lye in téz mé nyi meg ne ve zé se, címe, te le fon -

szá ma,
d) szak mai szer ve ze ti egy sé gé nek meg ne ve zé se,
e) fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó nál egész ség -

ügyi te vé keny sé get vég zõ or vos ese tén a fi nan szí ro zá si
szer zõ dés sze rin ti szak mai szer ve ze ti egy ség 9 je gyû azo -
no sí tó ja,

f) a nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó (csa -
pat or vos) ese tén az ÁNTSZ il le té kes in té ze te ál tal ki adott
mû kö dé si en ge dély ben meg ne ve zett szer ve ze ti egy ség
9 je gyû azo no sí tó ja, il let ve a be uta lás jo go sult sá gát iga zo -
ló OEP szer zõ dés kód ja,

g) „pro fa mí lia” cí men be uta lás ra jo go sult or vos
– amennyi ben sa ját ma gát és kö ze li hoz zá tar to zó ját utal ja
egész ség ügyi szak el lá tás ra – azo no sí tó kód ja: 999999992,

h) az el lá tás té nyét iga zo ló ada tok so rá ban a nap ló sor -
szám vagy törzs szám (9 ka rak ter), me lyet a já ró be teg-el lá -
tás ese tén nap ló sor szám, fek võ be teg-el lá tás ese tén pe dig
törzs szám kép zé sé vel kell al kal maz ni:

– az E alap ból fi nan szí ro zott szol gál ta tók ese tén já ró be -
teg-el lá tás nál a nap ló sor szám elsõ kar ak te re nul la, az azt
kö ve tõ két szám jegy a kö tet szám, a to váb bi hat szám jegy a 
kö te ten be lü li sor szám,

– nem az E alap ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál -
ta tók (pl. a csa pat or vo sok) és „pro fa mí lia” cí men be uta -

lás ra jo go sult or vo sok ese té ben a nap ló sor szám a be uta lás
napi dá tu ma, ve ze tõ nul lá val (pl.: 020101110),

– fek võ be teg gyógy in té ze ti el lá tást nyúj tó or vos be uta -
lá sa ese tén a be teg 9 je gyû törzs szá ma, ahol az elsõ
4 szám jegy az év, a töb bi öt szám jegy a sor szám.

10. A csa pat or vo sok ál tal ve ze tett be teg for gal mi am bu láns 
nap ló fo lyó szá ma i nak rög zí té sét na pon ta kell újra kezdeni.

11. A be uta ló or vos a biz to sí tot tat a já ró- és fek võ be teg
szak el lá tás ra a mel lék let ben meg ha tá ro zott 1. szá mú ok -
mány min ta sze rin ti „Be uta ló” ki töl té sé vel utal hat ja be.
A csa pat or vo sok szá má ra a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok kez -
de mé nye zé sé re az Ok mány min tá ban 2. szá mú min ta ként
meg adott „Kli ni kai la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ké rõ lap”
nyom tat vány hasz ná la ta aján lott. A Hon véd kór ház – Ál la -
mi Egész ség ügyi Köz pont ba tör té nõ be uta lás ese tén, a jo -
go sult sá gi szint nek meg fe le lõ en, a 3. szá mú min tá ban ma -
ga dott for ma nyom tat ványt kell irány adó nak te kin te ni.

12. Ezen in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*,
egy ide jû leg az or vo si be uta ló tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl
szó ló 83/2007. (HK 5.) MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 
Elõ ké szí tõ Törzs pa rancs no ki in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
mb. cso port fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2011. feb ru ár 10.
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1. szá mú mel lék let a 4/2011. (HK 3.) HVK EÜCSF in téz ke dés hez

OK MÁNY MIN TÁK
1. szá mú min ta

................................................................... 
BE KÜL DÕ  

(egész ség ügyi szol gál ta tó) ISO mi nõ sí tés:  

BE UTA LÓ

Cím zett in téz mény neve: 

Szak ren de lés meg ne ve zé se: …………………………….

Be kül dõ be uta lá si kód ja*: Nap ló sor szám: c c c c c c c c c

Be kül dõ or vos ne ve: Pe csét szám: c c c c c

Tel: c c c c c c c c c c c 

Be teg ne ve, rend fo ko za ta: Szül. ide je: c c c c–c c–c c 

Any ja ne ve: TAJ-szá ma: c c c–c c c–c c c

Lak cí me:  Beküldõ diagnózis:

BNO kód: c c c c c

Igény jo go sult: c                            Nem igény jo go sult:c

                   ma gyar: c   kül föl di: c

Ak tív (ht, szer zõ dé ses, ka, ktv.): 

Ti,tts.-je lölt: c          Ön kén tes tart.: c 

Nyá.: c          Egyéb: c 

Ké rés in do ka (elõz mé nyek): ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Kért vizs gá lat meg ne ve zé se: ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Elõ jegy zés ide je: .............................................................................................................................................................

Ké rem fent ne ve zett szí ves vizs gá la tát!

    ................................., 201…év …………….. hó … nap

Tisz te let tel:

P. H.

……………………………………………
or vos alá írá sa

* Nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó ese tén (csa pat ren de lõ): ÁNTSZ en ge dély szám, fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó ese tén OEP kód.

Nyt. sz.: 861
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2. szá mú min ta
................................................................... 

