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tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét

 a Ma gyar Köz löny utol só ol da lán köz zé tett 2005. évi elõ fi ze té si árak ra.



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2004. évi CIV.
törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló
1949. évi XX. törvény módosításáról*

Az ön kén tes had erõ ki ala kí tá sa és a hon vé del mi in téz -
mény rend szer át ala kí tá sa ér de ké ben az Or szág gyû lés mint 
al kot mány mó do sí tó ha ta lom a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 19.  §
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ új n) pont tal egé szül ki:

(E jog kö ré ben az Or szág gyû lés)
„n) kül sõ fegy ve res tá ma dás ve szé lye ese tén vagy szö -

vet sé gi kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben meg ha tá ro zott
idõ re ki hir de ti (meg hosszab bít ja) a meg elõ zõ vé del mi
hely ze tet, és fel ha tal maz za a Kor mányt a szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te lé re.”

(2) Az Al kot mány 19.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (3) be kez dés j) és n) pont ja sze rin ti dön tés hez a
je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak a sza -
va za ta szük sé ges.”

2.  § Az Al kot mány 20.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A kép vi se lõ nem le het köz tár sa sá gi el nök, az
Alkot mány bíró ság tag ja, az ál lam pol gá ri jo gok or szág -
gyû lé si biz to sa, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke, al el nö ke 
és szám ve võ je, bíró, ügyész, köz igaz ga tá si szerv al kal ma -
zott ja – a Kormány tag ja és a po li ti kai ál lam tit kár ki vé te lé -
vel –, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja. Tör vény az össze fér he tet -
len ség egyéb ese te it is meg ál la pít hat ja.”

3.  § (1) Az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Kormány)
„h) irá nyít ja a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi

szer vek mû kö dé sét;”

(2) Az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
m) pont tal egé szül ki:

(A Kormány)
„m) a meg elõ zõ vé del mi hely zet ki hir de té sé nek kez de -

mé nye zé sét köve tõen a köz igaz ga tás, a Ma gyar Hon véd -

ség és a rend vé del mi szer vek mû kö dé sét érin tõ tör vé nyek -
tõl el té rõ in téz ke dé se ket ve zet het be; az így be ve ze tett in -
téz ke dé sek ha tá lya az Or szág gyû lés dön té sé ig, de leg fel -
jebb 60 na pig tart, azok ról a Kormány a köz tár sa sá gi el nö -
köt és az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga it fo lya ma to san
tá jé koz tat ja.”

(3) Az Al kot mány 35.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ve szély hely zet ben és meg elõ zõ vé del mi hely zet -
ben a Kormány az Or szág gyû lés fel ha tal ma zá sa alap ján
egyes tör vé nyek ren del ke zé se i tõl el té rõ ren de le te ket és in -
téz ke dé se ket hoz hat. A ve szély hely zet ben és a meg elõ zõ
vé del mi hely zet ben al kal maz ha tó sza bá lyok ról  szóló tör -
vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za ta szükséges.”

4.  § (1) Az Al kot mány VIII. fe je ze té nek címe he lyé be a
kö vet ke zõ cím lép:

„A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek”

(2) Az Al kot mány 40/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„40/A.  § (1) A Ma gyar Hon véd ség alap ve tõ kö te les sé ge 
a haza ka to nai vé del me és a nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere -
dõ kol lek tív vé del mi fel ada tok el lá tá sa.

(2) A Rend õr ség alap ve tõ fel ada ta a köz biz ton ság és a
bel sõ rend vé del me.

(3) A Ha tár õr ség alap ve tõ fel ada ta az ál lam ha tár õr zé se, 
rend jé nek fenn tar tá sa.

(4) A Ma gyar Hon véd ség fel ada ta i ról és a rá vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról  szóló, to váb bá a Rend õr ség rõl, a
Ha tár õr ség rõl, va la mint a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség -
gel össze füg gõ rész le tes sza bá lyok ról  szóló tör vé nyek el -
fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

5.  § Az Al kot mány 40/B.  § (4)–(5) be kez dé sei he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A Ma gyar Hon véd ség, a Ha tár õr ség, a Rend õr ség
és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai nem le het nek tag jai párt nak, és po li ti kai te -
vé keny sé get nem foly tat hat nak.

(5) A Ma gyar Hon véd ség nem hi va tá sos ka to nai ál lo -
má nyú tag já nak és a Ha tár õr ség nem hi va tá sos rend vé del -
mi ál lo má nyú tag já nak párt ban való te vé keny sé gé re a je -
len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za -
tá val el fo ga dott tör vény kor lá to kat ál la pít hat meg.”

6.  § (1) Az Al kot mány 70/H.  § (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Rend kí vü li ál la pot ide jén vagy ha ar ról meg elõ zõ
vé del mi hely zet ben az Or szág gyû lés a je len lé võ kép vi se -
lõk két har ma dá nak sza va za tá val ha tá roz, a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ, nagy ko rú ma -
gyar ál lam pol gár fér fi a kat – tör vény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – had kö te le zett ség ter he li. Aki nek lel ki is me re ti
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meg gyõ zõ dé se a ka to nai szol gá lat tel je sí té sé vel össze -
egyez tet he tet len, pol gá ri szol gá la tot tel je sít.”

(2) Az Al kot mány 70/H.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be -
kez dé sek kel egé szül ki, egy ben az ere de ti (3) be kez dés
szá mo zá sa (5) be kez dés re vál to zik:

„(3) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren -
del ke zõ, nagy ko rú ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra tör -
vény pol gá ri vé del mi kö te le zett sé get és rend kí vü li ál la pot
ide jé re hon vé del mi mun ka kö te le zett sé get ír hat elõ.

(4) A ter mé sze tes sze mé lyek, a jogi sze mé lyek és a jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek gaz da sá gi és
anya gi szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te lez he tõ ek.”

7.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó -
nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Al kot -
mány

a) 19.  § (3) be kez dés j) pont já ban a „dönt a fegy ve res
erõk or szá gon be lü li” szö veg rész he lyé be a „dönt a Ma -
gyar Hon véd ség or szá gon be lü li” szö veg, „a fegy ve res
erõk bé ke fenn tar tás ban való” szö veg rész he lyé be „a Ma -
gyar Hon véd ség bé ke fenn tar tás ban való” szö veg, a „va la -
mint a fegy ve res erõk kül föl di,” szö veg rész he lyé be a „va -
la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di,” szö veg;

b) 19/B.  § (1) be kez dés a) pont já ban „a fegy ve res erõk
or szá gon be lü li vagy kül föl di al kal ma zá sá ról, a fegy ve res
erõk bé ke fenn tar tás ban való rész vé te lé rõl,” szö veg rész
he lyé be „a Ma gyar Hon véd ség or szá gon be lü li vagy kül -
föl di al kal ma zá sá ról, bé ke fenn tar tás ban való részvételé -
rõl,” szö veg;

c) 19/C.  § (1) be kez dé sé ben, a 28/C.  § (5) be kez dés
h) pont já ban, a 29.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 40/B.  §
(3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „fegy ve res erõk”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg;

d) 40/B.  § (2) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõ ket” szö -
veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd sé get” szö veg;

e) 40/C.  § (1) be kez dé sé ben az „en ge dé lye zi a
 magyar,” szö veg rész he lyé be az „en ge dé lye zi a Ma gyar
Hon véd ség,” szö veg

lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Al kot mány 40/B.  § (3) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta;

b) az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi XXXI.
tör vény 6.  §-ának az Al kot mány 20.  § (5) be kez dé sét meg -
ál la pí tó szö veg ré sze, 22.  § (1) be kez dé sé nek az
 Alkotmány 35.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ját meg ál la pí tó
szö veg ré sze, va la mint (2) be kez dé se, 26.  §-ának az Al kot -
mány VIII. fe je ze té nek cí mét, 40/A.  §-át, 40/B.  § (3) és
(4) be kez dé sét, va la mint 34.  §-ának az Al kot mány 70/H.  §
(2) be kez dé sét meg ál la pí tó szö veg ré sze;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak mó do sí tá sá -
ról  szóló 1990. évi XL. tör vény 11.  § (2) be kez dé se;

d) az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi CVII.
tör vény 1.  §-ának az Al kot mány 19/E.  § (1) be kez dé sét
meg ál la pí tó szö veg ré sze, va la mint 2. és 3.  §-a;

e) a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949.
évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi XCI. tör -
vény 5. és 6.  §-a.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

2004. évi CV.
törvény

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl*

A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé gé nek, te rü le ti ép sé -
gé nek, nem zet kö zi szer zõ dé sek ben rög zí tett ha tá ra i nak,
la kos sá gá nak és anya gi ja va i nak vé del me ér de ké ben,

az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té ben be töl tött tag -
sá gá ból fa ka dó kö te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben,

a szom szé dos és más or szá gok kal való jog egyen lõ ség és 
egy más ér de ke i nek köl csön ös tisz te let ben tar tá sa alap ján,

az Euró pai Unió kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká já nak
el vét kö vet ve,

más ál la mok ellen irá nyuló erõ szak al kal ma zá sá tól
vagy az ezzel való fe nye ge tés tõl tar tóz kod va,

az ál la mok kö zöt ti vi ták bé kés meg ol dá sá ra tö re ked ve,
a há bo rút mint a vi ták meg ol dá sá nak esz kö zét el uta sít va,

a füg get len de mok ra ti kus jog ál lam al kot má nyos mû kö -
dé se kö ve tel mé nye i nek, to váb bá

az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Alap ok má nyá -
ban, a szö vet sé gi és más nem zet kö zi szer zõ dé sek ben fog -
lal tak nak meg fele lõen,

az Or szág gyû lés a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd -
ség rõl a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

ELSÕ RÉSZ

A HONVÉDELEM ALAPJAI

I. Fejezet

A HONVÉDELMI KÉPESSÉG BIZTOSÍTÉKAI

1.  § (1) A hon vé de lem nem ze ti ügy.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2004. no vem ber 8-i ülés nap ján
 fogadta el.
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(2) A Ma gyar Köz tár sa ság a nem ze ti és szö vet sé gi vé -
del mi ké pes sé gé nek fenn tar tá sá ban és fej lesz té sé ben a sa -
ját ere jé re: nem zet gaz da sá gá nak erõ for rá sa i ra, a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: Hon véd ség) fel ké szült sé gé re 
és el szánt sá gá ra, a rend vé del mi és más szer vek köz re mû -
kö dé sé re, il le tõ leg ál lam pol gá ra i nak a haza vé del me irán ti
ha za fi as el kö te le zett sé gé re és ál do zat kész sé gé re, to váb bá
a szö vet sé ges ál la mok és fegy ve res erõ ik együtt mû kö dé sé -
re és se gít ség nyúj tá sá ra, va la mint az Euró pai Unió tag ál la -
ma i nak és azok fegy ve res erõ i nek együtt mû kö dé sé re épít.

2.  § (1) A hon vé de lem re való fel ké szü lés ben és a hon vé -
del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban a gaz dál ko dó szer vek és a 
la kos ság szol gál ta tá sok, az ál lam pol gá rok pe dig sze mé -
lyes szol gá lat tel je sí té sé vel vesz nek részt.

(2) A hon vé del mi fel ada to kat a leg szük sé ge sebb rá for -
dí tás sal kell meg va ló sí ta ni. A hon vé del mi kö te le zett sé gek
tel je sí té se az érin tet tek szá má ra bé ké ben nem okoz hat
arány ta lan meg ter he lést vagy hát rányt.

3.  § A hon vé de lem ér de ké ben e tör vény meg ha tá roz za
a) a hon vé del mi kö te le zett sé gek rész le tes sza bá lya it,
b) a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban részt vevõ

ál lam i és más szer vek fel ada ta i ra és ha tás kö ré re vo nat ko zó 
alap ve tõ sza bá lyo kat,

c) a hon vé de lem irá nyí tá sá nak szer ve ze ti rend jét, fel -
ada ta it és ha tás kö re it,

d) a Hon véd ség fel ada ta it és a rá vo nat ko zó sza bá lyo -
kat,

e) a bé ke ál la pot tól el té rõ idõ szak ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat.

4.  § (1) Kü lön ha tá roz za meg a tör vény azo kat a ren del -
ke zé se ket, ame lyek nek ha tá lya csak meg elõ zõ vé del mi
hely zet és rend kí vü li ál la pot ide jé re ter jed ki.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett idõ sza kon kí vül a Har -
ma dik Rész ben meg ha tá ro zott egyes rend kí vü li in téz ke dé -
sek be ve zet he tõk szük ség ál la pot, ve szély hely zet és az
 Alkotmány 19/E.  §-a sze rin ti eset ide jén is.

II. Fejezet

A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK

A honvédelmi kötelezettségek rendszere

5.  § (1) Az ál lam pol gá rok a nem ze ti és szö vet sé gi vé del -
mi fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben ál ta lá nos hon vé del mi 
kö te le zett ség ként – az Al kot mány ban és e tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – sze mé lyes szol gá lat és va gyo ni
szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te lez he tõk.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ, nagy ko rú ma gyar ál lam pol gá ro kat sze mé lyes hon -
vé del mi kö te le zett ség ként

a) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide -
jén had kö te le zett ség,

b) rend kí vü li ál la pot ide jén hon vé del mi mun ka kö te le -
zett ség, va la mint

c) pol gá ri vé del mi kö te le zett ség

tel je sí té se ter he li.

(3) Az or szág te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ ter mé -
sze tes sze mély ál lam pol gár sá gá ra való te kin tet nél kül, to -
váb bá az ott mû kö dõ jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet (a továb biak ban együtt: szol gál -
ta tás ra kö te le zett) va gyo ni szol gál ta tás ként az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tás ra kö -
te lez he tõ.

A hadkötelezettség

6.  § (1) Az ál ta lá nos had kö te le zett ség alap ján rend kí vü -
li ál la pot ide jén és az Or szág gyû lés kü lön dön té se alap ján
meg elõ zõ vé del mi hely zet ben a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén la kó hellyel ren del ke zõ min den nagy ko rú, ma gyar
 állampolgárságú fér fi had kö te les. A had kö te le zett ség a
18. év be töl té se kor kez dõ dik, és annak az év nek a de cem -
ber 31. nap já ig áll fenn, amely ben a had kö te les a 40. évét
be töl ti.

(2) A had kö te le zett ség ma gá ban fog lal ja a
a) tá jé koz ta tá si (adat szol gál ta tá si),
b) be je len té si,
c) meg je le né si és
d) szol gá la ti

kö te le zett sé get.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem had -
kö te les az a sze mély, aki e tör vény ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en vagy azt köve tõen pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re
ka pott en ge délyt.

A katonai nyilvántartás

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

A) sze mély azo no sí tó ada tai:
a) szü le té si csa lá di és utó ne ve(i),
b) há zas sá gi csa lá di és utó ne ve(i),
c) szü le té si ide je,
d) szü le té si he lye,
e) any ja le ány ko ri, csa lá di és utó ne ve(i),
f) sze mé lyi azo no sí tó ja,

B) lak cím ada tai:
a) be je len tett la kó he lye,
b) tar tóz ko dá si he lye,
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C) to váb bi ál lam pol gár sá ga,

D) csa lá di ál la po ta,

E) a szol gá lat ter ve zé sét és tel je sí té sét be fo lyá so ló
 adatai:

a) ka to nai szol gá lat ra való al kal mas sá gát érin tõ be -
teg sé ge,

b) szo ma to met ri ai (test súly, ma gas ság, mell bõ ség
stb.) ada tai,

c) meg kez dett és be fe je zett is ko lai ta nul má nyai,
d) szak kép zett sé ge,
e) fog lal ko zá sa,
f) ide gen nyelv is me re te és annak foka,
g) gép jár mû-ve ze tõi, mun ka gép-ke ze lõi en ge dé -

lyé nek ka te gó ri á ja, ér vé nyes sé gi ide je,
h) sa ját ház tar tá sá ban el tar tott vér sze rin ti, örök be -

fo ga dott, mos to ha és ne velt gyer mek e szü le té sé -
nek ide je,

i) kül föl dön tel je sí tett ka to nai szol gá la ta, meg szer -
zett ka to nai szak kép zett sé ge, el ért rend fo ko za ta,

j) a had kö te les ka to nai szol gá la ta tel je sí té sé nek
idõ tar ta ma alatt a ki ér te sít he tõ hoz zá tar to zó neve 
és lak cí me,

F) tes ti, szel lem i fo gya té kos sá ga, sze mé lyi ség za va ra,

G) a cse lek võ ké pes sé gét érin tõ gond nok ság alá he lye -
zé se,

H) ká bí tó szer rel vagy ká bí tó ha tá sú anyag gal kap cso la -
tos szen ve dély be teg sé ge,

I) az elõ ze tes le tar tóz ta tás, házi õri zet, il le tõ leg lak -
hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé sé nek, va la mint e kény -
szer in téz ke dé sek meg szün te té sé nek idõ pont ja,

J) a vele szem ben fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás, a
ki sza bott fõ- és mel lék bün te tés,

K) a sza bad ság vesz tés meg kez dé sé nek ide je, sza ba du -
lá sá nak vár ha tó ide je, sza ba du lá sá nak idõ pont ja,

L) a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet -
kez mé nyek aló li men te sí té se,

M) el ha lá lo zá sa,

N) kül föl di le te le pe dé se,

O) az ál lam pol gár ság meg szû né se,

P) szol gá la ti ada tai:

a) a szol gá lat for má ja (fegy ve res, fegy ver nél kü li
ka to nai és pol gá ri), tí pu sa (sor ka to na, tar ta lé kos,
pót tar ta lé kos, hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén tes),
kez de te, be fe je zé se,

b) meg szer zett ka to nai szak kép zett sé ge,
c) az el ért rend fo ko za ta,
d) a szol gá lat tel je sí té sé nek he lye (a ka to nai, rend -

vé del mi szer ve zet),
e) a szol gá lat so rán el ért cí mei, osz tá lyos fo ko za ta

és a meg szer zett szak mai gya kor la ta,

R) a tár sa da lom biz to sí tá si és szo ciá lis el lá tás hoz szük -
sé ges ada tai:

(a hon vé del mi kö te le zett ség tel je sí té sé vel össze füg gõ
bal eset, be teg ség vagy ha lál eset  miatt jo go sult ese té ben)

a) a le sze re lés ide je,

b) az utol só szol gá la ti he lye,

c) a be vo nu lá sa elõt ti mun ka he lye,

d) bal ese té nek, be teg sé gé nek ide je, kö vet kez mé -
nye, el ha lá lo zá sá nak oka, ide je,

e) a le sze re lés oka,

f) a le sze re lés utá ni al kal mas sá gi foka,

g) mun ka kö re, mun ka he lye,

h) nyug díj-fo lyó sí tá si törzs szá ma,

i) el is mert szol gá la ti ide jé nek kez de te,

j) a mun ka ké pes ség csök ke né sé nek foka,

k) a szo ciá lis el lá tás meg íté lé sé hez szük sé ges mér -
ték ben a va gyo ni hely ze te,

l) adó azo no sí tó jele (az adó kö te les jö ve de lem mel
össze füg gõ adó ha tó sá gi adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség tel je sí té se cél já ból),

m) az igény jo go sult hoz zá tar to zó sze mé lyi ada tai
(név, szü le té si hely és idõ, lak cím), a szo ciá lis el -
lá tás meg íté lé sé hez szük sé ges va gyo ni hely ze te,
va la mint az el lá tá sok jut ta tá sá ról tör té nõ adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból
adó azo no sí tó jele és nyug díj fo lyó sí tá si törzs szá -
ma,

n) tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jele.

(2) A po ten ci á lis had kö te les re vo nat ko zó ada to kat a
had kö te les kor fel sõ ha tá rá ig a Hon véd ség köz pon ti adat -
fel dol go zó szer ve, azt köve tõen a Hon véd ség köz pon ti
irat tá ro zás ra ki je lölt szer ve ke ze li. Rend kí vü li ál la pot és
meg elõ zõ vé del mi hely zet ide jén a had kö te les re vo nat ko -
zó ada to kat a had kö te les kor fel sõ ha tá rá ig a had ki egé szí tõ 
pa rancs nok ság és a Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó
szer ve, azt köve tõen a Hon véd ség köz pon ti irat tá ro zás ra
ki je lölt szer ve ke ze li.

(3) A had kö te le zett ség tõl füg get le nül – a meg szer zett
ér dek vé del mi jo go sult ság gal járó szol gál ta tá sok biz to sí tá -
sa ér de ké ben – a (2) be kez dés ben em lí tett szer vek az
(1) be kez dés A), B), P) és R) pont já ban meg ha tá ro zott ada -
to kat az ér dek vé del mi jo go sult ság meg szû né sét köve tõen
3 évig õr zik meg.

(4) Az (1) be kez dés I)–L) pont já ban meg ha tá ro zott
– bün te tõ el já rás sal, bün te tés sel, bün te tés-vég re haj tás sal és 
a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet kez mé -
nyek aló li men te sí tés sel össze füg gõ – ada to kat a kény szer -
in téz ke dés meg szün te té se, illetve a men te sí tés nap já nak
ha tá lyá val tö röl ni kell.

(5) A sze mé lyi azo no sí tót a ka to nai szer ve ze tek egy más
kö zöt ti adat szol gál ta tá sá ban bel sõ azo no sí tó ként, va la -
mint a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás sal való kap -
cso lat tar tás ban hasz nál hat ják.
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(6) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a had kö te les ada ta it
a ka to nai szol gá lat idõ tar ta má ra annak a ka to nai szer ve zet -
nek adja át, amely nél a had kö te les a ka to nai szol gá la tát tel -
je sí ti. Ha a had kö te les pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re ka pott 
en ge délyt, az (1) be kez dés A) pont já nak a)–e) al pont já ban, 
a B) és D) pont já ban, va la mint az E) pont já nak a), c)–g) al -
pont já ban meg ha tá ro zott ada ta it a me gyei (fõ vá ro si) mun -
ka ügyi köz pon to kat fel ügye lõ mi nisz té riu m ille té kes szer -
vé nek kell meg kül de ni.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság és a Hon véd ség köz pon ti adat -
fel dol go zó szer ve csak a had kö te les (po ten ci á lis had kö te -
les) ké rel mé re, il le tõ leg tör vény ben elõ írt eset ben és szerv -
nek szol gál tat hat ada to kat.

(8) A ka to nai nyil ván tar tás sza bá lya it a hon vé del mi mi -
nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

Adatszolgáltatás a katonai nyilvántartáshoz

8.  § (1) A ka to nai nyil ván tar tás ba vé tel hez, majd a nyil -
ván tar tott ada tok pon to sí tá sá hoz a sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tás köz pon ti szer ve a pol gá rok sze mé lyi ada -
ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi
LXVI. tör vény 17.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott ada to kat a po ten ci á lis had kö te les kor ba lé -
põk rõl a ka to nai nyil ván tar tás ba vé tel évé nek ja nu ár 31.
nap já ig, a ka to nai nyil ván tar tás ban le võk rõl pe dig ada ta ik
meg vál to zá sa után fo lya ma to san – a sze mé lyi azo no sí tó
al kal ma zá sá val – szol gál tat ja a Hon véd ség köz pon ti adat -
fel dol go zó szer vé nek.

(2) Bé ke idõ ben a jegy zõ a Hon véd ség köz pon ti adat fel -
dol go zó szer vé nek meg ke re sé sé re kö te les köz re mû köd ni
az ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén be je len tett la kó -
hellyel ren del ke zõ po ten ci á lis had kö te le sek sze mély azo -
no sí tó, lak cím- és anya köny vi ada ta i nak pon to sí tá sá ban.

