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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
21/2006. (VIII. 8.) HM

rendelete

a hadkötelesek rendkívüli állapotban
és megelõzõ védelmi helyzetben történõ
katonai szolgálatra való behívásának,

katonai szolgálatának és le sze re lé sé nek rend jé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 207.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

A ren de let ha tá lya a had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak
idõ sza ká ban a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a továb biak -
ban: HM), a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: Hon -
véd ség) ka to nai szer ve ze te i re, a had kö te le sek be hí vá sá nak 
elõ ké szí té sé ben részt vevõ szer vek re és ter mé sze tes sze -
mé lyek re, va la mint a had kö te le sek re ter jed ki.

II. Fejezet

A HADKÖTELESEK BEHÍVÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE

A behívhatóság elbírálása

2.  §

(1) A had kö te le zett ség be ve ze té sét köve tõen a had -
kiegészítõ pa rancs nok ság a Hon véd ség köz pon ti adat fel -
dol go zó szer vé nek adat szol gál ta tá sa alap ján a had kö te le -
sek re vo nat ko zó ada to kat pon to sít ja.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság e ren de let mellék -
lete sze rin ti „Adat ké rõ(-köz lõ) la pot” a had kö te le sek rõl
ke zel he tõ ada tok át vé te lét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül
meg kül di az ille té kességi kö ré be tar to zó ka to nai szolgá -
latot tel je sí tett had kö te le sek, 30 mun ka na pon be lül pe dig
a töb bi had kö te les ré szé re.

(3) A had kö te les az „Adat ké rõ(-köz lõ) la pot” kö te les
a va ló ság nak meg fele lõen ki tölt ve, a kéz hez vé tel tõl szá -
mí tott 8 na pon be lül a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak
vissza kül de ni a kért ok ira tok vagy azok má so la tá val
együtt.

(4) Ha az „Adat ké rõ(-köz lõ) lap” a (3) be kez dé sé ben
elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 8 na pon be lül nem ér ke zik meg
a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ra, il le tõ leg valószínûsít -
hetõ, hogy „Adat ké rõ(-köz lõ) la pot” a va ló ság nak nem
meg fele lõen töl töt ték ki, a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ve ze tõ je a had kö te les sze mély azo no sí tó, lak cím és anya -
köny vi ada ta i nak pon to sí tá sa cél já ból a la kó hely sze rint
ille té kes jegy zõt ke re si meg.

3.  §

(1) A had kö te le sek ka to nai szol gá lat ra tör té nõ behív -
hatóságát elsõ íz ben a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a ka -
to nai nyil ván tar tás ada tai alap ján a be ér ke zett „Adat -
kérõ(-köz lõ) lap” vissza ér ke zé se után ál la pít ja meg.

(2) En nek alap ján a had kö te le se ket a kö vet ke zõ ka te gó -
ri ák ba so rol ja:

a) Be hí vás ra nem ter vez he tõ, aki a Hvt. 13.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján men tes a so ro zás alól.

b) Be hí vás ra ide ig le ne sen nem ter vez he tõ:
1. aki a ka to nai szol gá lat tel je sí té sét be fo lyá so ló

egész ség ügyi ál la po tá ról or vo si iga zo lást csa tol,
2. aki a Hvt. 22.  §-a (4) be kez dé sé nek b)–i) pont jai

alap ján nem hív ha tó be ka to nai szol gá lat ra és az
er rõl  szóló iga zo lást – a Hvt. 22.  §-a (4) be kez dé -
sé nek g)–h) pont jai ki vé te lé vel – az „Adat -
kérõ(-köz lõ) lap”-hoz csa tol ja,

3. aki nek elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ren del ték el,
4. aki sza bad ság vesz tés bün te té sét töl ti,
5. aki ka to nai szol gá lat ra ide ig le ne sen al kal mat lan,
6. aki kül föl dön tar tóz ko dik.

c) Aki nem tar to zik az a) és b) pont ha tá lya alá, azt a be -
hí vás ra ter vez he tõ ka te gó ri á ba kell so rol ni. Ezen be lül:

1. szak be osz tás ba be oszt ha tó had kö te les az, aki ka -
to nai szol gá la tot tel je sí tett és ka to nai szakkép -
zett séget szer zett,

2. szak be osz tás ba nem be oszt ha tó had kö te les az,
aki ka to nai szol gá la tot tel je sí tett, de ka to nai
szak ké pe sí té se nincs,

3. ki kép zet len had kö te les az, aki ka to nai szol gá la tot 
nem tel je sí tett.

(3) A so ro zást köve tõen, il le tõ leg a (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti aka dály meg szû né se után a be hív ha tó ság
el bí rá lá sát is mé tel ten el kell vé gez ni és a had kö te lest új ból
be kell so rol ni az zal, hogy aki „ka to nai szol gá lat ra al kal -
mat lan” mi nõ sí tést ka pott, az be hí vás ra nem ter vez he tõ.

(4) A be hív ha tó sá gi el bí rá lást a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ve ze tõ je ál tal ki je lölt 3 fõs bi zott ság vég zi.
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(5) A be hív ha tó sá gi el bí rá lást a ka to nai szol gá la tot tel -
je sí tet tek kel kell kez de ni. Ezen had kö te le sek ada ta it a
Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve a Hvt. alap ján
szol gál ta tott ada tok ban el kü lö ní tet ten ke ze li.

A sorozás

4.  §

A so ro zást a HM köz pon ti sze mély ügyi szer ve ál tal
 kiadott „So ro zá si ki ve tés” alap ján, a ka to nai szer ve ze tek
had ki egé szí té si szük ség le te i nek és sor rend jé nek figye -
lembe véte lével kell vég re haj ta ni. A so ro zá si ki ve tés a had -
ki egé szí tés re utalt ka to nai szer ve ze tek hadi lét szám ra tör -
té nõ ki egé szí té sé hez szük sé ges had kö te le sek so ro zá si lét -
szá mát tar tal maz za.

5.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je – amennyi -
ben szük sé ges – a so ro zás meg kez dé se elõtt leg alább
15 nap pal a te rü le ti leg ille té kes me gyei köz gyû lés elnö -
kétõl, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter tõl so ro zás ra al kal mas 
ob jek tum ki je lö lé sét kéri.

(2) A so ro zás ra ki je lölt ob jek tum he lyi sé ge it úgy kell
elõ ké szí te ni és be ren dez ni, hogy azok le he tõ vé te gyék

a) a so ro zá son meg je lent had kö te le sek fo ga dá sát, sze -
mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sát, tá jé koz ta tá sát, to váb -
bá nyil ván tar tá si ada ta i nak pon to sí tá sát,

b) az or vo si, pszi cho ló gi ai vizs gá lat és az el nö ki mun ka 
el kü lö ní tett he lyi sé gek ben tör té nõ za var ta lan vég zé sét.

6.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je az elsõ
fokú so ro zó bi zott sá got (so ro zó bi zott ság el nö ke, tag jai és
ki se gí tõ sze mé lyei) a so ro zás meg kez dé se elõtt leg alább
10 nap pal pa rancs ban hoz za lét re.

(2) Az elsõ fokú so ro zó bi zott ság or vos és pszi cho ló gus
tag ja i nak, va la mint a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság so ro zó
szak fõ or vo sá nak ki je lö lé sét a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ve ze tõ je a so ro zás meg kez dé se elõtt leg alább 15 nap -
pal az or vost, pszi cho ló gust fog lal koz ta tó egész ség ügyi
in té zet ve ze tõ jé tõl, il let ve a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
szék he lye sze rin ti Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si in té ze té nek ve ze tõ jé tõl
kéri.

7.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság elsõ fokú so ro zás ra
a „Be hí vás ra ter vez he tõ” ka te gó ri á ba so rolt azon had kö te -
le se ket ren de li, akik nek az egész sé gi al kal mas sá ga még
nem ke rült meg ál la pí tás ra.

(2) Is mé tel ten so ro zás ra kell ren del ni azt a had kö te lest,

a) aki nek a had kö te le zett ség be ve ze té sét köve tõen
a had kö te le zett ség alap ján tel je sí tett ka to nai szol gá la tát
egész sé gi ok ból fél be sza kí tot ták a szol gá lat foly ta tá sá nak
meg kez dé se elõtt,

b) aki az egész sé gi ál la po tá ban tör tént vál to zás  miatt
a ka to nai szol gá lat ra való al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sát
kér te,

c) aki a so ro zá son ka to nai szol gá lat ra „ide ig le ne sen
 alkalmatlan” mi nõ sí tést ka pott,

d) aki nek a ka to nai al kal mas sá gi fo ko za tát múló jel -
legû be teg sé ge  miatt a so ro zás kor nem le he tett meg ál la pí -
ta ni, fel gyó gyu lá sa után.

(3) A so ro zás ról iga zol tan tá vol ma radt had kö te lest
a leg kö ze leb bi so ro zás ra kell ren del ni.

(4) A had kö te les a so ro zás ra kö te les ma gá val vin ni azo -
kat az ok ira to kat (iga zo lá so kat), ame lye ket a fel hí vás meg -
je löl.

(5) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je szak or vo si
iga zo lás alap ján, a so ro zó szak fõ or vos ja vas la tá ra ha tá ro -
zat ban ál la pít ja meg a Hvt. 13.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rint be kö vet ke zett so ro zás aló li men tes sé get.

III. Fejezet

A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATRA
TÖRTÉNÕ BEHÍVÁSA

A behívás általános szabályai

8.  §

(1) A ka to nai szer ve ze tek had kö te le sek kel tör té nõ had -
ki egé szí té sét a ké szen lé ti idõk és a had kö te le sek fel ké -
szült sé gé nek figye lembe véte lével kell vég re haj ta ni.

(2) A ka to nai szer ve ze tek ki egé szí té sét a szak be osz tás -
ba be oszt ha tó had kö te le sek be hí vá sá val kell kez de ni.

9.  §

(1) A szak be osz tás ba be oszt ha tó had kö te le se ket köz -
vet le nül ah hoz a ka to nai szer ve zet hez kell be vo nul tat ni,
amely nek ál lo má nyát hadi lét szám ra kell fel töl te ni.

(2) A ka to nai szol gá la tot tel je sí tett, de szak be osz tás ba
nem be oszt ha tó had kö te le se ket a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke 
ál tal ki je lölt ka to nai szer ve ze tek hez szak ala po zó ki kép -
zés re kell be vo nul tat ni.

(3) A ki kép zet len had kö te le se ket a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke ál tal ki je lölt ki kép zõ köz pont ba kell be vo nul tat ni.
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A behívás végrehajtása

10.  §

A had kö te le sek be hí vá sát a had kö te les be je len tett la kó -
he lye sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
(a továb biak ban: be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság),
a be vo nu lá si he lyen meg je lent had kö te le sek ka to nai szer -
ve zet ré szé re tör té nõ át adá sát pe dig a ka to nai szer ve zet
hely õr sé ge sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
(a továb biak ban: át adó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság) hajt -
ja vég re. Az át adó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság sze mé lyi
meg erõ sí té sé re a HM köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek
 vezetõje in téz ke dik.

11.  §

A be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
a) ha ele gen dõ idõ áll ren del ke zés re, a be hí vás ter ve -

zett idõ pont ja elõtt 30 nap pal írás ban tá jé koz tat ja a be hí -
vás ra ki vá lasz tott had kö te le se ket,

b) a be hí vás ra ke rü lõ had kö te le sek nyil ván tar tá si ada -
ta it – a Hvt. 9.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti bün te tett ség re
vo nat ko zó ada to kat le pe csé telt zárt bo rí ték ban „PK sk.
Fel bon tás ra” je lö lés sel – a be vo nu lást meg elõ zõ 3. mun ka -
na pig meg kül di a had kö te le se ket fo ga dó ka to nai szer ve zet
pa rancs no ká nak.

12.  §

Az át adó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
a) a be hí vás meg kez dé se elõtt leg alább 15 nap pal a be -

vo nu lá si he lyen köz re mû kö dõ or vo sok ki je lö lé sét kéri az
or vo so kat fog lal koz ta tó egész ség ügyi in té zet ve ze tõ jé tõl,
il let ve a szék he lye sze rin ti Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si in té ze té nek ve ze -
tõ jé tõl,

b) tá jé koz tat ja a be vo nu lás he lye sze rint ille té kes
 védelmi bi zott sá got a be vo nu lás idõ pont já ról, a bevonu -
lási he lyek rõl és in téz ke dést kér a be vo nu lá si hely rend õri
biz to sí tá sá ra.

13.  §

Had kö te le se ket fo ga dó ka to nai szer ve zet a be vo nu lás
za var ta lan vég re haj tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik az ille -
té kes rend õri szerv vel, meg szer ve zi a tö meg köz le ke dés sel
ér ke zõ had kö te le sek hely õr sé gen be lü li szál lí tá sát, a be vo -
nu lá si hely for ga lom sza bá lyo zá sát.

14.  §

(1) A ka to nai szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka
a be vo nult had kö te le se ket – a ka to nai szer ve zet ré szé re

tör té nõ át adá su kat köve tõen – ka to nai iga zol vánnyal lát -
ja el.

(2) A ka to nai iga zol vány tar tal maz za a had kö te les ka to na
a) ne vét, any ja ne vét,
b) szü le té si he lyét, ide jét,
c) rend fo ko za tát,
d) ka to nai szer ve ze tét,
e) arc ké pét,
f) sa ját kezû alá írá sát,
g) a ka to nai iga zol vány ok mány azo no sí tó ját és ér vé -

nyes sé gi ide jét,
h) a ki ál lí tás idõ pont ját,
i) a ki ál lí tó szer ve zet meg ne ve zé sét, bé lyeg zõ le nyo ma -

tát és ve ze tõ jé nek alá írá sát.

(3) A Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve e ren -
de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül – a biz ton sá gi
ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló 86/1996. (VI. 14.)
Korm. ren de let alap ján – mint ki bo csá tó ké rel me zi a ka to -
nai iga zol vány elõ ál lí tá sá nak en ge dé lye zé sét. A ka to nai
iga zol vá nyok elõ ál lí tá sá ra csak a had kö te le zett ség be ve -
ze té sét köve tõen ke rül sor.

15.  §

A be vo nu lá si hely rõl a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság kép vi se lõ jé nek in téz ke dé sé re el kell bo csá ta ni azt
a had kö te lest, aki a be mu ta tott ok má nyok alap ján a Hvt.
sze rint nem hív ha tó be ka to nai szol gá lat ra.

Behívóparancs tartalma, kiadása és visszavonása

16.  §

(1) A be hí vó pa ran csot a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ál lít ja ki a be hí vás ra ter ve zett had kö te les ré szé re.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a be hí vó pa ran csot a
be vo nu lás idõ pont ja elõtt

a) meg elõ zõ vé del mi hely zet ben leg alább 20 nap pal,
b) rend kí vü li ál la pot ban leg alább 10 nap pal

kö te les a had kö te les ré szé re pos tai úton meg kül de ni.

17.  §

A be hí vó pa rancs tar tal maz za
a) a had kö te les Hvt. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -

ha tá ro zott sze mély azo no sí tó és lak cím ada ta it (a továb -
biak ban: sze mély azo no sí tó és lak cím ada tok),

b) a ka to nai szol gá lat ra való be vo nu lás ide jét, he lyét,
c) azon ok má nyok és fel sze re lé si tár gyak meg ne ve zé -

sét, ame lye ket a be hí vott kö te les ma gá val hoz ni,
d) a meg je le né si kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak kö vet -

kez mé nye i re való fi gyel mez te tést,
e) a tö meg köz le ke dés hasz ná la tá nak sza bá lya i ról  szóló 

tá jé koz ta tást,
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f) a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ jé nek alá írá sát,
g) a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság bé lyeg zõ le nyo ma tát.

18.  §

A ki adott be hí vó pa ran csot a be hí vó had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság ve ze tõ je ha tá ro zat ban von ja vissza, amennyi -
ben a Hvt. 22.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt kö rül mé -
nyek a be hí vó pa rancs ki adá sa után kö vet kez tek be, il le tõ -
leg ha a had kö te les elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ren del ték el.

IV. Fejezet

A HADKÖTELESEK KATONAI SZOLGÁLATÁNAK
RENDJE

A szolgálati viszony kezdete és megszûnése,
a beosztásba helyezés

19.  §

(1) A had kö te les ka to nát az át adá sát köve tõen az át ve võ
ka to nai szer ve zet pa rancs no ka ál lo mány pa rancs ban
 beosztásba he lye zi. A pa rancs tar tal maz za a had kö te les
 katona sze mély azo no sí tó ada ta it, rend fo ko za tát, szol gá la ti 
vi szo nyá nak kez de tét, va la mint al egy sé gé nek és be osz tá -
sá nak meg ne ve zé sét.

(2) A had kö te les ka to nát a ki kép zett ség fo ká nak meg -
fele lõen alap ki kép zést foly ta tó al egy ség be, szak ala po zó
ki kép zést foly ta tó al egy ség be vagy szak be osz tás ba kell
he lyez ni.

(3) A had kö te les ka to na be osz tá sa át he lye zés sel és
 vezényléssel meg vál toz tat ha tó.

(4) A had kö te les ka to na sze mé lyi ok má nya it és nyil ván -
tar tá si ada ta it az át he lye zés sel egy idõ ben az új szol gá la ti
és be osz tá si he lyé re kell át ad ni.

20.  §

A had kö te les ka to na szol gá la ti vi szo nya a szol gá lat fél -
be sza kí tá sá val vagy a le sze re lés sel szû nik meg. A szol gá -
la ti vi szony a fél be sza kí tás ra vagy le sze re lés re vo nat ko zó
pa rancs ban meg ha tá ro zott na pon, ab ban az idõ pont ban
szû nik meg, ami kor a had kö te les ka to na a szol gá la ti he lyét 
(lak ta nyát) el hagy ja.

A szolgálati hely

21.  §

(1) A had kö te les ka to na szol gá la ti he lye az a ka to nai
szer ve zet, amely nek ál lo má nyá ba az arra jo go sult elöl já ró
be osz tás ba he lyez te.