BE KÜL DÕ  
(egész ség ügyi szol gál ta tó) ISO mi nõ sí tés:  

KLI NI KAI LA BO RA TÓ RI U MI VIZS GÁ LAT KÉ RÕ LAP

Cím zett in téz mény neve:

Be kül dõ be uta lá si kód ja*: Nap ló sor szám: c c c c c c c c c

Be kül dõ or vos ne ve: Pe csét szám: c c c c c

Tel: c c c c c c c c c c c 

Be teg ne ve, rend fo ko za ta: Szül. ide je: c c c c–c c–c c 

Any ja ne ve: TAJ-szá ma: c c c–c c c–c c c

Lak cí me:  Beküldõ diagnózis:

BNO kód: c c c c c

Igény jo go sult: c                            Nem igény jo go sult: c 

                   ma gyar: c   kül föl di: c

Ak tív (ht, szer zõ dé ses, ka, ktv.): 

Ti,tts.-je lölt: c           Ön kén tes tart.: c 

Nyá.: c          Egyéb: c 

Ké rés in do ka (elõz mé nyek): ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Vizs gá lat ki je lö lé se (x):

Ké mia I. Glü kóz ter he lés         Vi ze let ami láz EBV

Io nok (Na, K, Cl) Glü kóz pro fil            Vi ze let oz mo la li tás Bor re lia AT

Kál ci um Al ka li kus fosz fa táz Ké mia II. Bak te ri o ló gia,mik ro bi o ló gia

Vas SGOT Szék let vér ki mu ta tás Orr

Fer ri tin SGPT Ha e ma to ló gia To rok

TVK GGT Tel jes vér kép Kö pet

Al bu min CRP Re ti cu lo cy ta Seb

Kar ba mid AST Vér sejt süllye dés Vi ze let

Kre a ti nin RF Ha e ma tok rit Szék let

Húgy sav IgG Vér al va dás Egyéb vizs gá lat

Bi li ru bin T IgA Proth rom bin

Bi li ru bin D IgM Sze ro ló gia

Ko lesz te rin HbA1c                         HAV To tál 

HDL-Ko lesz te rin Vi ze let ké mia HBsAG

LDL-Ko lesz te rin Vi ze let glü kóz,ace ton He pa ti tis C AT

Tri gli ce rid Vi ze let össz fe hér je He pa ti tis D

Glü kóz                            Vi ze let al bu min HIV AT

Ké rem fent ne ve zett szí ves vizs gá la tát!

............................., 201…. év …………….. hó.....nap

Tisz te let tel:
P. H.

……………………………………………
or vos alá írá sa

* Nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó ese tén (csa pat ren de lõ): ÁNTSZ en ge dély szám, fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó ese tén OEP kód.
Meg jegy zés: ké mia I–II., sze ro ló gia, bak te ri o ló gia vizs gá lat ké ré se kor cso por ton ként 1-1 vizs gá lat ké rõ lap szük sé ges.

Nyt. sz.: 862
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3. szá mú minta

LA BO RA TÓ RI U MI VIZS GÁ LAT KÉ RÕ LAP B – L - 2- 02

Be teg ne ve: Szü le té si ide je:

Lak cí me: c c c c TAJ szá ma:c c c–c c c–c c c

Any ja ne ve: Törzs szá ma:

Fek võ be teg:            kór te rem:                  ágy: Nap ló szá ma:

Be kül dõ mhely:                                             c c c c c c c c c Vizs gá la tot ké rõ or vos:
(alá írás, pe csét)Be kül dõ or vos:                                                               Psz    c c c c c

Be uta ló dg.:                                                        BNO            c c c c c Min ta vé tel ide je:

Be kül dõ or vos te le fon szá ma:

Ér ke zett: Té rí té si ka te gó ria:   1     4     6 SÜRGÕSSÉG

KÉ MI AI, HE MA TO LÓ GI AI, VÉR AL VA DÁ SI VIZS GÁ LA TOK

Tel.: 465-1922
Meg jegy zés: ...................................................................................................................................................................

Ké mia I                               1 S 100 pro te in PSA to tál IGF-1                   9, 20 VÉRALVADÁS                6

Nát ri um Ká li um    Klo rid CRP CA 19-9 ACTH                  3, 20 Proth rom bin

Lí ti um PCT CA 125 PTH                     9, 20 PTI

Kál ci um AST CA 72-4 Cal ci to nin            9, 20 Throm bin idõ

Fosz fát RF Free PSA D-Vi ta min                  1 Fib ri no gen

Mag né zi um IgG Fer ri tin ß-  ke reszt kö tés          1 D-di mer

Vas IgA HCG Be ta Os te o cal cin                1 AT III

Vas ter he lés IgM TPA-M an ti-GAD                   1 Rep ti láz idõ

Transz fer rin Komp le ment C3 S100 pro te in C-Pep tid                     1 F II                                 8

Fer ri tin Komp le ment C4 Ti re og lo bu lin Gaszt rin                     1 F V                                 8

Szo lu bi lis.Trf.R Os mo la li tás                       2 Kal ci to nin                       9 Gyógy szer I                    1 F VII                              8

Fól sav HbA1c                              5 Chro mog ra ni nA Pri mi don Völgy F VIII                             8

B 12 vi ta min Ho mo cisz te in                  11 Gaszt rin Pri mi don CSúcs F IX                               8

Fe hér je Vi ze let ké mia                        4  HORMONOK                    1 Fe ni to in V F X                                8

Al bu min Vi e zelt NA K Cl TSH szen zi tív Fe ni to in CS F XI                               8 

Kar ba mid Vi ze let kál ci um     Sza bad T3 Kar ba ma ze pin V F XII                              8

Kre a ti nin Vi ze let fosz fát Sza bad T4 Kar ba ma ze pin CS F XIII                            8

Húgy sav Vi ze let Mg   TG Val po rin sav V Pro te in C                       8

Bi li ru bin T Vi ze let húgy sav   An ti-TG Val po rin sav CS Pro te in S                        8

Bi li ru bin D Vi ze let kar ba mid   TRAK Gyógy szer II                  1 APC re zisz ten cia           8