(3) A had kö te le zett ség be ve ze té sét köve tõen a jegy zõ a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság meg ke re sé sé re kö te les köz -
re mû köd ni az ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén be je -
len tett la kó hellyel ren del ke zõ had kö te le sek sze mély azo -
no sí tó, lak cím- és anya köny vi ada ta i nak pon to sí tá sá ban.

(4) A Hon véd ség, va la mint a Ha tár õr ség, a rend õrség, a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet, a vám- és pénz ügy õr ség, a ka taszt ró fa vé de lem,
va la mint a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság (a Hon -
véd ség ki vé te lé vel a töb bi szerv a továb biak ban e tör vény -
ben együtt: rend vé del mi szer vek) a hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyuk ban szol gá la tot tel je sí tõ po ten ci á lis had kö -
te le sek nek a 7.  § (1) be kez dé se A), B) és P) pont já ban meg -
ha tá ro zott ada ta i ra vo nat ko zó an – a Hon véd ség köz pon ti
adat fel dol go zó szer ve ré szé re min den év de cem ber
31. nap já ig – kö te le sek tá jé koz ta tást adni.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint szol gál ta tott ada tok
alap ján a Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve a po -

ten ci á lis had kö te lest ab ban az év ben, amely ben a 18. évét
be töl ti, va la mint a ho no sí tott, vissza ho no sí tott po ten ci á lis
had kö te lest a rá vo nat ko zó adat szol gál ta tást köve tõen
– utó la go san – ka to nai nyil ván tar tás ba ve szi.

9.  § (1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szá má ra ada tot
szol gál tat a had kö te les

a) tes ti és szel lem i fo gya té kos sá gá ról, személyiség -
zavaráról; ká bí tó szer rel és ká bí tó ha tá sú anyag gal kap cso -
la tos szen ve dély be teg sé gé rõl; ön gyil kos sá gi haj la má ra
 utaló tény rõl az egész ség ügyi in téz mény,

b) cse lek võ ké pes sé get érin tõ gond nok ság alá he lye zé -
sé rõl: a bí ró ság, ide ig le nes gond nok ság alá he lye zé se ese -
té ben a jegy zõ.

(2) A Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer ve szá -
má ra ada tot szol gál tat a po ten ci á lis had kö te les, il le tõ leg a
had kö te les

a) leg alább 36%-ot el érõ mun ka ké pes ség-csök ke né sé -
rõl: az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos
 Orvosszakértõi In té ze te,

b) el ha lá lo zá sá ról, fõ- és mel lék bün te té sé rõl és a bün -
te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek
aló li men te sí té sé rõl, ál lam pol gár ság ról való le mon dá sá -
ról: a Bel ügy mi nisz té ri um ille té kes szer ve,

c) sza bad ság vesz tés bün te té se meg kez dé sé nek idõ -
pont já ról, sza ba du lá sa vár ha tó ide jé rõl és sza ba du lá sa idõ -
pont já ról: az Igaz ság ügyi Mi nisz té riu m Bün te tés-vég re -
haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá gá nak ille té kes szer ve,

d) hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba fel vett, el -
bo csá tott vagy nyug ál lo mány ba he lye zett had kö te le sek -
rõl: a Hon véd ség, va la mint a rend vé del mi szer ve ket irá -
nyí tó mi nisz ter ál tal ki je lölt köz pon ti szerv.

(3) A Bel ügy mi nisz té ri um köz pon ti nyil ván tar tó szer ve
a po ten ci á lis had kö te le sek és a had kö te le sek adat vál to zá -
sa i ról, a had kö te les elõ ze tes le tar tóz ta tá sa, lak hely el ha -
gyá si ti lal ma és házi õri ze te el ren de lé sé rõl, a had kö te les re
ki sza bott fõ- és mel lék bün te tés rõl, a had kö te les bün te tett
elõ éle té hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek aló li
men te sü lé sé rõl, va la mint az ál lam pol gár ság ról való le -
mon dá sá ról, to váb bá azok ról, akik kül föld re tör té nõ ki te -
le pü lé sü ket be je len tet ték, de a ma gyar or szá gi lak cí mü ket
meg tar tot ták, a Hon véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer -
ve ré szé re – a sze mé lyi azo no sí tó al kal ma zá sá val, annak
hi á nyá ban a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok kal –
szol gál tat ada tot.

(4) A 8–9.  §-ban meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sok té rí -
tés men te sek.

Tájékoztatási kötelezettség

10.  § (1) A meg elõ zõ vé del mi hely zet ide jén és rend kí -
vü li ál la pot ban a had kö te les a nyil ván tar tott ada tok pon to -
sí tá sá hoz a be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes jegy zõ -
nek és a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak – azok meg ke re -
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sé sé re – kö te les tá jé koz ta tást adni a ka to nai szol gá lat ter -
ve zé sét és tel je sí té sét be fo lyá so ló, a 7.  § (1) be kez dé sé nek
A)–E) pont já ban meg ha tá ro zott ada ta i ról és azok vál to zá -
sá ról.

(2) A had kö te le zett ség be ve ze té se után a he lyi ka to nai
igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság ke ze li az ille té kességi te rü le tén be je -
len tett la kó hellyel ren del ke zõ had kö te le sek ada ta it a Hon -
véd ség köz pon ti adat fel dol go zó szer vé nek adat szol gál ta -
tá sa alap ján.

A bejelentési kötelezettség

11.  § (1) A had kö te les be je len te ni tar to zik, ha
a) gyer me ke i nek szá ma,
b) pol gá ri szak kép zett sé ge (pl. gép jár mû-ve ze tõi en ge -

dély meg szer zé se),
c) fog lal ko zá sa (be osz tá sa, mun ka kö re),
d) is ko lai vég zett sé ge,
e) so ro zá sát köve tõen az egész sé gi ál la po ta a ka to nai

szol gá lat ra való al kal mas sá gát érin tõ en

meg vál to zik, to váb bá

f) a ka to nai szol gá lat fél be sza kí tá sá nak oka meg szûnt,
g) ide gen nyelv-is me re tet ta nú sí tó bi zo nyít ványt (kö -

zép- vagy fel sõ fo kú nyelv vizs ga) szer zett.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség
nem ter he li azt a had kö te lest, aki a szol gá lat tel je sí té se
 alóli fel men té sé rõl ér te sí tést ka pott.

(3) A had kö te les az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
to kat a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak je len ti be a vál to -
zást kö ve tõ 8 na pon be lül írás ban vagy – sze mé lyes meg je -
le nés ese tén – szó ban. A vál to zá sok be je len té sé hez csa tol -
ni kell, sze mé lyes meg je le nés ese tén pe dig be kell mu tat ni
a meg fe le lõ ok ira tot vagy annak hi te les má so la tát.

(4) A kö te le zett sé ge tel je sí té sé re kép te len had kö te les
he lyett a kö ze li hoz zá tar to zó vagy a tör vé nyes kép vi se lõ
te het be je len tést.

A megjelenési kötelezettség

12.  § A had kö te les nek a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
fel hí vá sá ra a meg je lölt he lyen és idõ ben meg kell je len nie
ada ta i nak el len õr zé se és egyez te té se, ka to nai al kal mas sá -
gá nak meg ál la pí tá sa, or vo si vizs gá lat, va la mint gyógy ke -
ze lés cél já ból.

A sorozás

13.  § (1) A had kö te les nek so ro zás cél já ból meg kell je -
len nie a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság fel hí vá sá ban meg je -
lölt he lyen és idõ ben.

(2) So ro zás ra kell ren del ni azt a had kö te lest,
a) aki nek a ka to nai szol gá lat ra tör té nõ be hí vá sát ter ve -

zik, és egész sé gi al kal mas sá ga még nem ke rült meg ál la pí -
tás ra,

b) aki pol gá ri szol gá lat en ge dé lye zé se irán ti ké rel met
nyúj tott be.

(3) Men tes a so ro zás alól, aki
a) moz gás kép te len,
b) ön ma ga el lá tá sá ra kép te len,
c) szel lem i fo gya té kos sá ga vagy el me be teg sé ge  miatt

ma ga te he tet len,
d) sü ket, néma vagy sü ket né ma,
e) vak vagy egyik szem e hi ány zik,
f) cse lek võ ké pes sé gét érin tõ gond nok ság alatt áll, il le -

tõ leg
g) aki nek bár me lyik vég tag ja tel je sen mû kö dés kép te -

len vagy hi ány zik.

14.  § A so ro zá son meg je le nõ had kö te les az egész sé gi
al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság fel hí vá sá ban meg ha tá ro zott or vo si iga zo lást
kö te les ma gá val vin ni és a so ro zó bi zott ság nak be mu tat ni.

15.  § (1) A so ro zást el sõ- és má sod fo kú so ro zó bi zott ság
vég zi. Az el sõ fo kú so ro zó bi zott sá got a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság ve ze tõ je, a má sod fo kú so ro zó bi zott ság el nö -
két a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke je lö li ki.

(2) Az el sõ fo kú so ro zó bi zott ság el nö ke a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság ve ze tõ je ál tal ki je lölt hi va tá sos ka to na, tag -
ja a bel gyó gyász és a se bész so ro zó szak or vos, va la mint a
pszi cho ló gus. A so ro zó bi zott ság mun ká já ban a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je igé nyé nek meg fele lõen a so -
ro zó bi zott ság szék he lye sze rin ti pol gár mes ter ál tal ki je lölt 
ki se gí tõ sze mé lyek vesz nek részt.

(3) A so ro zó bi zott ság or vos tag ja it a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság ve ze tõ jé nek meg ke re sé se alap ján az or vost
fog lal koz ta tó egész ség ügyi in té zet ve ze tõ je, illetve a te rü -
le ti leg ille té kes tisz ti fõ or vos je lö li ki.

16.  § (1) A so ro zó bi zott ság az egész sé gi ál la pot alap ján
dönt a had kö te les ka to nai al kal mas sá gá nak fo ko za tá ról, a
sze mé lyi adott sá gok és a kép zett ség figye lembevételével
meg ál la pít ja a ter ve zett be osz tá sát, a be hí vás ter ve zett ide -
jét és he lyét.

(2) A so ro zás kor meg ál la pít ha tó ka to nai al kal mas sá gi
fo ko za tok: „ka to nai szol gá lat ra al kal mas”, „ka to nai szol -
gá lat ra ide ig le ne sen al kal mat lan” és „ka to nai szol gá lat ra
al kal mat lan”.

(3) A ka to nai al kal mas sá gi fo ko za tok is mér ve it a hon -
vé del mi mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter
együt tes ren de let ben ál la pít ja meg.

(4) Ha a so ro zás kor a had kö te les ka to nai al kal mas sá gi
fo ko za tát múló jel le gû be teg sé ge  miatt nem le het meg ál la -
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pí ta ni, a had kö te lest fel gyó gyu lá sa után a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság is mé telt so ro zás ra ren del he ti.

17.  § (1) A so ro zó bi zott ság a so ro zás ered mé nyé rõl ha -
tá ro za tot hoz, ame lyet a so ro zó bi zott ság el nö ke ki hir det. A 
ha tá ro za tot a had kö te les nek írás ban is kéz be sí te ni kell. Az
el sõ fo kú so ro zó bi zott ság ha tá ro za ta ellen fel leb be zés nek
van he lye. A fel leb be zé si ha tár idõt a had kö te les ré szé re
való kéz be sí tés tõl kell szá mí ta ni. A had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság hoz be nyúj tott fel leb be zést a má sod fo kú so ro -
zó bi zott ság bí rál ja el. A má sod fo kú jog erõs ha tá ro zat bí ró -
sá gi fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló ke re set le vél be nyúj tá sá nak
a ka to nai szol gá lat tel je sí té sé re nincs ha lasz tó ha tá lya, de a 
fél a ke re set le vél ben a be hí vás el ha lasz tá sát kér he ti.

(2) A má sod fo kú so ro zó bi zott ság el nö ke a Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ke ál tal ki je lölt hi va tá sos ka to na, tag ja a Hon -
véd ség köz pon ti egész ség ügyi szer ve ze té nek al kal mas -
ság vizs gá ló or vo sa és pszi cho ló gu sa, a had kö te les la kó he -
lye sze rin ti had ki egé szí tõ pa rancs nok ság so ro zó szak fõ or -
vo sa és a had ki egé szí tõ pa rancs nok ál tal ki je lölt hi va tá sos
ka to na.

(3) Be so ro zott az a had kö te les, aki nek a ka to nai szol gá -
lat ra való al kal mas sá gát meg ál la pí tot ták és ka to nai szol gá -
lat ra al kal mas fo ko za tot ka pott.

(4) A had kö te les a had kö te le zett sé gé nek tar ta ma alatt
kér he ti ka to nai szol gá lat ra való egész sé gi al kal mas sá gá -
nak új bó li meg ál la pí tá sát, ha egész sé gi ál la po tá ban olyan
vál to zás állt be, amely a ka to nai szol gá lat ra való al kal mas -
sá gát érin ti. A ké re lem hez csa tol ni kell az egész sé gi ál la -
pot meg vál to zá sát ta nú sí tó or vo si iga zo lást. A ké rel met a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ál tal ki je lölt el sõ fo kú sorozó -
bizottság, az el sõ fo kú ha tá ro zat ellen be nyúj tott fel leb be -
zést pe dig a má sod fo kú so ro zó bi zott ság bí rál ja el. A má -
sod fo kú jog erõs ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra irá -
nyuló ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ka to nai szol gá lat tel je -
sí té sé re nincs ha lasz tó ha tá lya, de a fél a ke re set le vél ben a
be hí vás el ha lasz tá sát kér he ti.

A megjelenési kötelezettség egyéb esetei

18.  § (1) A had kö te les a ka to nai szol gá lat ra való egész -
sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá val össze füg gõ or vo si (szak -
orvosi) vizs gá lat nak kö te les ma gát alá vet ni, és e cél ból a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság, a so ro zó bi zott ság, il le tõ leg
a jegy zõ ál tal meg ha tá ro zott gyógy in té zet ben és idõ pont -
ban kö te les meg je len ni.

(2) A had kö te les a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság fel hí -
vá sá ra kö te les meg je len ni a ka to nai ok ira tok át vé te le,
illetve vissza adá sa cél já ból. A had kö te les az ok ira tok át vé -
te lét, meg õr zé sét, il le tõ leg vissza adá sát nem ta gad hat ja
meg.

A tájékoztatási, bejelentési és megjelenési
kötelezettséghez kapcsolódó egyéb rendelkezések

19.  § (1) A kül föl dön tar tóz ko dó had kö te les tá jé koz ta tá -
si, be je len té si és meg je le né si kö te le zett sé gé re az e tör -
vény ben fog lal ta kat meg fele lõen kell al kal maz ni.

(2) A so ro zás le bo nyo lí tá sá hoz, a ka to nai nyil ván tar tás
egyez te té sé hez és el len õr zé sé hez, va la mint a be vo nu lás
vég re haj tá sá hoz meg fele lõen be ren de zett he lyi sé get és a
so ro zás nál köz re mû kö dõ – a pol gár mes te ri hi va tal nál fog -
lal koz ta tott – ki se gí tõ sze mély ze tet a me gyei köz gyû lés el -
nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter ál tal ki je lölt pol gár -
mes ter biz to sít ja.

(3) Aki meg je le né si kö te le zett sé gé nek ön hi bá já ból nem
tesz ele get, azt a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ jé nek 
ha tá ro za ta sze rint a rend õrség elõ ve ze ti. Aki kö te le zett sé -
gé nek azért nem tesz ele get, hogy ez ál tal ki von ja ma gát a
ka to nai szol gá lat tel je sí té se alól, bün te tõ jo gi fe le lõs ség gel
tar to zik.

A szolgálati kötelezettség

20.  § A szol gá la ti kö te le zett ség ke re té ben a had kö te les
fegy ve res ka to nai szol gá la tot tel je sít.

A katonai szolgálat

21.  § (1) A ka to nai szol gá la tot a Hon véd ség szer ve ze te i -
nél kell tel je sí te ni.

(2) A ka to nai szol gá lat cél ja a nem ze ti és szö vet sé gi vé -
del mi fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a had kö te le sek ki -
kép zé se, fel ké szí té se a ka to nai fel ada tok ra, il le tõ leg a
Hon véd ség vé del mi ké pes sé gé nek erõ sí té se.

(3) A ka to nai szol gá lat idõ tar ta ma meg elõ zõ vé del mi
hely zet ide jén leg fel jebb 12 hó nap. Ez a kor lá to zás nem
vo nat ko zik a rend kí vü li ál la pot ide jé re.

(4) A had kö te les ka to nát a had kö te le zett ség meg szün te -
té sét kö ve tõ 30 na pon be lül le kell sze rel ni.

Behívás és bevonulás katonai szolgálatra

22.  § (1) A be hí vás ra ter vez he tõ lét szá mot, a ka to nai
szol gá lat idõ tar ta mát, a ka to nai szol gá lat ra való be hí vás
idõ pont ja it a hon vé del mi mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja
meg, a had kö te le se ket fo ga dó ka to nai szer ve ze te ket pe dig
a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke je lö li ki.

(2) A had kö te le sek be hí vá sa be hí vó pa ranccsal tör té nik,
ame lyet a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a be hí vott nak kéz -
be sít.
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(3) A be hí vás ra ke rü lõ ket a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság a Hon véd ség szer ve ze te i nek igé nye alap ján vá laszt ja
ki a be so ro zot tak kö zül.

(4) Nem hív ha tó be ka to nai szol gá lat ra az a had kö te les,
aki(t)

a) ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan,

b) pol gá ri szol gá lat irán ti ké rel met nyúj tott be, annak
el bí rá lá sá ig,

c) sa ját ház tar tá sá ban há rom vagy en nél több kis ko rú
vér sze rin ti, örök be fo ga dott, mos to ha vagy ne velt gyer -
mek el tar tá sá ról gon dos ko dik. E ren del ke zés al kal ma zá sa
szem pont já ból ne velt gyer mek az, akit a had kö te les leg -
alább egy éve tart el sa ját ház tar tá sá ban,

d) a vele 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 ko nát vagy há zas -
tár sát (élet tár sát) egye dül ápol ja, gon doz za,

e) a vele kö zös ház tar tás ban élõ 18 éven alu li gyer me -
két egye dül tart ja el,

f) or szág gyû lé si, euró pai par la men ti vagy he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõ je lölt ként, pol gár mes ter je lölt ként, ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõ je lölt ként nyil ván tar -
tás ba vet tek vagy meg vá lasz tot tak, a je lölt sé ge, il le tõ leg
man dá tu ma (meg bí za tá sa) fenn ál lá sá ig,

g) meg ha gyás ban ré sze sült,

h) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos
vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja, to váb bá

i) aki nek kö zös ház tar tás ban élõ há zas tár sa (élet tár sa)
ka to nai szol gá la tot tel je sít.

23.  § (1) A had kö te les a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ál tal ki adott be hí vó pa rancs ra, az azon meg je lölt ok ira ta i -
val, a pa rancs ban meg ha tá ro zott idõ pont ban és hely re kö -
te les a ka to nai szol gá lat tel je sí té se cél já ból be vo nul ni.

(2) A já ró ké pes had kö te les a be hí vó pa rancs nak ak kor is
kö te les ele get ten ni, ha a ka to nai szol gá lat ra való be vo nu -
lá sát az idõ köz ben ke let ke zett múló fo gya té kos sá ga vagy
meg be te ge dé se ne he zí ti.

(3) A had kö te les – já ró kép te len sé ge ese tén – az aka dá -
lyoz ta tá sát kö te les ha la dék ta la nul írás ban be je len te ni a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti be je len tés hez csa tol ni kell a
ke ze lõ or vos, il le tõ leg a had kö te lest gyógy ke ze lés ben ré -
sze sí tõ in té zet iga zo lá sát. Az iga zo lás nak tar tal maz nia kell 
a gyó gyu lás vár ha tó idõ pont ját is.

24.  § (1) Be vo nu lás kor a had kö te les sze mély azo no sí tó
iga zol vá nyát és út le ve lét a be vo nu lás he lyén a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság kép vi se lõ je a fo ga dó ka to nai szer ve -
zet ré szé re át ad ja. A ka to nai szol gá lat tel je sí té se alatt a
sze mé lyi iga zol ványt és az út le ve let az állományille té kes
pa rancs nok ság õrzi. Az át vett sze mé lyi ok ira to kat a le sze -
re lés sel egy ide jû leg a le sze relt ré szé re vissza kell adni.

(2) A had kö te les ka to nai szol gá la ta ak kor kez dõ dik,
ami kor õt a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság tól a ka to nai szer -
ve zet kép vi se lõ je át vet te.

(3) Az át vé tel elõtt a had kö te lest – ké ré sé re – or vo si
vizs gá lat nak kell alá vet ni. Ha a ka to nai szol gá lat ra való
egész sé gi al kal mas ság min den két sé get ki zá ró an meg ál la -
pít ha tó, a had kö te lest át kell adni a fo ga dó ka to nai szer ve -
zet kép vi se lõ jé nek.

A katonai szolgálat félbeszakítása

25.  § (1) Az állományille té kes pa rancs nok fél be sza kít ja
azon had kö te les ka to na szol gá la tát,

a) aki nek meg elõ zõ vé del mi hely zet ide jén, 30 na pon
túl gyó gyu ló be teg sé gét a ka to nai szol gá lat alatt ál la pí tot -
ták meg, be teg sé ge meg szû né sé ig;

b) aki nek a 22.  § (4) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti
kö te le zett sé gét a be vo nu lá sa után ál la pí tot ták meg, e kö te -
le zett sé ge fenn ál lá sá ig;

c) aki nek elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ren del ték el.

(2) A ka to nai szol gá la tot az arra vo nat ko zó ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kell fél be sza kí ta ni.

(3) A szol gá lat fél be sza kí tá sa irán ti be ad vány hoz a fél -
be sza kí tás okát bi zo nyí tó ok ira tot csa tol ni kell.

(4) A szol gá lat nak az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö -
te le zett ség  miatti fél be sza kí tá sát a ka to na vagy az el tar tás -
ra szo ru ló hoz zá tar to zó is kez de mé nyez he ti az állomány -
ille té kes pa rancs nok nál.

(5) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti fél be sza kí tás a ka -
to nai bün te tõ el já rás ban el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta tás
ese tén a Ka to nai Ügyész ség ja vas la tá ra mel lõz he tõ.

(6) Aki nek a szol gá la tát fél be sza kí tot ták, azt a szol gá -
lat ból el kell bo csá ta ni. A fél be sza kí tás tar ta ma a ka to nai
szol gá la ti ide jé be nem szá mít be.

26.  § A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a ka to nai szol gá -
lat fél be sza kí tá sát meg szün te ti, ha tu do má sá ra jut, hogy a
fél be sza kí tás oka már nem áll fenn, illetve, ha a csa lád -
fenn tar tói ok ból adott ked vez mény ese tén a had kö te les a
csa lád fenn tar tói kö te le zett sé gét ön hi bá já ból nem tel je sí ti.

Leszerelés a katonai szolgálatból

27.  § (1) A ka to nai szol gá lat idõ tar ta má nak le töl té se
után a had kö te lest a hon vé del mi mi nisz ter ren de le te alap -
ján az állományille té kes pa rancs nok pa rancs ban le sze re li.