(2) A szol gá la ti hely át he lye zés sel és ve zény lés sel meg -
vál toz tat ha tó.

22.  §

(1) A ki kép zõ köz pont ba be vo nult had kö te les ka to nát
az alap- és szak ala po zó ki kép zés be fe je zé sét köve tõen
a ha de rõ ne mi pa rancs nok sá gok igé nyei sze rint, a HM köz -
pon ti sze mély ügyi szer vé nek in téz ke dé se alap ján más
 katonai szer ve zet hez kell át he lyez ni.

(2) Az a had kö te les, aki nem ki kép zõ köz pont ba vo nult
be, a ha de rõ ne mi pa rancs no kok in téz ke dé se alap ján szak -
be osz tás ra való fel ké szí tés cél já ból a Hon véd Ve zér kar
 fõnöke ál tal ki je lölt ka to nai szer ve zet hez ve zé nyel he tõ.

A hadköteles katona szolgálatának félbeszakítása

23.  §

(1) A had kö te les ka to na szol gá la tá nak fél be sza kí tá sá ra
az állományille té kes pa rancs nok pa rancs ban in téz ke dik.

(2) Ha a ka to nai szol gá lat fél be sza kí tá sá nak kez de mé -
nye zé sé re – a fél be sza kí tás okát bi zo nyí tó jegy zõi iga zo lás 
hi á nyá ban – a Hvt. 22.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja sze -
rin ti kö te le zett ség  miatt ke rül sor, a ké re lem elõ ter jesz tõ jét 
hi ány pót lás ra kell fel szó lí ta ni és a hi ány pót lás tel je sí té sét
kö ve tõ 8 na pon be lül a szol gá lat ból el kell bo csá ta ni.

(3) A had kö te les ka to na szol gá la tá nak a Hvt. 25.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fél be sza kí tá sa so rán
a 30 na pon túl gyó gyu ló be teg sé get a ka to nai kór ház ille té -
kes fe lül vizs gá ló bi zott sá ga ál la pít ja meg.

24.  §

A ka to nai szol gá lat fél be sza kí tá sa ese tén a ka to nai szer -
ve zet a had kö te les nyil ván tar tá si ada ta it le zár ja, a le töl tött
ka to nai idõt, a ki kép zett ség fo kát, a meg szer zett szak kép -
zett sé get rög zí ti, és 8 na pon be lül meg kül di a be hí vó had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak.

25.  §

A ka to nai szol gá lat fél be sza kí tá sá nak meg szün te té sé rõl 
a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je ha tá ro zat ban dönt 
és a had kö te les be hí vá sát a so ron kö vet ke zõ be vo nu lás kor
ter ve zi.

A hadköteles katona leszerelése

26.  §

(1) A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a le sze re lõ had -
kötelesekrõl a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok sá go kat
a le sze re lés elõtt 10 nap pal név jegy zé ken ér te sí ti.
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(2) A le sze re lõ had kö te le sek nyil ván tar tá si ada ta it
a  leszerelés elõtt el len õriz ni és pon to sí ta ni kell.

(3) A le sze re lés re ke rü lõ had kö te les ve zény lé sé nek
meg szün te té sé rõl a ka to nai szer ve zet pa rancs no ka in téz -
ke dik, vagy erre ja vas la tot tesz a ve zény lést el ren de lõ elöl -
já ró nak.

27.  §

A ka to nai szol gá lat tel je sí té sé rõl a le sze re lõ had kö te les
iga zo lást kap, amely a sze mély azo no sí tó ada to kon túl tar -
tal maz za a had kö te les el ért rend fo ko za tát, a ka to nai szol -
gá lat tel je sí té sé nek he lyét(-it) és ide jét, a meg szer zett
 katonai szak kép zett sé get, ka to nai szak kép zett sé gé nek
meg fe le lõ be osz tás ban el töl tött idõt, gép jár mû vön, il let ve
egyéb tech ni kai esz kö zön ve ze tett ki lo mé ter vagy üzem -
óra szá mát és a tech ni kai esz köz tí pu sát, va la mint a ki ál lí -
tás dá tu mát, a ka to nai szer ve zet bé lyeg zõ le nyo ma tát és
a ki ál lí tó alá írá sát.

28.  §

A le sze re lé si pa ran csot a le sze re lés elõt ti na pon a had -
kö te le sek kel az al egy sé gek nél kö zöl ni kell, és egy ide jû leg
át kell adni ré szük re a sze mé lyi ok má nya i kat (a sze mély -
azo no sí tó iga zol vány ki vé te lé vel), va la mint a járandó -
ságaikat.

29.  §

A le sze re lõ had kö te le se ket úgy kell el bo csá ta ni, hogy
a le sze re lés nap ján el sõ nek in du ló tö meg köz le ke dé si esz -
kö zök kel ha za utaz has sa nak. A sze mély azo no sí tó iga zol -
vá nyo kat a le sze re lés nap ján az al egy ség el he lye zé si kör -
le té nek el ha gyá sa elõtt kell át ad ni.

30.  §

A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a le sze re lés nap já ról,
an nak za var ta lan vég re haj tá sa, il let ve biz to sí tá sa ér de ké -
ben a te rü le ti leg ille té kes rend õri szer vet a le sze re lés elõtt
10 nap pal tá jé koz tat ja.

31.  §

A ka to nai szer ve zet a le sze relt had kö te le sek nyil ván tar -
tá si ada ta it a le sze re lést kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül di
a be hí vó had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak.

32.  §

A hon vé del mi mi nisz ter ren de le té ben meg ál la pí tott
 leszerelési idõ pont tól el té rõ idõ pont ban ke rül nek le sze re -
lés re azok a had kö te le sek, akik nél a Hvt. 27.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lalt kö rül mé nyek fenn áll nak. A le sze re lés
elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra a 26–31.  §-ban fog lal ta kat 
kell al kal maz ni.

33.  §

A had kö te les ka to na a har ma dik gyer mek e szü le té sét
a szü le té si anya köny vi ki vo nat állományille té kes pa rancs -
nok nak való be mu ta tá sá val iga zol ja.

34.  §

(1) A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka le sze re li azt a had -
kö te les ka to nát, akit a Hon véd ség köz pon ti egész ség ügyi
szer vé nek ille té kes fe lül vizs gá ló bi zott sá ga egész sé gi
 okból ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan nak nyil vá ní tott.

(2) Sza bad ság vesz tés bün te tés vég re haj tá sa cél já ból
a had kö te les ka to na a bün te tés ki sza bá sát el ren de lõ bí rói
íté let alap ján sze rel he tõ le.

(3) A had kö te le zett ség fel sõ kor ha tá rát el ért le sze re lés re 
ke rü lõ had kö te les ré szé re a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
a Hvt. 31.  §-ában elõ írt ér te sí tést és iga zo lást a le sze re lést
kö ve tõ 30 na pon be lül ki ad ja.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

35.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 2. hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 21/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

ADATKÉRÕ(-KÖZLÕ) LAP

a katonai nyilvántartás pontosításához

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 10. §-ának (1) be kez dé se alap ján a had kö te -
les az aláb bi ada ta i ról kö te les tá jé koz ta tást adni, és az adat la pot a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 8 na pon be lül a csa tolt vá lasz -
bo rí ték ban a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ré szé re el jut tat ni.

 1. Szü le té si csa lá di és utó ne ve(i)

 2. Há zas sá gi csa lá di és utó ne ve(i)

 3. Szü le té si ide je

 4. Szü le té si he lye

 5. Any ja le ány ko ri csa lá di és utó ne ve(i)

 6. Sze mé lyi azo no sí tó ja

 7. Be je len tett la kó he lye

 8. Tar tóz ko dá si he lye

 9. To váb bi ál lam pol gár sá ga(i)

10. Csa lá di ál la po ta* Nõt len* Há zas* Öz vegy* Élet társ*

11. Ka to nai al kal mas sá gát érin tõ be teg sé ge
van-e?*
Or vo si iga zo lás csa to lan dó!

Igen** Meg ne ve zé se: ..................................................................
Nincs
Szem üve get hasz nál-e: Igen* Nem*

12. Szo ma to met ri ai ada tai Test súly: ..... kg. Ma gas ság: ..... cm. Mell bõ ség: ..... cm.
Fej mé ret: ..... cm. De rék bõ ség: ..... cm. Láb mé ret: .....

13. Je len leg fo lyó is ko lai ta nul má nya(i) Tan in té zet: .....................................................................................
Kez dés éve: ....................................................................................
Be fe je zés éve: ................................................................................

14. Be fe je zett ta nul má nyai Tan in té zet: .....................................................................................
Be fe je zés éve: ................................................................................
Tan in té zet: .....................................................................................
Be fe je zés éve: ................................................................................

15. Szak kép zett sé ge(i)

16. Fog lal ko zá sa Mun ka kö re: ...................................................................................
Mun ka he lye: ..................................................................................

17. Ide gen nyelv is me re te és foka* Nyelv: ........................................ Alap* Kö zép* Fel sõ*
Nyelv: ........................................ Alap* Kö zép* Fel sõ*
Nyelv: ........................................ Alap* Kö zép* Fel sõ*

18. Gép jár mû ve ze tõi en ge dé lye A* B* C* D* E* T* MK* Ér vé nyes ség éve: ....................
Ve ze tett: .......... km. Esz köz tí pu sa: szgk* tgk* egyéb*
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19. Sa ját ház tar tás ban el tar tott vér sze rin ti,
örök be fo ga dott, mos to ha és ne velt gyer -
mek e***

Szá ma: ...........................................................................................
Szü le té si idõk: 1: .......... 2: .......... 3: .......... 4: ..........

20. Kül föl dön tel je sí tett ka to nai szol gá la ta Or szág: ..........................................................................................
Ka to nai szak kép zett sé ge: ...............................................................
Rend fo ko za ta: ................................................................................

21. Ka to nai szol gá la ta alatt ki ér te sít he tõ
hoz zá tar to zó ja

Neve: ..............................................................................................
Lak cí me: ........................................................................................

22. Egyéb köz len dõ je, amely a ka to nai szol -
gá lat ter ve zé sét és tel je sí té sét be fo lyá sol -
hat ja:

– a kö zös ház tar tás ban élõ 18 éven alu li
gyer mek e, akit egye dül tart el***

– kö zös ház tar tás ban élõ ál lan dó ápo lás -
ra, il le tõ leg gon do zás ra szo ru ló egye nes
ági ro kon vagy há zas tár sa (élet tár sa),
akit egye dül ápol, gon doz***

– kö zös ház tar tás ban élõ – az adatköz -
léskor – ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ há -
zas társ (élet társ) meg ne ve zé se

– stb.

 * A meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó!
 ** Meg fe le lõ iga zo lás vagy an nak má so la ta csa to lan dó!
*** A jegy zõ iga zo lá sát csa tol ni kell!

Dá tum: ..................................................

................................................................................
alá írás

(had kö te les vagy tör vé nyes kép vi se lõ je)

Az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let 33. §-a alap ján az a had kö te les, aki tájékozta -
tási (adat szol gál ta tá si) kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ……………………… fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

7950 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/100. szám



A honvédelmi miniszter
22/2006. (VIII. 8.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 97.  § n) pont ja, a Ma gyar Hon véd -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál -
lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Hjt.) 287.  § (2) be kez dés f) pont já ban és a ka to nai és rend -
vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak
és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény
50.  § (2) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – fi gye lem mel a Hjt. 125.  § (2) be kez dé sé ben és a
127.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd -
ség tény le ges ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ tag jai élel me zé si 
el lá tá sá ról a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a mi nisz té ri um köz vet -

len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, a hon vé del mi
mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze tek, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i nek hi va tá sos ál lo má nyú (a továb biak ban: hi va tá sos)
és szer zõ dé ses ál lo má nyú (a továb biak ban: szer zõ dé ses)
ka to ná i ra;

b) a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hon véd tiszt kép zés -
ben részt ve võ ösz tön dí jas hall ga tó i ra, va la mint a Tiszt he -
lyet tes Szak kép zõ Is ko lá ban ta nu ló, nap pa li kép zés ben részt
ve võ hall ga tók ra (a továb biak ban együtt: hall ga tó);

c) a ka to nai kö zép fo kú tan in té zet nö ven dé ke i re (a to -
váb biak ban: nö ven dék);

d) az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ
ka to nák ra; to váb bá

e) az e ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben a hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák csa lád tag ja i ra, va la mint a
nyug ál lo má nyú ka to nák ra és csa lád tag ja i ra.

(2) Sze mé lyi ál lo mány: e ren de let al kal ma zá sá ban az
(1) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott sze mé lyek.

Általános rendelkezések

2.  §

A sze mé lyi ál lo mány tag jai az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben té rí tés men tes ter mé szet be ni élel me zé si el -

lá tás ra jo go sul tak, ame lyet a ter mé szet be ni el lá tás fel té te -
le i nek hi á nya ese tén fo gyasz tás ra kész élel mi sze rek be -
szer zé sét biz to sí tó élel mi szer-utal vánnyal (a to váb bi ak -
ban: élel mi szer-utal vány) kell meg vál ta ni.

3.  §

(1) A Ma gyar Hon véd sé gen be lül az élel me zé si el lá tást
– a te vé keny ség hez iga zo dó an dif fe ren ci ál va – I–VI. szá -
mú élel me zé si nor mák sze rint kell biz to sí ta ni. Az
I–VI. szá mú élel me zé si nor má kat a hon vé del mi mi nisz ter
kü lön ren de let ben1 ál la pít ja meg.

(2) A nor mák rész ér té ke it, to váb bá az egyéb élel me zé si, 
va la mint után pót lá si nor mák ér té két a Ma gyar Hon véd ség
Pénz és Anyag nor má i ról  szóló Nor ma fü zet (a továb biak -
ban: NORMAFÜZET) tar tal maz za.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott nor mák
fel szá mí tá si rend jét je len ren de let, va la mint a hon vé del mi
mi nisz ter ál tal ki adott Szak mai Sza bály zat tar tal maz za.

4.  §

(1) A szer zõ dé ses ka to na a mun ká ban töl tött na po kon
– vá lasz tá sa sze rint – jo go sult:

a) a napi egy sze ri, té rí tés men tes ebéd re, vagy
b) az élel mi szer-utal vánnyal való el lá tás ról  szóló hon -

vé del mi mi nisz te ri ren de let ben2 meg ha tá ro zott ér té kû élel -
mi szer-utal vány ra. Azok nál a hon vé del mi szer ve ze tek nél,
ahol az üze mi ét kez te tés fel té te lei nem biz to sí tot tak,
a szer zõ dé ses ka to na ré szé re élel mi szer-utal ványt kell
 kiadni.

(2) A szer zõ dé ses ka to na ré szé re az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott ebéd az I. szá mú élel me zé si
nor ma rész ér té ké nek meg fele lõen, az arra meg ál la pí tott
sza bá lyok sze rint jár.

(3) A szer zõ dé ses ka to na nyi lat ko za tot tesz az ál ta la vá -
lasz tott el lá tá si for má ról. A vá lasz tott el lá tá si for má ra vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot éven te egy al ka lom mal, leg ké sõbb
a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber hó nap já nak 15. nap já ig 
– il le tõ leg az ál lo mány ba vé tel kor – kell meg ten ni. A nyi -
lat ko zat év köz ben csak ak kor mó do sít ha tó, ha a szer zõ dé -
ses ka to ná nak más be osz tás ba tör té nõ át he lye zé se kö vet -
kez té ben a fe let te mun kál ta tói jog kört gya kor ló sze mé lye
meg vál to zik.

(4) Az a szer zõ dé ses ka to na, aki a (3) be kez dés sze rin ti
nyi lat ko za tot ha tár idõn be lül, ön hi bá ján kí vül nem tet te
meg, azt az aka dá lyoz ta tás el há ru lá sát kö ve tõ 15 na pon
be lül pó tol hat ja. A nyi lat koz ta tást a HM és MH szer ve ze -
tek sze mély ügyi szer ve ze tei hajt ják vég re.
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(5) A nyi lat ko zat meg té te lé nek hi á nyá ban a szer zõ dé ses 
ka to na ré szé re élel mi szer-utal ványt kell biz to sí ta ni.

(6) Az érin tett hon vé del mi szer ve zet sze mély ügyi fõ nö -
ke el ké szí ti a napi egy sze ri ter mé szet be ni, té rí tés men tes
ebé det vá lasz tó szer zõ dé ses ál lo mány név so rát, ame lyet
pa rancs ban (ha tá ro zat ban) kell rög zí te ni.

II. Fejezet

AZ ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

5.  §

Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

6.  §

(1) Ha a hall ga tó nak a ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás
– sza bad ság, el tá vo zás, ki ma ra dás vagy bel föl di szol gá la ti
ki kül de tés  miatt – nem biz to sít ha tó, ré szé re az I. szá mú
élel me zé si nor ma min den ko ri ál ta lá nos for gal mi adó val
nö velt tel jes pénz ér té ke vagy rész ér té ke (ebéd, va cso ra)
jár, ame lyet – a Szak mai Sza bály zat sze rint – ki kell
 fizetni.

(2) A nö ven dék nek az I. szá mú élel me zé si nor ma min -
den ko ri tel jes pénz ér té két csak az is ko la ál tal szer ve zett is -
ko lai ren dez vé nyek (ki rán du lás, csa pat lá to ga tás, csa pat -
gya kor lat) nap ja i ra, a rész ér té két a ki ma ra dá sok nap ja i ra
kell ki fi zet ni.

(3) A hi va tá sos ka to na ré szé re e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te alap ján az I. szá mú élel me zé si pénz nor ma sze rin ti
el lá tás ter mé szet ben jár, an nak pénz ér té két ki fi zet ni nem
le het. Ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás hi á nyá ban a hi va -
tá sos ka to na ré szé re a nor ma ér té ké ben élel mi szer-utal -
ványt kell ki ad ni.

(4) Élel mi szer-utal vány ad ha tó to váb bá – az MH
 Fõszakorvos en ge dé lye alap ján – a spe ci á lis élel mi szert
fo gyasz tó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na ré szé re (pl. élel -
mi szer-al ler gi ás be teg ség ben szen ve dõ, cu kor be teg).