Ko lesz te rin Vi ze let kre a ti nin   FSH Di go xin vWF ak ti vi tás                8
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HDL-Ko lesz te rin Vi ze let glü kóz, ace ton   LH Di gi to xin vWF an ti gén                  8

LDL-Ko lesz te rin Vi ze let össz fe hér je   Nö ve ke dé si hor mon Ki ni din V Plaz mi no gen                  8

Tri gli ce rid Vi ze let al bu min    Öszt ra di ol Ki ni din CS LA szû rõ teszt                8

Glü kóz                         17 Kre a ti nin Cle a ren ce   Pro gesz te ron Te o fil lin V LA meg erõ sí tõ teszt      8

Glü kóz ter he lés            17 Vi ze let ami láz   17-OH Pro gesz te ron Te o fil lin CS a-Xa(LMWH)               8

Glü kóz pro fil               17 Vi ze let oz mo la li tás Tesz tosz te ron Gyógy szer III                1 Trom bo ci ta agg re gá ció

Fruk tó za min VMA    DHEA-S Gen ta mi cin V TAG 1                   8,5,20

a-Ami láz 5-HIAA   And rosz ten di on Gen ta mi cin CS TAG 2,3                8,5,20

Pank re ász Ami láz Ké mia II SHBG Ami ka cin V He ma to ló gia

Li páz Vi ze let tel jes                   17 Pro lak tin Ami ka cin CS  Tel jes vér kép                 5

Al ka li kus fosz fa táz Ter hes sé gi teszt              17 Mak ro-Pro lak tin Van ko mi cin V Re ti cu lo cy ta                   5

SGOT Szék let vér ki mu.             18 Cik lus nap: Van ko mi cin CS Vér sejt süllye dés                   7

SGPT Int ra cel lu lá ris K              13 Ter hes sé gi AFP Tob ra mi cin V Tel jes vér visz ko zi tás   13 

g-GT Vér gáz                       15, 20 Ter hes sé gi ß-HCG Tob ra mi cin CS Plaz ma visz ko zi tás       13

LDH Lak tát                              16 Ter hes sé gi hét: Gyógy szer IV                    1 Vö rös vér test oz mo ti kus
re zisz ten cia                   13

HBDH Lik vor                                14 Test súly: Me tot re xát megh.

Ko li nesz te ráz Am mó nia                     10, 20 Kor ti zol                           1 24 óra Psze u do-trom bo ci to pé nia

ki vizs gá lás                5,6,13
CK Tu mor Mar ker                          1 Vi ze let kor ti zol               4 48 óra

CK-MB                        12 AFP Al dosz te ron                     1 72 óra

Tro po nin I                    12 CEA Re nin                         3, 20 Gyógy szer V                     19

BNP CA 15-3 In zu lin                     12, 20 Vi ze let Mul ti-Drog

1 NATÍV gé les 2 NATÍV gél nél kül 3 ED TA-s csõ vér JÉG kö zött 4 24 órás gyûj tött vi ze let

5 ED TA-s csõ

6 1:9 cit rá tos csõ 7 1:4 cit rá tos csõ 8 2db 1:9 cit rá tos csõ 9 NATÍV csõ vér jég kö zött

10 ED TA-s csõ vér JÉG kö zött
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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 

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Mun ka ru há zat, egyé ni
vé dõ esz köz

MH Tá mo ga tó Dan dár 
MAGIC TOOLS Szol gál ta tó
és Ke res ke del mi Kft.

7 570 000 Ft + áfa 2010. 11. 16. 2010. 11. 16. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Ét ter mi fel sze re lé sek
MH Tá mo ga tó Dan dár 
PRODE_STYL Zrt.

5 962 000 Ft + áfa 2010. 12. 15. 2010. 12. 15. 2010. 12. 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Mi re lit ter mé kek
MH Tá mo ga tó Dan dár 
Jégt ra de Kft.

6 832 400 Ft + áfa 2011. 01. 06. 2011. 01. 01. 2011. 12. 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Cuk rász sü te mé nyek
MH Tá mo ga tó Dan dár 
Do wex Kft.

6 900 000 Ft + áfa 2011. 01. 06. 2011. 01. 01. 2011. 12. 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Ja ví tás hoz szük sé ges
szer szá mok és kar ban tar tó
anya gok be szer zé se 
és be szál lí tá sa

MH Tá mo ga tó Dan dár 
Trip la Tra de Ke res ke del mi
Kft.

8 000 000 Ft + áfa 2011. 01. 21. 2011. 01. 21. 2011. 12. 31.

Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Sze mély gép ko csi, köz úti
te her gép ko csi, au tó busz
al kat rész be szer zés
be szál lí tás sal

MH Tá mo ga tó Dan dár 
Kor rekt Trió Kft.

7 999 999 Ft + áfa 2010. 12. 20. 2010. 12. 20. 2010. 12. 31.

Ma gyar Hon véd ség 25. Klap ka György Lö vész dan dár

Sor szám Szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa) Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve,

azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke Szer zõ dés kö tés idõ pont ja A szer zõ dés 
ha tály balé 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
Hús- és hús ipa ri ter mék 
be szál lí tá sa

PÁPAI HÚS 
1913 KFT

500 000–8 000 000 Ft 2011. 01. 14. 2011. 01. 17.
Köz pon ti szer zõ dés

meg kö té sé ig

Ma gyar Hon véd ség 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai Ez red

Sor szám Szer zõ dés meg ne ve zé se
(tí pu sa) Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke Szer zõ dés kö tés idõ pont ja A szer zõ dés

 ha tály balé 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

Hús és hen tes áru
be szer zé se

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef
Lo gisz ti kai Ez red
157002505-2-51
Pri vát Hús fel dol go zó Kft.