(2) Az állományille té kes pa rancs nok sa ját ha tás kö ré ben 
le sze re li azt a had kö te lest, aki(nek),

a) meg szü le tett a har ma dik gyer mek e, a le töl tött szol -
gá la ti idõ tõl füg get le nül, ha la dék ta la nul,
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b) ka to nai szol gá lat ra való vég le ges al kal mat lan sá gát
– szük sé ges gyógy ke ze lést köve tõen – ál la pí tot ták meg, a
meg ál la pí tást kö ve tõ 8 na pon be lül,

c) sza bad ság vesz tés bün te té se vég re haj tá sát a bí ró ság
nem ka to nai bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben ren del te el,
amennyi ben annak vég re haj tá sa nem ha laszt ha tó el, vagy

d) aki a had kö te le zett ség fel sõ kor ha tá rát el ér te.

A polgári szolgálat teljesítésének engedélyezése

28.  § (1) A pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé nek en ge dé lye zé -
se irán ti ké rel met a be hí vó pa rancs kéz be sí té sét kö ve tõ
3. mun ka na pig le het be nyúj ta ni.

(2) A ké rel met a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ jé -
hez vagy a la kó hely sze rin ti me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va tal hoz kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ada to kat tar tal ma zó for ma nyom -
tat ványt csa tol ni kell. Az a had kö te les, aki nek a pol gá ri
szol gá lat tel je sí té sé re irá nyuló ké rel mét el uta sí tot ták,
újabb ké rel met nem nyújt hat be.

(3) A ké re lem be nyúj tá sa a had kö te lest a meg je le né si és
be je len té si kö te le zett ség tel je sí té se alól nem men te sí ti.

29.  § (1) A pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re vo nat ko zó en -
ge dély irán ti ké rel met a la kó hely sze rin ti me gyei (fõ vá ro -
si) köz igaz ga tá si hi va tal bí rál ja el. A had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság az el já rás ban ügy fél ként ve het részt.

(2) A pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re vo nat ko zó en ge dély
irán ti ké rel met el kell uta sí ta ni, ha a kö rül mé nyek bõl a lel -
ki is me re ti okra való hi vat ko zás alap ta lan sá ga meg ál la pít -
ha tó.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból lelki -
ismereti ok nak kell te kin te ni min den olyan in do kot, amely
össze függ a ké rel me zõ sze mé lyi sé gét meg ha tá ro zó va la -
mely lé nye ges val lá si, er köl csi vagy egyéb ter mé sze tû
meg gyõ zõ dés sel.

30.  § (1) Az a had kö te les, aki pol gá ri szol gá lat tel je sí té -
sé re ka pott en ge délyt, ka to nai szol gá la tot ké rel mé re sem
tel je sít het.

(2) A pol gá ri szol gá lat idõ tar ta ma a ka to nai szol gá lat
idõ tar ta má val meg egye zik.

(3) A pol gá ri szol gá la tot a hon vé de lem ér de ké ben mû -
kö dõ szer ve zet nél, in téz mény nél kell tel je sí te ni. Pol gá ri
szol gá lat nem tel je sít he tõ a Hon véd ség nél és a rend vé del -
mi szer vek nél, va la mint az e szer ve ket irá nyí tó köz igaz ga -
tá si szer vek nél, to váb bá a köz igaz ga tá si szerv hon vé del mi
(rend vé del mi) igaz ga tá si ko or di ná ci ós, vé del mi fel ké szü -
lé si fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nél. A pol gá ri szol -
gá la tot a ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül
meg kell kez de ni.

(4) A pol gá ri szol gá lat ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo -
kat kü lön tör vény ha tá roz za meg.

A hadkötelezettségbõl való elbocsátás

31.  § A had kö te les kor fel sõ ha tá rá nak be töl té se kor [6.  § 
(1) bek.] a had kö te les a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság tól
írá sos ér te sí tést kap ar ról, hogy a had kö te le zett ség már
nem ter he li. Az ér te sí tés sel egy ide jû leg ki kell adni ré szé re 
a had kö te le zett ség alap ján le töl tött ka to nai szol gá lat ról
 szóló iga zo lást.

A polgári védelmi kötelezettség

32.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ, nagy ko rú ma gyar ál lam pol gá ro kat pol gá ri vé -
del mi kö te le zett ség ter he li.

(2) A pol gá ri vé del mi kö te le zett ség cél ja fegy ve res
össze üt kö zés vagy annak ve szé lye és ka taszt ró fa hely zet
ese tén a la kos ság éle té nek meg óvá sa, az élet ben ma ra dás
fel té te le i nek biz to sí tá sa, va la mint az ál lam pol gá rok fel ké -
szí té se azok ha tá sá nak le küz dé sé re és a túl élés fel té te le i -
nek meg te rem té sé re.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ér de ké ben a
pol gá ri vé del mi kö te le zett ség fér fi ak ra 18–55., nõk re
18–50. éves ko ru kig ter jed ki.

(4) A pol gá ri vé del mi kö te le zett ség rész le tes sza bá lya it
kü lön tör vény ál la pít ja meg.

A honvédelmi munkakötelezettség

33.  § (1) Az Al kot mány nak meg fele lõen ki hir de tett
rend kí vü li ál la pot ese tén hon vé del mi mun ka kö te le zett ség
ren del he tõ el.

(2) A hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alap ján a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ ma gyar
 állampolgárok – a fér fi ak 18–60., a nõk 18–55. éves ko ru -
kig – tar tó san vagy idõ le ge sen, ké pes sé ge ik nek és egész -
sé gi ál la po tuk nak meg fe le lõ fi zi kai vagy szel lem i mun ka
tel je sí té sé re kö te lez he tõk.

(3) A kö te le zett a mun ka kö te le zett sé gét a szá má ra ki je -
lölt mun ka he lyen tel je sí ti.

(4) Men tes a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alól:

a) a vá ran dós nõ a ter hes ség meg ál la pí tá sá tól kezd ve,

b) az anya a gyer mek 3 éves ko rá ig,

c) aki a vele 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 ko nát vagy há -
zas tár sát (élet tár sát) egye dül ápol ja, gon doz za,

d) az az egye dül élõ nõ vagy fér fi, aki 14 éven alu li
gyer me ket tart el sa ját ház tar tá sá ban,

e) aki mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,
vagy aki egész sé gi ál la po ta foly tán a kö te le zett ség tel je sí -
té sé re al kal mat lan,
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f) akit fon tos köz ér dek bõl a fel ügye le tet gya kor ló mi -
nisz ter – a mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö te -
le zett ség alól men te sít,

g) a hi va tá sát gya kor ló lel kész.

(5) A hon vé del mi mun ka kö te le zett ség nem ter jed ki a
Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek tény le ges ál lo má nyú
tag ja i ra, köz tiszt vi se lõ i re és köz al kal ma zot ta i ra.

A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség

34.  § (1) A hon vé de lem fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de -
ké ben az 5.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek és
szer ve ze tek az aláb bi ak ra kö te lez he tõk:

a) meg ha tá ro zott gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tás tel -
je sí té sé re vagy a szol gál ta tás igény be vé te lé nek tû ré sé re,

b) va la mely te vé keny ség tõl való tar tóz ko dás ra,
c) a szol gál ta tás igény be vé te lé hez szük sé ges elõ ké szü -

le ti te vé keny ség re,
d) az igény be vé tel ter ve zé sé hez szük sé ges ada tok köz -

lé sé re

[a továb biak ban az a)–d) pont ban fog lal tak együtt: szol -
gál ta tás].

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí -
té se ér de ké ben el ren delt adat szol gál ta tás so rán – a rend kí -
vü li ál la pot és szük ség ál la pot idõ sza kán kí vül – nem kér -
he tõ a szol gál ta tás ra kö te lez et tõl az üz let vi te lé vel kap cso -
la tos olyan adat, amely nem függ össze a szol gál ta tás tel je -
sí té sé vel. Így nem kér he tõk:

a) a vál lal ko zás gaz da sá gos sá gi mu ta tó i ra,
b) a hi tel- és tõ ke kap cso la tok ra,
c) az adó zás sal össze füg gõ pénz ügyi mu ta tók ra,
d) a jog vé de lem alá esõ szel lem i al ko tá sok ra,
e) a szer zõ dés sel le kö tött ka pa ci tá sok ra vo nat ko zó, to -

váb bá
f) a kár ta la ní tás sal össze nem füg gõ bér- és tár sa da lom -

biz to sí tá si

ada tok.

(3) A szol gál ta tás igény be vé te lé nek el ren de lé se kor
figye lembe kell ven ni a köz igaz ga tá si, a köz szol gál ta tá si,
va la mint a köz el lá tá si szem pon to kat, to váb bá a szol gál ta -
tás ra kö te le zett mél tá nyos ér de ke it.

35.  § (1) Ha a hon vé de lem ér dek e más mó don nem vagy
nem meg fe le lõ idõ ben, illetve csak arány ta la nul nagy rá -
for dí tás sal elé gít he tõ ki, szol gál ta tás igény be vé te lé vel kell 
biz to sí ta ni:

a) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek mû kö dé sé -
hez szük sé ges anya gi ja va kat és szol gál ta tá so kat,

b) az or szág kor mány za ti és köz igaz ga tá si rend sze ré -
nek za var ta lan mû kö dé sét,

c) a nem zet gaz da ság mû kö dõ ké pes sé gét, szük ség ese -
tén a mû kö dõ ké pes ség hely re ál lí tá sát,

d) a pol gá ri vé del mi fel ada tok el lá tá sát,

e) a szö vet sé gi kö te le zett ség alap ján fel ada tot vég re -
haj tó szö vet sé ges fegy ve res erõk el lá tá sát.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí -
té se ér de ké ben, már a hon vé del mi fel ké szü lés bé ke idõ sza -
ká ban, e tör vény alap ján el ren del he tõ a szol gál ta tás ra kö -
te le zett ré szé re:

a) a hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt in gat la -
nok, to váb bá ingó dol gok és ezek ada ta i ban tör tént vál to -
zá sok be je len té se, va la mint igény be vé tel re al kal mas ál la -
pot ban tar tá sa,

b) a gaz da ság mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sá hoz, a
la kos ság alap el lá tá sá hoz szük sé ges tar ta lé kok és kész le tek 
kép zé se,

c) a szol gál ta tás tel je sí té sé hez szük sé ges elõ ké szü le ti
te vé keny ség, ide ért ve a ter ve zé si fel ada to kat és a szer ve -
ze tek lét re ho zá sát is,

d) a be je len té sek va ló di sá gá nak, a szol gál ta tá sok tel je -
sít he tõ sé gé nek hely szí ni el len õr zé se, az ellen õr zés so rán
fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té se,

e) a Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek és a vé del mi
igaz ga tás mû kö dé sé hez, gya kor la ta i hoz, ki egé szí té sé hez
szük sé ges in gat la nok és in gó dol gok ide ig le nes igény be -
vé te le.

(3) A szol gál ta tás igény be vé te lé nek ter ve zé se ér de ké -
ben be szer zett ada to kat hon vé del mi ren del te té sük tõl el té -
rõ cél ra nem le het fel hasz nál ni.

A szolgáltatás alóli mentesség

36.  § (1) Men te sek a szol gál ta tá sok alól:
a) az Or szág gyû lés, az Alkot mány bíró ság, a Köz tár sa -

sá gi El nö ki Hi va tal, az Ál la mi Szám ve võ szék, az Or szág -
gyû lé si Biz to sok Hi va ta la, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a
mi nisz té riu mok, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Igaz -
ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la, a Leg fõbb Ügyész ség és
a jegy bank,

b) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek,
c) a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi szer vek alap ren del te -

té sük, va la mint hon vé del mi fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé -
ges mér ték ben,

d) az egy há zak, fe le ke ze tek és val lá si kö zös sé gek azon
dol gok és jo gok te kin te té ben, ame lyek köz vet le nül az egy -
há zi, hit éle ti fel ada to kat szol gál ják,

e) az or szág gyû lé si kép vi se let tel ren del ke zõ pár tok, az
or szág gyû lé si kép vi se le ti te vé keny ség hez szük sé ges mér -
ték ben,

f) a mun ka vál la lói és mun ka adói ér dek kép vi se le tek
azon dol gok és jo gok te kin te té ben, ame lyek ér dek-kép vi -
se le ti fel ada tuk el lá tá sá hoz nél kü löz he tet le nek,

g) azok a köz for gal mú sze mély szál lí tó, to váb bá áru fu -
va ro zó szer ve ze tek, ame lye ket e te vé keny ség vég zé sé re
hoz tak lét re, illetve ame lyek e te vé keny sé get kon cesszi ós
szer zõ dés alap ján vég zik a lét fon tos sá gú köz le ke dés és
szál lí tás fenn tar tá sá hoz szük sé ges mér ték ben,
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h) a köz szol gál ta tó vagy köz üze mi te vé keny sé get foly -
ta tó szer ve ze tek vagy sze mé lyek, kü lö nö sen az áram-,
víz-, gáz-, táv hõ szol gál ta tást, szenny víz el ve ze tést, kom -
mu ná lis hul la dék-el tá vo lí tást vég zõk, illetve ezek üzem -
vitelét biz to sí tó üze mek a ren del te tés sze rû fel ada ta ik tel je -
sí té sé hez nél kü löz he tet len mér ték ben, be le ért ve a hoz zá -
juk tar to zó védõ és biz ton sá gi te rü le te ket is,

i) a la kos ság lét fenn tar tá sa szem pont já ból nél kü löz he -
tet len egyéb ter me lé si és szol gál ta tá si te vé keny sé get vég -
zõk, ha az igény be vé te li ha tó ság tól men te sí tés ben ré sze -
sül tek.

(2) A tu laj do ni for má tól és fenn tar tó tól füg get le nül min -
den, egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj tá sá ra és az egész ség -
ügyi ha tó ság ál tal ki adott mû kö dé si en ge dély alap ján jo go -
sult egyé ni egész ség ügyi vál lal ko zó, jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet (a továb biak ban együtt: 
egész ség ügyi szol gál ta tók) e mi nõ sé gük ben; a gyógy szer -
tá rak, va la mint ezek egész ség ügyi célt szol gá ló be ren de -
zé sei csak egész ség ügyi szol gál ta tás cél já ra ve he tõk
igény be.

(3) A ka taszt ró fák el há rí tá sá ra sza ko so dott ál lam i szer -
vek esz kö zei – a hon véd sé gi cél ra tör té nõ igény be vé telt
ki vé ve – csak a pol gá ri vé de lem cél já ra ve he tõk igény be.

Az igénybevételt elrendelõ hatóságok

37.  § (1) A szol gál ta tá sok igény be vé te lét el ren del he ti
a) az or szág egész te rü le té re a kormány vagy a

kormány fel ha tal ma zá sa alap ján az adott te vé keny sé gért
fe le lõs mi nisz ter,

b) ille té kességi te rü le tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a
fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter, va la mint a pol gár mes ter,

c) a tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben és fel té te lek
sze rint a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je [a továb -
biak ban az a)–c) pont ban fel so rol tak együtt: igény be vé te li
ha tó ság].

(2) A kormány
a) meg ál la pít ja az igény be vé te li el já rás sza bá lya it,
b) el ren de li a hon vé de lem szem pont já ból fon tos, or szá -

gos je len tõ sé gû szol gál ta tá sok tel je sí té sét,
c) a szö vet sé ges fegy ve res erõk kel tör té nõ ha zai

együtt mû kö dés ese té ben, el lá tá suk cél já ból el ren de li a
gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett sé get.

(3) A fel adat tal érin tett mi nisz ter
a) meg ál la pít ja a fel adat kö ré be tar to zó szol gál ta tá sok

elõ ké szí té sé nek és tel je sí té sé nek szak mai sza bá lya it,
b) el ren de li a kormány ha tás kö ré be nem tar to zó, or szá -

gos je len tõ sé gû ter me lé si, el lá tá si szol gál ta tá sok, va la mint 
az inf ra struk tu rá lis há ló za tok igény be vé te lét.

(4) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter

a) el ren de li a te rü le ti köz igaz ga tás mû kö dé sé hez szük -
sé ges in gók és in gat la nok igény be vé te lét,

b) meg ál la pít ja a te rü le ti jel le gû szol gál ta tá sok és a
szol gál ta tás ra kö te le zet tek kö rét, va la mint el ren de li a szol -
gál ta tás igény be vé te lét,

c) el ren de li a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek mû -
kö dé sé hez szük sé ges in gók és in gat la nok igény be vé te lét.

(5) A pol gár mes ter

a) el ren de li a te le pü lé si köz igaz ga tás mû kö dé sé hez és a 
la kos ság pol gá ri vé del mé hez, el lá tá sá hoz szük sé ges szol -
gál ta tá sok tel je sí té sét,

b) igény be ve szi a sze mé lyek vagy dol gok el he lye zé sé -
re szol gá ló in gat la no kat,

c) dönt min den olyan eset ben, amely nem tar to zik más
igény be vé te li ha tó ság ha tás kö ré be.

(6) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re biz -
to sí tott tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos szol gál ta tás el -
ren de lé sé re a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je jo go -
sult.

(7) Rend kí vü li ál la pot vagy szük ség ál la pot ide jén, ha a
me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter,
a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je vagy a pol gár -
mes ter in téz ke dé se ál tal be kö vet ke zõ idõ vesz te ség  miatt a
hon véd sé gi ér de kek sé rel mé nek sú lyos és köz vet len ve -
szé lye áll fenn, az ille té kes ka to nai szer ve zet pa rancs no ka
köz vet le nül a szol gál ta tás ra kö te le zet tel kö zölt ha tá ro zat -
tal el ren del he ti a gép jár mû vek, mû sza ki mun ka gé pek,
üzem anyag-edény zet, (üzem anyag-tech ni kai esz kö zök),
va la mint a szük sé ges üzem anyag igény be vé te lét. Az
igény be vé tel rõl ha tá ro za tot kell hoz ni.

38.  § (1) Az egye di leg meg ha tá ro zott szol gál ta tás tel je -
sí té sét a szol gál ta tás ra kö te le zett nek a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter, a me gyei köz gyû lés el nö ke vagy a pol gár mes -
ter ha tá ro zat ban írja elõ.

(2) A ha tá ro zat tar tal maz za az igény be vé te li ha tó ság,
va la mint a szol gál ta tás ra kö te le zett meg ne ve zé sét, a szol -
gál ta tás tár gyá nak azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat, a szol -
gál ta tás tel je sí té sé nek idõ pont ját vagy ha tár ide jét és a
szol gál ta tás tény le ges tel je sí té sé nek kö ve te lé sé re, át vé te -
lé re jo go sult meg je lö lé sét.

39.  § (1) A szol gál ta tást el ren de lõ ha tá ro zat azon nal
vég re hajt ha tó vá nyil vá nít ha tó.

(2) A szol gál ta tás ra kö te le zett a ha tá ro zat ellen a kéz -
hez vé tel tõl szá mí tott 8 na pon be lül ke re set tel for dul hat a
bí ró ság hoz.

A kártalanítás

40.  § (1) A szol gál ta tás tel je sí té se  miatt fel me rült va -
gyo ni hát rá nyért – a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ki -
vé te lé vel – kár ta la ní tás jár.
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(2) Amennyi ben a tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la -
pít meg, a ká rok meg té rí té sé re a pol gá ri jog sza bá lyai az
irány adók.

(3) Nem jár kár ta la ní tás, ha
a) az igény be vé tel nem aka dá lyoz ta a szol gál ta tás tár -

gyá nak ren del te tés sze rû hasz ná la tát,
b) a kár az igény be vé tel tõl füg get le nül is be kö vet ke zett 

vol na,
c) a kárt ide gen ha ta lom a fegy ve res össze üt kö zés so -

rán okoz ta.

41.  § (1) Az el sõ fo kú kár ta la ní tá si el já rás le foly ta tá sá ra
és a kár ta la ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sá ra a szol gál ta -
tást el ren de lõ igény be vé te li ha tó ság jo go sult.

(2) A mi nisz ter ál tal el ren delt szol gál ta tás ese tén az ille -
té kes mi nisz té riu m, a tár ca nél kü li mi nisz ter, il le tõ leg a
kormány ál tal el ren delt szol gál ta tás ese tén a Pénzügy -
minisztérium foly tat ja le az el sõ fo kú el já rást.

(3) Ha igény be vé te li ha tó ság ként elsõ fo kon a pol gár -
mes ter járt el, a fel leb be zést a me gyei köz gyû lés el nö ke, a
fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter bí rál ja el.

(4) Ha elsõ fo kon a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter járt el, má sod fo kon a hon vé del mi
mi nisz ter jo go sult a kár ta la ní tá si igény el bí rá lá sá ra.

(5) Ha elsõ fo kon a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze -
tõ je vagy a 37.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ille té kes
ka to nai szer ve zet pa rancs no ka ren del te el az igény be vé -
telt, má sod fo kon a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke dönt.

(6) A kormány vagy az ille té kes mi nisz ter ál tal el ren delt 
szol gál ta tá sért járó kár ta la ní tás össze gét meg ál la pí tó ha tá -
ro zat ellen fel leb be zés nek nincs he lye.

(7) A kár ta la ní tás ügyé ben ho zott köz igaz ga tá si ha tá ro -
zat ellen a ha tá ro za tot sé rel me zõ fél 30 na pon be lül ke re -
set tel for dul hat a bí ró ság hoz. A fel leb be zés nek, illetve a
ke re set be nyúj tá sá nak a szol gál ta tás tel je sí té sé re nincs ha -
lasz tó ha tá lya.

(8) A kár ta la ní tá si el já rás rész le tes sza bá lya it a kormány 
ren de let ben ál la pít ja meg.

III. Fejezet

A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK

42.  § (1) A rend vé del mi szer vek jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott alap ve tõ fel ada ta ik mel lett köz re mû köd nek egyes
hon vé del mi fel ada tok el lá tá sá ban.

(2) A rend vé del mi szer vek a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ha tás kö rük ben, ille té kességi te rü le tü kön:

a) el lát ják a hon vé de lem ér de ké ben meg ha tá ro zott fel -
ada ta i kat,

b) el lát ják a ré szük re ki je lölt sze mé lyek és lé te sít mé -
nyek vé del mét,

c) tá mo gat ják a Hon véd sé get egyes fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá ban,

d) részt vesz nek a pol gá ri vé del mi fel ada tok el lá tá sá -
ban,

e) köz re mû köd nek a rend kí vü li in téz ke dé sek vég re haj -
tá sá ban,

f) együtt mû köd nek a he lyi vé del mi igaz ga tás szer ve i -
vel a hon vé del mi fel ada tok el lá tá sá ban.