A II. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

7.  §

A II. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány a
2. szá mú mel lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

8.  §

(1) Az ej tõ er nyõs és bú vár szak mai össze vo ná sok idõ -
tar ta ma alatt az ej tõ er nyõs, va la mint a bú vár ál lo mány ba
so rolt ka to nák ré szé re egy sé ge sen a II. szá mú élel me zé si
nor ma sze rin ti élel me zé si el lá tást kell biz to sí ta ni. Eze ken
a na po kon az élel me zé si nor ma pénz ér té ke élel me zé si
utal vánnyal nem vált ha tó meg.

(2) Az ug rás tól, me rü lés tõl 3 hó nap nál hosszabb idõ re
egész ség ügyi és egyéb okok  miatt el til tott, vagy 3 hó nap -
nál hosszabb ide ig az ug rást és me rü lést sa ját hi bá já ból, el -
ha tá ro zá sá ból ab ba ha gyó ej tõ er nyõs és bú vár ré szé re a
II. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti igény jo go sult ság meg -
szün te té sét na pi pa rancs ban kell el ren del ni.

(3) Az ug rás tól, me rü lés tõl egész sé gi okok  miatt vég le -
ge sen le til tot tak ré szé re a II. szá mú élel me zé si nor ma sze -
rin ti jo go sult sá got meg kell szün tet ni, azt na pi pa rancs ban
kell el ren del ni.

(4) Az igény jo go sult sá got an nak az elöl já ró nak kell pa -
rancs ban meg szün tet nie, aki az ug rás tól, me rü lés tõl a le til -
tást el ren del te (aki az ej tõ er nyõs és bú vár hi bá já ról, el ha tá -
ro zá sá ról tu do mást sze rez). Az új bó li igény jo go sult ság az
el til tás (szü ne tel te tés) le jár ta elõtt 14 nap pal kez dõ dik,
ame lyet az érin tett elöl já ró nak pa rancs ban kell meg ha tá -
roz nia.

(5) A szol gá la ti vi szo nyá ról le mon dott, va la mint fel -
men té si ide jét töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ej tõ er nyõs,
bú vár ál lo mány ré szé re – a mun ká ra kö te le zett idõ tar tam
le jár tá val – az élel me zé si nor má ra való jo go sult sá gát meg
kell szün tet ni.

(6) A Ma gyar Hon véd ség Ki kép zé si Ok ta tá si és Re ge -
ne rá ló Köz pont ba (a továb biak ban: MH KORK) be utalt
ej tõ er nyõs, bú vár ál lo mány ré szé re a be uta lás elsõ nap já tól 
a be fe je zés nap já ig csak a VI. szá mú élel me zé si nor ma
sze rin ti el lá tás jár. Élel mi szer-utal ványt a be uta lás nap -
jaira ki ad ni nem le het.

(7) Kór ház ban fek võ be teg-el lá tás ra fel vett vagy a re ha -
bi li tá ci ós in té zet be be utalt ej tõ er nyõs, bú vár be osz tá sú hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná nak csak a kór há zi, re ha bi li -
tá ci ós in té ze ti élel me zé si nor ma sze rin ti élel me zé si el lá tás
jár. Élel mi szer-utal ványt ezen idõ szak ra ki ad ni nem le het.

(8) A kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ
törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té kon részt ve võ 
ej tõ er nyõs, bú vár be osz tá sú hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to -
ná nak csak a VI. szá mú élel me zé si nor ma két sze res szor -
zó val szá mí tott ér té ke jár ter mé szet ben. Élel mi szer-utal -
ványt ezen idõ szak ra ki ad ni nem le het.

9.  §

(1) A II. szá mú élel me zé si nor má ra jo go sul tak kö zül az
ej tõ er nyõs és bú vár be osz tá sú hi va tá sos és szer zõ dé ses
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 állományú ka to nák ré szé re a ter mé szet be ni el lá tás biz to sí -
tá sa he lyett élel mi szer-utal ványt kell ki ad ni:

a) heti pi he nõ na po kon (szom bat, va sár nap);

b) szol gá lat men tes na pon;

c) ug rá si, me rü lé si ki kép zé si na po kon a nor ma va cso ra
rész ér té ké ben;

d) az éves ren des sza bad ság idõ tar ta má ra;

e) a bel föl di szol gá la ti ki kül de tés nap ja in (ha a nor ma
sze rin ti ter mé szet be ni el lá tás ra nincs le he tõ ség). Eb ben az
eset ben az igény jo go sult ál lo mány a Hjt. 121.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott na pi díj ra nem jo go sult;

f) a pa rancs nok ál tal en ge dé lye zett ta nul má nyi és rend -
kí vü li sza bad ság idõ tar ta má ra;

g) az ug rás tól, me rü lés tõl egész ség ügyi okok  miatti
 távollét, la ká son tör té nõ ke ze lés, kór há zi já ró be teg-ke ze -
lés, egész ség ügyi sza bad ság, egész ség ügyi szol gá lat men -
tes ség nap ja i ra, leg fel jebb az egész ség ügyi okok  miatti
 távollét meg kez dé sé tõl szá mí tott 30 na pig. Har minc nap
el tel té vel az élel mi szer-utal vány ki adá sát be kell szün tet -
ni. Az új bó li élel me zé si jo go sult sá got az ug rás, me rü lés
kez de té vel na pi pa rancs ban kell en ge dé lyez ni,

h) azok nak, akik olyan köz pon ti szerv nél, pa rancs nok -
sá gon tel je sí te nek szol gá la tot, ahol a II. szá mú élel me zé si
nor ma sze rint nem gaz dál kod nak.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti élel mi szer-utal -
vány nem jár az éj sza kai ug rást, me rü lést vég zõ hi va tá sos,
szer zõ dé ses ál lo má nyú ej tõ er nyõs, bú vár be osz tá sú ak
 részére. Ré szük re ter mé szet be ni el lá tást kell biz to sí ta ni.
Amennyi ben az ej tõ er nyõs és bú vár ka to na más nap nem a
napi mun ka rend kez de té re vo nul be a szol gá la ti he lyé re, a
nor ma reg ge li há nya da élel mi szer-utal vánnyal meg vált ha -
tó. Ezt a pa rancs nok nak na pi pa rancs ban kell sza bá lyoz nia.

10.  §

Az élel mi szer-utal ványt an nak a szol gá la ti elöl já ró nak
az en ge dé lyé vel le het ki ad ni, aki fe le lõs a köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer -
zõ dé ses ej tõ er nyõs, bú vár ál lo mány tény le ges ug rá sá ért,
me rü lé sé ért. Az elöl já ró az ug rás, me rü lés meg tör tén tét
iga zol ni kö te les.

11.  §

A II. szá mú élel me zé si nor má ra igény jo go sult hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák nak az élel me zé si nor ma va cso ra
rész ér té két élel mi szer-utal vánnyal kell meg vál ta ni, ha az
igény jo go sult hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na azt a szol -
gá lat tel je sí té si idõ ben – ön hi bá ján kí vül – ter mé szet ben
nem tud ja igény be ven ni. Reg ge li és ebéd ét ke zés cí mén
élel mi szer-utal vány nem ad ha tó ki.

A III. számú élelmezési norma szerinti ellátás,
valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

12.  §

A III. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes
ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány a
3. szá mú mel lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

13.  §

A III. szá mú élel me zé si nor má ra jo go sul tak kö zül a re -
pü lõ ha jó zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák
ré szé re a ter mé szet be ni el lá tás biz to sí tá sa he lyett élel mi -
szer-utal ványt kell ki ad ni:

a) heti pi he nõ na po kon (szom bat, va sár nap);
b) szol gá lat men tes na pon;
c) a re pü lés men tes ki kép zé si na po kon ki kép zé si idõn

kí vü li idõ szak ra esõ rész ét ke zés fe jé ben. Ezt a pa rancs nok
pa rancs ban sza bá lyoz za;

d) az éves ren des sza bad ság idõ tar ta má ra;
e) a bel föl di szol gá la ti ki kül de tés nap ja in (ha a nor ma

sze rin ti ter mé szet be ni el lá tás ra nincs le he tõ ség). Eb ben az
eset ben az igény jo go sult ál lo mány a Hjt. 121.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott na pi díj ra nem jo go sult;

f) a pa rancs nok ál tal en ge dé lye zett ta nul má nyi és rend -
kí vü li sza bad ság idõ tar ta má ra;

g) a re pü lés tõl egész ség ügyi okok  miatti tá vol lét, la ká -
son tör té nõ ke ze lés, kór há zi já ró be teg-ke ze lés, egész ség -
ügyi sza bad ság, egész ség ügyi szol gá lat men tes ség nap ja i -
ra, leg fel jebb az egész ség ügyi okok  miatti tá vol lét meg -
kez dé sé tõl szá mí tott 30 na pig. Har minc nap el tel té vel az
élel mi szer-utal vány ki adá sát be kell szün tet ni. Az új bó li
élel me zé si jo go sult sá got a re pü lés kez de té vel na pi pa -
rancs ban kell en ge dé lyez ni;

h) azok nak, akik olyan köz pon ti szerv nél, pa rancs nok -
sá gon tel je sí te nek szol gá la tot, ahol a III. szá mú élel me zé si
nor ma sze rint nem gaz dál kod nak. E sze mé lyek – ha szol -
gá la ti ki kül de té sük so rán re pü lõ szer ve zet ét kez dé jé ben
ét kez nek – az igény be vett ét ke zé sért a III. szá mú élel me -
zé si nor ma (rész nor ma) össze gét kö te le sek té rí te ni;

i) kül föl di re pü lõ ki kép zé sen részt ve võ hi va tá sos és
szer zõ dé ses re pü lõ ha jó zó ál lo mány nak a ki kép zé se idõ tar -
ta má ra.

14.  §

Az élel mi szer-utal ványt an nak a szol gá la ti elöl já ró nak
az en ge dé lyé vel kell ki ad ni, aki fe le lõs a köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon szol gá la tot tel je sí tõ ha jó zó re pü lé -
sé ért. Ilyen cí men a szol gá la ti elöl já ró csak ak kor en ge dé -
lyez he ti az élel mi szer-utal vány ki adá sát, ha a ha jó zó tény -
le ge sen re pü lõ ki kép zést foly tat.
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15.  §

(1) Meg kell szün tet ni a III. szá mú élel me zé si nor ma
sze rin ti el lá tást:

a) a re pü lés tõl 3 hó nap nál hosszabb idõ re egész ség ügyi 
és egyéb ok  miatt el til tott, vagy sa ját hi bá já ból 3 hó nap nál
hosszabb ide ig nem re pü lõ, va la mint a re pü lést sa ját el ha -
tá ro zá sá ból ab ba ha gyó ha jó zó ese té ben. Az igény jo go -
sult sá got an nak az elöl já ró nak kell pa rancs ban megszün -
tet nie, aki a re pü lés tõl való el til tást el ren del te (aki a ha jó zó 
hi bá já ról, el ha tá ro zá sá ról tu do mást sze rez). Az új bó li
igény jo go sult ság a re pü lés meg kez dé se elõtt 14 nap pal
kez dõ dik, ame lyet az érin tett elöl já ró nak pa rancs ban kell
meg ha tá roz nia;

b) a szol gá la ti vi szo nyá ról le mon dott hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ha jó zó sze mé lyek élel me zé si nor má ra való jo go -
sult sá gát leg ké sõbb a le mon dá si idõ le jár tá val;

c) a re pü lés tõl egész sé gi okok  miatt vég le ge sen le til tot -
tak ese té ben az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház Re pü lõ Or -
vo si Bi zott ság dön té sé nek nap já tól.

(2) Az MH KORK-ba be utalt re pü lõ ha jó zó ré szé re a be -
uta lás elsõ nap já tól a be uta lás utol só nap já ig csak a
VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás jár. Élel mi -
szer-utal ványt a be uta lás nap ja i ra ki ad ni nem le het.

(3) Kór ház ban fek võ be teg-el lá tás ra fel vett vagy a re ha -
bi li tá ci ós in té zet be be utalt re pü lõ ha jó zó be osz tá sú ál lo -
mány nak csak a kór há zi, re ha bi li tá ci ós in té ze ti élel me zé si
nor ma jár ter mé szet ben. Élel mi szer-utal ványt ezen idõ -
szak ra ki ad ni nem le het.

(4) A re pü lé si na po kon a re pü lé si vál tás nak meg fe le lõ
fõ ét ke zést (reg ge li, ebéd, va cso ra) kö te le zõ igény be ven ni.

(5) A kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ
törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té kon részt ve võ 
re pü lõ ha jó zó be osz tá sú ál lo mány nak csak a VI. szá mú
élel me zé si nor ma két sze res szor zó val szá mí tott ér té ke jár
ter mé szet ben. Élel mi szer-utal ványt ezen idõ szak ra ki ad ni
nem le het.

A IV. számú élelmezési norma szerinti ellátás

16.  §

A IV. szá mú élel me zé si nor má ra ter mé szet ben jo go sult
a kór há zi fek võ be teg-el lá tás ra fel vett sze mé lyi ál lo mány,
az ápo lás idõ tar ta ma alatt.

Az V. számú élelmezési norma szerinti ellátás

17.  §

Az V. szá mú élel me zé si nor má ra ter mé szet ben jo go sult
az MH re ha bi li tá ci ós in téz mé nye i be gyógy ke ze lés re
 beutalt sze mé lyi ál lo mány a gyógy ke ze lés ide je alatt.

A VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás

18.  §

A VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni
élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány a 4. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt ese tek ben jo go sult.

Kiegészítõ élelmezési norma szerinti ellátás

19.  §

(1) A ki egé szí tõ élel me zé si nor mát a ka to nai szer ve zet
ab ban az eset ben szá mol hat ja fel, ha az ál lo mány ba tar to zó 
hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to na fel ada tát ide ig le ne sen olyan 
he lyen hajt ja vég re, ahol ter mé szet be ni élel me zé si el lá tá sa
ki zá ró lag pol gá ri ven dég lá tó-ipa ri egy ség ben va ló sít ha tó
meg.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ ír tak sze rin ti el lá tást csak az
MH Élel me zé si Szol gá lat fõ nök elõ ze tes en ge dé lyé vel,
szer zõ dés alap ján le het biz to sí ta ni. Az en ge dély meg adá -
sá hoz az el lá tó ár aján la tát tar tal ma zó szer zõ dés ter ve ze tet,
va la mint az el lá tás ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tot kell fel -
ter jesz te ni.

(3) A ki egé szí tõ élel me zé si nor ma össze ge a dön té si ja -
vas lat ban sze rep lõ élel me zé si nor ma és a szer zõ dés ter ve -
zet ben meg ha tá ro zott ár kü lön bö ze te.

Pótélelmezési normával kiegészített ellátás

20.  §

(1) A pót élel me zé si nor má val ki egé szí tett té rí tés men tes
ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra jo go sul tak kö rét az
5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A pót élel me zé si nor má ra jo go sul tak lét szá mát a napi 
össze sí tett lét szám je len tés nek kell tar tal maz nia.

Élelmezési feljavítási normával kiegészített ellátás

21.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány élel me zé si fel ja ví tá si nor má ra
jo go sult:

a) ja nu ár 1-jén;
b) már ci us 15-én;
c) má jus 1-jén;
d) má jus 21-én;
e) au gusz tus 20-án;
f) ok tó ber 23-án;
g) de cem ber 25–26-án;
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h) hús vét hét fõn;
i) pün kösd hét fõn;
j) a szer zõ dé ses ka to nák ala po zó ki kép zé sé nek be fe je -

zõ nap ján;
k) csa pat zász ló ado má nyo zás, ke rek év for du ló (10, 25,

50, 75, 100 év), va la mint csa pat ün nep és fegy ver ne mi nap
al kal má val;

l) ön ál ló ka to nai szer ve zet és jog elõd je (az ala pí tó ok -
irat ban jog elõd ként meg ha tá ro zott szer ve zet) meg ala ku lá -
si nap ja és fel szá mo lá si ün nep sé ge al kal má val;

m) a kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
 vevõ ka to nai szer ve zet Nem ze ti Nap ün nep sé ge al kal má -
val, éven te egy al ka lom mal;

n) a kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
 vevõ ka to nai szer ve zet el kö szö né si és vissza fo ga dó
 ünnepsége al kal má val.

(2) Az (1) be kez dés a)–i) és m) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben, amennyi ben a kül föl dön bé ke tá mo ga tó
 tevékenységben részt ve võ ka to nai szer ve zet élel me zé se
vá sá rolt élel me zés for má já ban tör té nik, a pénz nor ma a
honi el lá tó ka to nai szer ve zet nél szá mol ha tó fel.

(3) Ha az (1) be kez dés a)–l) pont jai sze rin ti al kal mak
kö zül ket tõ vagy több is ugyan ar ra a nap ra esik, az élel me -
zé si fel ja ví tá si nor mát ak kor is csak egy sze re sen le het fel -
szá mí ta ni.

(4) A pénz nor ma az (1) be kez dés b)–f) pont jai ese té ben
az ün nep ség meg tar tá sá nak nap já ra szá mít ha tó fel ak kor
is, ha az ün nep ség az ün nep na pot meg elõ zõ mun ka na pon
ke rül meg ren de zés re.

Utánpótlási norma szerinti ellátás

22.  §

Után pót lá si nor ma sze rin ti el lá tás ese te it a 6. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

Védõital norma szerinti ellátás

23.  §

Vé dõ ital nor ma a ka to nai szer ve ze tek üze me i ben, mû -
he lye i ben, mun ka he lye in a kü lön meg ha tá ro zott be osz tá -
sok ban mun kát vég zõk után szá mít ha tó fel, kü lön szak in -
téz ke dés alap ján.