11222077-2-14

6 191 650 Ft 2011. 01. 26. 2011. 01. 26

A HM ál tal le foly ta tott
e tárgy kör ben

meg kö tött szer zõ dé sig, 
max. net tó 

7 999 999 Ft-ig
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Ma gyar Hon védség 86. Szol nok He li kop ter Bá zis

Sorszám Szer zõ dés meg ne ve zé se (tí pu sa) Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek neve, azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke Szer zõ dés kö tés
idõ pont ja

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. Szol gál ta tá si szer zõ dés
Gép jár mû vek ja ví tá sa,
szak szer vi ze lé se
(Sko da,Opel,VW, Ford)

MH 86. SZHB, 
azo no sí tó: 15713801-2-51 
Hon da Tóth Au tó sza lon és Szer viz, 
adó szám: 52144345-2-36

8 750 000 Ft 2011. 01. 14 2011. 01. 14 2011. 12. 31.

2. Szál lí tá si szer zõ dés Hús és hen tes árú

MH 86. SZHB, 
azo no sí tó: 15713801-2-51, 
Szé kely és Tár sa Kft., 
adó szám: 13546849-2-16

9 999 998 Ft/év 2011. 01. 20. 2011. 01. 20. 2011. 12. 31.

Ma gyar Hon véd ség Nem ze ti Tá mo ga tó Elem Af ga nisz tán

Sor szám Szer zõ dés meg ne ve zé se (tí pu sa) Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja* Szer zõ dés ér té ke Szer zõ dés kö tés
idõ pont ja

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma

1.
Köz úti fu va ro zá si
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. évre

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.

2. 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.
évre

MH NTE Af ga nisz tán 
és Ti ger In ter na ti o nal Ar mor Company

7 980 000 HUF 2011. 01. 08. 2011. 01. 08. 2011. 12. 31.

Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont

Sor szám
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke

Szer zõ dés kö tés
idõ pont ja

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

1. Szol gál ta tá si szer zõ dés
Új tí pu sú töl tõ gép ko csik
kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
szer ví ze lé se

MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont 
(adó szám: 157018886-2-51 )
Schwarz mul ler Kft. 
(adó szám: 10303720-2-44 )

7 999 000 Ft + 
áfa (25%)

2011. 01. 05. 2011. 01. 05. 2011. 04. 30.

2. 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 vi ze lé sek,
beszabályozások elvégzése

MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont 
(adó szám: 15701886-2-51)
Mo bil-Szer viz Kft. 
(adó szám: 11374088-2-03

6 090 000 Ft 2011. 01. 05. 2011. 01. 05. 2011. 12. 31.
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Sor szám
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke

Szer zõ dés kö tés
idõ pont ja

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma

A szer zõ dés
le jár tá nak dá tu ma

3. 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
kiegészítõi szállítása

MH Ve szé lyes anyag El lá tó Köz pont 
(adósz.: 15701886-2-51) Bod lan Kft. 
(adó szám: 13175483-2-13)

7 990 000 Ft 2011. 01. 05. 2011. 01. 05. 2011. 12. 31.

Ma gyar Hon véd ség 43. Nagy sán dor Jó zsef Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red

Sorszám
Szer zõ dés meg ne ve zé se

(tí pu sa)
Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke

Szer zõ dés kö tés
idõ pont ja

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dátuma
A szer zõ dés le jár tá nak dá tu ma

1. Szál lí tá si szer zõ dés
Hús, hen tes áruk szál lí tá sa
2011. év re

MH 43. hír. és vt.e.
15703651-2-51 
Pá pai Hús 1913 Kft.
14495447-2-44

8 000 000 Ft + 
áfa alatt

2011. 01. 14. 2011. 01. 17.

A Hon vé del mi 
Mi nisz té ri um Fegy ver ze ti 

és Had biz to si 
Hi va tal ál tal 
le foly ta tott 
(köz pon ti) 
be szer zés 

ha tály balé pé sé ig.

2. Szál lí tá si szer zõ dés
Vé dõ ru ha és vé dõ esz köz
szál lí tá sa 2011. év re

MH 43. hír. és vt.e.
15703651-2-51 
Pre ven ter Mun ka vé del mi 
és Tûz vé del mi Esz kö zö ket
For gal ma zó Kft.
11104555-2-07

8 000 000 Ft + 
áfa alatt

2011. 01. 31. 2011. 02. 01. 2011. 12. 31.

3. Szál lí tá si szer zõ dés Író- és iro da szer

MH 43. hír. és vt.e.
15703651-2-51 
Pre ven ter Mun ka vé del mi 
és Tûz vé del mi Esz kö zö ket
For gal ma zó Kft.
11104555-2-07

7 999 999 Ft 2011. 02. 02. 2011. 02. 02. 2011. 12. 31.

Ma gyar Hon véd ség Ba kony Harc ki kép zõ Köz pont

Sorszám
Szer zõ dés

meg ne ve zé se
(tí pu sa)

Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke (net tó) Szer zõ dés kö tés idõ pont ja
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 

Hús és hen tes áru
Mes ter hús 2001. Kft. 
adó szám: 12625497-2-07

Net tó: 5 814 200Ft 2011. ja nu ár 27. 2011. ja nu ár 27. 2011. de cem ber 31.
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Ma gyar Hon véd ség 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis

Szer zõ dés tí pu sa Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek Szer zõ dés ér té ke Szer zõ dés idõ pont ja
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
Rep.báz. te rü le tén ál ló he lyek 
be ton bur ko la tá nak ja ví tá sa

MH 59. SZD RB
Ma gyar Asz falt Kft.