43.  § (1) A hon vé de le mi fel ké szü lés egyes fel ada ta i nak
el lá tá sá ban részt vesz nek:

a) a cent rá lis alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si szer vek,
b) a te le pü lé si ön kor mány za tok irá nyí tá sa alatt álló

szer vek,
c) a bí ró sá gi és ügyé szi szer ve zet,
d) az igaz ság ügyi szer vek,
e) az egész ség ügyi szol gál ta tók és gyógy szer el lá tást

vég zõ szer vek,
f) az ok ta tá si, kul tu rá lis, tu do má nyos in téz mé nyek,
g) a mû sor szó ró rá dió- és te le ví zió ál lo má sok, a nem ze -

ti hír ügy nök ség,
h) a köz le ke dé si, szál lí tá si, elekt ro ni kus hír köz lé si,

 informatikai szer vek és a pos ta szer vei,
i) a jegy bank,
j) a köz el lá tást, illetve a köz üze mi szol gál ta tást vég zõ

szer vek, to váb bá
k) min den olyan szerv, amely jog sza bály alap ján hon -

vé del mi fel adat el lá tá sá ra vagy hon vé del mi kö te le zett ség
tel je sí té sé ben való köz re mû kö dés re kö te les.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt szer vek az ott meg ha tá -
ro zott fel ada ta ik vég re haj tá sa ke re té ben, mû kö dé si te rü le -
tü kön

a) fel ké szül nek a jog sza bály ban meg ha tá ro zott hon vé -
del mi fel ada ta ik tel je sí té sé re,

b) el lát ják a pol gá ri vé del mi fel ada ta i kat,
c) fo lya ma to san biz to sít ják a hon vé del mi célú mû kö -

dé sük fel té te le it, be le ért ve az eh hez szük sé ges ter ve zé si és
elõ ké szü le ti te vé keny sé get is,

d) gon dos kod nak a la kos ság vé del mé rõl, el lá tá sá ról és
a nél kü löz he tet len köz üze mi szol gál ta tá sok fenn tar tá sá ról,

e) köz re mû köd nek a la kos ság hon vé del mi célú tá jé -
koz ta tá sá ban, szük ség ese tén a ri asz tá sá ban,

f) tel je sí tik gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le -
zett sé ge i ket,

g) köz re mû köd nek a XIV. fe je zet ben meg ha tá ro zott
ren de le tek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ban.

44.  § A hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek fel ada tát
és ha tás kö rét – e tör vény ke re tei kö zött – a te vé keny sé gi
kör rel érin tett mi nisz ter a hon vé del mi mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben, annak hi á nyá ban a kormány ren de let ben ál la pít ja 
meg.

45.  § (1) A tár sa dal mi szer ve ze tek, egy há zak, fe le ke ze -
tek, val lá si kö zös sé gek és ka ri ta tív szer ve ze tek – ön kén tes
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ala pon – a vé del mi igaz ga tás szer vei ál tal ko or di nál tan
részt ve het nek a hon vé del mi fel ada tok el lá tá sá ban.

(2) A Ma gyar Vö rös ke reszt a rá vo nat ko zó tör vény és
nem zet kö zi egyez mé nyek sze rint mû kö dik köz re a hon vé -
de lem mel kap cso la tos hu ma ni tá ri us fel ada tok el lá tá sá ban.

IV. Fejezet

A HONVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA

A központi irányítás

46.  § (1) A hon vé de lem irá nyí tá sá ra bé ké ben – az
 Alkotmányban és e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint –
az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a kormány, a hon -
vé del mi mi nisz ter, va la mint egyes hon vé del mi fel ada tok
vég re haj tá sá nak irá nyí tá sá ra – fel adat- és ha tás kö ré nek
meg fele lõen – az ille té kes mi nisz ter jo go sult.

(2) Rend kí vü li ál la pot ide jén a hon vé de lem köz pon ti
irá nyí tá sa az Or szág gyû lés és a Hon vé del mi Ta nács ha tás -
kö ré be tar to zik.

Az Országgyûlés

47.  § (1) Az Or szág gyû lés ál la pít ja meg
a) a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság- és vé de lem po li ti -

ká já nak alap el ve it, va la mint az azok ban elõ írt fel ada tok
vég re haj tá sá nak fõbb irá nya it és fel té te le it,

b) a Hon véd ség hosszú távú fej lesz té sé nek irá nya it,
c) a Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá mát, fej lesz té -

sé nek fõbb ha di tech ni kai esz kö ze it, és az éves költség -
vetési tör vény ben biz to sít ja az ezek hez szük sé ges anya gi
for rá so kat.

(2) Az Or szág gyû lés meg elõ zõ vé del mi hely zet ide jén
dönt a had kö te le zett ség be ve ze té sé rõl.

Az Országgyûlés Honvédelmi bizottsága

48.  § (1) Az Or szág gyû lés Hon vé del mi bi zott sá ga fo -
lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a Hon véd ség fel ada ta i nak
meg va ló sí tá sát, fel ké szült sé ge és fel sze relt sé ge szín vo na -
lát, a ren del ke zés re bo csá tott anya gi erõ for rá sok fel hasz -
ná lá sát.

(2) A rend kí vü li in téz ke dé sek ter ve ze te it a kormány a
Hon vé del mi bi zott ság nak éven te be mu tat ja. A Hon vé del -
mi bi zott ság ja vas la tot te het az Or szág gyû lés nek arra,
hogy a kormány szá má ra a rend kí vü li in téz ke dé sek ki dol -
go zá sá val kap cso la tos fel ada tot ál la pít son meg.

(3) A hon vé del mi mi nisz ter a Hon véd sé get érin tõ szer -
ve ze ti in téz ke dé sek (jog sza bá lyok, dön té sek) ter ve ze te it

az Or szág gyû lés Hon vé del mi bi zott sá gá nak be mu tat ja,
ha az

a) leg alább 1000 fõt érint, vagy
b) a Hon véd ség egé szét érin tõ, va la mely stra té gi ai je -

len tõ sé gû (ha de rõ ne mi, fegy ver ne mi, szol gá la ti ági) te vé -
keny ség meg szün te té sét vagy új te vé keny ség meg in dí tá sát 
tar tal maz za.

(4) Az Or szág gyû lés Hon vé del mi bi zott sá ga a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek je lölt sze mélyt ki ne ve zé se elõtt meg -
hall gat ja, és al kal mas sá gá ról vé le ményt nyil vá nít.

A köztársasági elnök

49.  § (1) A köz tár sa sá gi el nök
a) a mi nisz ter el nök elõ ter jesz tésére jó vá hagy ja az

 ország fegy ve res vé del mé nek ter vét,
b) a hon vé del mi mi nisz ter ja vas la tá ra ki ne ve zi és fel -

men ti a Hon véd Ve zér kar fõ nö két,
c) a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz tésére a ka to nai

szer ve ze tek nek csa pat zász lót ado má nyoz.

(2) A köz tár sa sá gi el nök – az Al kot mány 30/A.  §-a
(1) be kez dé sé nek i) pont já val össz hang ban – a hon vé del mi 
mi nisz ter ja vas la tá ra dönt a Hon véd ség tá bor no ka i nak

a) ki ne ve zé sé rõl, elõ lép te té sé rõl,
b) szol gá lat ból el bo csá tá sá ról, nyug ál lo mány ba he lye -

zé sé rõl,
c) szol gá lat ba vissza vé te lé rõl,
d) fe gyel mi fe nyí tés ként a szol gá la ti vi szony meg szün -

te té sé rõl, to váb bá le fo ko zá sá ról, ha az nem bí ró sá gi íté let -
tel tör té nik.

(3) A 48.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt szer ve ze ti in téz ke -
dé sek ter ve ze te it a köz tár sa sá gi el nök nek tá jé koz ta tá sul
meg kell kül de ni.

(4) A köz tár sa sá gi el nök a Hon véd ség mû kö dé sét érin tõ 
bár mely ügy ben tá jé koz ta tást kér het a kor mány tól.

A kormány

50.  § (1) A kormány az or szág vé del mi fel ké szült sé gé -
nek biz to sí tá sa cél já ból

a) az Or szág gyû lés elé ter jesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság
biz ton ság- és vé de lem po li ti kai alap el ve i rõl  szóló ha tá ro -
za ti ja vas la tot,

b) dönt a nem zet kö zi szer zõ dé sen ala pu ló ka to nai kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé rõl, össze han gol ja azok kor mány za ti 
meg va ló sí tá sát,

c) gon dos ko dik a szö vet sé gi kö te le zett ség bõl ere dõ vé -
del mi ter ve zé si fel ada tok el vég zé sé rõl,

d) meg ha tá roz za a nem zet gaz da ság fel ké szí té sé vel
kap cso la tos kö ve tel mé nye ket, az or szág vé del mi célú tar -
ta lé ka it, ha di ipa ri ka pa ci tá sát, va la mint az inf ra struk tú ra
hon vé del mi célú fel ké szí té sé nek és fej lesz té sé nek ál lam i
fel ada ta it, dönt a gaz da ság moz gó sí tá sá ról,
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e) meg ha tá roz za a pol gá ri vé del mi fel ké szí tés fel ada ta it,
f) dönt a Hon véd ség ké szen lé te fo ko zá sá nak el ren de lé -

sé rõl,
g) meg ha tá roz za és össze han gol ja a hon vé de lem ben

köz re mû kö dõ szer vek hon vé del mi fel ada ta it,
h) össze han gol ja a mi nisz té riu mok és or szá gos ha tás -

kö rû szer vek hon vé del mi te vé keny sé gét,
i) gon dos ko dik a Hon vé del mi Ta nács és a kormány

spe ci á lis mû kö dé sé nek fel té te le i rõl.

(2) A Hon véd ség mû kö dé sé nek irá nyí tá sa kö ré ben a
kormány meg ha tá roz za kü lö nö sen

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

b) a Hon véd ség te rü le ti el he lye zé sé nek, fel sze re lé sé -
nek, fel ké szí té sé nek alap ve tõ kö ve tel mé nye it,

c) az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té sé re vo -
nat ko zó fel ada to kat, to váb bá

d) meg elõ zõ vé del mi hely zet ki hir de té se ese tén, illetve
az Al kot mány 19/E.  §-a sze rin ti vá rat lan tá ma dás el há rí tá -
sá ra, az al kot má nyos rend, az ál lam pol gá rok élet- és va -
gyon biz ton sá ga, a köz rend és a köz biz ton ság vé del me ér -
de ké ben a szük sé ges in téz ke dé se ket.

(3) A kormány az éves költ ség ve té si terv ben
a) meg ter ve zi a Hon véd ség fenn tar tá sá nak és fej lesz té -

sé nek költ sé ge it,
b) az a) pont ban fog lal tak tól el kü lö nít ve ter ve zi a hon -

vé del mi fel ké szí tés sel – ezen be lül a nem zet gaz da ság fel -
ké szí té sé vel, a Hon vé del mi Ta nács és a kormány spe ci á lis
mû kö dé si fel té te le i nek és a la kos ság légi ri asz tá sá nak biz -
to sí tá sá val – kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint gon dos ko -
dik a jó vá ha gyott költ ség ve té si át cso por to sí tá sok vég re -
haj tá sá ról.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak vég re haj -
tá sá ra a kormány ren de le tet, il le tõ leg ha tá ro za tot ad ki.

(5) A kor mány nak az (1) és (2) be kez dés sze rint gya ko -
rolt ha tás kö ré ben el jár va meg fele lõen biz to sí ta nia kell az
épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mét.

(6) A kormány – az Al kot mány ban meg ha tá ro zott ese -
tek ki vé te lé vel – dönt a Hon véd ség és a kül föl di fegy ve res
erõk ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sa i nak en ge dé lye zé -
sé rõl.

(7) A kormány ne vé ben a mi nisz ter el nök vagy az ál ta la
meg bí zott mi nisz ter éven te kö te les a hon vé del mi po li ti ka
meg va ló sí tá sá ról, a Ma gyar Hon véd ség fel ké szí té sé rõl,
 állapotáról és fej lesz té sé rõl be szá mol ni az Or szág gyû lés -
nek.

A honvédelmi miniszter

51.  § A hon vé del mi mi nisz ter a kor mány nak az or szág
hon vé del mi fel ada tai vég re haj tá sá ért, va la mint a Hon véd -
ség irá nyí tá sá ért és ve ze té sé ért fe le lõs szak mi nisz te re. Fe -
le lõs a hon vé de lem mel kap cso la tos kor mány za ti dön té sek

elõ ké szí té sé ért és köz pon ti köz igaz ga tá si fel ada ta i nak el -
lá tá sá ért, to váb bá a Hon véd ség ren del te tés sze rû, szak sze -
rû és jog sze rû mû kö dé sét meg ha tá ro zó dön té sek meg ho za -
ta lá ért, il le tõ leg e dön té sek vég re haj tá sá nak irá nyí tá sá ért.
Gya ko rol ja az ezzel össze füg gõ jo go kat, ame lye ket az
 Alkotmány, e tör vény, il le tõ leg kü lön tör vény nem utal
más szerv vagy sze mély ha tás kö ré be.

52.  § (1) A hon vé del mi mi nisz ter a hon vé de lem ága za ti
irá nyí tá sa kö ré ben

a) ki dol goz za a nem ze ti ka to nai stra té gi át, el len jegy zi
az or szág fegy ve res vé del mé nek ter vét,

b) elõ ké szí ti a kormány szá má ra a la kos ság nak, az
anya gi ja vak nak, a köz igaz ga tás nak az or szág kül sõ tá ma -
dás el le ni fegy ve res vé del mé re tör té nõ fel ké szí té sé re vo -
nat ko zó dön té se ket,

c) össze han gol ja a hon vé de lem ben részt vevõ szer vek
hon vé del mi fel ada tok ra való fel ké szí té sét, a szö vet sé ges
fegy ve res erõk kel tör té nõ kol lek tív vé del mi ter ve zés sel és
a had erõ fej lesz tés sel kap cso la tos te vé keny sé get,

d) együtt mû kö dik az ille té kes mi nisz te rek kel
da) a ha di tech ni kai esz kö zök és had fel sze re lé si anya -

gok ku ta tá sá ban, fej lesz té sé ben, gyár tá sá ban, a szük sé ges
ha di ipa ri ka pa ci tá sok biz to sí tá sá ban, be szer zé sé ben, ja ví -
tá sá ban, fel újí tá sá ban, rend szer bõl való ki vo ná sá ban,
meg sem mi sí té sé ben,

db) a lég tér légi köz le ke dé si és egyéb célú igény be vé -
te le fel té te le i nek, va la mint a pol gá ri lé gi for gal mi szol gá la -
tok és az ille té kes ka to nai szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû kö -
dés sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ban,

dc) a ka to nai vé de lem szem pont já ból fon tos lé te sít mé -
nyek el he lye zé sé ben, fenn tar tá sá ban, to váb bá az egész -
ség ügyi, a kör nye zet vé del mi, a köz le ke dé si, a hír köz lé si
és in for ma ti kai há ló zat, va la mint a légi, me te o ro ló gi ai, a
ve gyi és su gár fi gye lõ jel zõ- és ri asz tá si rend szer mû kö dõ -
ké pes sé gé nek – a ki épí tett sé gé tõl el vár ha tó mó don tör té -
nõ – biz to sí tá sá ban,

e) meg ha tá roz za a cent rá lis alá ren delt sé gû köz igaz ga -
tá si és a he lyi vé del mi igaz ga tá si szer vek hon vé del mi igaz -
ga tá si fel ada ta it és fel ügye li te vé keny sé gü ket,

f) elõ ké szí ti a hon vé del mi fel ada tok kal kap cso la tos tör -
vé nyek, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek,
kor mány ha tá ro za tok, va la mint nem zet kö zi szer zõ dé sek
ter ve ze te it, ren de let tel és az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i vel sza bá lyoz za a hon vé del mi fel ada tok vég re haj -
tá sát,

g) tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ál la pí tott
ha tás kö ré ben ha tó sá gi jog kört gya ko rol,

h) el lát ja a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény felügye -
letét,

i) elõ ké szí ti a kormány szá má ra a nem zet kö zi szer zõ -
dé sek ben vál lalt ka to nai kö te le zett sé gek tel je sí té sé re vo -
nat ko zó dön té se ket.

(2) A hon vé del mi mi nisz ter a nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok ról  szóló tör vény elõ írásai sze rint irá nyít ja a ka to nai
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat.
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A miniszter vagy a kormány irányítása alá tartozó
országos hatáskörû szerv vezetõje

53.  § (1) A mi nisz ter vagy a kormány irá nyí tá sa alá tar -
to zó or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je (a továb biak ban
együtt: mi nisz ter) a jog sza bály ren del ke zé sé nek meg fele -
lõen irá nyít ja az alá ren delt vagy fel ügye le te alá tar to zó
szer vek és a fel adat kö ré be tar to zó szak ága za tok hon vé de -
lem mel kap cso la tos te vé keny sé gét.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben fog lal tak ér de ké ben
a) meg ha tá roz za a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel -

ada tok vég re haj tá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it, va la mint 
az irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és a he lyi vé del mi igaz ga -
tá si szer vek együtt mû kö dé sé nek rend jét,

b) a hon vé del mi mi nisz ter rel együtt mû köd ve biz to sít ja
az 52.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sát,

c) a ha tás kö ré be tar to zó költ ség ve tés ke re té ben el kü lö -
ní tet ten ter ve zi a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá nak
költ sé ge it.

(3) A mi nisz ter a (2) be kez dés ben, il le tõ leg a hon vé del -
mi fel ada tát és ha tás kö rét sza bá lyo zó kor mány ren de let ben 
meg ha tá ro zot tak ter ve zé se és vég re haj tá sa cél já ból a me -
gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság tól, a hon vé de lem ben
köz re mû kö dõ szerv tõl, illetve az adat tal ren del ke zõ ha tó -
ság tól vagy az adat gyûj tés re fel jo go sí tott szerv tõl a tör -
vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyes, va la mint egyéb ada tot
kér het. Az adat más cél ra nem hasz nál ha tó fel. Az adat tal
ren del ke zõ szerv az adat szol gál ta tást kö te les té rí tés men te -
sen tel je sí te ni.

(4) A mi nisz ter rész le tes hon vé del mi fel ada ta it és ha tás -
kö rét kor mány ren de let ál la pít ja meg.

A területi és helyi igazgatás

54.  § (1) A hon vé de lem he lyi igaz ga tá sa, az e tör vény -
ben és kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint, a
hon vé de lem te rü le ti és he lyi igaz ga tá si szer ve i nek, va la -
mint a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok nak a fel adat kö ré be
tar to zik.

(2) A hon vé de lem te rü le ti és he lyi igaz ga tá si szer vei a
köz igaz ga tás ré szei, ame lyek a hon vé de lem ha té kony sá -
gá nak ér de ké ben össze fog ják a tár sa da lom erõ it, to váb bá
biz to sít ják a te rü le ti és he lyi szin ten fel me rü lõ hon vé del mi 
fel ada tok vég re haj tá sát.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá nak irá nyí tá sá ra me gyei (fõ vá ro si) és he lyi vé del mi
bi zott sá gok mû köd nek. A te le pü lé sek pol gár mes te rei ille -
té kességi te rü le tü kön vég zik a hon vé del mi fel ada tok vég -
re haj tá sá nak irá nyí tá sát.

A megyei (fõvárosi) védelmi bizottságok

55.  § (1) A me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság cent rá -
lis alá ren delt ség ben mû kö dõ köz igaz ga tá si szerv, amely
az ille té kességi te rü le tén el lát ja a tör vény ben, illetve kor -
mány ren de let ben szá má ra meg ál la pí tott hon vé del mi fel -
ké szí tés sel kap cso la tos fel ada to kat.

(2) A kormány köz vet le nül, il le tõ leg az ille té kes mi -
nisz ter út ján irá nyít ja a me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott -
sá gok hon vé del mi fel ada ta i nak vég re haj tá sát.

(3) A hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa kor a rend kí vü -
li ál la pot, meg elõ zõ vé del mi hely zet, szük ség ál la pot, ve -
szély hely zet és az Al kot mány 19/E.  §-a sze rin ti hely zet
ide jén be ve ze tett in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán a me -
gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság tel jes jog kö rét a me gyei
köz gyû lés el nö ke, il le tõ leg a fõ pol gár mes ter gya ko rol ja.

(4) A me gyei vé del mi bi zott ság el nö ke a me gyei köz -
gyû lés el nö ke, a fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ke a fõ pol -
gár mes ter. Tag jai:

a) a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je,
b) a me gyei (fõ vá ro si) fõ jegy zõ,
c) a me gyei jogú vá ros pol gár mes te re,
d) az ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je,

kép vi se lõ je,
e) a me gyei (fõ vá ro si) rend õrfõkapitány,
f) a me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság ve ze tõ je, a

fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság igaz -
ga tó ja és a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság pa rancs no ka,

g) az 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 te ve ze tõ je,

h) a te rü le ti leg ille té kes víz ügyi igaz ga tó ság ve ze tõ je,
i) a me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság tit ká ra.

(5) A me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság ülé se i re ta -
nács ko zá si jog gal meg hí vot tak kö ré rõl kü lön jog sza bály
ren del ke zik.

(6) A he lyi vé del mi bi zott ság fel adat kö rét érin tõ dön tés -
ben részt vesz a he lyi vé del mi bi zott ság el nö ke is.

(7) A me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság tes tü le ti
szerv. Szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét maga ál la pít ja meg.

(8) A me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság mû kö dé si
költ sé ge i nek fe de ze tét a me gyei, fõ vá ro si ön kor mány zat
ré szé re az egyes hon vé del mi fel ada tok ra biz to sí tott költ -
ség ve té si összeg bõl, cél tá mo ga tás ból, illetve az ille té -
kességi te rü let hez tar to zó te le pü lé sek re há ru ló hon vé del -
mi fel ada tok és a la kos ság lét szá má nak ará nyá ban meg ha -
tá ro zott nor ma tív ál lam i tá mo ga tás ból kell biz to sí ta ni.

56.  § (1) A me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság a hon -
vé del mi igaz ga tá si jog kö ré ben

a) irá nyít ja a he lyi vé del mi bi zott sá go kat,
b) irá nyít ja a pol gár mes te rek hon vé del mi tevékeny -

ségét,
c) el lát ja a ha tás kö ré be utalt pol gá ri vé del mi fel ada to -

kat,
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d) meg ha tá roz za a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer -
vek ré szé re a hon vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye it és
fel ada ta it, össze han gol ja azok vég re haj tá sát,

e) ki je lö li a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek, va la -
mint a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ egyéb szer vek szá -
má ra szük sé ges in gat la no kat, és er rõl a pol gár mes tert ér te -
sí ti,

f) meg ál la pít ja a te rü le ti gaz da sá gi és anya gi szol gál ta -
tá si kö te le zett sé ge ket,

g) biz to sít ja a vé del mi igaz ga tá si szer vek mû kö dé sé -
nek fel té te le it, és irá nyít ja a rend kí vü li in téz ke dé sek kel
ha tás kö ré be utalt fel ada tok vég re haj tá sát,

h) a hon vé del mi fel ké szí tés fel ada ta i nak gya kor lá sa és
el len õr zé se cél já ból a kormány jó vá ha gyá sá val gya kor la -
tot ve zet het a pol gár mes te rek, va la mint a hon vé de lem ben
köz re mû kö dõ szer vek köz re mû kö dé sé vel.

(2) A me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság az (1) be kez -
dés ben meg ál la pí tott fel ada ta i nak ter ve zé se és vég re haj tá -
sa cél já ból a pol gár mes ter tõl, a hon vé de lem ben köz re mû -
kö dõ szerv tõl, illetve az adat tal ren del ke zõ ha tó ság tól
vagy az adat gyûj tés re fel jo go sí tott szerv tõl a tör vény ben
meg ha tá ro zott sze mé lyes, va la mint egyéb ada tot kér het.
Az adat más cél ra nem hasz nál ha tó fel. Az adat tal ren del -
ke zõ szerv az adat szol gál ta tást kö te les té rí tés men te sen tel -
je sí te ni.