Élelmezési hozzájárulás szerinti ellátás

24.  §

(1) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi élel me zé si (reg ge li, ebéd, va cso ra) el lá tás ra

jo go sul tak az ét ke zés té rí tés re kö te le zett be osz tás ban szol -
gá la tot tel je sí tõk az ál ta luk igény be vett ét ke zés vagy rész -
ét ke zés ese tén. Az ét ke zés té rí tés re kö te le zett be osz tá sok
fel so ro lá sát kü lön uta sí tás tar tal maz za. Az ét ke zé sért vagy
rész ét ke zé sért té rí ten dõ össze get a NORMAFÜZET tar tal -
maz za.

(2) Az I. szá mú élel me zé si nor ma 50%-os té rí té sé re kö -
te le zett az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát és sza bad ság vesz té sét az 
MH Ka to nai Fog ház ban töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses
 katona.

Tankonyhai élelmezési norma szerinti ellátás

25.  §

Tan kony hai élel me zé si nor ma a ka to nai fel sõ ok ta tá si és
a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény ki kép zé si ter vé -
ben jó vá ha gyott tan kony hai egyé ni fõ zé sen részt vevõ
hall ga tók és nö ven dé kek után, va la mint az MH, ha de rõ ne -
mi és Nem zet kö zi Ka to na sza kács Ver se nyen részt ve võ
 állomány ál tal a fel ké szü lés és a ver seny nap ja in el ké szí -
tett adag szám után szá mít ha tó fel.

Tisztálkodó szer norma szerinti ellátás

26.  §

(1) A tisz tál ko dó szer re ter mé szet ben a kö vet ke zõ sze -
mé lyi ál lo mány jo go sult:

a) 125 gram mos pi pe re szap pan ra a ka to nai kö zép is ko -
la hall ga tói és nö ven dé kei, a ta ní tá si év hó nap ja i ra (a nor -
ma min den ko ri pénz ér té ke ki fi zet he tõ);

b) 125 gram mos pi pe re szap pan ra az a sze mé lyi ál lo -
mány, aki nél a szennye zõ dés csak szap pa nos, me leg vi zes
mo sás sal tá vo lít ha tó el;

c) 125 gram mos pi pe re szap pan ra az egész ség ügyi szol -
gá lat ban (kór há zak ban, csa pat ren de lõk ben és a gyen gél -
ke dõ szo bák ban) be osz tá sá nál fog va köz vet le nül gyó gyí -
tás sal, be teg ápo lás sal fog lal ko zó sze mé lyi ál lo mány a be -
osz tás kez dõ nap já tól an nak meg szû né sé ig;

d) szap pan ra, ipar i kéz tisz tí tó szer re és bõr ápo ló ké szít -
mény re, a fo ko zott szennyez õdés sel járó mun ka he lye ken,
az a sze mé lyi ál lo mány, aki nek bõ rét szap pa nos, me leg vi -
zes mo sás sal el nem tá vo lít ha tó szennye zõ dés éri.

(2) A mun ka he lyek tisz tál ko dó szer já ran dó sá ga:
a) pi pe re szap pan, fo lyé kony kéz fer tõt le ní tõ és tisz tí tó -

szer a ka to nai szer ve zet ke ze lé sé ben mû kö dõ kony hák ré -
szé re, a kony ha ka pa ci tás sze rin ti mennyi ség ben;

b) pi pe re szap pan a re pü lõt erek ma gas sá gi ál lo má sa i -
ban üze me lõ für dõk ré szé re.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tisz tál ko dá si
sze rek sze mé lyen ként, mun ka he lyen ként, ha von ta ér ten -
dõk. A mun ka he lye ket és az igény jo go sul tak fog lal ko zás
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sze rin ti fel so ro lá sát, va la mint a já ran dó ság mennyi sé gét
szak in téz ke dés írja elõ.

Egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti
ellátás

27.  §

Az üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek az új vagy fel újí tás -
sal bõ ví tett kony hák, ét ter mek egyéb élel me zé si anyag
után pót lá si nor ma sze rin ti el lá tás ra ter mé szet ben jo go sul -
tak. Az alap el lá tást – a kony ha és ét kez de ka pa ci tá sát
( férõhelyét), il let ve az áta lány össze gét figye lembe véve –
az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs -
nok ál la pít ja meg.

Teakonyha norma szerinti ellátás

28.  §

(1) Tea kony ha nor mát fel szá mít hat ják:
a) a ka to nai szer ve ze tek a szer zõ dé ses ál lo mány el he -

lye zé se ér de ké ben új on nan épí tett (át épí tett, fel újí tott)
épü le te ik ben ki ala kí tott tea kony hák után;

b) a ka to nai szer ve ze tek a ke ze lé sük alatt álló, ál ta luk
üze mel te tett nõt len szál lók ban ki ala kí tott tea kony hák után;

c) a hon vé del mi szer ve ze tek a pa rancs no ki – iro da épü -
le tek ben ki épí tett tea kony hák után.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ tea kony ha nor ma alap -
el lá tá sát és össze té te lét az MH Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti -
kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ál la pít ja meg a NORMA -
FÜZET-ben.

Esetenkénti utánpótlási norma szerinti ellátás

29.  §

Ese ten kén ti után pót lá si nor ma fel szá mí tás ra jo go sul tak:
a) a kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ

törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon részt
vevõ kül föl di ka to nák után a gya kor la ton élel me zõ ka to nai 
szer ve ze tek az élel me zé si el lá tá sért té rí tett összeg
5%-ának meg fe le lõ összeg ben;

b) a le írá si ta nú sít vány alap ján ren de zett kony ha, tea -
kony ha és ét ter mi fel sze re lés vissza pót lá sá ra az élel me zé si 
gaz dál ko dást vég zõ ka to nai szer ve ze tek a le írt összeg
70%-ának meg fe le lõ összeg ben;

c) az élel me zé si gaz dál ko dást vég zõ ka to nai szer ve zet
a kár té rí té si el já rás ke re té ben a kony ha, tea kony ha és ét ter -
mi fel sze re lés bõl meg té rült összeg 100%-ának meg fe le lõ
összeg ben.

Repülõmûszaki élelmezési támogatás szerinti
ellátás

30.  §

(1) A tá mo ga tás – NOR MA FÜ ZET-ben meg ha tá ro -
zott – 100%-os mér té ké re jo go sult az MH re pü lõ, il let ve
re pü lõ esz köz-ja ví tó egy sé ge i nél, ok ta tá si in téz mény ben
szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ mû sza ki Mun ka kö ri Azo no sí tó
Kód (a továb biak ban: MAK) vagy be osz tá si fo lyó szá mú
sze mé lyi ál lo mány, aki a „Lé gi jár mû sze re lõ szakszolgá -
lati en ge déllyel” ren del ke zik, il let ve szak szol gá la tot szak -
szol gá la ti en ge déllyel ren del ke zõ irá nyí tá sa mel lett ki je -
lölt ként lát el.

(2) A tá mo ga tás 50%-os mér té ké re jo go sult a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ban, HM köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó hát tér in téz mé nyek nél, il let ve az MH kö zép szin tû
ve ze tõ szer ve i nél szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ mû sza ki
MAK vagy be osz tá si fo lyó szá mú sze mé lyi ál lo mány, aki
a „Re pü lõ mû sza ki föl di szak sze mély zet szak szol gá la ti
 engedélyének” va la mely ér vé nyes tí pu sá val ren del ke zik,
 illetve szak szol gá la tot szak szol gá la ti en ge déllyel ren del -
ke zõ irá nyí tá sa mel lett ki je lölt ként lát el.

(3) A tá mo ga tás 25%-os mér té ké re jo go sult az MH
 középszintû ve ze tõ szer ve i nél, HM hát tér in téz mé nyek nél
szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ mû sza ki MAK vagy be osz tá si
fo lyó szá mú sze mé lyi ál lo mány, aki nek be osz tá sa nem
 kötött re pü lõ mû sza ki szak szol gá la ti en ge dély hez.

31.  §

(1) A re pü lõ mû sza ki élel me zé si tá mo ga tás nem jár
a 30.  §-ban meg ha tá ro zott igény jo go sult nak:

a) ha bár mi lyen jog cí men ter mé szet be ni el lá tást kap;
b) kór há zi, re ha bi li tá ci ós in té ze ti ápo lás, ke ze lés alatt

áll;
c) ha fel men tés, nyug ál lo mány ba he lye zés, más be osz -

tás ba he lye zés, egész hó nap ban fi ze tés nél kü li sza bad ság,
be osz tás ból fel füg gesz tés, elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy
 katonai fog dá ban le töl ten dõ sza bad ság ve sze tés  miatt a
 repülõmûszaki be osz tás ból, mun ka kör bõl a szol gá lat tel je -
sí tés alól fel men tik.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben a havi já ran -
dó sá got idõ ará nyo san (30 nap tá ri nap pal szá mol va) csök -
ken te ni kell.

Tisztítószer norma szerinti ellátás

32.  §

Tisz tí tó szer nor ma sze rin ti el lá tás ra jo go sul tak:
a) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ré szé re élel me zé -

si el lá tást vég zõ kony hák és ét ter mek, az ott ét ke zõ igény -
jo go sul tak ebéd lét szá ma alap ján;
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b) a hall ga tó és nö ve ndék ré szé re élel me zé si el lá tást
vég zõ élel me zõ kony hák és ét ter mek, az ott ét ke zõ igény -
jo go sul tak ebéd lét szá ma;

c) a nyug ál lo má nyú ka to nák, kö ze li hoz zá tar to zó ik,
va la mint a hi va tá sos ál lo má nyú ka to nák és köz vet len hoz -
zá tar to zó ik ré szé re élel me zé si el lá tást vég zõ kony hák és
ét ter mek, az ott ét ke zõ igény jo go sul tak ebéd lét szá ma
után.

III. Fejezet

TERMÉSZETBENI MUNKAHELYI
ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS

33.  §

(1) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi ebéd el lá tás ra jo go sul tak:

a) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák, bár -
mely ka to nai szer ve zet ál tal üze mel te tett ét kez dé ben,

b) a hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák köz vet len
hoz zá tar to zói (há zas társ, el tar tott gyer mek, szü lõ) az ebéd ét -
ke zés re. A ter mé szet be ni ebéd igény be vé te lét az adott ka to -
nai szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) en ge dé lye zi,

c) a HM és az MH-tól nyug ál lo mány ba he lye zett sze mé -
lyek és azok köz vet len hoz zá tar to zói (há zas társ, el tar tott
gyer mek, szü lõ). Az ebéd hely ben fo gyasz tá sát vagy el vi te lét 
– a kony ha és ét kez de tel je sí tõ ké pes sé gét és a sze mély zet lét -
szá mát figye lembe véve – az ét kez dét üze mel te tõ ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka (ve ze tõ je) en ge dé lye zi.

(2) Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni 
mun ka he lyi reg ge li és va cso ra el lá tás ra jo go sul tak a hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák bár mely ka to nai
szer ve zet ál tal üze mel te tett ét kez dé ben. Az igény be vett
rész ét ke zé sek (reg ge li, va cso ra) té rí té si árát a NORMA -
FÜZET tar tal maz za.

(3) A ter mé szet be ni mun ka he lyi ebéd el lá tást az (1) be -
kez dés a) pont já ban em lí tett igény jo go sul tak ak kor is
igény be ve he tik, ha

a) gyer mek gon do zá si se gé lyen,
b) sza bad sá gon,
c) egész ség ügyi sza bad sá gon,
d) gyer mek gon do zá si dí jon van nak.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/1998. (XI. 6.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/1999. (IV. 28.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/1999. (XII. 25.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
20/2000. (VIII. 15.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2001. (I. 2.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
29/2001. (XI. 23.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
28/2003. (VIII. 8.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2004. (I. 22.) HM ren de let,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2004. (IX. 28.) HM ren de let,

– az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sá val össze füg gés ben
egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról,
va la mint ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 7/2005.
(III. 23.) HM ren de let 1.  §-a és 10.  §-ának (1) be kez dé se,

– a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to nák té rí -
tés men tes és ked vez mé nyes ter mé szet be ni el lá tá sá ról
 szóló 2/1998. (II. 4.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2005. (VIII. 9.) HM ren de let.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

Az I. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

Az I. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák – a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jogál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 52.  § (1)–(3) be -
kezdése alap ján tör tént – ve zény lés ide jé re (a kül föld re ve -
zény lés ki vé te lé vel), ha a hi va tá sos ka to na ve zény lés sze -
rin ti szol gá la ti he lye az ere de ti szol gá la ti hellyel és az ál -
lan dó lak hellyel nem esik egy be, a szol gá lat tel je sí tés nap -
ja in. Nem jár a ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás a ren des,
pót, ta nul má nyi és rend kí vü li sza bad ság, va la mint a fog va -
tar tás ide jé re, to váb bá ha a ve zé nyel tek nem a csa lád juk tól
kü lön élõk, vagy a ve zény lés sze rin ti szol gá la ti he lyük rõl
(hely õr ség bõl) na pon ta ha za utaz nak.

2. A szol gá lat ér de ké ben át he lye zett hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to na ré szé re – amennyi ben e miatt
csa lád já tól (há zas társ; élet társ; vér sze rin ti, el tar tott, il le tõ -
leg ne velt gyer mek; va la mint el tar tás ra jo go sult egyéb kö -
ze li hoz zá tar to zó, ha ez utób bi a kat a sa ját ház tar tá sá ban az
át he lye zés idõ pont já ban tény le ge sen el is tar tot ta) kü lön
él – a szol gá lat tel je sí tés nap ján. Az elsõ be osz tás ba he lye -
zés – amennyi ben a kü lön élés fel té te lei tel je sül nek –
ugyan csak a szol gá lat ér de ké ben tör té nõ át he lye zés nek
mi nõ sül. Nem jár ter mé szet be ni el lá tás ren des, pót, ta nul -
má nyi, rend kí vü li és egész ség ügyi sza bad ság, fog va tar tás
nap ja i ra, és ha az át he lye zés sze rin ti szol gá la ti he lyé rõl
(hely õr ség bõl) na pon ta ha za utaz hat, va la mint ha e ren de -
let sze rint ma ga sabb élel me zé si nor má ra jo go sult.

3. Át szer ve zés kö vet kez té ben hely õr sé get vál toz ta tó
ka to nai szer ve zet hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nái az át te -
le pü lés meg kez dé sé nek nap já tól az új hely õr ség be ér ke zés 
nap já ig.

4. A ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa ké szen lé ti idõ -
sza ka i nak el ren de lé se ese tén a hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nák, ha a ké szen lét ide je alatt pa rancs sze rint szol gá la -
ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

5. A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és a HM Hon véd
Ve zér kar arra jo go sult fõ nö ke in téz ke dé sé ben a ké szen lét
fenn tar tá sa és fo ko zá sa fel ada tai vég re haj tá sá ra meg ha tá -
ro zott sze mé lyek ál tal el ren delt ma ga sabb ké szen lé ti el -
len õr zé sek al kal má val az el len õr zött ka to nai szer ve zet hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nái, va la mint az el len õr zést
vég re haj tók, az el len õr zés idõ tar ta ma alatt.

6. Az õr- és ügye le ti szol gá la tot el lá tó hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, a szol gá lat tel je sí tés nap ja in, ha a
szol gá la ti he lyük rõl la ká suk ra nem tá voz hat nak el. Ter mé -

szet be ni el lá tás hi á nyá ban élel mi szer-utal ványt kell ki ad -
ni. Más élel me zé si nor mák alap ján ter mé szet be ni el lá tás ra
vagy élel me zé si tá mo ga tás ra jo go sul tak õr- és hadmûve -
leti vagy ügye le ti szol gá lat el lá tás cí mén té rí tés nél kü li
 természetbeni el lá tás ban nem ré sze sül het nek.

7. Az ál lan dó hely õr ség bõl ki kép zõ bá zis ra, ki kép zõ
köz pont ba, va la mint más ka to nai szer ve zet hez ki kép zés re, 
rep tér kö zel vé del mi lég vé del mi gya kor lat ra el vo nu ló
 hivatásos, szer zõ dé ses ka to nák az el vo nu lás nap já tól az
 állandó hely õr ség be tör té nõ vissza té rés nap já ig.

8. Tan te rem ben le ve ze tés re ke rü lõ ha di já té kon, törzs -
ve ze té si gya kor la ton és törzs gya kor lá son részt vevõ hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, ha a gya kor lat ide je alatt
 parancs sze rint szol gá la ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

9. A hely õr sé gi bá zis ki kép zé sen az egy ség gel, al egy -
ség gel részt vevõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
 katonák, ha az ét kez te tés a ki kép zõ bá zi son (te re pen) tör té -
nik.

10. Éles lö vé sze tek, rob ban tá sok, rend szer gya kor la tok
al kal má val a vég re haj tó ka to nai szer ve zet tõl a lõ tér re,
gya kor lat hely szí né re vo nu ló hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to nák a lõ té ren, gya kor lat hely szí nén tar tóz -
ko dás ide jé re.

11. Ha zai tü zér sé gi éles lö vé szet re el vo nu ló al egy sé gek 
lö vé sze tén a lõt eret fenn tar tó ka to nai szer ve zet ál lo má nyá -
ból ki ren delt, el len õr zõ hi va tá sos tü zér ka to nák, a nor ma
rész há nya dá ra. A rész nor mát az éles lö vé sze tet vég re haj tó
ka to nai szer ve zet szá mol hat ja el, en nek meg fele lõen az el -
len õr zõ tü zér ka to nák ter mé szet be ni el lá tá sát is a lö vé sze -
tet vég re haj tó ka to nai szer ve zet biz to sít ja.

12. Az MH Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH LEP) Légi Irá nyí tó Köz pont ja i ban szol gá la tot tel je sí -
tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány ré szé re a szol gá lat tel -
je sí tés nap ján. A szol gá lat nap ján más élel me zé si nor mák
alap ján ter mé szet be ni el lá tás ra vagy élel me zé si tá mo ga -
tás ra jo go sul tak té rí tés nél kü li ter mé szet be ni el lá tás ban
nem ré sze sül het nek.

13. A ké szen lé ti al egy ség ál lo má nya, va la mint az
MH LEP alá ren delt je i nél lég vé del mi ké szen lé ti szol gá la -
tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák, ha
a fel adat, ké szen lé ti szol gá lat  miatti pa rancs sze rint szol -
gá la ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

14. A ka to nai szál lít mány kí sé rõ fel ada tot el lá tó hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák, a szál lít mány kí sé rés nap ja in.