14 293 125 Ft 2010. 12. 14. 2010. 12. 14. 2011. 05. 30.

Szál lí tá si
Üdí tõ ita lok fo lya ma tos
szál lí tá sa a lak ta nyá ba
tör té nõ be szál lí tás sal

MH 59. SZD RB
Ak vi zi tor Kft.

5 918 700 Ft 2010. 12. 22. 2011. 01. 01 2011. 01. 31.

Szál lí tá si
Hús és hen tes áru fo lya ma tos
szál lí tá sa a lak ta nyá ba
tör té nõ be szál lí tás sal

MH 59. SZD RB
Pá pai Hús 1913 Kft.

Max.net tó 
7 999 999 Ft – 15%-kal

el tér het fel adat-
el ma ra dás mi att

2011. 01. 11. 2011. 01. 17.
Min den ko ri 

köz be szer zé si 
ér ték ha tár el éré sé ig

Ma gyar Hon véd ség 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár

Sor szám
Szer zõ dés

meg ne ve zé se
(tí pu sa)

Szer zõ dés tár gya Szer zõ dõ fe lek ne ve, azo no sí tó ja Szer zõ dés ér té ke (brut tó) Szer zõ dés kö tés idõ pont ja
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

4.
Szál lí tá si
szer zõ dés

Élel me zé si
fel sze re lé sek
(Deb re cen,
Hód me zõ vá sár hely)

Pro szit ’93 Kft. 7 000 000 Ft 2011. 01. 26. 2011. 01. 26. 2011. 12. 31.

Ma gyar Hon véd ség Pápa Bá zis re pü lõ tér

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
(E Ft)

A szer zõ dés lét re jöt té nek
dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sének dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma

1.
Szál lí tá si
szer zõ dés

Tej és tej ter mé kek
2011. évi be szál lí tá sa

MH PBRT
(15711555-2-51); 
Ke me ne si Tej Kft.
Cell dö mölk 
(13913490-2-43)

7990 2010. 12. 15. 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
(E Ft)

A szer zõ dés lét re jöt té nek
dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sének dá tu ma

A szer zõ dés le jár tá nak
dá tu ma

2.
Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Zöld ség-gyü mölcs
2011. évi be szál lí tá sa

MH PBRT 
(15711555-2-51); 
Éden kert Zöld ség-gyü mölcs
Nagy ke res ke de lem Pá pa
(74783993-2-39)

7000 2010. 12. 15. 2011. 01. 01. 2011. 12. 31.

3.
Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Üdí tõ-ás vány víz
2011. évi be szál lí tá sa

MH PBRT
(15711555-2-51); 
TI-TI Üz let ház Pá pa
(54178081-2-39)

6500 2010. 12. 15. 2011. 01. 01. 2011. 12. 31.

4.
Szál lí tá si
ke ret szer zõ dés

Hús és hen tes áru
2011. évi be szál lí tá sa

MH PBRT 
(15711555-2-51); 
Pá pai Hús 1913 Kft. Pá pa
(14495447-2-44)

7999 2011. 01. 13. 2011. 01. 13.
Köz pon ti szer zõ dés

meg kö té sé ig

3
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SZERVEZETI HÍREK

A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te ré nek
pá lyá za ti fel hí vá sa 

a Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
Fek võ be teg Osz tá lyok Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti

Osz tály és PIC osz tály ve ze tõ fõorvosi 
munkakörének ellátására

A Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi mi nisz te re a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hjt.), a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, 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, to váb bá a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény egész ség ügyi in téz -
mé nyek ben tör té nõ vég re haj tás ról szó ló 356/2008.
(XII.31.) Korm. ren de let alap ján pá lyá za tot hir det a Hon -
véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd,
Ren dé sze ti és Vas út-egész ség ügyi Köz pont) Fek võ be teg
Osz tá lyok Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály és PIC osz -
tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kö ré nek (be osz tá sá nak) el lá tá -
sá ra az aláb bi fel té te lek kel: 

A Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály és PIC osz tály ve ze -
tõ fõ or vos fel ada ta: a Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály és
PIC fe le lõs ve ze tõ je ként gya ko rol ja te rü le tén a jog sza bá -
lyok ban és az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban szá má ra biz to sí tott jog kö rö ket.

A mun ka kör (be osz tás) köz al kal ma zot tal, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
tag já val egy aránt be tölt he tõ.

Mun ka vég zés he lye: Hon véd kór ház – Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont II. szá mú te lep he lye: 1062 Bu da pest,
Pod ma nicz ky utca 109–111.

A mun ka kör/be osz tás be töl té sé nek vár ha tó ide je: nem -
zet biz ton sá gi el len õr zést kö ve tõ en leg ko ráb ban 2011. 04. 01.

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– bün tet len elõ élet;
– ma gyar ál lam pol gár ság, ma gyar nyelv is me ret; 
– or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség;
– szü lé szet-nõ gyó gyá szat szak or vo si ké pe sí tés;
– leg alább egy ha tár te rü le ti szak or vo si ké pe sí tés;
– tu do má nyos mi nõ sí tés;
– leg alább 10 éves osz tály ve ze tõi gya kor lat;
– leg alább 10 éves szak or vo si gya kor lat;
– mun ka kö ri egész ség ügyi al kal mas ság.

A pá lyá zat el nye ré se ese tén az osz tály ve ze tõ fõ or vos
mun ka kör (be osz tás) be töl té sé nek fel té te le a Hon véd kór -

ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá nak fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re vo -
nat ko zó mel lék le te alap ján a szük sé ges biz ton sá gi fel té te -
lek nek való meg fe le lés, mely nek vizs gá la ta a ki ne ve zést
meg elõ zõ en „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá val tör té nik. 