(3) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ pol gár mes ter a vé -
del mi igaz ga tá si fel ada ta it a fõ jegy zõ, va la mint a fõ pol gár -
mes te ri hi va tal, il le tõ leg a me gyei ön kor mány za ti hi va tal
köz re mû kö dé sé vel lát ja el. A hon vé del mi fel ada tok el lá tá -
sa ér de ké ben, a szük sé ges mér ték ben, mun ka idõ-kor lá to -
zás nél kül a me gyei ön kor mány za ti hi va tal, il le tõ leg a fõ -
pol gár mes te ri hi va tal min den köz tiszt vi se lõ je, köz al kal -
ma zott ja, mun ka vál la ló ja rend kí vü li túl mun ká ra kö te lez -
he tõ.

A helyi védelmi bizottság

57.  § (1) A fõ vá ros ke rü le te i ben, a me gyei jogú vá ro -
sok ban és a me gyei vé del mi bi zott ság ál tal ki je lölt vá ro -
sok ban he lyi vé del mi bi zott ság mû kö dik.

(2) A he lyi vé del mi bi zott ság ille té kességi te rü le tét
(a továb biak ban: hon vé del mi kör zet) a kis tér sé gi igaz ga tás 
rend sze ré nek, va la mint az érin tett pol gár mes te rek vé le mé -
nyé nek figye lembevételével a me gyei vé del mi bi zott ság
ál la pít ja meg.

(3) A hon vé del mi kör zet ben levõ te le pü lé sek pol gár -
mes te re it a he lyi vé del mi bi zott ság mun ká já ban ta nács ko -
zá si jog il le ti meg.

(4) A he lyi vé del mi bi zott ság tes tü le ti szerv. A he lyi vé -
del mi bi zott ság el nö ke a me gyei jogú vá ros, a vá ros, a fõ -
vá ro si ke rü let pol gár mes te re. Tag jai:

a) a me gyei jogú vá ros ban, a vá ros ban, a fõ vá ro si ke rü -
let ben a jegy zõ,

b) a hon vé del mi kör zet hez tar to zó pol gár mes te rek ál tal 
meg vá lasz tott pol gár mes ter,

c) a rend vé del mi szer vek és a cent rá lis alá ren delt sé gû
köz igaz ga tá si szer vek hon vé del mi kör zet sze rint ille té kes
ve ze tõi.

58.  § (1) A he lyi vé del mi bi zott ság cent rá lis alá ren delt -
ség ben mû kö dõ köz igaz ga tá si szerv, amely a hon vé del mi
kör zet ben irá nyít ja és össze han gol ja a hon vé del mi fel ké -
szí tés he lyi fel ada ta i nak vég re haj tá sát.

(2) A he lyi vé del mi bi zott ság
a) irá nyít ja és össze han gol ja a Hon véd ség had ki egé szí -

té sé vel össze füg gõ köz igaz ga tá si fel ada tok elõ ké szí té sét,
vég re haj tá sát,

b) köz re mû kö dik a hon vé del mi kör zet ben mû kö dõ
szer vek hon vé del mi fel ada ta i nak irá nyí tá sá ban,

c) össze han gol ja a hon vé del mi kör zet re há ru ló gaz da -
sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét,

d) irá nyít ja a hon vé del mi kör zet hon vé del mi fel ada ta i -
hoz szük sé ges tá jé koz ta tá si rend szer ki ala kí tá sát és mû kö -
dé sét,

e) köz re mû kö dik a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó
fel ada tok vég re haj tá sá ban,

f) mind béke, mind meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend -
kí vü li ál la pot ide jén szer ve zi és össze han gol ja a la kos ság
pol gá ri vé del mé vel és el lá tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(3) A he lyi vé del mi bi zott ság ki adá sa i nak és mû kö dé si
költ sé ge i nek fe de ze tét a fõ vá ro si ke rü let, a me gyei jogú
vá ros, a vá ros ön kor mány za ta ré szé re az egyes hon vé del -
mi fel ada tok ra biz to sí tott költ ség ve té si összeg bõl, cél zott
tá mo ga tás ból, illetve a hon vé del mi kör zet hez tar to zó te le -
pü lé sek re há ru ló hon vé del mi fel ada tok és a la kos ság lét -
szá má nak ará nyá ban meg ha tá ro zott nor ma tív ál lam i tá mo -
ga tás ból kell biz to sí ta ni.

A polgármester

59.  § (1) A pol gár mes ter az ille té kességi te rü le tén el lát ja 
a hon vé del mi fel ké szí tés sel kap cso la tos, tör vény ben vagy
kor mány ren de let ben szá má ra meg ál la pí tott fel ada to kat,
irá nyít ja és össze han gol ja azok vég re haj tá sát.

(2) A pol gár mes ter a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa 
cél já ból

a) biz to sít ja a hon vé del mi kö te le zett sé gek kel össze -
füg gõ ha tó sá gi, il le tõ leg más köz igaz ga tá si fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket,

b) szer ve zi és irá nyít ja a Hon véd ség had ki egé szí té sé -
vel kap cso la tos köz igaz ga tá si fel ada tok ra való fel ké szü -
lést és azok vég re haj tá sát,

c) össze han gol ja a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ te le -
pü lé si szer vek te vé keny sé gét,

d) el ren de li a ha tás kö ré be utalt gaz da sá gi és anya gi
szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét,
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e) részt vesz a hon vé del mi kör zet hon vé del mi felada -
taihoz szük sé ges tá jé koz ta tá si rend szer mû köd te té sé ben,

f) irá nyít ja a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl ere dõ fel ada -
tok vég re haj tá sát,

g) mind béke, mind meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend -
kí vü li ál la pot ide jén irá nyít ja a ha tás kö ré be utalt pol gá ri
vé del mi fel ada tok el lá tá sát,

h) köz re mû kö dik a gaz da ság fel ké szí tés és -moz gó sí tás
he lyi fel ada ta i nak szer ve zé sé ben és el lá tá sá ban.

(3) A pol gár mes ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben a he lyi vé del mi bi zott ság
ren del ke zé sei sze rint együtt mû kö dik más te le pü lé sek pol -
gár mes te re i vel.

(4) A pol gár mes ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak 
tel je sí té se ér de ké ben az ál lam pol gár tól, illetve az adat tal
ren del ke zõ szerv tõl vagy ha tó ság tól a tör vény ben meg ha -
tá ro zott sze mé lyes, va la mint egyéb ada tot kér het, mely nek 
té rí tés men tes szol gál ta tá sa nem ta gad ha tó meg. Az így
szer zett adat csak a hon vé de lem fel ada ta i nak ter ve zé se és
vég re haj tá sa ér de ké ben hasz nál ha tó fel.

(5) A pol gár mes ter a vé del mi igaz ga tá si fel ada ta it fõ vá -
ro si ke rü let ben, vá ros ban, köz ség ben a jegy zõ vagy a kör -
jegy zõ, va la mint a pol gár mes te ri hi va tal köz re mû kö dé sé -
vel lát ja el. A hon vé del mi fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben, a
szük sé ges mér ték ben, mun ka idõ-kor lá to zás nél kül a pol -
gár mes te ri hi va tal min den köz tiszt vi se lõ je, köz al kal ma -
zott ja, mun ka vál la ló ja rend kí vü li túl mun ká ra kö te lez he tõ.

(6) A pol gár mes ter fel ada tá nak vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges költ sé gek és ki adá sok fe de ze tét, amennyi ben jog sza -
bály ki vé telt nem tesz, a nor ma tív ál lam i tá mo ga tás ból kell 
biz to sí ta ni.

A katonai igazgatás területi szervei

60.  § (1) A ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer vei a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok sá gok.

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

a) a Hon véd ség ál lo má nyá nak to bor zás út ján tör té nõ
ki egé szí té se,

b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide -
jén a Hon véd ség had kö te le sek kel tör té nõ ki egé szí té se,

c) a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re szük -
sé ges gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je -
sí té se, va la mint a vé del mi igaz ga tá si szer vek te vé keny sé -
gé nek se gí té se,

d) a had kö te le sek (volt had kö te le sek) és a Hon véd ség
nyug ál lo má nyú tag jai, illetve azok hoz zá tar to zói szo ciá lis
ér de ke i nek vé del me, va la mint a ke gye le ti te vé keny ség.

(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok a Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ké nek szol gá la ti alá ren delt sé gé ben mû köd nek.

(4) A had ki egé szí tés szak mai irá nyí tá sa a Hon vé del mi
Mi nisz té riu m ille té kes szer ve ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be
tar to zik.

V. Fejezet

A HONVÉDELMI TANÁCS

A Honvédelmi Tanács hatásköre

61.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács rend kí vü li ál la pot ide -
jén a Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mé nek és a Hon véd -
ség nek leg fel sõbb irá nyí tó ja.

(2) A Hon vé del mi Ta nács irá nyít ja
a) a Hon véd ség és az or szág fegy ve res vé del mé ben

részt vevõ szer vek vé del mi te vé keny sé gét,
b) a vé del mi igaz ga tás mû kö dé sét,
c) az or szág erõ for rá sa i nak vé del mi célú fel hasz ná lá sát 

és a vé de lem anya gi szük ség le te i nek ki elé gí té sét,
d) a köz rend, a köz biz ton ság és a bel sõ rend vé del mét,
e) a la kos ság tá ma dó fegy ve rek ha tá sa el le ni vé del mét,

va la mint a kö vet kez mé nyek fel szá mo lá sát.

(3) A Hon vé del mi Ta nács az Al kot mány ban meg ha tá -
ro zott fel ada ta in túl

a) meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá nyát és
fel té te le it,

b) a bé ke szer zõ dés ki vé te lé vel meg kö ti a nem zet kö zi
szer zõ dé se ket,

c) gon dos ko dik a nem zet kö zi szer zõ dé sen ala pu ló szö -
vet sé gi kö te le zett ség vál la lás ból ere dõ fel ada tok el lá tá sá -
ról,

d) fel osz lat ja az Al kot mánnyal vagy a Hon vé del mi
 Tanács ren de le té vel el len té te sen mû kö dõ ön kor mány za ti
kép vi se lõ-tes tü le tet,

e) meg ha tá roz za a köz igaz ga tás te rü let szer ve zé sé nek
rend kí vü li rend sze rét,

f) köz ke gyel met gya ko rol.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a Hon -
vé del mi Ta nács ha tás kö ré be tar toz nak mind azok a jo gok,
ame lyek gya kor lá sá ban az Or szág gyû lés aka dá lyoz tat va
van.

62.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács kü lön tör vény alap ján
men tel mi jog gal nem ren del ke zõ tag ját a Hon vé del mi
 Tanács mû kö dé sé nek idõ tar ta ma alatt men tel mi jog il le ti
meg, ki vé ve a Hon vé del mi Ta nács mû kö dé sé vel és a szol -
gá lat tal össze füg gés ben el kö ve tett bûn cse lek mény ese tén.

(2) A Hon vé del mi Ta nács tag ja bí ró ság vagy más ha tó -
ság elõtt nem von ha tó fe le lõs ség re, el le ne nem le het sza -
bály sér té si és bün te tõ el já rást in dí ta ni vagy foly tat ni, to -
váb bá más ha tó sá gi kény szer in téz ke dést al kal maz ni. A
Hon vé del mi Ta nács tag ja men tel mi jo gá ról nem mond -
hat le.
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(3) A Hon vé del mi Ta nács tag ja men tel mi jo gá nak fel -
füg gesz té sé rõl a Hon vé del mi Ta nács dönt. A ha tá ro zat ér -
vé nyes sé gé hez a je len lévõ ta gok két har ma dá nak a sza va -
za ta szük sé ges.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal tak nem je len tik aka -
dá lyát a Hon vé del mi Ta nács tag jai fe le lõs ség re vo ná sá nak 
a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal el is mert jog ha tó ság gal ren del -
ke zõ nem zet kö zi bí ró ság elõtt, az annak jog ha tó sá ga alá
tar to zó bün te tõ jo gi lag ül dö zen dõ cse lek mény  miatt.

63.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács ban aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén

a) a köz tár sa sá gi el nö köt az Or szág gyû lés el nö ke,
b) az Or szág gyû lés el nö két az Or szág gyû lés ál tal ki je -

lölt al el nök,
c) az Or szág gyû lés ben kép vi se let tel ren del ke zõ párt

kép vi se lõ cso port já nak ve ze tõ jét a kép vi se lõ cso port ál tal
meg vá lasz tott, az Or szág gyû lés el nö ké nél be je len tett kép -
vi se lõ,

d) a mi nisz ter el nö köt az ál ta la ki je lölt mi nisz ter,
e) a mi nisz tert a po li ti kai ál lam tit kár,
f) a Hon véd Ve zér kar fõ nö két a Hon véd Ve zér kar fõ -

nö ké nek he lyet te se 

he lyet te sí ti.

(2) A Hon vé del mi Ta nács el nö ke, illetve tag ja ak kor
van aka dá lyoz tat va, ha

a) meg bí za tá sa a tör vény ben meg ha tá ro zott ok ból
meg szû nik,

b) kül föl dön tar tóz ko dik,
c) fel adat kör ének el lá tá sát le he tet len né tevõ ál la pot ba

ke rül,
d) az idõ rö vid sé ge, to váb bá a rend kí vü li ál la po tot ki -

vál tó ese mé nyek  miatt a Hon vé del mi Ta nács mun ká já ban
való rész vé te le le he tet len né vá lik.

(3) Az aka dá lyoz ta tás té nyét, to váb bá a he lyet te sí tés in -
do kolt sá gát a Hon vé del mi Ta nács ál la pít ja meg.

A Honvédelmi Tanács mûködése

64.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács az Al kot mány és e tör -
vény ke re tei kö zött meg ál la pít ja ügy rend jét.

(2) A Hon vé del mi Ta nács a ha tás kö rét – az el nök ve ze -
té sé vel – tes tü let ként gya ko rol ja.

(3) A Hon vé del mi Ta nács a dön té se it zárt ülé sen hoz za.

65.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács ak kor ha tá ro zat ké pes,
ha tag ja i nak több mint a fele je len van.

(2) A Hon vé del mi Ta nács ha tá ro za tá nak ér vé nyes sé gé -
hez – a 62.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott dön tés ki vé -
te lé vel – a je len lévõ ta gok több mint a fe lé nek a sza va za ta
szük sé ges. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta
dönt.

(3) A Hon vé del mi Ta nács tag ját ak kor is csak egy sza -
va zat il le ti meg, ha az ál ta la be töl tött tiszt sé gek alap ján
több funk ció gya kor lá sá ra jo go sult, vagy mást is he lyet te -
sít. A több mi nisz té ri u mot ve ze tõ mi nisz tert aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén mind egyik mi nisz té riu m po li ti kai ál lam tit ká ra
sza va za ti jog gal he lyet te sí ti.

66.  § (1) Rend kí vü li vagy azon na li dön tést igény lõ eset -
ben a Hon vé del mi Ta nács ülé sen kí vül is ha tá roz hat.
Ilyen kor a Hon vé del mi Ta nács tag jai írás ban, táv be szé lõn
vagy az in for má ció át vi tel más mód ján köz lik ál lás fog la lá -
su kat az el nök kel. A szó be li köz lést jegy zõ könyv ben rög -
zí te ni kell.

(2) A Hon vé del mi Ta nács ülé sen kí vül ho zott dön té sé -
nek ér vé nyes sé gé hez a Hon vé del mi Ta nács tag jai több
mint a fe lé nek egyet ér té se szük sé ges.

(3) A Hon vé del mi Ta nács a so ron kö vet ke zõ ülé sen fe -
lül vizs gál ja az ülé sen kí vü li dön tés in do kolt sá gát és jog -
sze rû sé gét, egy ide jû leg dönt az al kal ma zott in téz ke dés
fel füg gesz té sé rõl vagy ha tá lyá nak meg hosszab bí tá sá ról.

67.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács dön té sét az Or szág gyû -
lés, va la mint a Hon vé del mi Ta nács el nö ke vagy tag ja kez -
de mé nyez he ti.

(2) A Hon vé del mi Ta nács dön té se it a köz tár sa sá gi el -
nök és a mi nisz ter el nök írja alá.

68.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács – ál ta la meg ha tá ro zott –
dön té se it az or szág ban mû kö dõ rá di ók és te le ví zi ók
adásai ban, a na pi la pok ban, va la mint hir det mény út ján té rí -
tés men te sen, az alá írás nap ján köz zé kell ten ni.

(2) A Hon vé del mi Ta nács ren de le tét a Ma gyar Köz -
löny ben ki kell hir det ni.

(3) A Hon vé del mi Ta nács ren de le te – el té rõ ren del ke zés 
hi á nyá ban – a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

MÁSODIK RÉSZ

A HONVÉDSÉG

VI. Fejezet

A HONVÉDSÉG JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

69.  § (1) A Hon véd ség pol gá ri irá nyí tás alatt álló, füg -
gel mi rend szer ben mû kö dõ és cent rá li san ve ze tett fegy ve -
res ál lam i szer ve zet, bé ké ben az ön kén tes sé gen, meg elõ zõ
vé del mi hely zet ben és rend kí vü li ál la pot ban az ön kén tes -
sé gen és az ál ta lá nos had kö te le zett sé gen ala pu ló had erõ.
Egyes szer vei tör vény ben meg ha tá ro zott ka to nai igaz ga tá -
si fel ada to kat is el lát nak.

(2) A Hon véd ség a fel ada ta it a hon vé de lem ben köz re -
mû kö dõ más szer vek kel együtt mû köd ve hajt ja vég re.
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70.  § (1) A Hon véd ség fel ada tai:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé gé nek, te rü le té -

nek, lég te ré nek, la kos sá gá nak és anya gi ja va i nak kül sõ tá -
ma dás sal szem be ni fegy ve res vé del me,

b) a szö vet sé gi és nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ egyéb
ka to nai kö te le zett sé gek – kü lö nö sen a kol lek tív vé del mi,
bé ke fenn tar tó és hu ma ni tá ri us fel ada tok – tel je sí té se,

c) köz re mû kö dés az arra ki je lölt és fel ké szí tett erõk kel
a nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada ta i nak
el lá tá sá ban,

d) a hon vé de lem szem pont já ból fo ko zott vé del met
igény lõ lé te sít mé nyek õr zé se és vé del me,

e) a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ka to nai fel ada ta i nak
el lá tá sa,

f) köz re mû kö dés az Al kot mány 40/B.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti fegy ve re sen vagy fel fegy ver kez ve el kö -
ve tett erõ sza kos cse lek mé nyek el há rí tá sá ban,

g) ta lált rob ba nó tes tek tûz sze ré sze ti men te sí té se, il le -
tõ leg egyéb tûz sze ré sze ti fel ada tok té rí tés el le né ben való
vég re haj tá sa,

h) hoz zá já ru lás a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok meg ol -
dá sá hoz,

i) ál lam i szer vek ré szé re té rí tés el le né ben ka to nai szak -
ér tel met és spe ci á lis esz kö zö ket igény lõ fel ada tok el lá tá sa,

j) rész vé tel az ál lam i pro to kol lá ris fel ada tok tel je sí té sé -
ben.

(2) Az egyes hon véd sé gi szer ve ze tek konk rét fel ada ta it
– az (1) be kez dés ke re tei kö zött – kü lön jog sza bá lyok, az
ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, va la mint a bel sõ ren -
del ke zé sek ha tá roz zák meg.

(3) Az (1) be kez dés g)–j) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat a Hon véd ség fegy ver hasz ná la ti jog nél kül lát -
ja el.

71.  § A Hon véd ség nek a 70.  § (1) be kez dé sé nek f) pont -
ja sze rin ti fel hasz ná lá sa ese tén meg kell ha tá roz ni a fel -
hasz ná lás cél ját, idõ tar ta mát, a ki ren delt erõk fel ada ta it,
lét szá mát és esz kö ze it (fegy ver ze tét), to váb bá a fel hasz ná -
lás föld raj zi lag kö rül írt te rü le tét. A ki ren delt erõk sa ját pa -
rancs no ka ik ve ze té sé vel hajt ják vég re a fel ada tot.

72.  § (1) A 70.  § (1) be kez dé sé nek h)–j) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té sé re alá ren delt szer ve ze te i tõl
leg fel jebb 100 fõ 21 napi idõ tar ta mot meg nem ha la dó
igény be vé te lé rõl a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, az ezt meg -
ha la dó lét szá mú vagy idõ tar ta mú igény be vé tel rõl a hon vé -
del mi mi nisz ter dönt. A 3000 fõt meg ha la dó igény be vé tel -
rõl a hon vé del mi mi nisz ter – a dön tés sel egy ide jû leg – az
Or szág gyû lést tá jé koz tat ja.

(2) A Hon véd ség szál lí tó esz kö zei és mû sza ki munka -
gépei – a harc jár mû vek és a fegy ver zet ki vé te lé vel – ké re -
lem re, a hon vé del mi mi nisz ter en ge dé lyé vel, az ál lam i
szer vek nek jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá -
tá sá hoz meg álla po dás alap ján, té rí tés el le né ben, ide ig le ne -
sen át en ged he tõk.

VII. Fejezet

A HONVÉDSÉG SZERVEZETE

A szervezeti felépítés

73.  § (1) A Hon véd ség szer ve ze te it a béke és há bo rús
mû kö dé si rend nek meg fele lõen úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
azok ké pe sek le gye nek a Hon véd ség egé sze, illetve annak
egyes ele mei te kin te té ben a meg ha tá ro zott fel ada tok vég -
re haj tá sá ra.

(2) A Hon véd ség szer ve ze ti fel épí té sé nek meg kell fe -
lel nie a ren del te tés sze rin ti szer ve ze ti hi e rar chia, ha di tech -
ni kai esz kö zök kel és had fel sze re lés sel való el lá tás, had ra -
fog ha tó ság, lét szám, ál lo mány ará nyok, be osz tá si, rend fo -
ko za ti és il let mény ka te gó ri ák, sza bá lyo zott mû kö dés, ve -
ze tés el ve i nek és kö ve tel mé nye i nek.

(3) A Hon véd ség szer ve ze ti fel épí té sét a Hon vé del mi
Mi nisz té riu m, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, va la mint a Hon véd ség had rend je sze -
rin ti szer ve ze tek összes sé ge ké pe zi.

(4) A Hon véd ség szer ve ze tei kö zül a had rend be az ál lo -
mány táb la sze rint szer ve zett ka to nai, a had ren den kí vü li
szer ve ze tek cso port já ba pe dig a mun ka kö ri jegy zék sze -
rint szer ve zett egyéb szer ve ze tek tar toz nak.

(5) A ka to nai szer ve ze te ket a szá raz föl di csa pa tok, a lé -
gi erõ csa pa tai, a lo gisz ti kai és tá mo ga tó erõk, va la mint a
Hon véd ség fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben egyéb
szak te vé keny sé get foly ta tó szer ve ze tek al kot ják. A szá -
raz föl di csa pa tok és a lé gi erõ csa pa tai had erõ ne met ké pez -
nek. A had erõ ne mek fegy ver ne mek bõl és szak csa pa tok ból 
te võd nek össze.

74.  § (1) A Hon véd sé get ren del te té sük sze rint irá nyí -
tó-ve ze tõ szer vek, csa pa tok, igaz ga tá si szer vek, hi va ta lok, 
in té ze tek és in téz mé nyek al kot ják.

(2) A ka to nai szer ve ze tek al kal ma zás sze rin ti tagozó -
dása:

a) az al kal ma zás ter ve zett he lye sze rint bár hol te le pít -
he tõ, va la mint he lyi erõk,

b) az al kal ma zás ra való ké szen lét alap ján ma gas ké -
szen lé tû, ala cso nyabb ké szen lé tû, va la mint hosszú meg -
ala kí tá sú,

c) a fõ te vé keny sé gük sze rint har ci erõk, har ci tá mo ga -
tó erõk, har ci ki szol gá ló-tá mo ga tó erõk és egyéb erõk.