15. A szer zõ dé ses ka to ná nak je lent ke zõ sze mély az
MH Egész ség vé del mi In té zet ben egész ség ügyi-al kal mas -
sá gi vizs gá la tok idõ tar ta ma alat ti rész ét ke zés re.

16. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, az alap és
szak ala po zó ki kép zés idõ tar ta má ra.
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17. A HM szin tû gya kor lat ter ve zõi kon fe ren ci án részt
ve võ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány a kon fe ren cia idõ -
tar ta má ra.

18. A két vagy több ve ze té si szint en meg ren de zés re ke -
rü lõ gya kor la tok, ha di já té kok, ha di tech ni kai be mu ta tók
záró ren dez vé nye i re meg hí vott ál lo mány a ren dez vény
meg tar tá sá nak ide jé re. A részt ve võk kö rét (lét szá mát) a
ren dez vény meg tar tá sát el ren de lõ elöl já ró sze mély ha tá -
roz za meg.

19. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra be -
ren delt ál lo mány ré szé re, a ka to nai szer ve zet nél el töl tött
ké szen lét idõ sza ká ban, ha pa rancs sze rint la ká suk ra nem
tá voz hat nak el.

20. A ka to nai ki kép zés re be hí vott ön kén tes tar ta lé ko -
sok a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

21. Az MH és ha de rõ ne mi szin te ken meg ren de zés re
ke rü lõ sport baj nok sá gok dön tõ in részt vevõ spor to lók (hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák), va la mint a ver senyt ren -
de zõk és ver seny bí rók a dön tõk nap ja in.

22. A ha zai és nem zet kö zi jár õr baj nok sá gon részt ve võ
csa pat tag jai és ve ze tõi a lõ té ren vég re haj tott fel ké szü lés
idõ sza ká ra.

23. A hall ga tó a szol gá la ti vi szo nyá nak kez dõ nap já tól
a hall ga tói jog vi szony meg szû né se nap já ig, va la mint a
gya kor la ti ki kép zés, csa pat gya kor lat idõ tar ta má ra, ha ré -
szé re e ren de let alap ján ma ga sabb élel me zé si nor ma nincs
meg ál la pít va.

24. A nö ven dék a hon véd kö zép is ko la és kol lé gi um ba
tör té nõ be vo nu lás nap já tól a kol lé gi u mi el he lye zés meg -
szû né sé nek nap já ig, a tan év idõ tar ta má ra, il let ve a kollé -
giumban tar tóz ko dás ide je alatt.

25. Az MH 32. Bu da pest Õr és Dísz ez red dísz zász ló alj, 
köz pon ti ze ne kar és a hely õr sé gi ze ne ka rok, il let ve a hely -
õr ség tõl dí szel gés re ki ren delt hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to nák ün nep-, mun ka szü ne ti és ki kép zés -
men tes na po kon, va la mint mun ka na po kon a szol gá lat tel -
je sí té si idõn túli dí szel gé si fel ada tok ra tör té nõ fel ké szü lés, 
va la mint vég re haj tás ide jén.

26. A ka to nai szer ve ze tek nél a 21.  §-ban fel so rolt ün -
nep na po kon ren de zett ün nep sé ge ken részt ve võ bel sõ és
kül sõ ven dé gek az ebéd rész nor má ra, il let ve, ha a ka to nai
szer ve zet nél az ün nep sé get az ün nep na pot meg elõ zõ mun -
ka na pon ren de zik, az ebéd rész nor ma a ren dez vény nap ján 
szá mol ha tó el.

27. A ka to nai szer ve zet ál tal éven te egy al ka lom mal
szer ve zett nyug dí jas ta lál ko zón részt ve võ nyug ál lo má nyú 
és a pa rancs nok ál tal a ren dez vény re meg hí vott ak tív ka to -
nák ré szé re a ta lál ko zó nap ján.

28. Az ön ál ló ál lo mány táb lá val vagy mun ka kö ri jegy -
zék kel ren del ke zõ ka to nai szer ve zet és jog elõd je meg ala -
ku lá si nap ja és fel szá mo lá si ün nep sé ge al kal má val a meg -
hí vott sze mé lyi ál lo mány a nor ma ebéd há nya dá nak ér té -
ké ben.

29. Az elõ ze tes le tar tóz ta tá su kat és sza bad ság vesz té sü -
ket az MH Ka to nai Fog ház ban töl tõ hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák, 50%-os nyers anyag költ ség el le né ben.

30. A sza bad ság vesz tés bün te té sü ket az MH Ka to nai
Fog ház ban töl tõ más fegy ve res tes tü le tek volt tag jai a bün -
te té sük le töl té se alatt.

31. Az MH Szent end re Ki kép zõ Köz pont ban a szer zõ -
dé ses le gény sé gi szol gá lat ra al kal mas je lent ke zõk be vo -
nu lá sá nak vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat vég zõ
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák és be vo nu lók
a be vo nu lás nap ján. A fel ada tok vég re haj tá sá ra más ka to -
nai szer ve zet tõl ér ke zõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to nák a Hjt. 121.  § (1) be kez dés sze rin ti na pi díj ra
nem jo go sul tak.

2. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

A II. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

A II. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter -
mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az
aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A re pü lõ egy ség, al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó ug -
ró ál lo mány ba so rolt ej tõ er nyõs hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to na, a be osz tás kez dõ nap já tól a be osz tás meg szû né se
nap já ig.

2. A har cá sza ti hír szer zõ al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó 
hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to na a be osz tás kez dõ nap já tól
a be osz tás meg szû né se nap já ig.

3. Az ej tõ er nyõs fel de rí tõ al egy ség ál lo má nyá ba tar to -
zó ug ró ál lo mány ba so rolt ej tõ er nyõs hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to na a be osz tás kez dõ nap já tól a be osz tás meg szû -
né se nap já ig, va la mint az ej tõ er nyõs fel de rí tõ sza kos és ej -
tõ er nyõs ki kép zé sen részt ve võ hall ga tók, az ej tõ er nyõs
gya kor la ti kép zés meg kez dé se elõtt 14 nap pal, a gya kor la -
ti kép zés be fe je zé sé nek nap já ig.

4. A szá raz föl di egy ség, al egy ség szer ve ze té ben lévõ
ej tõ er nyõs és bú vár ál lo má nyú vagy MAK szá mú hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák, az ej tõ er nyõs és bú vár ál lo -
mány ba so ro lás nap já tól, an nak meg szû né sé ig.

5. A 3–4. pon tok ban fel so rolt ej tõ er nyõ sök, bú vá rok
ter mé szet be ni jo go sult sá gát, be so ro lá sát – az ille té kes MH 
szak mai elöl já ró ren del ke zé se alap ján – az egy ség, al egy -
ség pa rancs nok ki kép zé si idõ sza kon ként pa rancs ban kö te -
les elõ ír ni.

6. A köz pon ti szerv nél, pa rancs nok ság nál szol gá la tot
tel je sí tõ ej tõ er nyõs és bú vár hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to -
na a tény le ges ugró, me rü lé si fel adat meg kez dé se elõtt, a
fel ada tok be fe je zé sé ig.
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3. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

A III. számú élelmezési norma szerinti
térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás esetei

A III. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes
ter mé szet be ni élel me zé si el lá tás ra a hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo mány az aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A re pü lõ egy ség, al egy ség ál lo má nyá ba tar to zó és
re pü lõ esz kö zö kön re pü lést vég zõ ha jó zó MAK szá mú hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a be osz tás kez dõ nap já tól
a be osz tás meg szû né se nap já ig.

2. A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem nap pa li
ta go za tán ta nu ló vagy kép zés re ve zé nyelt és gya kor la ti
 repülõ ki kép zé sen részt vevõ hall ga tók a gya kor la ti re pü -
lés meg kez dé se elõtt 14 nap pal, a ki kép zés be fe je zé sé ig.

3. Az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház ba ki vizs gá lás ra
be ren delt ej tõ er nyõs, bú vár és re pü lõ ha jó zó hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to na a ki vizs gá lás nap ja in, to váb bá a ba ró -
kam rá ban vizs gá la tot vég zõ or vo sok, a vizs gá lat elõtt
14 nap pal és a vizs gá la tok alatt.

4. Azok a re pü lõ esz kö zö kön re pü lõ ha jó zó MAK szá -
mú hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, akik köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon tel je sí te nek ha jó zó MAK szám hoz
kö tött be osz tás ban szol gá la tot.

5. A Légi Ku ta tó – Men tõ Szol gá lat egész ség ügyi szak -
ál lo má nya a be osz tás be töl té sé nek kez dõ nap já tól an nak
be fe je zé sé ig.

6. A MEDEVAC szol gá lat egész ség ügyi szak ál lo má -
nya a szol gá lat tel je sí tés nap ján.

4. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

A VI. számú élelmezési norma szerinti 
természetbeni élelmezési ellátás esetei

A VI. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti ter mé szet be ni
élel me zé si el lá tás ra a sze mé lyi ál lo mány az aláb bi ak ban
fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko -
kon részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák a gya kor lat
kez de té tõl a be fe je zés nap já ig, ha ré szük re be osz tá suk nál
fog va – e ren de let alap ján – ma ga sabb ér té kû élel me zé si
nor ma nincs meg ál la pít va. Ezen igény jo go sul tak nak a ma -
ga sabb ér té kû élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás jár.

2. Azok a törzs ve ze té si és csa pat gya kor la to kon, ha di já -
té ko kon részt ve võ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák, akik az 
élel me zé si el lá tá sért kü lön egyez mény alap ján té rí te nek, a
nor ma két sze res szor zó val szá mí tott ér té ké ben.

3. A te re pen le ve ze tés re ke rü lõ ki kép zé si, szak har cá -
sza ti fog lal ko zás, ki he lye zés idõ tar ta ma alatt a hall ga tó és
nö ven dék.

4. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a te re pen le ve ze -
tés re ke rü lõ alap és szak ala po zó ki kép zés, át kép zés, szak -
tan fo lyam idõ tar ta ma alatt.

5. A kül föl di ka to nák rész vé te lé vel meg tar tás ra ke rü lõ
törzs ve ze té si és csa pat gya kor la ton, ha di já té kon részt ve võ 
ma gyar hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák, a gya kor lat, ha di -
já ték nap ja in, to váb bá a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ – és 
ter mé szet be ni el lá tás ra jo go sult – hi va tá sos és szer zõ dé ses 
ka to nák a kül föl dön tar tóz ko dás ide je alatt, a nor ma két -
sze res szor zó val szá mí tott ér té ké ben.

6. Ak na men te sí tés és tûz sze rész fel ada tok el lá tá sá ra
ki ren delt hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a fel adat vég re -
hajt ás ide je alatt.

7. A Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal rá -
dió fel de rí tést vég zõ rá dió fel de rí tõ és irány mé rõ rend szer
ál lo má sa in szak mai fel ada tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák a Hi va tal ál lan dó ob jek tu ma in kí vü li ki he lye -
zés idõ tar ta ma alatt.

8. A HM és az MH kü lön bö zõ ve ze té si szint je in meg -
ren de zés re ke rü lõ, az egész hon vé del mi szer ve ze tet, az
egyes szol gá la ti vagy szak mai alá ren del tek kel ren del ke zõ
HM fõ osz tá lyo kat, fõ cso port fõ nök sé ge ket, a Hon véd Ve -
zér kar és alá ren delt pa rancs nok sá ga it (ha de rõ ne mi pa -
rancs nok sá gok), va la mint az MH szol gá la ti ágak ál tal
meg ren de zett mun ka ér te kez le ten, ta nács ko zá son részt ve -
võk (be ren del tek) éven te leg fel jebb négy al ka lom mal. A
részt ve võk kö rét (lét szá mát) a ren dez vény meg tar tá sát el -
ren de lõ (jó vá ha gyó) elöl já ró ha tá roz za meg. E jog cí men
be ren delt ál lo mány ré szé re na pi díj nem jár.

9. A HM hon véd ve zér ka ri fõ nök és a ha de rõ ne mi pa -
rancs no kok ál tal meg tar tott havi mun ka és fel adat sza bó ér -
te kez let re be ren del tek és meg hí vot tak havi 1 al ka lom mal.
A részt ve võk kö rét (lét szá mát) a ren dez vény meg tar tá sát
el ren de lõ (jó vá ha gyó) elöl já ró ha tá roz za meg. E jog cí men
be ren delt ál lo mány ré szé re na pi díj nem jár.

10. A rá dió re lé URH rend szer ben mû kö dõ át ját szó ál -
lo má sa in szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to -
nák, amennyi ben az adott ál lo má son szol gá la ti la kás sal
nem ren del kez nek, az át ját szó ál lo má sok ra tör tént be osz -
tás nap já tól an nak meg szû né sé ig.

11. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés re, el há rí tás ra ki -
ren delt ál lo mány, a ki ren de lés nap já tól az ál lan dó kör let -
be, ka to nai szer ve zet hez vissza ér ke zés nap já ig, a nor ma
két sze res szor zó val szá mí tott ér té ké ben. A nor ma ter hé re
alap ét ke zést, éj sza kai pót lé kot, az idõ já rá si vi szo nyok nak
meg fe le lõ vé dõ italt kö te le zõ biz to sí ta ni.

12. A kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
ve võ ka to nai szer ve zet honi ki kép zé sén, fel ké szí té sén,
 valamint a ha za té rés utá ni vissza il lesz té sen részt ve võ
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 állomány a fel ké szí tés kez de té tõl a be fe je zés nap já ig, ha
ré szük re be osz tá suk nál fog va – e ren de let alap ján – ma ga -
sabb ér té kû élel me zé si nor ma nincs meg ál la pít va. Ezen
igény jo go sul tak nak csak a ma ga sabb ér té kû élel me zé si
nor ma sze rin ti el lá tás jár.

13. A kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
ve võ ka to nai szer ve zet el kö szö né si és vissza fo ga dó ün -
nep sé gén részt ve võk, a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott
bel sõ és kül sõ ven dé gek az ebéd rész nor ma ér té ké re.

14. A kül föl dön bé ke tá mo ga tó te vé keny ség ben részt
ve võ ön ál ló élel me zé si szol gá lat tal nem ren del ke zõ ka to -
nai szer ve ze tek nél a 21.  § a)–i), m) pont ja i ban fel so rolt
 ünnepnapokon ren de zett ün nep sé ge ken részt ve võ bel sõ és 
kül sõ ven dé gek a nor ma két sze res ér té ké re. A nor mát a
honi el lá tó ka to nai szer ve zet szá mít hat ja fel.

15. Az MH KORK-ba re ge ne rá ló pi he nés re be utalt hi -
va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák. A re ge ne rá ló pi he nés re be -
utalt hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák csa lád tag jai kü lön
ren de let ben3 meg ha tá ro zott té rí té si dí jat kö te le sek fi zet ni.

16. Az MH KORK-ot be uta lás alap ján tör té nõ üdü lés -
re, il let ve rö vid idõ tar ta mú hét kö zi, hét vé gi pi he nés re
igény be vevõ igény jo go sult és csa lád tag ja té rí tés el le né -
ben.

17. Az MH KORK-ba re ge ne rá ló pi he nés re be utalt re -
pü lõ ha jó zó, ej tõ er nyõs, bú vár hi va tá sos és szer zõ dé ses ka -
to na ré szé re a be uta lás elsõ nap já tól a be fe je zés nap já ig.

18. Az MH KORK-ban az MH ka to nai szer ve ze te i tõl
ki kép zé si célú ren dez vé nye ken részt ve võ hi va tá sos, szer -
zõ dé ses ka to nák.

19. A hi va tá sos tisz ti és tiszt he lyet te si ava tás al kal má -
val ren de zett ün nep sé gen ava tot tak, va la mint a kül sõ és
bel sõ ven dé gek a nor ma ebéd há nya dá ra.

5. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

Pótélelmezési norma szerinti ellátás esetei

A Pót élel me zé si nor ma sze rin ti té rí tés men tes ter mé szet -
be ni élel me zé si el lá tás ra a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány az aláb bi ak ban fel so rolt ese tek ben jo go sult:

1. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a törzs ve ze té si
és csa pat gya kor la to kon, ha di já té ko kon.

2. A ka to nai szál lít mány kí sé rõ fel ada tot el lá tó hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák a szál lít mány kí sé rés nap ja in.

3. A ké szen lét fenn tar tá sa fo ko zá sa ma ga sabb ké szen -
lé ti idõ sza ká ban lég tér el len õr zõ szer ve ze tek ál lan dó el he -

lye zé si kör le té ben fo lya ma tos had mû ve le ti, ügye le ti szol -
gá la tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a szol gá lat -
tel je sí tés nap ja in.

4. Az MH LEP Légi Irá nyí tó Köz pont ja i ban éj sza ka
szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to nák a szol -
gá lat tel je sí tés nap ján.

5. A lég vé del mi ra ké ta és tü zér al egy sé gek nél lég vé -
del mi ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák a szol gá lat tel je sí tés nap ja in.

6. A lég vé del mi, lég tér el len õr zõ szer ve ze tek ál lo má -
nyá ból az éj sza kai re pü lést ki szol gá ló hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ka to nák az éj sza kai igény be vé tel nap ja in.

7. Az MH re pü lõ egy sé ge i nél a re pü lést ki szol gá ló
III. szá mú élel me zé si nor ma sze rin ti el lá tás ban nem ré sze -
sü lõ START szol gá la tot el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé ses
ka to nák az éj sza kai re pü lé sek al kal má val.

8. A 24 órás õr- és ügye le ti szol gá la tot el lá tó hi va tá sos
és szer zõ dé ses ka to nák a szol gá lat tel je sí tés nap ján, ha a
szol gá la ti he lyük rõl nem tá voz hat nak el.