A mun ka kör (be osz tás) el lá tá sá nak to váb bi fel té te le a pá -
lyá zó azon vál la lá sa, hogy az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka -
kör rel tör té nõ meg bí zá sa kor va gyonnyi lat ko za tot tesz.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: 
– a Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont

Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály és PIC bel sõ rend szer
fel épí té sé nek, mû kö dé sé nek is me re te;

– uro ló gi ai szak or vo si ké pe sí tés;
– se bész szak or vo si ké pe sí tés.

Kom pe ten cia:
– csa pat mun ka, csa pat épí tõ ké pes ség;
– konf lik tus ke ze lés, jó kap cso lat te rem tõ ké pes ség;
– ön ál ló ság, ha tá ro zott fel lé pés.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: 
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát;
– a Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály és PIC osz tály ve -

ze tõ fõ or vos fel adat kör el lá tá sá ra vo nat ko zó el gon do lást;
– az osz tály ve ze tõ fõ or vos mun ka kör (be osz tás) el lá tá -

sá hoz szük sé ges is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést ta nú -
sí tó ok ira tok köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ta it;

– or vo si nyil ván tar tás ba vé te li en ge dély má so la tát;
– or vo si mû kö dé si en ge dély má so la tát;
– nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség

vál la lá sá ról;
– nyi lat ko za tot a „B” tí pu sú nem zet biz ton sá gi el len õr -

zés vég re haj tá sá nak tu do má sul vé te lé rõl;
– 90 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, amely

leg ké sõbb a pá lyá zó meg hall ga tá sá ig be nyújt ha tó;
– írás be li re fe ren ci á kat (mi ni mum 2 re fe ren cia csa to lá sa 

kö te le zõ).

Az osz tály ve ze tõ fõ or vo si meg bí zás idõ tar ta ma: a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal -
ma zot ti vagy szol gá la ti jog vi szony jön lét re.

Köz al kal ma zott ese tén a ve ze tõi meg bí za tás idõ tar ta ma
ha tá ro zott ide jû, idõ tar ta ma: 5 év.

Hi va tá sos/szer zõ dé ses ka to na ese té ben a ve ze tõi meg -
bí za tás idõ tar ta ma ha tá ro zat lan idõ re szól.

Il let mény, jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti bér táb la fi gye -
lem be vé te lé vel kö tött meg ál la po dás alap ján, vagy a Hjt.
6. szá mú mel lék le te sze rin ti I/VI. Il let mény ka te gó ri á nak
meg fe le lõ be so ro lás, va la mint a Ma gyar Hon véd ség köz -
al kal ma zot ta it, to váb bá a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok biz to sí tá sa. 
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: leg ké sõbb a Kor -
mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép -
zé si Köz pont in ter ne tes ol da lán tör té nõ meg je le nést kö ve -
tõ 30. nap.1 Amennyi ben az a nap mun ka szü ne ti nap, az azt 
kö ve tõ mun ka nap 16.00 órá ig le het be nyúj ta ni sze mé lye -
sen, vagy pos tai úton. A pá lyá za ti ki írás, va la mint az in ter -
ne tes ol da lon tör té nõ meg je le nés dá tu ma a Hon vé del mi
Köz löny ben is köz zé té tel re kerül.

A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ 60 na pon be lül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja:
– pos tai úton: a pá lyá zat nak a Hon véd Ve zér kar Sze -

mély ze ti Cso port fõ nök ség cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel
(1885 Bu da pest, Pf. 25)

vagy
– sze mé lye sen: a Hon véd Ve zér kar Sze mély ze ti Cso port -

fõ nök ség 1055 Bu da pest, Hon véd u. 28. szám alat ti épü let
2. eme let 231. vagy 201. szá mú iro dá já ba tör té nõ le adá sá val.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Hon véd kór -
ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Fek võ be teg Osz tá -
lyok, Szü lé szet-nõ gyó gyá sza ti Osz tály és PIC, osz tály ve -
ze tõ fõ or vo si be osz tá sá ra.”

A pá lyá za ti ki írás to váb bi köz zé té te lé nek he lye:
– HM hon lap ja – www.hm.gov.hu,
– Egész ség ügyi Köz löny,
– Hi va ta los Ér te sí tõ.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak
meg fe le lõ en a hon vé del mi mi nisz ter ál tal össze hí vott elõ -
ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, a pá lyá zó kat a pá lyá za ti
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 21 na pon be lül sze mé lye sen meg -
hall gat ja.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve -
tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak. Va la mennyi pá -
lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma csak az érin tet tek
elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil vá nos ság ra.

Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le kor az
egyes meg je len te té sek so rán a pá lyá za ti fel hí vás tar tal mi
ele me i nek vo nat ko zá sá ban el té rés mu tat ko zik, ab ban az
eset ben a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz -
igaz ga tá si Kép zé si Köz pont in ter ne tes ol da lán meg je lent
pá lyá za ti fel hí vás az irány adó.

A pá lyá zat ról ér dek lõd ni le het a HVK Sze mély ze ti Cso -
port fõ nök sé gen a 06-1-236-5111/21-503, vagy a HM:
21-503  te le fon szá mon, dr. Sán dor Ju dit al ez re des nél.

Bu da pest, 2011. ja nu ár  25. 

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

1 A pá lyá zat 2011. ja nu ár 31-én je lent meg a Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont in te rne tes ol da lán.