(3) Ket tõs jog ál lá sa sze rint a Hon véd ség szer ve ze ti ke -
re té be tar to zik a leg fõbb ügyész irá nyí tá sa alatt mû kö dõ
ka to nai ügyé szi szer ve zet.

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

A Honvédség szervezeteinek létrehozása, átszervezése
 és megszüntetése

76.  § (1) A Hon véd ség szer ve ze ti ele me i nek lét re ho zá -
sa, át szer ve zé se, meg szün te té se, lét szá má nak, ál lo mány -
ará nya i nak, tech ni kai esz kö ze i nek és azok szá má nak, va -
la mint a had rend ben vagy azon kí vül el fog lalt he lyé nek
meg ha tá ro zá sa a had se reg szer ve zés ke re té be tar to zik.

(2) A hon véd sé gi szer ve ze tek fel épí té sé nek alap ve tõ
kö ve tel mé nye it a kormány ha tá roz za meg. A ma ga sabb
szin tû kö te lé kek fel épí té sét a hon vé del mi mi nisz ter ál tal
jó vá ha gyott bé ke- és há bo rús had rend tar tal maz za.

(3) A hon véd sé gi szer ve ze tek ala pí tá sá ra és meg szün te -
té sé re a hon vé del mi mi nisz ter jo go sult. A szer ve ze te ket
ha tá ro zat tal kell lét re hoz ni és meg szün tet ni.

(4) A Hon véd ség szer ve ze te i nek fel épí té sét, ál lo má -
nyát, tech ni kai esz kö ze it ál lo mány táb lá ban, illetve mun -
ka kö ri jegy zék ben kell meg ha tá roz ni.

A Honvédség szervezeteinek megnevezése

77.  § (1) A kö zép szin tû irá nyí tó szer vek meg ne ve zé sé -
nek a pa rancs nok sá gi funk ci ón kí vül ki kell fe jez nie a had -
erõ ne met, a szak te vé keny sé get és az annak ke re té be tar to -
zó ka to nai szer ve ze tek jel le gét.

(2) A csa pa to kat had ren di szám mal, a ren del te tés re és a
szer ve zet nagy sá gá ra, va la mint szük ség sze rint a ren del te -
tés re való uta lás sal kell meg ne vez ni. A meg ne ve zés ki egé -
szít he tõ föld raj zi ne vek és tör té nel mi sze mé lyi sé gek vagy
jog elõd ka to nai szer ve ze tek ne vé nek fel hasz ná lá sá val.

VIII. Fejezet

A HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA,
HADITECHNIKAI FELSZERELÉSE

ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA

A Honvédség személyi állománya

78.  § (1) A Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek bé ke- és
ha di lét szá mát az ál lo mány táb lák, illetve a mun ka kö ri
jegy zé kek tar tal maz zák.

(2) Az ál lo mány táb lák ban kell meg ha tá roz ni a ka to nai
szer ve ze tek ren del te té sé nek és fel ada ta i nak meg fele lõen a
sze mé lyi ál lo mány ará nyos össze té te lét ál lo mány cso por -
tok, rend fo ko za tok és szak kép zett ség sze rint.

(3) A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás ke re té ben kell gon -
dos kod ni a rend sze re sí tett lét szám meg ha tá ro zott igé nyek
sze rin ti biz to sí tá sá ról és terv sze rû után pót lá sá ról.

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

A Honvédség tényleges állománya

80.  § (1) A tör vény al kal ma zá sá ban a tény le ges ka to nai
ál lo mány ba tar toz nak

a) a hi va tá sos ka to nák,
b) a szer zõ dé ses ka to nák,
c) a szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ka to nák,
d) a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hon véd sé gi ösz -

tön dí jas, va la mint szak kép zés ben részt vevõ hall ga tói,
e) a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény hall ga tói,
f) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide -

jén – a had kö te le zett ség be ve ze té se után – a had kö te les ka -
to nák.

(2) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ka to nái
– kü lön tör vény sze rint – a Hon véd ség tény le ges ál lo má -
nyá ba tar toz nak.

81.  § A tény le ges ka to nai ál lo mány tag jai – a szol gá la ti
vi szony ke let ke zé se sze rint – bé ké ben ön kén tes je lent ke -
zés alap ján, meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la -
pot ide jén – a had kö te le zett ség be ve ze té se után – ezen -
kívül had kö te le zett ség alap ján tel je sí te nek ka to nai szol gá -
la tot.

82.  § A tény le ges ka to nai ál lo mány fo lya ma tos ki egé -
szí té se bé ké ben a hi va tá sos, szer zõ dé ses és az ön kén tes
tar ta lé kos ka to nai szol gá lat ra vagy hall ga tói vi szony lé te -
sí té sé re to bor zot tak fel vé te le, meg elõ zõ vé del mi hely zet
és rend kí vü li ál la pot ide jén ezen kí vül a had kö te le sek be -
hívása út ján tör té nik.

A Honvédség tartalékos állománya

83.  § (1) A tar ta lé kos ál lo mány ba bé ké ben az ön kén tes
tar ta lé ko sok, meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la -
pot ide jén – a had kö te le zett ség be ve ze té se után – a ki kép -
zett had kö te le sek tar toz nak.

(2) Az ön kén tes tar ta lé kos meg ha tá ro zott ide ig szer zõ -
dés alap ján vál lal ja a ka to nai szol gá lat ra ren del ke zés re
 állást és a tény le ges ka to nai szol gá la tot.
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A Honvédség felszerelése haditechnikai eszközökkel
és anyagokkal

84.  § A Hon véd ség nek
a) a bé ke ide jû fel ada tai el lá tá sá hoz a nor mák ban és a

prog ra mok ban meg ha tá ro zott,
b) meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí vü li ál la pot ide -

jén pe dig a szük sé ges mennyi ség ben ren del kez nie kell a
harc-, harc tá mo ga tó, harc ki szol gá ló esz kö zök kel, har ci,
szak- és fenn tar tá si anya gok kal (a továb biak ban együtt:
ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok).

85.  § A Hon véd ség ha di tech ni kai esz kö ze i nek és anya -
ga i nak faj tá it, mi nõ sé gét és mennyi sé gét az Or szág gyû lés
ha tá ro za tá ban elõ írt ke re te ken be lül kell meg ha tá roz ni.

86.  § (1) A ha di tech ni kai esz kö zök nek és anya gok nak
meg kell fe lel ni ük az el lá tá si, fenn tar tá si és tar ta lé ko lá si
nor mák nak, va la mint azok nak az igé nyek nek, ame lyek a
had erõ ne mek, fegy ver ne mek és szak csa pa tok ered mé nyes 
te vé keny sé gét biz to sít ják. A kincs tá ri va gyo ni kör be tar to -
zó ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok ka to nai szer ve ze tek 
kö zöt ti el osz tá sát az ál lo mány táb lák ban kell rög zí te ni.

(2) A Hon véd ség ka to nai szer ve ze te it ha di tech ni kai
esz kö zök kel és anya gok kal a Hon vé del mi Mi nisz té riu m
költ ség ve té si fe je ze té nek elõ irány za tai ter hé re, va la mint
más köz pon ti költ ség ve té si for rá sok igény be vé te lé vel kell
fel sze rel ni.

87.  § (1) A ha di tech ni kai be szer zé si el já rás so rán biz to -
sí tott ha di tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat rend sze re sí -
té si el já rás út ján kell a Hon véd ség rend sze ré be be von ni,
had rend jé be ál lí ta ni.

(2) A rend sze re sí tett, de el avult vagy fe les le ges sé vált
ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok ki vo ná si el já rás út ján
ke rül nek ki a Hon véd ség szer ve ze ti rend sze ré bõl.

(3) A ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok rend sze re sí té -
se kor, ki vo ná sa kor ké szí tett in téz ke dé si terv ben fel kell
tün tet ni azok kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos ada ta it
kü lö nös te kin tet tel:

a) a rend szer be ál lí tás hoz szük sé ges kör nye ze ti fel té te -
lek meg lé té re, illetve meg te rem té se be lát ha tó ha tá sa i ra,

b) az üze mel te té si élet tar ta ma alatt vár ha tó kör nye ze ti
ha tá sa i ra (kar ban tar tás, üzem anyag-, szennyezõanyag-
 kibocsátások, tá ro lás stb.),

c) a rend szer bõl való ki vo nás sal kap cso la tos men te sí té -
si, meg sem mi sí té si fel ada tok ra, hul la dé ka i nak ve szé lyes -
sé gé re,

d) rend sze res vagy egy sze ri hoz zá ve tõ le ges költ ség ki -
ha tá sa i ra.

(4) A ko ráb ban rend sze re sí tett (meg lé võ) ha di tech ni kai
esz kö zök és anya gok to váb bi mû köd te té sé vel, kor sze rû sí -
té sé vel kap cso la tos dön té sek nél a kör nye ze ti ha tá sok
elem zé sé nél a (3) be kez dés alap ján kell el jár ni.

88.  § (1) A ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok ren del te -
tés sze rin ti hasz ná la tá nak sza bá lya it, to váb bá a szak ági
nor má kat szak uta sí tá sok ha tá roz zák meg.

(2) A ha di tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat a ka to nai
szer ve ze tek nek min den kor az elõ írt had ra fog ha tó sá gi,
illetve ha di hasz nál ha tó sá gi ál la pot ban kell tar ta ni uk.

(3) A kész le tek meg ala kí tá sát és lép csõ zé sét a
 NATO-ban al kal ma zott el vek és el já rá si mód sze rek, va la -
mint a nem ze ti sa já tos sá gok figye lembevételével kell vég -
re haj ta ni.

A Honvédség szervezeteinek elhelyezése

89.  § (1) A Hon véd ség szer ve ze te i nek el he lye zé sé hez,
illetve fel ada tai el lá tá sá hoz ren del ke zés re bo csá tott in gat -
la nok ál lam i tu laj don ban, a Hon vé del mi Mi nisz té riu m va -
gyon ke ze lé sé ben áll nak, és a kincs tá ri va gyon ré szét ké pe -
zik.

(2) A ka to nai szer ve ze tek ki je lö lés alap ján hasz ná lat ba
kap ják az in gat la no kat.

90.  § (1) A ka to nai szer ve ze tek a fel adat tól füg gõ en el -
he lyez he tõk – a ka to nai disz lo ká ció el ve i nek meg fele -
lõen – az or szág te rü le tén vagy kül föl dön ál lan dó jel leg gel
hely õr sé gek ben, ide ig le ne sen ál lo más he lye ken. A csa pa -
tok ál lan dó jel le gû el he lye zé sé re szol gá ló ka to nai ob jek tu -
mok a lak ta nyák.

(2) A hely õr ség olyan ki je lölt te le pü lés, amely nek köz -
igaz ga tá si te rü le tén ka to nai szer ve zet ke rül el he lye zés re.
A hely õr ség hez tar toz nak a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le -
tén kí vül esõ ki kép zõ bá zi sok, lõ- és gya kor ló te rek, rak tá -
rak és más ka to nai ob jek tu mok (utalt in gat la nok), to váb bá
azok meg kö ze lí té si út vo na lai is. Egy hely õr ség be több ka -
to nai szer ve zet is te le pül het.

91.  § A ka to nai szer ve ze tek hely õr sé gen kí vül tá bo ri kö -
rül mé nyek kö zött is el he lyez he tõk.

IX. Fejezet

A HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

A Honvédség függelmi viszonyai

92.  § (1) A ka to nák a szol gá la tu kat a Hon véd ség nél
fenn ál ló füg gel mi rend szer ben tel je sí tik. E rend szer ben az
a ka to na, aki nek joga és kö te les sé ge más ka to nák te vé -
keny sé gé nek irá nyí tá sa: elöl já ró vagy fe let tes, aki re pe dig
ez a jog kör ki ter jed: alá ren delt.

(2) Az elöl já rói és fe let te si, illetve alá ren delt sé gi vi -
szony ban az egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tés (pa rancs nok lás)
elve a szol gá la ti és a szak mai elöl já rói, illetve a hi va ta li és
a szak mai fe let te si irá nyí tás és ve ze tés so rán ér vé nye sül.
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93.  § (1) Az ál ta lá nos ha tás kö rû elöl já ró, il le tõ leg fe let -
tes: a szol gá la ti elöl já ró, il le tõ leg hi va ta li fe let tes, a neki
alá ren delt ka to nák: a szol gá la ti, il le tõ leg hi va ta li alá ren -
del tek. Szol gá la ti elöl já ró az ese ti szol gá la ti fel adat tel je sí -
té sé nek irá nyí tá sá ra, ve ze té sé re ki je lölt ka to na is.

(2) A szol gá la ti elöl já rót a Hon véd ség szer ve ze ti rend -
sze ré ben el fog lalt be osz tá sá nál fog va a ve ze té se alá tar to -
zó ka to nai szer ve zet te vé keny sé gé re és e szer ve zet sze mé -
lyi ál lo má nyá ra vo nat ko zó an a jog sza bá lyok ban és a ha -
tás kö ri sza bá lyok ban meg ál la pí tott ren del ke zé si jog il le ti
meg.

94.  § (1) Az olyan elöl já ró, il le tõ leg fe let tes, aki csak a
sa ját szak te rü le tén van fel ru ház va ren del ke zé si jog kör rel:
szak mai elöl já ró, il le tõ leg szak mai fe let tes, akik re vo nat -
ko zó an ren del ke zé si jog kör rel ren del ke zik – állomány -
viszonyuktól füg get le nül – szak mai alá ren del tek.

(2) A kü lön bö zõ ve ze té si szin te ken a szak mai elöl já ró
gon dos ko dik az elöl já rói dön té sek nek meg fe le lõ szak mai
fel ada tok vég re haj tá sá ról. A szak te rü le ti ve ze tõk ve ze tõi
jo go sult sá ga it ha tás kö ri sza bály, illetve a szol gá la ti elöl -
járó ál la pít ja meg.

(3) A Hon véd ség irá nyí tá sa és ve ze té se – a had rend és
az ál lo mány táb lák sze rin ti szer ve ze ti alá-fö lé ren delt sé gi
vi szo nyon, va la mint a szol gá la ti elöl já rók ren del ke zé se in
ala pu ló – szol gá la ti út be tar tá sá val tör té nik. A szol gá la ti út 
be tar tá sa – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé te -
lek tõl el te kint ve – va la mennyi elöl já ró, fe let tes és alá ren -
delt ré szé re kö te le zõ.

A Honvédség felsõ szintû irányítása és vezetése

95.  § (1) A Hon véd sé get bé ké ben az Al kot mány ban és
e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint az Or szág gyû lés, a
köz tár sa sá gi el nök, a kormány és a hon vé del mi mi nisz ter
irá nyít ja.

(2) Rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon véd ség leg fel sõbb
irá nyí tó szer ve a Hon vé del mi Ta nács.

(3) A hon vé del mi mi nisz ter ön ál ló an gya ko rol ja a tör -
vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö rét, az Or szág gyû lés és a
kormány dön té sei sze rint irá nyít ja és ve ze ti a Hon véd sé get.

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

97.  § (1) A hon vé del mi mi nisz ter:
a) a Hon véd ség irá nyí tá sa és fel sõ szin tû ve ze té se rend -

jé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ha tá ro zat ban
fog lal tak sze rint a Hon vé del mi Mi nisz té riu m Szer ve ze ti és 

Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg ál la pít ja a Hon véd ség
szak irá nyí tá sá val és ka to nai ve ze té sé vel kap cso la tos rész -
le tes fel adat- és ha tás kö rö ket,

b) a kormány ha tá ro za tá nak meg fele lõen meg ha tá roz za 
a Hon véd ség ve ze té si szint je it, szak irá nyí tá si és ve ze té si
rend jét,

c) sza bá lyoz za a Hon véd ség ké szen lé te fenn tar tá sá nak
és fo ko zá sá nak rend jét, a kormány dön té se alap ján in téz -
ke dik a Hon véd ség egé sze ké szen lé té nek fo ko zá sá ra,
illetve – sa ját jog kör ben – az egyes ka to nai szer ve ze tek ké -
szen lé té nek fo ko zá sá ra,

d) sza bá lyoz za az or szág te rü le té nek a Hon véd ség lég -
vé del mi ké szen lé ti erõ i vel való ol tal ma zá sá nak rend jét,

e) meg ál la pít ja a Hon véd ség béke ide jén tör té nõ ki egé -
szí té sé nek, to váb bá meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí -
vü li ál la pot ki hir de té se és a had kö te le zett ség be ve ze té se
ese tén had kö te le sek kel tör té nõ had ki egé szí té sé nek fel ada -
ta it és rend jét, va la mint ez utób bi val össze füg gõ in gat la -
nok és ingó dol gok gaz da sá gi és anya gi jel le gû szol gál ta -
tás cí mén tör té nõ igény be vé te lé nek mód ját,

f) meg ál la pít ja a Hon véd ség fel ké szí té sé nek kö ve tel -
mé nye it, sza bá lyoz za a fel ké szí tés és ki kép zés rend jét, in -
téz ke dik annak vég re haj tá sá ra,

g) dönt a Hon véd ség lét szá má ra – ezen be lül az ál lo -
mány ará nyok ra –, szer ve ze té re, fel sze re lé sé re, va la mint
az or szág te rü le té nek vé del mi célú elõ ké szí té sé re vo nat ko -
zó ja vas la tok el fo ga dá sá ról és elõ ter jesz tésérõl; az Or -
szág gyû lés, il le tõ leg a kormány dön té se után in téz ke dik
annak vég re haj tá sá ra,

h) meg ál la pít ja a Hon véd ség fel ada ta i nak tel je sí té se
szem pont já ból fon tos köz le ke dé si és hír köz lõ há ló zat, va -
la mint a légi, su gár fi gye lõ, jel zõ- és ri asz tá si rend sze rek
mû kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben foly ta tott
együtt mû kö dé si fel ada to kat és vég re haj tá suk rend jét,

i) meg ál la pít ja a nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl fa ka dó
ka to nai kö te le zett sé ge ket, in téz ke dik azok vég re haj tá sá ra,

j) gon dos ko dik a szö vet sé ges fegy ve res erõk kel kap -
cso la tos egy sé ges vé del mi elõ írások és szab vá nyo sí tá si
egyez mé nyek ki dol go zá sá ról és vég re haj tá sá ról,

k) az Egy sé ges Vé del mi Szak fe la dat rend szer hez kö tött
erõ for rás és költ ség ve té si rend alap ján irá nyít ja a Hon véd -
ség költ ség ve té si ja vas la tá nak el ké szí té sét, a költ ség ve tés
el fo ga dá sa után – kor mány ren de let ke re tei kö zött – dönt a
rész le tes (in téz mé nyi) költ ség ve tés rõl; irá nyít ja a költ ség -
ve té si elõ irány za tok jog sza bá lyok sze rin ti fel hasz ná lá sát,
elõ ter jesz ti az éves költ ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló je len -
tést, ellen õr zi a költ ség ve té si pénz esz kö zök cél sze rû és
jog sze rû fel hasz ná lá sát,

l) meg ha tá roz za a Hon véd ség gaz dál ko dá sá ra, va la -
mint a hon véd sé gi in gat la nok – be le ért ve a la kó épü le te ket
és a la kás in gat la no kat is – és in gók va gyon gaz dál ko dá sá ra 
vo nat ko zó sza bá lyo kat, in téz ke dik azok vég re haj tá sá ra,

m) meg ál la pít ja a sze mély ügyi ha tás kö rö ket, sza bá -
lyoz za azok gya kor lá sá nak mód ját,

n) ki ad ja a Hon véd ség anya gi-tech ni kai, köz le ke dé si,
lo gisz ti kai, pénz ügyi, egész ség ügyi, igaz ga tá si és jogi te -
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vé keny sé gé re vo nat ko zó alap ve tõ ren del ke zé se ket, gon -
dos ko dik a vég re haj tá suk ról ren del ke zõ szak uta sí tá sok ki -
adá sá ról, in téz ke dik a vég re haj tás ter ve zé sé re, szer ve zé sé -
re és irá nyí tá sá ra, irá nyít ja a ha di tech ni kai esz kö zök és
anya gok be szer zé sét, va la mint a ka to nai szer ve ze tek ezek -
kel tör té nõ el lá tá sát,

o) sza bá lyoz za a sze mé lyi ál lo mány élet-, szol gá la ti és
mun ka kö rül mé nye i nek fel té te le it,

p) meg ha tá roz za a szö vet sé gi kö ve tel mé nyek nek és a
nem ze ti sa já tos sá gok nak meg fele lõen a Hon véd ség el len -
õr zé sé nek rend sze rét, a ve ze tés biz to sí tá sa ér de ké ben a
hír adás sal és az in for ma ti kai fej lesz tés sel kap cso la tos fel -
ada to kat, ki ad ja azok ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí tá -
sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, gon dos ko dik az adat- és
in for má ció vé de lem rõl,

r) meg ha tá roz za a had tu do má nyi ku ta tás-fej lesz tés
fõbb irá nya it és rend jét,

s) meg ál la pít ja a Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya mun -
ka vé del mé nek és bal eset-el há rí tá sá nak rész le tes szabá -
lyait; gon dos ko dik az ér dek vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé -
nye sü lé sé rõl, együtt mû kö dik a sze mé lyi ál lo mány ál tal
lét re ho zott tár sa dal mi, ér dek vé del mi, ér dek-kép vi se le ti
szer vek kel,

t) meg ál la pít ja a Hon véd ség te vé keny sé gé vel, disz lo -
ká ci ó já val kap cso lat ban a ter mé sze tes és épí tett kör nye zet
vé del mé nek rész le tes sza bá lya it, gon dos ko dik azok vég re -
haj tá sá ról,

u) el lát ja a jog sza bály, or szág gyû lé si és kor mány ha tá -
ro zat ál tal meg ál la pí tott egyéb fel ada to kat.

(2) A hon vé del mi mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti ha -
tás kö ré ben ho zott dön té sek elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá -
sá ról – a köz igaz ga tá si ál lam tit kár nak és a 101.  § (3) be -
kez dé sé re fi gye lem mel a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
köz re mû kö dé sé vel – a Hon vé del mi Mi nisz té riu m fõ osz tá -
lyai és cso port fõ nök sé gei út ján gon dos ko dik.

98.  § (1) A hon vé del mi mi nisz ter fe le lõs a Hon véd ség
tör vé nyes mû kö dé sé ért, gon dos ko dik a jog sza bály sér té sek 
meg szün te té sé rõl. A mi nisz ter e kör ben

a) rend sze re sen ellen õr zi a jog sza bá lyok be tar tá sát,

b) jog sza bály sér tõ gya kor lat ész le lé se ese tén tör vé nyes 
el já rás ra uta sít ja a jog sza bály sér tõt,

c) meg sem mi sí ti vagy meg vál toz tat ja a jog sza bály sér tõ 
in téz ke dé se ket,

d) meg sem mi sí ti vagy meg vál toz tat ja az egye di ügy -
ben ho zott jog sza bály sér tõ dön té se ket.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg sem mi sí tés
vagy meg vál toz ta tás a Hon vé del mi Mi nisz té riu m hi va ta -
los lap já ban való köz zé té tel nap ján lép ha tály ba, ha az in -
téz ke dést a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke vagy a Hon véd
 Vezérkarhoz tar to zó elöl já ró adta ki. Egyéb in téz ke dés
ese tén a ha tály ba lé pés idõ pont ja az in téz ke dés ki adó ja ré -
szé re való kéz be sí tés nap ja. Kü lö nö sen fon tos ér dek bõl, ha 
ez a jog biz ton sá got nem sér ti, a meg sem mi sí tés vagy meg -

vál toz ta tás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja et tõl el té rõ en is
meg ha tá roz ha tó.