9. Az MH 32. Bu da pest Õr és Dísz ez red dísz zász ló alj,
köz pon ti ze ne kar hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nái a
 díszelgés és a dí szel gés re tör té nõ fel ké szü lés, va la mint a
hely õr sé gi ze ne ka rok, il let ve a hely õr ség tõl dí szel gés re ki -
ren delt hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a dí szel gés re
 történõ fel ké szü lés és dí szel gé si fel ada tok el lá tá sá nak
 napjain.

10. A re pü lõ ha jó zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák
start ét ke zés cí mén tény le ges re pü lé si na po kon, va la mint
ké szült sé gi szol gá lat ban, ha a szol gá lat tel je sí té sé nek he -
lyé rõl (lak ta nyá ból) nem tá voz hat nak el. A pót nor ma csak
ter mé szet ben biz to sít ha tó, a start ét ke zés össze gét élel mi -
szer-utal vánnyal meg vál ta ni nem le het. A köz pon ti szerv -
nél, pa rancs nok sá gon és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye te men szol gá la tot tel je sí tõ re pü lõ ha jó zó hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák ré szé re tény le ges re pü lé si na po kon a
start ét ke zést pa rancs (re pü lé si terv) alap ján a re pül te tõ ka -
to nai szer ve zet té rí tés men te sen kö te les biz to sí ta ni.

11. Az MK vé del mi ter vé nek ki dol go zá sá ra ki je lölt
 állomány a ki dol go zás nap ja in.

12. Az ak na ku ta tó, tûz sze rész vagy mû sza ki fel ada tot
el lá tó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák a szol gá lat és fel -
adat el lát ás nap ja in.

13. Tan in té ze ti pót nor má ra a hall ga tó és nö ven dék a
jog vi szo nyuk kez de té tõl a meg szû né sé ig (a tan in té zet ál tal 
szer ve zett tá bo ro zás idõ sza kát is ide ért ve). A pót nor mát
kéz hez fi zet ni nem le het.

14. Az MH szint en, ha de rõ ne mi szin te ken, va la mint
csa pat ta go zat ban meg ren de zés re ke rü lõ kü lön bö zõ sport -
ren dez vé nye ken és azok dön tõ in részt ve võ hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák, va la mint a ver senyt ren de zõk és ver -
seny bí rók a dön tõk nap ján.
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15. Az MH lak ta nyá i ban, kór há za i ban vért adó hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák a vér adás nap ján. A meg ál la pí -
tott pót nor mát csak ak kor le het el szá mol ni az élel me zé si
költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re, ha a pol gá ri vér el lá tó ál -
lo más a Ma gyar Hon véd ség lak ta nyá i ban vesz vért. A sa -
ját kony hát nem üze mel te tõ ka to nai szer ve ze tek a ma ga -
sabb pót nor mát szá mol hat ják el.

6. számú melléklet
a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelethez

Utánpótlási norma szerinti ellátás esetei

1. Az MH ka to nai szer ve ze tek kony hái és ét kez déi a
me leg ebéd ét ke zést igény be ve võ hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák és egyéb jog cí men jo go sul tak lét szá ma után.

2. Az MH ka to nai szer ve ze tek kony hái és ét kez déi a
me leg ebéd ét ke zést igény be ve võ hall ga tó és nö ven dék
lét szá ma után.

3. Az MH ka to nai szer ve ze tek kony hái és ét kez déi a
me leg ebéd ét ke zést igény be ve võ hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ka to nák kö ze li hoz zá tar to zói, a nyug ál lo mány ba
 vonult ka to nák és kö ze li hoz zá tar to zói lét szá ma után. A
nyug ál lo má nyú sze mé lyek és hoz zá tar to zó ik csak ak kor,
ha a ka to nai szer ve zet kony ha és ét kez de ka pa ci tá sa, va la -
mint a sze mély zet a szol gál ta tást biz to sí ta ni tud ja. E le he -
tõ ség hez a ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak, ve ze tõ jé nek 
hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

4. A hon véd kór há zak, re ha bi li tá ci ós in té ze tek ét kez -
déi az ápolt be te gek ebéd lét szá ma után.

5. Az el dob ha tó élel me zé si fel sze re lés sel biz to sí tott
ha zai és nem zet kö zi gya kor la to kon részt ve võ ka to nai
szer ve ze tek igény jo go sult ál lo má nyá nak ebéd lét szá ma
után a te vé keny ség élel me zé si el lá tá sát vég re haj tó ka to nai
szer ve zet.

6. A kül föl dön üze mel te tett kony ha és ét kez de élel me -
zé si fel sze re lés re és egyéb fo gyó anyag ra a hi va tá sos és
szer zõ dé ses ka to nák ebéd lét szá ma után.

7. A ka to nai szer ve ze tek éven te, az ál ta luk tá rolt élel -
me zé si ál lo mány táb lás szak tech ni kai esz kö zök da rab szá -
ma után.

8. A ka to nai szer ve ze tek a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -
lo mány ki egé szí té se ese tén szük sé ges egyé ni me le gí tõ
esz kö zök elsõ el lát má nyá ra.

9. A ka to nai szer ve ze tek, hi va ta lok, in téz mé nyek, nõt -
len szál lók, igaz ga tó sá gok, Had ki egé szí tõ Pa rancs nok sá -
gok tea kony há i nak fel sze re lé se és egyéb anya gai után
éven te.

10. A start bü fék kony hai és ét ter mi fel sze re lé si és
egyéb fo gyó anya ga i ra a start ét ke zést tény le ge sen igény be 
vevõ ál lo mány után.

A szociális és munkaügyi miniszter
2/2006. (VIII. 8.) SZMM

rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe
tartozó egyes szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról*

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a szo ci á lis és 
mun ka ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be utalt azon szak ké pe sí té -
sek fel so ro lá sát, ame lyek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei 
e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel ke rül nek ki adás ra.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – az is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek ese té ben 2007.
ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) A fo lya mat ban lévõ kép zé se ket a meg kez dé sük kor
ér vé nyes kö ve tel mé nyek alap ján kell be fe jez ni. Ja ví tó-,
pót ló vizs gák le té te lé re a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint
2008. jú ni us 30-áig van le he tõ ség.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szá -
gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be 
tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl  szóló 1/2006.
(II. 17.) OM ren de let 1. szá mú mel lék le te táb lá za tá ban
sze rep lõ:

a) a 110. sor szá mú „gépi for gá cso ló” szak ké pe sí tés
ese té ben a 3. osz lop ban meg je lölt „31 521 09 0100 31 05
ma rós, ho ri zon tos” rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se „ma -
rós”-ra vál to zik, a 7. osz lop ban a szak ké pe sí tés meg szer -
zé sé hez szük sé ges kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma alatt fel -
tün te tett „2 év, 2000 óra” he lyé be „3 év, 3000 óra” lép,

b) a 309. sor szá mú „bol ti el adó” szak ké pe sí tés ese té -
ben a 3. osz lop ban meg je lölt „31 341 01 0010 31 02” azo -
no sí tó szá mú „ci põ el adó” el ága zás meg ne ve zé se „élel mi -
szer- és ve gyi áru-el adó”-ra vál to zik, a „31 341 01 0010 31 
03” azo no sí tó szá mú „élel mi szer- és ve gyi áru-el adó” el -
ága zás meg ne ve zé se „mû sza ki cikk el adó”-ra vál to zik, a
„31 341 01 0010 31 04” azo no sí tó szá mú „por ce lán- és vas -
edény-el adó” el ága zás meg ne ve zé se „por ce lán- és edény -
áru-el adó” meg ne ve zés re vál to zik, a „31 341 01 0010 31
05” azo no sí tó szá mú „ru ha el adó” el ága zás meg ne ve zé se
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„ru há za ti el adó”-ra vál to zik, va la mint a 8. osz lop ban a
szak ké pe sí tés FEOR szá ma „5111”-rõl „5112”-re vál to -
zik,

c) a 314. sor szá mú „ke res ke dõ” szak ké pe sí tés ese té ben 
a 3. osz lop ban meg je lölt „52 341 05 0010 52 01” azo no sí -
tó szá mú „bú tor- és la kás tex til-ke res ke dõ” el ága zás szak -
ké pe sí té si köre rész-szak ké pe sí tés re vál to zik, azo no sí tó -
szá ma „52 341 05 0100 52 01-re” vál to zik, az „52 341 05
0010 52 02” azo no sí tó szá mú „élel mi szer- és ve gyi áru-ke -
res ke dõ” el ága zás szak ké pe sí té si köre rész-szak ké pe sí tés -
re vál to zik, azo no sí tó szá ma „52 341 05 0100 52 02-re”
vál to zik, az „52 341 05 0010 52 03” azo no sí tó szá mú „ru -
há za ti (tex til-, kon fek ció-, ci põ-) ke res ke dõ” el ága zás
szak ké pe sí té si köre rész-szak ké pe sí tés re vál to zik, azo no -
sí tó szá ma „52 341 05 0100 52 03” azo no sí tó szám ra vál to -
zik, meg ne ve zé se „ru há za ti ke res ke dõ re” vál to zik, il let ve
ki egé szül az „52 341 05 001 54 01 ke res ke del mi bolt há ló -
zat szer ve zõ” rá épü lés sel és a 7. osz lop ban a rá épü lés meg -
szer zé sé hez szük sé ges kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma
„350 óra” fel tün te té sé vel, va la mint a 8. osz lop ban a szak -
ké pe sí tés FEOR szá ma „5112”-rõl „5111”-re vál to zik,

d) a 315. sor szá mú „ke res ke dõ bolt ve ze tõ” szak ké pe sí -
tés ese té ben a 3. osz lop ban sze rep lõ „52 341 06 0001 54 01 
ke res ke del mi bolt há ló zat szer ve zõ” rá épü lés tör lés re ke -
rül,

e) a 319. sor szá mú „lo gisz ti kai ügy in té zõ” szak ké pe sí -
tés ese té ben az 1. osz lop ban meg je lölt „52 345 03 0000 00
00” azo no sí tó szá ma „54 345 02 0000 00 00-re” vál to zik,

f) a 323. sor szá mú „mû sza ki cikk-ke res ke dõ” szak ké -
pe sí tés ese té ben az 1. osz lop ban meg je lölt „33 341 03
0000 00 00” azo no sí tó szá ma „51 341 01 0000 00 00-re”
vál to zik, va la mint a 3. osz lop ban meg je lölt „33 341 03
0100 31 01” azo no sí tó szá mú „mû sza ki cikk el adó”
rész-szak ké pe sí tés tör lés re ke rül.

(4) 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz tik az ipar i és ke -
res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren de let mel lék le té -
ben a „Bel ke res ke de lem, ide gen for ga lom” szak ma cso -
port ba tar to zó „31 7862 05 Kon fek ció-, mé ter áru- és la -
kás tex til-el adó”, „33 7862 01 Élel mi szer- és ve gyi áru-ke -
res ke dõ”, „52 7862 02 Ke res ke del mi tech ni kus”, „52 3435 
04 Mar ke ting- és rek lám ügy in té zõ”, a „Ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció” szak ma cso port ba tar to -
zó „52 3435 02 Lo gisz ti kai ügy in té zõ”, a „Kül ke res ke de -
lem” szak ma cso port ba tar to zó „52 3433 03 Üz le ti ügy in té -
zõ”, „54 3433 03 Kül ke res ke del mi üz let kö tõ”, „54 3433
05 Nem zet kö zi szál lít má nyo zá si és lo gisz ti kai me ne -
dzser”, a „Gé pé szet” szak ma cso port ba tar to zó „31 5216
16 Szer ke zet la ka tos”, „52 5442 03 Gép gyár tás-tech no ló -
gus tech ni kus”, a „Fém meg mun ká lás” szak ma cso port ba
tar to zó „33 5233 02 Szer szám ké szí tõ”, a „Nem fi zi kai fog -
lal ko zás” szak ma cso port ba tar to zó 52 5482 03 Ve szé lyes -
áru-/ADR-ügy in té zõ” szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga -
kö ve tel mé nye it tar tal ma zó ren del ke zé sei, to váb bá az
egyes szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló
28/2003. (X. 18.) OM ren de let I. szá mú mel lék le té ben 32.,

35., 39., 40., 41., 47., 50., 53., 56. sora, il let ve a Ren de let
II. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ „33 7862 01 Élel mi szer-
és ve gyi áru-ke res ke dõ”, „31 5233 14 Fém for gá cso ló”,
„31 5216 10 Gáz ve ze ték- és ké szü lék sze re lõ”, „31 5233
04 Gép la ka tos”, „33 7862 03 Ru há za ti ke res ke dõ”,
„33 7862 04 Vas- és mû sza ki ke res ke dõ”, „31 5216 20
Víz ve ze ték- és köz pon ti fû tés-sze re lõ” szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye it tar tal ma zó ren del ke zé -
sei, va la mint a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá -
ról  szóló 64/1994. (XII. 15.) FM ren de let mel lék le té ben
sze rep lõ táb lá zat 56. sora és az 56. sor szá mú „32 5233 01
Fû rész ipa ri szer szám éle zõ” szak ké pe sí tés szak mai és vizs -
ga kö ve tel mé nye it tar tal ma zó ren del ke zé sei.

(5) A (4) be kez dés ben ha tá lyon kí vül he lye zett szak mai
és vizs ga kö ve tel mé nyek hez tar to zó szak ké pe sí té sek
 tekintetében a szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re el nyert
 jogosultságok, a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil -
ván tar tás ba vé te le, to váb bá az Or szá gos szak mai vizs ga el -
nö ki nyil ván tar tá sok az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben
fel so rolt szak ké pe sí té sek ese té ben a 3. szá mú mel lék let -
ben meg je löl tek nek meg fele lõen, az ere de ti leg meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ig ér vé nye sek.

Csiz már Gá bor s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi ni szté ri u mi

ál lam tit kár

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
közleménye

a Kormány 2006. II. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl

Elõ ter jesz tés az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM
IRM

Elõ ter jesz tés a 2007–2013-as prog ra mo zá si idõ szak ban
az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap -
já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá nak alap -
ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés az iker in téz mé nyi (twin ning) prog ram
 fejlesztési te vé keny sé gé nek el lá tá sá ról  szóló 73/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
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Elõ ter jesz tés az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és
a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus vég re haj tá si rend -
jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból
és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel -
hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés a nö vény vé del mi bír ság té te les mér té ké rõl 
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a szá mí tó gé pes in gat lan-nyil ván tar tá si
rend szer bõl tör té nõ szol gál ta tás fel té te le it tar tal ma zó szol -
gál ta tá si szer zõ dés kö te le zõ ele me i rõl  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: FVM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la -
mint az egyes üz let nél kül foly tat ha tó te vé keny sé gek vég -
zé sé nek fel té te le i rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ha di tech ni kai esz kö zök és szolgálta -
tások ki vi te lé nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit -
já nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren -
de let és a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök -
rõl  szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no -
ló gi ák ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
50/2004. (II. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Vé del mi Ügy nök ség és an nak
sze mély ze te ré szé re biz to sí tott ki vált sá gok ról és men tes -
sé gek rõl  szóló, az Eu ró pai Unió tag ál la mai kor má nya i nak
a Ta nács ke re té ben ülé se zõ kép vi se lõi ha tá ro za tá nak
 kihirdetésérõl  szóló tör vényrõl

Fe le lõs: HM
IRM

Elõ ter jesz tés a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM
IRM

Elõ ter jesz tés a jog ügy le tek biz ton sá gá nak erõ sí té se
 érdekében szük sé ges tör vénymódosításokról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a bün te tõ el já rás ban foly ta tott köz ve tí tõi
te vé keny ség rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak
fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vénnyel és a köz -
ponti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány
 tagjai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi
LVII. tör vénnyel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá -
ról [be le ért ve a Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si
Hi va tal ha tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról, a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va -
tal lé te sí té sé rõl és egyes ha tás kört meg ál la pí tó jog sza bá lyi
ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi VII. tör vény,
va la mint az FVM te rü le ti szer ve i nek át szer ve zé sé hez
szük sé ges egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslatot]

Fe le lõs: IRM
FVM

Elõ ter jesz tés az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen -
lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vénnyel
össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék 
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza -
bá lya i ról  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Kö zös sé gek, azok tag ál la mai
és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a sze mé lyek sza bad
moz gá sá ról  szóló meg ál la po dás és a Cseh Köz tár sa ság -
nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak,
a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar 
Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel
 Köztársaságnak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák
Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sa
kö vet kez té ben a meg ál la po dás ban szer zõ dõ fél ként való
rész vé te lé rõl  szóló jegy zõ könyv, va la mint a meg ál la po dás 
ki hir de té sé rõl

Fe le lõs: KüM

Elõ ter jesz tés a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek
 elismerésérõl  szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM
IRM

Elõ ter jesz tés a nem ze ti film va gyon ba tar to zó film al ko -
tá sok ter jesz té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány 
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról [a 117/1992. (VII. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sa]

Fe le lõs: OKM
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Elõ ter jesz tés a di ák iga zol vány ról  szóló 17/2005. (II. 8.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá -
ról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés az ESPON 2006 Prog ram Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés rõl  szóló „Meg ál la po dás” mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny -
ség rõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí já nak,
 valamint köz szol gá la ti já ra dé ká nak meg ál la pí tá sá ról és
fo lyó sí tá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság ha tó sá gi, szak ha tó sá gi és szak ér tõi fel ada ta i ról,
ha tás kö re i rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2004. évi XXXV. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany
szá má ra ad ha tó ál ta lá nos for gal mi adó vissza té rí tés rõl
 szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról
 szóló tör vénytervezetrõl

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ról és
a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kér dé se i rõl  szóló
tör vénytervezetrõl

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a pré mi um évek prog ram ról és a külön -
leges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi
CXXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör vénytervezetrõl

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács szer -
ve ze té nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
67/2001. (IV. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti
Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú -
ság gal össze füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer -
ve ze ti rend jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény módosí -
tásáról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a vé dett fog lal koz ta tók ré szé re fenn tar tott
köz be szer zé sek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés az EU Költ ség ve té sé bõl 2007-tõl tá mo ga -
tan dó egye di pro jek tek és kom plex fej lesz té sek elõkészí -
tése fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat de cent ra li zált for rá sá nak
fel hasz ná lá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so -
lat igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi
LXXXV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
MeH (EKK)
IRM