Meg ha tal ma zás vissza vo ná sa 
NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val 

és a jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban

Az 1999. évi CXVII. tör vény ben ki hir de tett „Meg ál la -
po dás az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról” (NATO SOFA) XI–XIII. cik ké -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben és a
„Vám el já rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré -
rõl, al kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren -
de let 10. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm alap ján a
2010. ok tó ber 18-án kiadott meghatalmazást ezennel
visszavonom az alábbi kiadmányozótól

Gu lyás György szá za dos
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség,
Nem zet kö zi és Szol gál ta tá si Igaz ga tó ság
utaz ta tá si, vám és ha tár for gal mi osz tály

fõ tiszt

a NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val és az ez zel
kap cso la tos jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban.

Ezen vissza vo nás az alá írás nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 1.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Meg ha tal ma zás vissza vo ná sa 
NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val 

és a jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban

Az 1999. évi CXVII. tör vény ben ki hir de tett „Meg ál la -
po dás az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról” (NATO SOFA) XI–XIII. cik ké -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben és a
„Vám el já rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré -
rõl, al kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren -
de let 10. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm alap ján a
2007. feb ru ár 27-én kiadott meghatalmazást ezennel
visszavonom az alábbi kiadmányozótól

Gyet kó Lász ló Csa ba mk. õrgy.
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség,
Nem zet kö zi és Szol gál ta tá si Igaz ga tó ság
utaz ta tá si, vám és ha tár for gal mi osz tály

fõ tiszt (ov.h.)

a NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val és az ez zel
kap cso la tos jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban.
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Ezen vissza vo nás az alá írás nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 1.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Meg ha tal ma zás vissza vo ná sa 
NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val 

és a jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban

Az 1999. évi CXVII. tör vény ben ki hir de tett „Meg ál la -
po dás az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról” (NATO SOFA) XI–XIII. cik ké -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben és a
„Vám el já rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré -
rõl, al kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren -
de let 10. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm alap ján a
2007. feb ru ár 27-én kiadott meghatalmazást ezennel
visszavonom az alábbi kiadmányozótól

Fü ves György al ez re des
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um

Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség,
Nem zet kö zi és Szol gál ta tá si Igaz ga tó ság
utaz ta tá si, vám és ha tár for gal mi osz tály

ki emelt fõ tiszt
(osz tály ve ze tõ-he lyet tes)

a NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val és az ez zel
kap cso la tos jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban.

Ezen vissza vo nás az alá írás nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 1.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Meg ha tal ma zás vissza vo ná sa 
NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val 

és a jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban

Az 1999. évi CXVII. tör vény ben ki hir de tett „Meg ál la -
po dás az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról” (NATO SOFA) XI–XIII. cik ké -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben és a
„Vám el já rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré -
rõl, al kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren -

de let 10. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm alap ján a
2007. feb ru ár 27-én kiadott meghatalmazást ezennel
visszavonom az alábbi kiadmányozótól

Föl di Mik lós ez re des
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség,
Nem zet kö zi és Szol gál ta tá si Igaz ga tó ság
de le gá ci ós és ren dez vény szer ve zõ osz tály

osz tály ve ze tõ
(igaz ga tó he lyet tes)

a NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val és az ez zel
kap cso la tos jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban.

Ezen vissza vo nás az alá írás nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 1.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Meg ha tal ma zás 
NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá ra

és a jog kö rök el lá tá sá ra

Az 1999. évi CXVII. tör vény ben ki hir de tett „Meg ál la -
po dás az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról” (NATO SOFA) XI–XIII. cik ké -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben és a
„Vám el já rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré -
rõl, al kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren -
de let 10. § (2) be kez dé sé ben foglalt jogköröm alapján
meghatalmazom

Je len Ba lázs szá za dost
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal
Had fel sze re lé si Igaz ga tó ság

Köz le ke dé si, vám, jö ve dé ki és ha tár for gal mi osz tály
fõt isz tet

a NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val és az ez zel
kap cso la tos jog kö rök el lá tá sá val.
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Ezen vissza vo nás az alá írás után lép ha tály ba, és vissza -
vo ná sig ér vé nyes.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 1.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Meg ha tal ma zás
NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá ra

és a jog kö rök el lá tá sá ra

Az 1999. évi CXVII. tör vény ben ki hir de tett „Meg ál la -
po dás az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról” (NATO SOFA) XI–XIII. cik ké -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben és a
„Vám el já rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré -
rõl, al kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren -
de let 10. § (2) be kez dé sé ben foglalt jogköröm alapján
meghatalmazom

Gu lyás György szá za dost
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal
Had fel sze re lé si Igaz ga tó ság

Köz le ke dé si, vám, jö ve dé ki és ha tár for gal mi osz tály
fõt isz tet (ov.h.)

a NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val és az ez zel
kap cso la tos jog kö rök el lá tá sá val.

Ezen vissza vo nás az alá írás után lép ha tály ba, és vissza -
vo ná sig ér vé nyes.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 1.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Meg ha tal ma zás 
NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá ra 

és a jog kö rök el lá tá sá ra

Az 1999. évi CXVII. tör vény ben ki hir de tett „Meg ál la -
po dás az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról” (NATO SOFA) XI–XIII. cik ké -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben és a
„Vám el já rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré -
rõl, al kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá -
lya i ról szó ló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren -
de let 10. § (2) be kez dé sé ben foglalt jogköröm alapján
meghatalmazom

Gyet kó Lász ló Csa ba mk. õr na gyot
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal
Had fel sze re lé si Igaz ga tó ság

Köz le ke dé si, vám, jö ve dé ki és ha tár for gal mi osz tály
fõt isz tet (ov.h.)

a NATO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá val és az ez zel
kap cso la tos jog kö rök el lá tá sá val.