(3) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti dön tés nem vál -
toz tat ha tó és nem sem mi sít he tõ meg, ha

a) a dön tést a bí ró ság fe lül vizs gál ta,
b) a dön tés meg vál toz ta tá sa vagy meg sem mi sí té se jó -

hi sze mû en szer zett és gya ko rolt jo got sér te ne,
c) a dön tés meg ho za ta lá tól, illetve jog erõ re emel ke dé -

sé tõl szá mít va egy év el telt,
d) azt jog sza bály ki zár ja vagy fel té tel hez köti.

(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti dön tést a jó hi sze -
mû en szer zett és gya ko rolt jo gok ra te kin tet nél kül meg
kell sem mi sí te ni, ha

a) az ügy nem tar to zott a dön tés ho zó ha tás kö ré be,
b) a dön tés ho zó vagy a dön tés-elõ ké szí tés ben köz re -

mû kö dött sze mély a kö te les sé gét bûn cse lek ményt meg -
valósító mó don meg szeg te, és ez a dön tést ér dem ben be -
folyásolta, fel té ve, hogy a bûn cse lek mény el kö ve té sét jog -
erõs íté let meg ál la pí tot ta, vagy ilyen íté let meg ho za ta lát
nem a bi zo nyí tott ság hi á nya zár ja ki.

(5) A (4) be kez dés alap ján való meg sem mi sí tés nek a
dön tés meg ho za ta lá tól, illetve jog erõ re emel ke dé sé tõl szá -
mí tott há rom éven be lül le het he lye.

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

100.  § (1) A Hon vé del mi Mi nisz té riu m hi va ta li szer ve -
ze té nek ve ze tõ je a köz igaz ga tá si ál lam tit kár. A Hon véd
Ve zér kar ki vé te lé vel ve ze ti a Hon vé del mi Mi nisz té riu m
szer ve i nek te vé keny sé gét.

(2) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a 101.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel irá nyít ja a mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó dön té sek elõ ké szí té sét, va la mint vég re -
haj tá suk ter ve zé sét, szer ve zé sét. Az e tör vény ben, a Hon -
véd ség irá nyí tá sa és fel sõ szin tû ve ze té se rend jé nek sza bá -
lya i ra vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat ban, va la mint a hon vé -
del mi mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott ha tás kö ré nek gya kor lá -
sá val fe le lõs a hon vé de lem köz pon ti köz igaz ga tá si és a
Hon véd ség fel sõ szin tû szak irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá -
sá ért.

(3) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a szak irá nyí tá si ha tás kö -
ré ben in téz ke dést és szak uta sí tást ad ki.

(4) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a fel ada tá nak el lá tá sa
so rán együtt mû kö dik a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké vel.

101.  § (1) A Hon véd Ve zér kar bé ké ben – a Hon vé del mi
Mi nisz té riu m szer ve ze té nek ré sze ként – az or szág ka to nai
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vé de lem re való fel ké szí té sé nek fel sõ szin tû ter ve zõ-szer -
ve zõ, il le tõ leg a Hon véd ség ka to nai te vé keny sé gé nek fel -
sõ szin tû ve ze tõ szer ve.

(2) A Hon véd Ve zér kart és a had rend be tar to zó ka to nai
szer ve ze te ket a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ve ze ti, aki az
utób bi ak te kin te té ben ha tás kö rét rész ben át ru ház hat ja.
Szol gá la ti elöl já ró ja a ve ze té se alá tar to zó szer ve ze tek tel -
jes sze mé lyi ál lo má nyá nak. Fe le lõs azok had ra fog ha tó sá -
gá ért, ki kép zé sé ért és fel ké szí té sé ért, to váb bá ma gas fokú
fe gyel mé ért.

(3) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke:

a) ki dol goz za az or szág fegy ve res vé del mé nek ter vét,
to váb bá a Hon véd ség mi nõ sí tett idõ sza ki fel ada tai ter ve -
zé sé nek és ve ze té sé nek rend jét,

b) ki dol goz za a Hon véd ség ké szen lé te fenn tar tá sá nak
és fo ko zá sá nak rend jét, gon dos ko dik annak vég re haj tá sá -
ról, be le ért ve a ké szen lét fo ko zá sá nak el len õr zé sét is,

c) ter ve zi és ve ze ti a Hon véd ség ki egé szí té sét, va la -
mint a ki egé szí tés hez szük sé ges in gat la nok és ingó dol gok 
igény be vé te lét,

d) ki dol goz za a Hon véd ség fel ké szí té sé nek és ki kép zé -
sé nek rend jét, és biz to sít ja annak vég re haj tá sát,

e) ja vas la tot tesz béke, meg elõ zõ vé del mi hely zet és
rend kí vü li ál la pot ide jé re vo nat ko zó an a Hon véd ség fej -
lesz té sé re, lét szá má ra – ezen be lül ál lo mány ará nya i ra –,
szer ve ze té re, fel sze re lé sé re, bé ke ide jû mû kö dé sé hez a
nor má kon ala pu ló, illetve a szük sé ges erõ for rá sok ra, va la -
mint az or szág te rü le té nek vé del mi célú elõ ké szí té sé re,

f) köz re mû kö dik a Hon véd ség fel ada ta i nak tel je sí té se
szem pont já ból fon tos köz le ke dé si és hír köz lõ há ló zat, va -
la mint a légi, su gár fi gye lõ, jel zõ- és ri asz tá si rend sze rek
mû kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sá ban,

g) ter ve zi és szer ve zi a nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere -
dõ ka to nai kö te le zett sé gek tel je sí té sét, a fel adat kö ré be tar -
to zó ügyek ben kép vi se li a Hon véd sé get,

h) in téz ke dik az or szág te rü le té nek lég vé del mi ké szen -
lé ti erõk kel való ol tal ma zá sá ra,

i) gya ko rol ja a jog sza bály ál tal meg ál la pí tott sze mély -
ügyi ha tás kö rö ket,

j) a szak irá nyú dön té sek alap ján irá nyít ja a Hon véd ség
fo gyasz tói lo gisz ti kai rend sze rét, ter ve zi, szer ve zi a ka to -
nai szer ve ze tek lo gisz ti kai, egész ség ügyi biz to sí tá sát, va -
la mint igé nye ket tá maszt a sze mé lyi ál lo mány meg fe le lõ
szol gá la ti, élet- és mun ka kö rül mé nye i nek biz to sí tá sa ér de -
ké ben,

k) a pa rancs nok sá gok, csa pa tok bé ke idõ sza ki ve ze té si
rend szer e mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben ter ve zi,
szer ve zi a hír adás sal, az in for ma ti ká val és a ve ze tés egyéb
te rü le te i vel kap cso la tos fel ada to kat,

l) gya ko rol ja a jog sza bá lyok, az ál lam i irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zott elöl já rói és egyéb ha tás kö rö ket.

(4) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a ve ze té si ha tás kö ré ben
pa ran csot, in téz ke dést és szak uta sí tást ad ki.

(5) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a ha tás kö ré nek gya kor -
lá sa so rán együtt mû kö dik a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ral.

A katonai szervezetek középszintû irányítása

102.  § (1) A ha de rõ ne mük, szak te vé keny sé gük, illetve
cél sze rû sé gi okok  miatt a Hon véd ség had rend je sze rint kö -
zös pa rancs nok ság szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó ka -
to nai szer ve ze te ket a kö zép szin tû irá nyí tó szer vek vagy
más ma ga sabb szin tû pa rancs nok sá gok élén álló pa rancs -
no kok irá nyít ják.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti pa rancs no kok irá nyí tói ha -
tás kö rét a Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té -
sé nek rend jé rõl  szóló kor mány ha tá ro zat nak meg fele lõen a 
hon vé del mi mi nisz ter ha tá roz za meg.

(3) Kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ egyes ka to nai szer ve -
ze tek a szö vet sé ges fegy ve res erõk kö zös pa rancs nok sá ga
vagy más nem zet kö zi pa rancs nok ság élén álló pa rancs nok
had mû ve le ti irá nyí tá sa alá he lyez he tõk.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti had mû ve le ti irá nyí tás alá he -
lye zett ka to nai szer ve zet ad mi niszt ra tív irá nyí tá sát (il let -
mény, szol gá la ti idõ szá mí tás, idõ utá ni és más kö te le zõ el -
is me ré sek, sze mé lyi anya gok ke ze lé se) az egy év nél rö vi -
debb kül föl di szol gá la ti idõ ese tén a ha zai kö zép szin tû irá -
nyí tó, ezen idõ tar tam fe lett a ve zény lés he lye sze rin ti
állományille té kes pa rancs nok gya ko rol ja.

(5) A ka to nai szer ve ze tek had mû ve le ti irá nyí tá sá ra és
ve ze té sé re vo nat ko zó elõ írásokat a szö vet sé ges fegy ve res
erõk kö zös pa rancs nok sá gá nak alá ren delt sé gé be ke rü lõ
ma gyar ka to nai szer ve ze tek ve ze té se so rán a szö vet sé ges
fegy ve res erõk re vo nat ko zó sza bá lyok figye lembe -
vételével kell al kal maz ni.

A katonai szervezetek vezetése

103.  § (1) A ka to nai szer ve zet élén a pa rancs nok, ve ze tõ 
(a továb biak ban együtt: pa rancs nok) áll, aki a jog sza bá -
lyok és az elöl já rók ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött ve -
ze ti a ka to nai szer ve ze tet. A pa rancs nok szol gá la ti ha tás -
kö re ki ter jed az ál ta la ve ze tett ka to nai szer ve zet mû kö dé -
sé nek min den te rü le té re. A pa rancs nok a ka to nai szer ve zet 
szol gá la ti vi szony ban álló ál lo má nyá nak szol gá la ti elöl já -
ró ja, a más jog vi szony ban álló ál lo má nyá nak fe let te se. A
pa rancs no kot az arra ha tás kör rel ren del ke zõ elöl já ró ne ve -
zi ki.

(2) A pa rancs nok tel jes és oszt ha tat lan fe le lõ ség gel tar -
to zik a ka to nai szer ve zet had ra fog ha tó sá gá ért, a sze mé lyi
ál lo mány fel ké szí té sé ért és ki kép zé sé ért, a mû kö dés min -
den ol da lú biz to sí tá sá ért, az ál lo mány fe gyel mé ért, a neki
alá ren delt ka to nai szer ve zet ered mé nyes te vé keny sé gé ért,
az elöl já rók pa ran csa i nak vég re haj tá sá ért és a tör vé -
nyesség be tar tá sá ért.
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(3) A pa rancs no ki be osz tás át adás-át vé te le az erre vo -
nat ko zó jog sza bály sze rint tör té nik.

(4) A ve ze tés fo lya ma tos sá ga ér de ké ben a pa rancs no kot 
tá vol lé te ese tén a szer ve zet sze rû he lyet tes, annak hi á nya
vagy tá vol lé te ese tén az arra ki je lölt sze mély he lyet te sí ti.

104.  § (1) Több együtt tar tóz ko dó ka to na kö zül a leg ma -
ga sabb be osz tá sú a rang idõs. Azo nos be osz tás ese tén a
rang idõs a ma ga sabb rend fo ko za tú, ha a rend fo ko za tok is
azo no sak, ak kor az, aki ré geb ben vi se li az adott rend fo ko -
za tot, ha pe dig a rend fo ko za tot is azo nos ide je vi se lik, az
idõ sebb ka to na a rang idõs.

(2) Az egy más sal alá ren delt sé gi vi szony ban nem álló
ka to nák kö zül a ma ga sabb rend fo ko za tú a nála ala cso -
nyabb rend fo ko za tú nak fel jebb va ló ja.

(3) A rend fo ko zat nél kü li ka to na nem elöl já ró ja és nem
fel jebb va ló ja azok nak a ka to nák nak, akik nála ké sõbb
kezd ték meg a szol gá la tot.

A parancs és a parancsadás joga

105.  § (1) A pa rancs meg ha tá ro zott szol gá la ti te vé keny -
ség vagy fel adat vég re haj tá sá ra vo nat ko zó, szó ban vagy
írás ban ki fe je zett aka rat nyil vá ní tás (ren del ke zés).

(2) Pa rancs meg ha tá ro zott sze mély vagy sze mé lyek
egy ér tel mû en meg ha tá ro zott köre ré szé re ad ha tó ki.

(3) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban pa rancs -
ban kell ki ad ni a ka to nai szer ve ze tek re és a sze mé lyi ál lo -
mány ra vo nat ko zó egye di dön té se ket is.

106.  § (1) A szol gá la ti elöl já ró pa ran csok ki adá sá val ér -
vé nye sí ti aka ra tát alá ren delt je i vel szem ben.

(2) A szol gá la ti elöl já ró alá ren delt je i nek a ha tás kö ré be
tar to zó és jog sza bály ba nem üt kö zõ pa ran csot ki ad hat.

(3) A szük sé ges mér ték ben meg il le ti a pa rancs adás joga
a rang idõst is, ha több ka to na együt tes szol gá la ti te vé keny -
sé get foly tat, és kö zü lük sen ki sincs pa rancs no kul ki je löl -
ve.

(4) A ka to nai ren dé sze ti jár õr pa rancs no ka a rend fenn -
tar tá sa és hely re ál lí tá sa ér de ké ben – kü lön jog sza bály ban
meg ál la pí tott ha tás kö ré ben – a ka to na ré szé re pa ran csot
ad hat.

(5) A fel jebb va ló az ala cso nyabb rend fo ko za tú ka to ná -
nak a szük sé ges mér ték ben pa ran csot ad hat, ha a ka to na
bûn cse lek ményt, fe gye lem sér tést vagy sza bály sér tést kö -
vet el, így kü lö nö sen:

a) szol gá lat tel je sí té si he lyét en ge dély nél kül el hagy ja,
b) fu tár szol gá lat köz ben a me net vo na lá ról le tér,
c) a ka to nai ud va ri as ság vagy a tisz te let adás sza bá lya it

meg sze gi,
d) az egyen ru ha-vi se lés sel kap cso la tos elõ írásokat

meg sze gi,

e) má sok elõtt a köz er köl csöt dur ván sér tõ mó don be -
szél, han gos ko dik vagy ha son ló ma ga tar tást ta nú sít,

f) szol gá lat tel je sí tés köz ben sze szes italt fo gyaszt.

107.  § (1) A pa ran csot adó ka to na a pa ran csá ért fe le lõs -
ség gel tar to zik. A pa rancs adás jo gá val vissza él ni ti los.

(2) A pa ran csot adó nak biz to sí ta nia kell a pa rancs vég -
re haj tá sá nak fel té te lét és a vég re haj tást a szük sé ges mér -
ték ben el len õriz nie kell.

(3) A pa rancs nak össz hang ban kell len nie a jog sza bá -
lyok kal, az egyéb ren del ke zé sek kel és az elöl já rók pa ran -
csa i val.

(4) A pa rancs nem irá nyul hat az alá ren delt in do ko lat lan
zak la tá sá ra, em ber i mél tó sá gá nak meg sér té sé re.

(5) Ti los az olyan pa rancs ki adá sa, amely
a) a kü lön tör vény ben fog lalt ki vé tel lel a ka to na éle tét,

egész sé gét vagy tes ti ép sé gét köz vet le nül vagy sú lyo san
ve szé lyez tet né,

b) bûn cse lek mény el kö ve té sé re irá nyul,
c) a ka to na ma gán cé lú igény be vé te lét va ló sí ta ná meg.

108.  § (1) A ka to na szol gá lat tel je sí té se so rán kö te les
vég re haj ta ni az elöl já ró pa ran csát, a fe let tes ren del ke zé sét, 
ki vé ve, ha az zal bûn cse lek ményt kö vet ne el.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a ka to na a jog -
sza bály sér tõ pa rancs, ren del ke zés vég re haj tá sát nem ta -
gad hat ja meg. Ha azon ban annak jog el le nes sé ge fel is mer -
he tõ szá má ra, arra ha la dék ta la nul kö te les az elöl já ró fi -
gyel mét fel hív ni. Ha az elöl já ró a pa ran csát, a fe let tes a
ren del ke zé sét en nek el le né re fenn tart ja, azt ké re lem re írás -
ba kell fog lal nia. A jog sza bály sér tõ pa rancs, ren del ke zés
vég re haj tá sá ért ki zá ró lag az azt ki adó fe le l.

Az utasítás

109.  § (1) Mi nisz te ri uta sí tás ban (az ál lam i irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze) kell meg ha tá roz ni a mi nisz ter irá nyí -
tá sa és ve ze té se alá tar to zó szer ve ze tek te vé keny sé gé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(2) A hi va ta li fe let tes egye di uta sí tás sal ér vé nye sí ti az
aka ra tát alá ren delt je i vel szem ben. Ré szük re a ha tás kö ré be
tar to zó és jog sza bály ál tal nem til tott bár mi lyen uta sí tást
ki ad hat.

(3) Uta sí tás ki adá sa a 107.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben ti los.

A belsõ rendelkezések

110.  § (1) Szak uta sí tás ban kell meg ha tá roz ni a Hon véd -
ség szak mai fel ada tai el lá tá sá nak alap ve tõ sza bá lya it, va -
la mint a ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok üze mel te té sé -
vel, kar ban tar tá sá val, ja ví tá sá val kap cso la tos szakmai-
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 technikai sza bá lyo kat. Egy-egy szak te rü let alap ve tõ
 szabályait meg ha tá ro zó szak uta sí tás ki adá sá ra a Hon vé -
del mi Mi nisz té riu m köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra, illetve a
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, a rész le tes és a tech ni kai sza bá -
lyo kat meg ha tá ro zó szak uta sí tás ki adá sá ra a Hon vé del mi
Mi nisz té riu m ille té kes szak mai elöl já ró ja, szak mai fe let te -
se jo go sult.

(2) In téz ke dés ben ál la pít ha tók meg egyes rend sze re sen
is mét lõ dõ te vé keny sé gek vég re haj tá sá nak szak mai, tech -
ni kai vagy el já rá si sza bá lyai, ide ért ve a ka to nai szer ve ze -
tek mû kö dé si rend jé nek és a sze mé lyi ál lo mány minden -
napi te vé keny sé gé nek ál ta lá nos ren de zést igény lõ kér dé -
se it is annyi ban, amennyi ben azo kat jog sza bály nem ren -
de zi. In téz ke dés ki adá sá ra ha tás kö ré nek meg fele lõen a
szol gá la ti elöl já ró, a hi va ta li fe let tes, va la mint a szak mai
elöl já ró, il le tõ leg a szak mai fe let tes jo go sult. Az in téz ke -
dés ki adá sá ra jo go sult aka dá lyoz ta tá sa ese tén – ha a jo go -
sult el té rõ en nem ren del ke zik – he lyet te se ad hat ki in téz -
ke dést.

(3) A szak uta sí tás és az in téz ke dés nem le het jog sza -
bállyal vagy mi nisz te ri uta sí tás sal el len té tes, nem érint het
jog al ko tá si tár gyat, és nem ve zet het jog sza bály ban biz to -
sí tott jo gok és já ran dó sá gok gya kor lá sá nak, illetve igény -
be vé te lé nek meg ne he zí té sé re.

(4) A Szol gá la ti Sza bály zat alap ján egy ség pa rancs no ki
in téz ke dés ben kell meg ha tá roz ni az egy ség na pi rend jét és
az ügye le ti, a ké szen lé ti, va la mint az õr szol gá lat ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat.

A vezetés egyéb feltételei

111.  § (1) A Hon véd ség ve ze té sé nek tech ni kai feltéte -
leit a hír adó, in for ma ti kai és rejt jel zõ rend sze rek mû köd te -
té se ké pe zi. A hír adást a Hon véd ség zárt cé lú há ló za tán, a
kü lön cé lú, to váb bá a köz cé lú táv köz lõ há ló za tok szol gál -
ta tá sa i nak fel hasz ná lá sá val kell biz to sí ta ni.

(2) A Hon véd ség ál tal hasz nált hír adó és in for ma ti kai
esz kö zö kön, rend sze re ken to váb bí tás ra vagy tá ro lás ra ke -
rü lõ mi nõ sí tett ada tok, in for má ci ók vé del mét az in for má -
ció vé del mi szer ve ze tek biz to sít ják.

112.  § (1) Mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó kül de ményt és
kül föl di mi nõ sí té sû kül de ményt kül föld re és kül föld rõl a
ka to nai fu tár szol gá lat dip lo má ci ai vagy kon zu li fu tár ral
azo nos ki vált sá got és men tes sé get él ve zõ rész le ge is to -
váb bít hat.

(2) A ka to nai fu tár szol gá lat szer ve it, rész le tes felada -
tait, fel sze re lé sét a hon vé del mi mi nisz ter ren de let ben sza -
bá lyoz za.

A közzététel

113.  § (1) A hon vé del mi mi nisz ter nor ma tív uta sí tá sa it,
a Hon véd ség szak irá nyí tá sa és ve ze té se ke re té ben ki adott

nor ma tív in téz ke dé se ket, to váb bá a sza bály za to kat, szak -
uta sí tá so kat ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se ket, ame lyek a
sze mé lyi ál lo mány egé szét érin tik, vagy meg ha tá ro zott
fel té tel be kö vet ke zé se ese tén érint he tik – az ál lam- és szol -
gá la ti tit kot tar tal ma zók ki vé te lé vel – a Hon vé del mi
 Minisztérium hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ren del ke zést nem te szik
köz zé, annak szá mát és cí mét kö zöl ni kell a hi va ta los lap -
ban.

(3) A hi va ta los lap ban köz zé tett vagy a (2) be kez dés
sze rint kö zölt ren del ke zés jog sza bály sér tés  miatti meg -
sem mi sí té se ese tén a meg sem mi sí tést is kö zöl ni kell a hi -
va ta los lap ban.

(4) A köz zé nem tett ren del ke zést az érin tett ka to nai
szer ve ze tek ve ze tõi ré szé re meg kell kül de ni, akik a ren -
del ke zés ben vagy jog sza bály ban elõ írt mó don gon dos kod -
nak annak az érin tett kör ben való meg is mer te té sé rõl,
illetve ok ta tá sá ról.

(5) A hi va ta los lap ban a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
in téz ke dé se sze rint a szö vet sé ges fegy ve res erõk kö zös pa -
rancs nok sá gai ál tal ki adott pa ran csok és in téz ke dé sek is
köz zét ehe tõk.

X. Fejezet

A HONVÉDSÉG KÉSZENLÉTI ÉS SZOLGÁLATI
RENDSZERE

114.  § (1) A Hon véd ség ren del te tés sze rin ti fel ada tai
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ál la po tá nak, ha di szer ve zet re
való át té ré sé nek és ha di ál lo mány ra való fel töl té sé nek,
illetve a ha di tech ni kai esz kö zök al kal maz ha tó sá gi szint jé -
nek szer ve zett és fo ko za tos el éré sét a ké szen lé ti rend szer
biz to sít ja.

(2) A ké szen lé ti rend szer a Hon véd ség ren del te tés sze -
rin ti fel ada tai vég re haj tá sa ér de ké ben meg kö ve telt ké -
szen lé ti szint fenn tar tá sá nak, fo ko zá sá nak és az al kal ma -
zá si ké pes sé gé nek el éré sét biz to sí tó szer ve ze ti, sze mé lyi,
tár gyi és in for má ci ós fel té te lek nek, va la mint a sza bá lyo -
zott mû kö dé si rend nek az összes sé ge.