Elõ ter jesz tés a kö zös sé gi, va la mint a nem ze ti agrár-
 vidékfejlesztési tá mo ga tá sok in téz mé nyi és el já rá si rend -
jé rõl  szóló tör vényjavaslatról és a vég re haj tá sá ról  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi -
sze rek föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra és a ter mé kek
 ellenõrzésére vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: FVM
IRM
MSZH

Elõ ter jesz tés a hír köz lés sel össze füg gõ egyes tör vények 
mó do sí tá sá ról (ben ne a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör -
vény mó do sí tá sa, az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény mó do sí tá sa)

Fe le lõs: GKM
MeH (NBI)
IRM

Elõ ter jesz tés a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek
kor lá to zá sá ról  szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
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Elõ ter jesz tés a szám hor doz ha tó ság sza bá lya i ról  szóló
46/2004. (III. 18.) Korm. ren de let és az elekt ro ni kus hír -
köz lõ há ló za tok azo no sí tó i val kap cso la tos gaz dál ko dás
rend jé rõl  szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és
a köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988.
(XII. 20.) MT ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti áru fu va ro zá si szer zõ dé sek re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a mé rés ügy rõl  szóló tör vényrõl, va la mint a 
bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény módosítá -
sára vo nat ko zó tör vényjavaslatról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a hõ ter me lõ fû té si- és lég kon di ci o ná ló
rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá la tá ról (2002/91/EK
irány elv)

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a tár sa sá gi tör vény, a cégtör vény és a
csõdtör vény ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az ál la mi tu laj don ban lévõ vál lal ko zói
 vagyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról (arany rész vény)

Fe le lõs: IRM
KüM
PM
GKM

Elõ ter jesz tés a kri mi na lisz ti kai szak ér tõk ké pe sí té si,
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló kor mány ren de -
let rõl

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról
 szóló 1995. évi XXXIII. tör vénynek a köz egész ség ügyi
prob lé mák kal küz dõ or szá gok ba tör té nõ ki vi tel re szánt
gyógy szer ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá sá val kap cso la tos sza ba -
dal mak kény szer en ge dé lye zé se te kin te té ben tör té nõ mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM
MSZH

Elõ ter jesz tés a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si 
rend szer ben (EMAS) részt vevõ szer ve ze tek nyilvántar -

tásáról  szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. ren de let módosítá -
sáról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra,
be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok ról szó ló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az egyes lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú
gáz-ki bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé -
rõl és je len té sé rõl  szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi
XLVI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KüM
IRM

Elõ ter jesz tés az EGT meg ál la po dás hoz való csat la ko -
zás ról  szóló meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

Fe le lõs: KüM

Elõ ter jesz tés a mi nõ sí tett adat vé del mé rõl  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: MeH (NBI)
IRM

Elõ ter jesz tés a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer -
rõl, va la mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról (2004/18/EK irány elv tel jes át ül te té se érde -
kében)

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés az Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pont já nak ki ala kí tá sát szol gá ló jog sza bály cso mag ról

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a cir ku szi me na zsé ria lé te sí té se és mû köd -
te té se en ge dé lye zé sé nek, va la mint fenn tar tá sá nak rész -
letes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men -
tés rõl és a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint
épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM
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Elõ ter jesz tés az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl
 szóló 2003. évi XXVI. tör vény, va la mint a Ba la ton
 Kiemelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé nek el fo ga -
dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si Sza bály zat meg -
állapításáról  szóló 2000. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés az olim pi ai köz pon tok ról  szóló 38/2004.
(III. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az ön kén tes tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról  szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés -
rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés az ér ték pa pí ro sí tás ra vo nat ko zó új tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a 2007. ja nu ár 1-jé tõl is fenn tar ta ni kí vánt
lé te zõ tá mo ga tá si prog ra mok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a köz- és ma gán szfé ra együtt mû kö dé sén
ala pu ló több éves ál la mi kö te le zett ség vál la lá sok sza bá lyo -
zá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély -
egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti
mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve
a csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk foglalkoz -
tatásának elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz -
ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
PM
IRM

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM
OKM

Elõ ter jesz tés a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosí -
tásáról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyermek -
védelmi szol gál ta tók, in téz mé nyek or szá gos nyilvántar -
tásáról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés az irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend -
szer rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok és
a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok no vem ber
havi ki egé szí tõ eme lé sé rõl

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis ala pú ener gia ár-tá mo ga tá si
rend szer be ve ze té sé re

Fe le lõs: SZMM
GKM
PM

Elõ ter jesz tés a hu mán ge ne ti kai ada tok vé del mé rõl, va -
la mint a ge ne ti kai vizs gá la tok és ku ta tá sok sza bá lya i ról
 szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: EüM
IRM

Elõ ter jesz tés az egész ség ügyi te rü le tet érin tõ nem-kon -
ven ci o ná lis el já rá sok ról

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló
2000. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM
IRM

Elõ ter jesz tés a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt
gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ -
el lá tá sok árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és
fo lyó sí tá sá ról 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés a há zi or vo si mû köd te té si jog meg szer zé -
sé rõl és vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or vo si te vé keny -
ség hez szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és mû köd te té si
jog meg szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló 18/2000.
(II. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés az egyes ag rár tár gyú tör vények módosí -
tásáról (ben ne az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIV. tör vény mó do sí tá sa, a föld mé ré si és tér ké -
pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör vény
mó do sí tá sa, a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba

2006/100. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7967



 hozataláról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör -
vény mó do sí tá sa, a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról,
va la mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény mó do -
sí tá sa)

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról [be le ért ve a légi köz le ke dés rõl
 szóló 1995. évi XCVII. tör vény (2004/82/EK irány elv),
a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(2005/44/EK irány elv), a köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló
CLXXXIII. tör vény mó do sí tá sát]

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az egy sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve -
zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 231/1997. (XII. 12.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek
sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ
egyes jár mû vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé -
nek el len õr zé sé rõl  szóló 54/2001. (IV. 10.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról [en nek ré sze ként az egyes szabálysér -
tésekrõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sa]

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet rõl
 szóló 1948. évi egyez mény nek az 1993. évi mó do sí tá sok -
kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé -
rõl ren del ke zõ 2003. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dés te rü le tén a kö te le zõ
fe le lõs ség biz to sí tás rész le tes sza bá lya i ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a transz eu ró pai köz út há ló zat nak a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le tén lévõ alag út ja i ra vo nat ko zó bizton -
sági mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si
Hi va tal ról  szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let
 módosításáról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus ár lej tés rõl  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: GKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de -
ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti
cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, il le tõ leg szol gál ta tá sok
meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM
IRM

Elõ ter jesz tés a hon vé del mi és ka to nai ob jek tu mok ban
mû kö dõ szer ve ze tek te lep en ge dé lye zé sé rõl  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó
hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí -
tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról
 szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá -
ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mé lyek ma gyar or szá gi be uta zá sá ról és tar -
tóz ko dá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény és más bün te tõ jo gi tár gyú tör vények módosítá -
sáról (Be., Nbj., Bv. tvr.)

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott
bûn ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so -
dik ge ne rá ci ó já nak ke re té ben meg va ló su ló együtt mû kö -
dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió ál tal el ren delt, va gyo ni
jel le gû kor lá to zó in téz ke dé sek ha zai vég re haj tá sá ról  szóló
tör vényjavaslatról, va la mint az Eu ró pai Unió ál tal el ren -
delt, va gyo ni jel le gû kor lá to zó in téz ke dé sek aló li men te sí -
tés sel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló 306/2004.
(XI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM
PM
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Elõ ter jesz tés a szak for dí tás ról és a tol má cso lás ról, va la -
mint a Hi te les Szak for dí tói és Ha tó sá gi Tol mács Ka ma rá -
ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a 2012. évi UEFA EURO 2012 Lab da rú gó 
Eu ró pa-baj nok ság dön tõ for du ló já hoz kap cso ló dó egyes
ipar jog vé del mi és a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás ti lal -
má val össze füg gõ sza bá lyok ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez -
mény Ki o tói Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer
fel ál lí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: KvVM
IRM

Elõ ter jesz tés a ví zi köz mû vek rõl  szóló tör vényrõl
Fe le lõs: KvVM

IRM

Elõ ter jesz tés a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl  szóló
267/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sok kal
kap cso la tos nem zet kö zi együtt mû kö dés sel meg va ló su ló
pro jekt te vé keny sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rész le tes föld hasz ná la ti
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról
 szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KüM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió tag ál la mai, az Eu ró pai
Bi zott ság és az Al bán Köz tár sa ság kö zöt ti Sta bi li tá si
és Tár su lá si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló tör vény -
javaslatról

Fe le lõs: KüM
IRM

Elõ ter jesz tés a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: MeH
IRM

Elõ ter jesz tés az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ
Rend szer rend szer sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges jog sza -
bály cso mag ról, be le ért ve a ké szen lé ti szol gá la tok meg fe -
le lõ ko or di ná lá sát és ügy fél kap cso la tát biz to sí tó rend szert

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já -
rá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló
1999. évi XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999.
(X. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo -
zá si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés egyes épí tés üggyel kap cso la tos kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség
gya kor lá sá nak sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû -
sza ki terv ta ná csok ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí -
tá sá ról (ben ne a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le -
té rõl  szóló 1999. évi CXXIV. tör vény mó do sí tá sa, a jel zá -
log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló 1997. évi
XXX. tör vény mó do sí tá sa, a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és
meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2003. évi XV. tör vény módo -
sítása, a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi
LVIII. tör vény mó do sí tá sa)

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a já ra dék szol gál ta tá si te vé keny ség re vo nat -
ko zó új tör vényjavaslatról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a pénz for ga lom ról  szóló kor mány ren de -
let rõl (2002/65/EK irány elv át ül te té se ér de ké ben szük -
séges)

Fe le lõs: PM
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Elõ ter jesz tés a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal -
ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö -
dés rõl  szóló 2006/2004/EK ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges tör vénymódosításokról

Fe le lõs: SZMM
GKM
OKM
PM
IRM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény [Tny.] mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM
EüM
PM

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a gyám ha tó sá gok, a te rü le ti gyermek -
védelmi szak szol gá la tok, a gyer mek jó lé ti szol gá la tok és
a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szer vek és sze mé lyek
 által ke zelt sze mé lyes ada tok ról  szóló 235/1997. (XII. 17.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs
szál lás he lyek üze mel te té si en ge dé lye zé se, ha tó sá gi el len -
õr zé se, va la mint ha tó sá gi nyil ván tar tá sa rész le tes sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zé si nor ma tív tá mo ga tás rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 206/2005. (X. 1.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról, a szak kép zé si hozzájá -
rulásról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló
2003. évi LXXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM
OKM

Elõ ter jesz tés a gén tech no ló gi á val mó do sí tott élõ szer -
ve ze tek hu mán egész ség ügy ben és gyógy szer gyár tás ban,
va la mint az em ber i test tel köz vet le nül érint ke zõ ve gyi
anya gok és élel mi szer-elõ ál lí tás ban al kal ma zott tech no ló -
gi ai se géd anya gok elõ ál lí tá sá ban való al kal ma zá sá ról és
fel té te le i rõl

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés a hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a ter mõ föld ta laj vé del mé rõl  szóló tör -
vényrõl

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku -
san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az
Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Rend szer rõl  szóló 167/2004.
(V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs -
gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti mun ka kö rö ket be töl tõ mun ka vál -
la lók kal szem ben tá masz tott egész ség ügyi kö ve tel mé -
nyek rõl és az egész ség ügyi vizs gá lat fel té te le i rõl, va la mint 
a vas utas biz to sí tot tak kö ré rõl és a jo go sult ság mér té ké rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak
 ellenõrzésére vo nat ko zó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002.
(I. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az egyes ku ta tás fej lesz tés sel össze füg gõ
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról
 szóló 63/1996. (V. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé -
nyek meg kül dé sé nek és köz zé té te lé nek rész le tes szabá -
lyairól, a hir det mé nyek el len õr zé sé nek rend jé rõl és díjá -
ról, va la mint a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ közzé -
tétel rend jé rõl és díj ár ól  szóló 34/2004. (III. 12.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a Bá ta a pá ti kis és kö ze pes ak ti vi tá sú
 radioaktív hul la dék tá ro ló lé te sí té si pro jekt jé vel kap cso la -
tos egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt jelentõ -
ségû üggyé nyil vá ní tá sá ról

Fe le lõs: IRM
OAH

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap ból
az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény sze rin ti

7970 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/100. szám



ön kor mány za ti tár su lá sok nak nyúj tott tá mo ga tás sza bá -
lya i ról

Fe le lõs: IRM
OAH

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a 2007. évi Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram ról

Fe le lõs: KSH

Elõ ter jesz tés a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl,
va la mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rész le tes fel -
ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus biz ton ság rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés az ipar biz ton sá gi el len õr zés rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ -
leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: MeH (NBI)
HM

Elõ ter jesz tés a mu ze á lis in téz mé nyek lá to ga tó it meg il -
le tõ ked vez mé nyek rõl  szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a te le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû -
sza ki ter ve zé si, va la mint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi
jo go sult ság sza bá lya i ról  szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról (2002/91/EK)

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az ener gia ta nú sít vány tar tal má ról, ki adá -
sá ról (2002/91/EK irány elv)

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé -
keny ség rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra -
mok, va la mint a te rü let ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és
el fo ga dá sá nak rend jé rõl  szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a kö te le zõ en elõ írt szak mai fe le lõs ség biz -
to sí tás sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló
2003. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl
 szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés az ál lam ház tar tá si szer vek és a köz vál lal -
ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról,
va la mint az egyes vál lal ko zá so kon be lü li pénz ügyi át lát -
ha tó ság ról  szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról  szóló új tör -
vény (ben ne a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
mó do sí tá sa)

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a mun ka erõ-köl csön zést, il let ve a mun ka -
vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gát érin tõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról (Met, Mt)

Fe le lõs: SZMM
PM
IRM
HM
ÖTM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok és
a nyug díj sze rû el lá tá sok 2007. ja nu á ri eme lé sé rõl

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés a nyug díj kor rek ci ó ról  szóló 2005. évi
CLXXIII. tör vény [Nykt.] vég re haj tá si ren de le té rõl

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Uni ó nál dol go zó ma gyar tiszt -
vi se lõk nyug díjt ransz fe ré nek sza bá lyo zá sá ról

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ
zaj gát ló vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és
meg szün te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a nem zet gaz da sá gi vé del mi fel ké szí té se és 
moz gó sí tá sa (erõ for rá sa i nak vé del mi célú igény be vé te le)
fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról

Fe le lõs: GKM
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Elõ ter jesz tés a vas úti sze mély szál lí tás kö ve tel mé nye i -
rõl és a sze mély szál lí tá si szer zõ dés re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi
CX. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a transz eu ró pai köz le ke dé si há ló zat pro -
jekt je i hez jut ta tott TEN-T tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
 szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vé del mi és biz ton sá gi ku ta tá sok nak a tel -
jes ha zai ku ta tá si rend szer hez tör té nõ il lesz té se sza bá lya i -
ról  szóló kor mány ren de let ki dol go zá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a hon vé del mi ága zat tûz vé del mi ha tó sá gi
te vé keny sé gé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren -
de let elõ ké szí té sé rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a vá rat lan légi tá ma dás ese tén a légi ri asz -
tás rend sze ré rõl, va la mint a hon vé de lem mel össze füg gõ
egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel
össz hang ban álló nem ze ti in téz ke dé si rend szer ele me it,
fel ada ta it, el já rá si rend jét, a köz re mû kö dõk kötelezett -
ségét meg ha tá ro zó kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény mó do sí tá sá ról (a gaz da sá gi pe rek gyor sí tá sa
ér de ké ben)

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a meg ha tá ro zott szak kér dé sek ben szak vé -
le mény adá sá ra ki zá ró la go san fel jo go sí tott szer ve ze tek rõl, 
to váb bá az egyes szak te rü le te ken szak vé le mény adá sá ra
fel jo go sí tott szer ve ze tek rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges 
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes
sza bá lyok ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez -
mény Ki o tói Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer

fel ál lí tá sá ról  szóló tör vény vég re haj tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a nem ze ti park ról, va la mint a na túr park ról
 szóló tör vényrõl

Fe le lõs: KvVM
IRM

Elõ ter jesz tés a gyü möl csös ül tet vé nyek, va la mint a
gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ gyü mölcs fá val
be te le pí tett te rü le té nek össze írá sá ról  szóló 2006. évi
XLVIII. tör vény vég re haj tá sá ról

Fe le lõs: KSH

Elõ ter jesz tés a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend -
jé rõl  szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó
Rend szer sza bá lyo zá sá ról, az elekt ro ni kus ügy in té zés sza -
bá lya i nak ak tu a li zá lá sá ról

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó
Rend szer és a kap cso ló dó rend sze rek biz ton sá gi elõ -
írásainak, ka taszt ró fa ter vé nek, esz köz- és vagyonmenté -
sének sza bá lyo zá sá ról

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek
 elismerésérõl  szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hi tel -
fel vé te lé vel kap cso la tos pá lyá za ti el já rá si rend rõl  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tás nor ma tív fi nan szí ro zá si
rend jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú 
hasz no sí tá sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény ben ren de zett te -
le pü lés ren de zé si kár ta la ní tá si sza bá lyok ki egé szí té sé rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az uta zá si és uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl
 szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si
kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
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Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé -
ge i nek jegy zé ké rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len -
tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek
jegy zé ké rõl  szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat
rész le tes fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg al ko tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a szám vi te li tör vényhez kap cso ló dó, sa já -
tos szám vi te li sza bá lyo kat tar tal ma zó kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a Nem ze ti Stra té gia Re fe ren cia Ke ret ope -
ra tív prog ra mok tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló
2003. évi L. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a jel nyel vi tol mács szol gá la tok mû kö dé sé -
nek fel té te le i rõl és fi nan szí ro zá suk mód já ról, va la mint
a jel nyel vi tol má csok re giszt rá ci ó já ról  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak a köz -
pon ti költ ség ve tés bõl nyúj tott fel adat ará nyos tá mo ga tá sa
(ál ta lá nos mû kö dé si tá mo ga tás és fel adat ala pú tá mo ga tás)
fel té tel rend sze ré rõl és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM
ÖTM
PM

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és
a fel nõtt kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i -
ról  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal Ro má nia
és Bul gá ria csat la ko zá sát köve tõen al kal ma zan dó mun ka -
erõ-pi a ci vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM
KüM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
PM

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2006. szep tem -
ber 18.–ok tó ber 13-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár -
ve ré si hir det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával
mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez -
dé se alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re,
 kivéve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett érték -
növekedésének ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû
meg té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (bank i
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell
 helyezni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé -
tel ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az

érin tett te le pü lé sen volt, és je len leg is ott ren del ke zik ál -
lan dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na
a te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem de rül ki.