Ezen vissza vo nás az alá írás után lép ha tály ba, és vissza -
vo ná sig ér vé nyes.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 1.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

A HM Köz pon ti La kás bi zott ság el nö ké nek
köz le mé nye

a HM Köz pon ti La kás bi zott ság ide ig le nes sze mé lyi,
to váb bá a Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást

foly ta tó hon vé del mi szer ve ze tek 
ide ig le nes szer ve ze ti összetételérõl

A hon vé del mi szer vek szer ve ze ti vál to zá sa i val össze -
füg gés ben, 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 19/2009. (XII. 29.) HM ren de -
let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 231. § (2) be kez dé sé ben
biz to sí tott jog kö röm ben el jár va, a HM Köz pon ti La kás bi -
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zott ság ide ig le nes sze mé lyi, to váb bá a Bu da pes ten la kás -
ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó hon vé del mi szer ve ze tek ide -
ig le nes szer ve ze ti össze té te lét az aláb bi ak sze rint ál la pí -
tom meg.

1. A HM Köz pon ti La kás bi zott ság sze mé lyi össze -
tétele:

a) el nök: a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár;
b) el nök he lyet tes: a HVK törzs igaz ga tó;
c) ta gok:
– a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM Jogi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je;
– a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály fõ osz tály -

ve ze tõ je;
– a HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke;
– a HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke;
– a MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka;
– a Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum mun ká já ban

részt vevõ mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szervek
vezetõi.

2. A Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó
hon vé del mi szer ve ze tek:

a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ké nek alá ren delt sé gé be tar to zó cso port fõ nök sé -
gek ki vé te lé vel – az ott, to váb bá a HM ál tal ala pí tott és Bu -
da pes ten mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok nál, il let ve a más
ál la mi szer vek nél – ide ért ve a nem ka to nai igaz ság ügyi
szer ve ket is – Bu da pes ten szolgáló (dolgozó) személyi
állomány vonatkozásában;

b) a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal az e)–g)
pon tokban meg je lölt ön ál ló la káske ret-gaz dál ko dást foly -
ta tó szer ve ze tek ki vé te lé vel – a HM hi va ta lai, hát tér in téz -
mé nyei, va la mint a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fenn -
tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó más fõ vá ro si in téz mé nyek ben
szol gá ló (dol go zó) sze mé lyi ál lo mány vo nat ko zá sá ban;

c) a Hon véd Ve zér kar a h) pont ban meg je lölt szerv ki -
vé te lé vel a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek és az MH Össz ha -
de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak köz vet len alá -
ren delt sé gé be tar to zó, Bu da pes ten mû kö dõ hon vé del mi
szer vek nél szol gá ló (dol go zó) sze mé lyi ál lo mány, va la -
mint a Ren de let ren del ke zé sei alap ján fõvárosi végleges
letelepedést kérelmezõk vonatkozásában;

d) a Ka to nai Fõ ügyész ség a Bu da pes ten mû kö dõ ka to -
nai igaz ság ügyi szer vek nél szol gá ló (dol go zó) sze mé lyi
ál lo mány vonatkozásában;

e) a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal az ott szol -
gá ló (dol go zó) sze mé lyi ál lo mány vo nat ko zá sá ban;

f)  az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal az ott szol gá ló
(dol go zó) sze mé lyi ál lo mány vo nat ko zá sá ban;

g)  az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal az ott szol gá ló
(dol go zó) sze mé lyi ál lo mány vo nat ko zá sá ban;

h) az MH Tá mo ga tó Dan dár az ott szol gá ló (dol go zó)
sze mé lyi ál lo mány vo nat ko zá sá ban;

i) a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem az ott
szol gá ló (dol go zó) sze mé lyi ál lo mány vo nat ko zá sá ban.

3. A Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó hon -
vé del mi szer ve ze tek hez – a 2. pont és a Ren de let 229. §
(4) be kez dé se sze rint – nem utal ha tó, Bu da pes ten mû kö dõ
szer ve ze tek és szer ve ze ti egy sé gek nél szol gá ló (dol go zó)
sze mé lyek la kás ügye i ben az il le té kes la kás ke ret-gaz dál -
ko dást foly ta tó hon vé del mi szerv az MH Támogató
Dandár.

A Bu da pes ten la kás ke ret-gaz dál ko dást foly ta tó
hon vé del mi szer ve ze tek re

vo nat ko zó át me ne ti ren del ke zé sek

4. A Ren de let 229. § (7) be kez dé se ér tel mé ben a bi zott -
sá gok meg ala kí tá sá ért az adott ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ka (ve ze tõ je) a felelõs. 

5. A bi zott sá gok meg ala kí tá sá ra vagy át ala kí tá sá ra a ka -
to nai szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) úgy in téz ked je -
nek, hogy azok leg ké sõbb 2011. feb ru ár 21-ig mû kö dõ ké -
pe sek le gye nek. 

6. A la kás igény lé sek 2011. évi be so ro lá sát már a je len
köz le mény ben meg ne ve zett szer ve ze tek nél mû kö dõ ke ret -
gaz da la kás bi zott sá gok hajt ják vég re a Ren de let ben meg -
ál la pí tott határidõ figyelembevételével. 

7. A bi zott sá gok meg ala kí tá sá ig vagy át ala kí tá sá ig be -
nyúj tott la kás igény lé sek nyil ván tar tás ba vé te lé rõl és a vál -
to zás ban érin tett bi zott ság(ok) ré szé re tör té nõ át adá sá ról a
ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) gondos -
kodnak. 

8. Ez a köz le mény az alá írás nap ján lép ha tály ba.*

Fo dor La jos s. k.,
el nök

* A köz le mény alá írá sá nak nap ja 2011. feb ru ár 8.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 2100 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

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2100 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

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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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 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 

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

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 3990 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

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 3990 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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