Ezenkí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott bank i iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés is.
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Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -

do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kárpót -
lásra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le 
jo got nem ér vé nye sít het, eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ
 árverezõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés
le zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság -
ügyi Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról, az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben
el já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tájékoz -
tatót tart.

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal
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Heves megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal TARNAMÉRA te le pü lé sen a Tar na men ti Ag rár szö vet ke zet (volt Le nin Mgtsz.),
Tar na mé ra hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re
a II/1.  típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Tar na mé ra, Köz sé gi Könyv tár
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. szep tem ber 18., 10–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. szep tem ber 18., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Tar na mé ra

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0120/77 2252 m2  szán tó 7,84

032/13 4 ha 2815 m2  szán tó 90,70 *

032/8 8500 m2  gyep 11,82

034/22 6 ha 6638 m2  gyep 132,11

038/27 30 ha 5115 m2  gyep 218,77

038/29 3919 m2  gyep 5,45

044/12 7 ha 0434 m2  gyep 48,95

044/2 12 ha 3656 m2  gyep 139,28

052/19 4 ha 5877 m2  gyep 47,71

079/9 8 ha 5212 m2  gyep 51,77

* Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog.



A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ÁTÁNY te le pü lé sen a Bú za ka lász Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Átány hasz -
ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Átány, Pol gár mes te ri Hi va tal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. szep tem ber 20., 10–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. szep tem ber 20., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Átány

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

0161/32-bõl 37 ha 5000 m2  gyep 490,00 *

* Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog.

——————

Bács-Kiskun megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ZSANA te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban
levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Zsa na, Ady E. u. 2., Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. ok tó ber 10., 9–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. ok tó ber 10., 13 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Zsa na

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0118/5 3 ha 1760 m2  gyep, rét 36,78

0121/1 a) 8766 m2  gyep, rét 7,63

0121/21 a) 1 ha 4203 m2  szán tó 9,37

0121/21 b) 2 ha 3716 m2  gyep, rét 18,02

0122/1 3 ha 7446 m2  gyep, rét 32,58

0129/11 15 ha 0377 m2  erdõ 21,05 Egyé ni mûv. köt.

0182/5 1 ha 1911 m2  gyep, le ge lõ 2,50 *

* Bá nya szol gal mi jog – MOL Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. (8060 m2-re).
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A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KELEBIA te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá -
ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kel ebia, Jó zsef A. u. 87., Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. ok tó ber 11., 9–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. ok tó ber 11., 13 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kel ebia

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0101 b) 5 ha 3040 m2  gyep, rét 64,71

0198 b) 5 ha 6753 m2  gyep, rét 51,84 *

0198 d) 9 ha 8514 m2  gyep, le ge lõ 58,46

0420/1 a) 9 ha 5888 m2  erdõ 31,64 Egyé ni mûv. köt.

0420/1 b) 8620 m2  gyep, le ge lõ 3,02

0420/1 c) 5004 m2  szán tó 3,50

0420/1 d) 2922 m2  szán tó 2,05

0420/1 g) 3603 m2  szán tó 2,52

0420/1 h) 1 ha 3482 m2  szán tó 9,44

0423/1 a) 23 ha 3700 m2  erdõ 77,12 Egyé ni mûv. köt.

0423/1 b) 6965 m2  szán tó 4,88

0423/1 c) 2414 m2  gyep, le ge lõ 0,84

0423/1 d) 8 ha 6223 m2  szán tó 60,36

* Bá nya szol gal mi jog – MOL Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt.

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszak
– II/2. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok a 2006. szep tem ber 18.–ok tó ber 13-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld
 árverési köz le mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se 
alap ján (II/3. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõ írá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. sza bá lya it.

5. Az ár ve ré sen min den kár pót lás ra jo go sult, az õt meg il le tõ kár pót lá si jeggyel (bank i le té ti iga zo lás, ma rad vány ér ték 
iga zo lás) részt ve het. 

Bács-Kiskun megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal BUGAC te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban
levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .
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1. Az ár ve rés he lye: Bu gac, Béke u. 28., Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. ok tó ber 4., 9–16 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. ok tó ber 5., 9 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Bu gac

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0274/14 2 ha 7373 m2  erdõ 7,66 Egyé ni mûv. köt.

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. szeptember 18.–október 13-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok a 2006. szep tem ber 18.–ok tó ber 13-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld
 árverési köz le mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se 
alap ján (II/3. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõi rá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt tud -
ni va lók kal, ki vé ve a jo go sult ság ra vo nat ko zó 5. pon tot, mely az aláb bi ak sze rint ér vé nyes.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt, aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az érin tett te le pü -
lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan dó be je len tett lak hellyel.

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KÖMLÕ te le pü lé sen a Má jus 1. Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Köm lõ hasz -
ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Köm lõ, Pol gár mes te ri Hi va tal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. szep tem ber 21., 10–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. szep tem ber 21., 12 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Köm lõ

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

017/9 1 ha 2846 m2  gyep 3,60

017/12 3806 m2  gyep 1,07

0183/1 8 ha 4066 m2  szán tó 232,40

0183/2 8232 m2  szán tó 20,00

028/12 0880 m2  szán tó 0,98

028/14 3284 m2  gyep 1,38

028/15 8062 m2  gyep 3,39

028/26 1 ha 8766 m2  szán tó 20,83

028/38 1289 m2  szán tó 3,80

028/41 5689 m2  szán tó 13,82
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A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal NYÁRLÕRINC te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz -
ná la tá ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Nyár lõ rinc, Dó zsa Gy. u. 9., Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. ok tó ber 2., 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. ok tó ber 2., 13 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Nyár lõ rinc

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

036/4 1 ha 3804 m2  erdõ 7,18 Egyé ni mûv. köt.

036/5 2 ha 7174 m2  erdõ 14,13 Egyé ni mûv. köt.

038/19 a) 3 ha 2769 m2  gyep, le ge lõ 30,80

038/19 b) 2436 m2  szán tó 0,85

045/33 c) 6 ha 2017 m2  szán tó 43,41 *

081/7 3 ha 6462 m2  erdõ 18,96 Egyé ni mûv. köt.

081/15 a) 4784 m2  szán tó 1,67

* Víz ve ze ték szol gal mi jog – Észak-Bács-Kis kun Me gyei Víz mû Vál la lat.

——————

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal JAKABSZÁLLÁS te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG)
hasz ná la tá ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Ja kab szál lás, Pe tõ fi S. u. 14., Pol gár mes te ri Hi va tal
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. ok tó ber 3., 9–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. ok tó ber 3., 13 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Ja kab szál lás

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0115/48 8334 m2  gyep, le ge lõ 1,17

0115/49 a) 2804 m2  gyep, le ge lõ 0,39

0115/49 b) 6702 m2  szán tó 2,08

0115/49 c) 3255 m2  gyü möl csös 3,97

0115/50 3946 m2  szán tó 1,22

0117/18 a) 1391 m2  erdõ 0,39 Egyé ni mûv. köt.

0117/18 b) 5992 m2  szán tó 1,86

0119/29 6689 m2  erdõ 1,07 Egyé ni mûv. köt.

0119/31 1 ha 6699 m2  erdõ 2,67 Egyé ni mûv. köt.

0129/45 3 ha 7414 m2  erdõ 5,99 Egyé ni mûv. köt.*

0137/34 a) 5707 m2  gyep, le ge lõ 0,80

0137/34 c) 6335 m2  gyep, le ge lõ 0,89

0137/37 a) 1 ha 7581 m2  szán tó 5,45

0137/37 b) 2506 m2  gyep, le ge lõ 0,35

* Föld mé ré si je le ket biz to sí tó hasz ná la ti jog – Bács-Kis kun Megyei Föld hiva tal.
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A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal CSÁSZÁRTÖLTÉS te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG)
hasz ná la tá ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/3. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Csá szár töl tés, Kos suth L. u. 169., „Te le ház”
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. ok tó ber 9., 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. ok tó ber 9., 13 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Csá szár töl tés

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

0272/3 4 ha 3160 m2  erdõ 12,08 Egyé ni mûv. köt.*

073/4 2083 m2  erdõ 0,58 Egyé ni mûv. köt.

0324/2 a) 1 ha 6467 m2  gyep, le ge lõ 1,15

0324/2 b) 4176 m2  erdõ 2,46 Egyé ni mûv. köt.

0573/2 5 ha 0676 m2  erdõ 14,19 Egyé ni mûv. köt.

0607/13 1 ha 7663 m2  szán tó 11,66

0607/22 2930 m2  erdõ 1,73 Egyé ni mûv. köt.

0632 1 ha 7655 m2  erdõ 10,42 Egyé ni mûv. köt.

* Köz sé gi min ta tér.

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert -
hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye -
ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket
és te me té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá -
roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti
Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si
jog alap ján:

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2005. ok tó ber 25-én tar -
tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

69/2005. szá mú ha tá ro za tá val a bu da pes ti Far kas ré ti és
Koz ma ut cai zsi dó te me tõk bõl a kö vet ke zõ sír he lye ket a
Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta.

Par cel la Sor Sír

Far kas ré ti zsi dó te me tõ

A 2 2
A 7 59

Par cel la Sor Sír

A 14 1
A 15 5
A/2 1 1
B 2 5
B 3 3
B 7 7
B/2 2 1
B/2 6 1
C/1 5 4
C/1 12 1
D/1 2 9
D/1 5 10
E 1/2 12
E 14 11
H 17 22
J 9 5
J 44 4
Krip ta 2 9

Koz ma ut cai te me tõ

1/A 1 20
1/A 8 16



Par cel la Sor Sír

1/A 9 19
1/A 10 20
1/A 14 13
1/B 22 1
1/B 23 4
1/B 23 34
1/C 2 29
1/C 6 21
1/C 6 27
1/C 14 1
1/D 39 2
2 1 8
2 2 1
2 2 5
2 2 13
2 2 14
2 7 25
3/C 1 18
3/C 7 3
3/C 10 17
3/C 11 19
3/C 11 23
3/D 3 25
3/D 11 3
3/J 67 6
3/J 74 7
3/J 74 41
3/J 77 21
4 1 1
4 1 3
4 2 1
4 3 6
4 10 3
4/A 1 1
4/A 10 13
4/A 10 15
4/A 11 14/A
4/A 11 17
4/A 11 20
4/A 11 21
5 1 7
5 1 8
5 1 14
5 1 16
5 1 17
5 1 20
5 1 23
5 1 24
5 1 38
5 1 40
5 21 1
5/A 18 1
5/B 1 1
5/B 1 7

Par cel la Sor Sír

5/B 1 11
5/B 1 12
5/B 1 15
5/B 1 16
5/B 4 7
5/B 5 31
5/B 6 1
5/B 8 1
5/B 8 3
5/B 8 4
5/B 8 5
5/B 8 7
5/B 8 10
5/B 8 11
5/B 8 21
5/B 9 1
5/B 9 2
5/B 9 4
5/B 9 5
5/B 9 27
5/B 9 29
5/B 10 1
5/B 10 2
5/B 10 5
5/B 10 15
5/B 10 22
5/B 10 28
5/B 11 3
5/B 11 5
5/B 11 10
5/B 11 12
5/B 11 13
5/B 11 15
5/B 11 16
5/B 11 17
5/B 11 19
5/B 11 20
5/B 11 25
5/B 11 26
5/B 11 30
5/B 11 32
7 1 20
7 3 21
7 3 22
7/A 4 10
11 31 26
15 2 5
15/A 35 3
16 3 29
17 1 17
17 2 6
17/A 5 15
17/A 5 17
17/A 6 29
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Par cel la Sor Sír

17/A/1 10 1
17/B 8 38
17/C 4 17
29/A 7 133
30/B 4 28
38/A 74 11
F 18 29
Krip ta Bal 40
Krip ta Bal 60
Krip ta Bal 120
Krip ta Jobb 56

Jó kai Anna s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert -
hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye -
ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket
és te me té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá -
roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti
Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si
jog alap ján:

1. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2005. ok tó ber 25-én
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

69/2005. szá mú ha tá ro za tá val a bu da pes ti Sal gó tar já ni
úti és Csörsz ut cai or to dox zsi dó te me tõk bõl a kö vet ke zõ
sír he lye ket a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta.

Sal gó tar já ni úti te me tõ

A bu da pes ti get tó ál do za ta i nak em lék mû ve
Ba cher Vil mos
Ba um gar ten Izi dor
Be ne dict Hen rik
Bloch Mó zes
Bruck La jos
Dux Adolf
Fé nyes Adolf
Gál Gyu la
Gold ber ger Sá mu el
Hel tai Fe renc
Hirsch ler Ig nác
Horn Ede
Ka uf mann Dá vid

Kiss Jó zsef
Kõ rö sy Jó zsef, szán tói
Ne mé nyi Amb rus
Óno di Adolf
Pur jesz Zsig mond
Qu itt ner Zsig mond, vág fal vi
Ró zsay Jó zsef, mu ra kö zi
Va dász Li pót
Vá zso nyi Vil mos
Wahr mann Mór
We iss Manf réd, cse pe li báró

Csörsz ut cai or to dox te me tõ

ó bu dai Fre u di ger csa lád
Re ich Já kob Kop pel
Suss mann Vik tor

Jó kai Anna s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert -
hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye -
ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket
és te me té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá -
roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti
Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si
jog alap ján:

1. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2006. áp ri lis 12-én
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

23/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a

Par cel la Sor Sír

Far kas ré ti te me tõ (1124 Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

7/8 1 862
935/3 1 26

Megy eri úti (Új pes ti) te me tõ (1044 Bu da pest, Megy eri
út 45.)

31-K 1 8

Rá kos pa lo tai te me tõ (1152 Bu da pest, Szent mi há lyi
út 111.)

3/5 1 45/46
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Bel vá ro si Szent Anna temp lom (1052 Bu da pest, Szer vi -
ta tér 6.)

B/IV 11-es ur na fül ke

2. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2006. má jus 8-án tar -
tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za to kat hoz ta:

30/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Fi u mei úti te me tõ (1086 
Bu da pest, Fi u mei út 16.):

Par cel la Sor Sír

27/2 1 9

31/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Fi u mei úti te me tõ (1086 
Bu da pest, Fi u mei út 16.):

Par cel la Sor Sír

36/1 1 40

32/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Fi u mei úti te me tõ (1086 
Bu da pest, Fi u mei út 16.):

Par cel la Sor Sír

34 9 22

33/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Far kas ré ti te me tõ (1124 
Bu da pest, Né met völ gyi út 99.)

Par cel la Sor Sír

18 1 96

36/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Megy eri úti (Új pes ti)
te me tõ (1044 Bu da pest, Megy eri út 45.)

Par cel la Sor Sír

2 1 180

38/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Bu da fo ki te me tõ (1222
Bu da pest, Te me tõ u. 12.)

Par cel la Sor Sír

15 1 89
15 1 90
15 1 92
15 1 93
15 1 94
15 1 96
15 1 98
15 1 99
15 1 100
15 1 101
15 1 103
15 1 104

Jó kai Anna s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke
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A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti emlék helyeket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti  Kegyeleti Bi zott ság szer -
ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Kor m. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si jog alap ján:

A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2006. áp ri lis 12-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

1. 23/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi el hunyt olim pi ai
baj no kok nyug he lyét:

Par cel la Sor Sír Név

Ta pol ca, Régi te me tõ
K2 1/2 Cser mák Jó zsef at lé ta

Keszt he lyi Szent Mik lós te me tõ
Dísz sír hely 2 2 Csík Fe renc úszó



Par cel la Sor Sír Név

Ko má ro mi Köz te me tõ
G 12 0/3 Czi bor Zol tán lab da rú gó

Szek szárd, Köz te me tõ
F 20 24 Glyka is Gyu la vívó

Ivád, Köz te me tõ
I bal ra I 3 krip ta Ivá dy Sán dor ví zi lab dá zó

Eger, Hat va ni te me tõ
II 9 17 Pó csik Dé nes ví zi lab dá zó

Ta ta bá nya, Új te le pi te me tõ
Dísz sír hely 2 14 Sze pe si Gusz táv lab da rú gó

2. 26/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi nyug he lyet:

Par cel la Sor Sír Név

Ke me cse, Re for má tus te me tõ
1 1 Ré pás sy Mi hály hon véd tá bor nok

Jó kai Anna s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye

a 2006. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-a arra kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy az
üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott árak fi -
gye lem be vé te lé vel – te gye köz zé.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem anyag -
ról szám lát be sze rez ni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
     ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 310 Ft/l
     ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 320 Ft/l

Gáz olaj 290 Ft/l

Ke ve rék 327 Ft/l

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 69. szá má ban, az 5518. ol da lon meg je lent 081178F törzs könyv szá ma he lye sen: 685689C.

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál la mi, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ-
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le,
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lítve a tu dományos ered mények iránt is nyi tott. Ily mó don a meg újuló Pénz ügyi Szem lét ha-
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6., pos tacímén: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.
Éves elõ fizetési díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................
bank szám la szá ma: ...............................................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ...............................................................................................

Kel te zés: ……………………………

                          …………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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