(3) A ké szen lét fenn tar tá sá nak és fo ko zá sá nak feltéte -
leit bé ke idõ szak ban kell meg te rem te ni.

(4) A Hon véd ség ké szen lé té nek fo ko zá sa a ren del te tés
sze rin ti fel adat ra való ké pes ség el éré se ér de ké ben, a ve -
szé lyez te tett ség gel ará nyo san tör té nik.

115.  § (1) A Hon véd ség irá nyí tá sa és ve ze té se, a ri asz tás 
vég re haj tá sa, a ké szen lét fo ko zá sá val kap cso la tos fel ada -
tok szer ve zett meg kez dé se, va la mint a be kö vet ke zett vagy 
vár ha tó an be kö vet ke zõ ese mé nyek re való ru gal mas re a gá -
lás biz to sí tá sa ér de ké ben szol gá la ti rend szer mû kö dik,
amely nek a napi szol gá lat tel je sí tés kö rén kí vü li meg va ló -
su lá sa ese tén az ál lo mány tag ja el len té te le zés re jo go sult.
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(2) A szol gá la ti rend szer ele mei:
a) ügye le ti szol gá lat,
b) ké szen lé ti szol gá lat:
ba) fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat:

– NATO mû ve le ti alá ren delt sé gû lég vé del mi ké -
szen lé ti szol gá lat,

– nem ze ti alá ren delt sé gû lég vé del mi ké szen lé ti
szol gá lat,

– szá raz föl di fegy ve res ké szen lé ti szol gá lat,
bb) egyéb ké szen lé ti szol gá lat,
c) õr szol gá lat,
d) ka to nai ren dé sze ti szol gá lat,
e) fu tár szol gá lat.

(3) A szol gá la ti rend szer rel kap cso la tos alap ve tõ sza bá -
lyo kat a hon vé del mi mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

XI. Fejezet

AZ ÕRZÉS-VÉDELEM, A FEGYVER ÉS MÁS
KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Az õrzés-védelem

116.  § (1) A ka to nai szer ve ze tek ob jek tu ma it, lé te sít mé -
nye it, szál lít má nya it, ja va it fon tos sá guk nak meg fele lõen
õriz ni, sze mé lyi ál lo má nyát pe dig vé del mez ni kell.

(2) Az õr zés ka to nai erõ vel, fegy ve res biz ton sá gi õr ség -
gel, illetve õr zés-vé del mi szol gál ta tás igény be vé te lé vel,
tech ni kai rend szer te le pí té sé vel, õr ku tyák kal, illetve ezek
kom bi nált al kal ma zá sá val biz to sít ha tó.

(3) A ka to nai õr zés a pa rancs nok pa ran csa alap ján ve zé -
nyelt, az õr ség le írás sze rint meg ha tá ro zott lét szá mú és
össze té te lû al egy ség fegy ve res szol gá la ta.

(4) A ka to nai õr ség õr zés-vé del mi fel ada tá nak el lá tá sá -
hoz biz to sí ta ni kell a szük sé ges ál lo mányt, fegy ver ze tet,
tech ni kai fel té te le ket, vé dõ esz kö zö ket, va la mint a meg fe -
le lõ szol gá la ti kö rül mé nye ket.

(5) Az õr zés-vé del met szer ve zet sze rû fel adat ként el lá tó
szak al egy sé ge ket, va la mint az ese ti in téz ke dés sel ve zé -
nyelt õrö ket õr zés-vé del mi fel ada ta ik el lá tá sá ra fel kell ké -
szí te ni. En nek ke re té ben biz to sí ta ni kell a szük sé ges is me -
re tek kész ség szin tû el sa já tí tá sát. Az õr zés-vé de lem re való
fel ké szü lést és a szol gá lat tel je sí tést rend sze re sen el len -
õriz ni kell.

A katonai szervezetek fegyverhasználata

117.  § (1) A ka to nai szer ve ze tek har ci fel ada ta ik vég re -
haj tá sá ra rend sze re sí tett fegy ver ze tü ket a tör vény ben, a
nem zet kö zi szer zõ dé sek ben, va la mint a jog sza bá lyok nak
meg fe le lõ elöl já rói pa ran csok ban meg ha tá ro zot tak sze rint
hasz nál ják.

(2) A ka to nai szer ve ze tek a 70.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok vég re haj tá sá ra való fel ké szü lés ér de ké ben a harc ki -
kép zés so rán is hasz nál ják, mû köd te tik fegy ver ze tü ket.

(3) Kö te lék ben a ka to na csak a kö te lék pa rancs no ká nak
pa ran csá ra hasz nál hat ja fegy ve rét.

118.  § (1) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ki je lölt ka to nai
szer ve ze tek fegy ve re sen (fegy ver hasz ná la ti jog gal) tel je -
sí tik a nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lalt ka to nai kö te le zett -
sé ge ket. E mû ve le tek re az e fe je zet ben fog lalt ren del ke zé -
sek a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel al kal ma zan -
dók.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti mû ve le tet foly ta tó több -
nem ze ti sé gû ka to nai szer ve zet mû ve le ti uta sí tá sa, harc -
tevékenységi elõ írásokat tar tal ma zó do ku men tu ma és az
ezek alap ján ki adott pa ran csok sze rint harc te vé keny sé get
kell vé gez ni, a fegy ver hasz ná lat és más kény sze rí tõ esz kö -
zök al kal ma zá sa so rán ezen do ku men tu mok nak a ha zai
jog sza bá lyok ban nem sza bá lyo zott elõ írásait is ér vé nye sí -
te ni kell.

(3) Ha a mû ve le tek jel le ge nem te szi le he tõ vé, hogy a
ka to na az el len sé get egye di leg is meg adás ra szó lít sa fel, és 
el len ál lás ese tén a fegy ver hasz ná la tot ki lá tás ba he lyez ze,
il le tõ leg, ha az arra irá nyuló fi gyel mez te tés nem járt ered -
ménnyel, ak kor a fegy ver hasz ná la tát az ál ta la ke zelt harc -
esz köz hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bály za tok sze rint, az el -
len ál lás le küz dé sé hez szük sé ges és ará nyos erõt al kal maz -
va, a nem zet kö zi ha di jog ban fog lalt elõ írások és el vek
figye lembevételével vé gez ze.

(4) A fegy ver hasz ná lat ki lá tás ba he lye zé sét tar tal ma zó
szó be li és írás be li fi gyel mez te tést, cél já tól füg gõ en (pél -
dául el len ség meg adás ra fel szó lí tá sa, õr zött ob jek tum
meg vé dé se) le he tõ leg az el len ség vagy a he lyi la kos ság
nyel vén kell meg ten ni.

119.  § (1) A 117.  § (1) be kez dé se sze rin ti fegy ver zet:
a Hon véd ség nél rend sze re sí tett va la mennyi lõ fegy ver és
min den olyan egyéb harc esz köz – te kin tet nél kül mû sza ki
jel lem zõ i re és al kal ma zá si mód já ra –, amely al kal mas a
szem ben álló erõk és esz kö zök le küz dé sé re.

(2) A Hon véd ség szer ve ze tei – a cél el éré sé hez fel tét le -
nül szük sé ges és ará nyos mér ték ben – tör vény ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek sze rint más kény sze rí tõ esz közt is al kal -
maz hat nak.

A katona fegyverhasználata

120.  § (1) A lõ fegy ver hasz ná lat a leg sú lyo sabb kény -
sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa, amely nek so rán a fegy ve res
szol gá la tot tel je sí tõ ka to na – sa ját el ha tá ro zá sá ból vagy
pa rancs ra – szán dé ko san sze mély re irá nyí tott (cél zott) lö -
vést ad le.
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(2) Fegy ve ren az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a Hon -
véd ség nél rend sze re sí tett egyé ni lõ fegy vert kell ér te ni. A
lõ fegy ver hasz nál ha tat lan ná vá lá sa vagy hi á nya ese tén
fegy ver nek kell te kin te ni a tes ti sé rü lés oko zá sá ra vagy az
élet ki ol tá sá ra al kal mas bár mely más esz közt is.

121.  § (1) A fegy ve res szol gá la tot tel je sí tõ ka to na
– amennyi ben más kény sze rí tõ esz közt nem al kal maz hat,
vagy az nem ve ze tett ered mény re, és a szol gá la ti fel ada tá -
nak tel je sí té sé hez fel tét le nül szük sé ges – a jo gos vé de lem
és a vég szük ség ese tén kí vül is jo go sult és kö te les fegy vert 
hasz nál ni.

(2) Az (1) be kez dés alap ján fegy ver hasz ná lat ra sor ke -
rül het:

a) õr-, ügye le ti, fu tár- vagy más fegy ve res szol gá lat el -
lá tá sa so rán a maga vagy tár sa, az õr zött (vé dett) sze mé -
lyek, lé te sít mé nyek vagy tár gyak biz ton sá gát ve szé lyez te -
tõ, bár ki ré szé rõl el kö ve tett tá ma dás vagy az õr zött ob jek -
tum ba, le zárt te rü let re tör té nõ jog el le nes be ha to lás meg -
aka dá lyo zá sá ra,

b) fo goly õr zé sé re (kí sé ré sé re) irá nyuló szol gá lat ban,
ha a fog va tar tott vagy bár ki az õrt meg tá mad ja,

c) ka to nai ren dé sze ti szol gá lat ban a ka to na vagy pol gá -
ri sze mély ré szé rõl a ka to nai ren dészt ért tá ma dás el há rí tá -
sá ra, il le tõ leg a jog sze rû in téz ke dés sel szem be ni tett le ges
el len ál lás le küz dé sé re.

122.  § A tá ma dás az a te vé keny ség, amely a tá ma dó ré -
szé rõl köz vet le nül:

a) a fegy ve res szol gá la tot tel je sí tõ ka to na élet e vagy
tes ti ép sé ge ellen irá nyul, vagy a ka to nát a szol gá la ta el lá -
tá sá ra kép te len ál la pot ba he lye zi, vagy ilyen cse lek ményt
meg kí sé rel, ve szé lyez te ti az õr zött (vé dett) sze mé lyek, lé -
te sít mé nyek vagy tár gyak biz ton sá gát, vagy az õr zött ob -
jek tum ba, le zárt (vé dett és biz to sí tott) te rü let re való jog el -
le nes be ha to lás ra, illetve

b) a fo goly ki sza ba dí tá sá ra, az õr hely, az õr zött ob jek -
tum, il le tõ leg tár gyak meg ron gá lá sá ra, hasz nál ha tat lan ná
té te lé re, meg szer zé sé re és bir tok lá sá ra vagy meg sem mi sí -
té sé re irá nyul.

123.  § (1) Ka to ná val szem ben lõ fegy ver hasz nál ha tó
– ha más in téz ke dés re, kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ra
nincs mód vagy az ered mény te len volt – a 121.  §-ban meg -
ha tá ro zot ta kon túl:

a) lõ fegy ver, rob ba nó anyag (rob ban tó szer ke zet) vagy
azt ma gá ban fog la ló ha di tech ni kai esz köz, il le tõ leg az élet
ki ol tá sá ra vagy élõ erõ harc kép te len né té te lé re rend sze re -
sí tett más anyag erõ sza kos meg szer zé sé re irá nyuló cse lek -
mény meg aka dá lyo zá sá ra,

b) élet, a tes ti ép ség el le ni bûn cse lek mény lõ fegy ver rel, 
rob ba nó anyag gal (rob ban tó szer ke zet tel) való el kö ve té sé -
nek meg aka dá lyo zá sá ra,

c) szán dé kos em ber ölés el kö ve té sé nek meg aka dá lyo -
zá sá ra vagy meg sza kí tá sá ra,

d) köz ve szély oko zás, ter ror cse lek mény el kö ve té sé nek
meg aka dá lyo zá sá ra vagy meg sza kí tá sá ra,

e) a fegy ver és az élet ki ol tá sá ra al kal mas más esz köz
le té te lé re irá nyuló fel szó lí tás ered mény te len sé ge ese tén,
ha a ma ga tar tás annak em ber el le ni köz vet len fel hasz ná lá -
sá ra utal.

(2) Az (1) be kez dés b)–e) pont já ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben, to váb bá, ha a lõ fegy vert tö meg ben levõ ka to ná val
szem ben kell al kal maz ni, a ka to na kö te les a rend õrség se -
gít sé gét kér ni, ki vé ve, ha az eset összes kö rül mé nyei foly -
tán erre már nincs idõ, és a ké se de lem az in téz ke dés ered -
mé nyes sé gét, a ka to na vagy más sze mély éle tét, tes ti ép sé -
gét ve szé lyez te ti.

A fegyverhasználat módja és tilalma

124.  § (1) A fegy ver hasz ná la tot meg kell elõz nie:
a) fel szó lí tás nak va la mely cse lek vés re vagy a kifogá -

solt jog el le nes ma ga tar tás ab ba ha gyá sá ra,
b) más (ka to na, rend õr vagy pol gá ri) sze mély se gít sé -

gül hí vá sá nak,
c) le he tõ ség ese tén más kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá -

sá nak,
d) fi gyel mez te tés nek, hogy fegy ver hasz ná lat kö vet ke -

zik és
e) fi gyel mez te tõ lö vés nek.

(2) A fegy ver hasz ná la tot meg elõ zõ in téz ke dé sek rész -
ben vagy tel je sen mel lõz he tõk, ha az eset összes kö rül mé -
nyei foly tán azok ra már nincs idõ, és a ké se de lem az in téz -
ke dés ered mé nyes sé gét, az in téz ke dõ ka to na vagy más
sze mély éle tét, tes ti ép sé gét köz vet le nül ve szé lyez te ti.

(3) Fegy ver hasz ná lat so rán ke rül ni kell az élet ki ol tá sát.

(4) Ti los fegy vert hasz nál ni:
a) ha annak in do ka már meg szûnt,
b) meg tor lás ként,
c) ha a tá ma dás el há rí tá sa tárgy ra vagy ál lat ra le adott

lö vés sel is el ér he tõ,
d) ha olyan sze mély éle tét vagy tes ti ép sé gét ve szé lyez -

te ti, aki vel szem ben a fegy ver hasz ná lat fel té te lei nem áll -
nak fenn,

e) ma ga te he tet len sze méllyel, ter hes nõ vel és gyer mek -
ko rú val szem ben, ha e kö rül mé nyek rõl az in téz ke dõ nek
tu do má sa van, azok szá má ra nyil ván va ló an fel is mer he tõk,

f) jog el le ne sen össze gyûlt, il le tõ leg fegy ver te le nül jog -
el le nes ma ga tar tást ta nú sí tó tö meg, ka to nai cso por to su lás
szét osz la tá sá ra,

g) a Hon véd ség fel ada ta i ról  szóló 70.  §-ban fog lalt
olyan eset ben, ami kor a fel ada ta it fegy ver hasz ná la ti jog
nél kül hajt ja vég re.

(5) Tö meg ben, ka to nai cso por to su lás ban levõ ka to na
ellen fegy ver hasz ná la ta ki zá ró lag ak kor jog sze rû, ha vele
szem ben a fegy ver hasz ná lat fel té te lei fenn áll nak. A fegy -
ver hasz ná lat nak az egyes ka to na ellen kell irá nyul nia.
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(6) A tö meg ben, ka to nai cso por to su lás ban levõ ka to ná -
val szem be ni fegy ver hasz ná la tot – a kö vet ke zõ sor rend -
ben – meg kell elõz nie:

a) a tö meg vagy ka to nai cso por to su lás szét osz la tá sá ra,
il le tõ leg a jog el le nes ma ga tar tás meg szün te té sé re irá nyuló 
fel hí vás nak,

b) a tö meg vagy ka to nai cso por to su lás szét osz la tá sá ra
irá nyuló egyéb kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá nak, va la -
mint

c) az (1) be kez dés d) és e) pont já ban fog lal tak nak.

Az egyéb kényszerítõ eszközök alkalmazása

125.  § (1) Ka to ná val szem ben az õr-, ügye le ti, ren dé sze -
ti és fo goly kí sé rõ szol gá la tot tel je sí tõ ka to na, to váb bá a
szol gá la ti elöl já ró, illetve pa ran csá ra alá ren delt je egyéb
kény sze rí tõ esz közt is al kal maz hat.

(2) Pol gá ri sze méllyel szem ben egyéb kény sze rí tõ esz -
közt az õr-, ügye le ti, ren dé sze ti és fo goly kí sé rõ szol gá la tot 
tel je sí tõ ka to na ab ban az eset ben al kal maz hat, ha az õt
meg tá mad ja vagy szol gá la ti fel ada ta tel je sí té sé ben egyéb
mó don aka dá lyoz za.

(3) Ha a rend sze re sí tett kény sze rí tõ esz köz nem áll ren -
del ke zés re vagy hasz ná la tá ra nincs le he tõ ség, más esz köz
is igény be ve he tõ, amennyi ben a he lyet te sí tett esz köz al -
kal ma zá sá nak a fel té te lei fenn áll nak, és az al kal mas az in -
téz ke dés sel el ér ni kí vánt cél meg va ló sí tá sá ra.

(4) Nincs he lye kény sze rí tõ esz köz to váb bi al kal ma zá -
sá nak, ha az el len sze gü lés meg tört, vagy az in téz ke dés
ered mé nyes sé ge e nél kül is biz to sít ha tó.

(5) E tör vény al kal ma zá sá ban – sú lyos sá guk sor rend jé -
ben – a lõ fegy ve ren kí vül kény sze rí tõ esz kö zök a kö vet ke -
zõk:

a) tes ti kény szer,
b) könny gáz szó ró ké szü lék (spray),
c) gu mi bot,
d) bi lincs,
e) szol gá la ti ku tya.

A testi kényszer

126.  § A ka to na tes ti erõ vel a tá ma dás el há rí tá sá ra, va la -
mely cse lek vés ki kény sze rí té sé re vagy ab ba ha gyá sá ra, va -
la mint a jog sze rû in téz ke dés sel szem be ni el len sze gü lés
meg tö ré sé re tes ti kény szert (meg fo gás, le fo gás, el lö kés,
el ve ze tés, ön vé del mi fo gás) al kal maz hat.

A könnygázszóró készülék, gumibot, bilincs használata

127.  § (1) Ha a tes ti kény szer a cél ját nem érte el vagy
al kal ma zá sá ra nincs le he tõ ség, a cél el éré sé re könny gáz -
szó ró ké szü lék vagy gu mi bot hasz nál ha tó.

(2) Bi lincs al kal maz ha tó a sze mé lyi sza bad sá gá ban kor -
lá to zott vagy kor lá toz ni szük sé ges ka to na (pol gá ri sze -
mély)

a) tá ma dá sá nak vagy
b) el len sze gü lé sé nek meg tö ré sé re, va la mint
c) szö ké sé nek, en ge dély nél kü li el tá vo zá sá nak (meg kí -

sér lé sé nek) vagy
d) ön ká ro sí tá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra.

A szolgálati kutya alkalmazása

128.  § (1) A ka to na száj ko sár ral el lá tott szol gá la ti ku -
tyát – pó rá zon vagy anél kül – kény sze rí tõ esz köz ként ak -
kor al kal maz hat, ha a tes ti kény szer al kal ma zá sá nak fel té -
te lei fenn áll nak.

(2) A ka to na száj ko sár nél kü li szol gá la ti ku tyát pó rá zon
ve zet ve al kal maz hat, ha in téz ke dé sé vel szem be ni te võ le -
ges el len ál lás le küz dé sé hez szük sé ges.

(3) A ka to na száj ko sár és pó ráz nél kü li szol gá la ti ku tyát
al kal maz hat

a) sú lyos sé rü lés sel fe nye ge tõ tá ma dás el há rí tá sá ra,
b) sze mé lye ellen in té zett tá ma dás vagy az éle tét, tes ti

ép sé gét köz vet le nül fe nye ge tõ ma ga tar tás el há rí tá sá ra,
c) az õr zött ob jek tu mok meg tá ma dá sá nak el há rí tá sá ra,

il le tõ leg il le ték te len be ha to lás meg aka dá lyo zá sá ra.

A segítségnyújtás

129.  § A fegy ver és egyéb kény sze rí tõ esz köz al kal ma -
zá sa so rán meg sé rült sze mély ré szé re, a szol gá lat meg sza -
kí tá sa nél kül, szük ség ese tén má sok se gít sé gül hí vá sá val,
se gít sé get kell nyúj ta ni, és gon dos kod ni kell ar ról, hogy a
sé rül tet or vos el lát has sa, kór ház i el he lye zé se ese tén a hoz -
zá tar to zó vagy más, a sé rült tel kap cso lat ban álló sze mély
er rõl ér te sül jön.

A fegyver és más kényszerítõ eszközök alkalmazásának
kivizsgálása és jelentése

130.  § (1) A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sát a szol gá -
la ti elöl já ró nak ha la dék ta la nul je len te ni kell, aki a kény -
sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá nak a jog sze rû sé gét kö te les
meg vizs gál ni, majd ál lás pont já ról a kény sze rí tõ esz köz al -
kal ma zá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül ér te sí ti azt, aki -
vel szem ben a kény sze rí tõ esz közt al kal maz ták. Ha a
kény sze rí tõ esz közt uta sí tás ra al kal maz ták, annak jog sze -
rû sé gé rõl a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke fog lal ál lást.

(2) A kény sze rí tõ esz köz jog sze rût len nek mi nõ sí tett
hasz ná la tá ról a ka to nai ügyészt nyolc na pon be lül, ha pe -
dig a kény sze rí tõ esz köz hasz ná la ta tes ti sé rü lést vagy ha -
lált oko zott, ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.
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(3) Az in téz ke dést el szen ve dett sze mély nek – füg get le -
nül a hasz ná lat jog sze rû sé gé rõl való ál lás fog la lás ról – joga 
van az in téz ke dés sel kap cso lat ban fel je len tést, ke re se tet,
be je len tést vagy pa naszt ten ni az ille té kes ha tó ság nál vagy 
szerv nél.

A légierõre vonatkozó különös fegyverhasználati
szabályok

131.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré nek ol tal ma zá -
sá ban részt vevõ szö vet sé gi és nem ze ti lég vé del mi ké szen -
lé ti erõk fel adat kö re a lég te ret meg sér tõ (jo go su lat la nul
igény be vevõ), az azo no sí tat lan, is me ret len szán dék kal re -
pü lést vég zõ vagy ott el len sé ges te vé keny sé get foly ta tó, il -
le tõ leg re pü lé si sza bályt sér tõ, to váb bá a baj ba ju tott légi
jár mû vek re ter jed ki.

(2) A szö vet ség ál tal meg ha tá ro zott NATO fe le lõs sé gi
kör zet lég te ré nek ol tal ma zá sá ban részt vevõ, NATO
 mûveleti alá ren delt sé gû lég vé del mi ké szen lé ti erõk a stra -
té gi ai pa rancs nok alá ren delt sé gé ben, a NATO re gi o ná lis
ille té kes pa rancs no ká nak irá nyí tá sa alatt tel je sí tik szol gá -
la tu kat.

132.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré nek ol tal ma zá -
sá ban részt vevõ nem ze ti és szö vet sé ges lég vé del mi ké -
szen lé ti erõk fegy ve re i vel fi gyel mez te tõ vagy meg sem mi -
sí tõ tûz nyit ha tó az or szág lég te ré ben tar tóz ko dó légi jár -
mû re, ha az

a) fe dél ze ti fegy ver ze tét al kal maz za, vagy
b) más mó don (más fegy ver rel vagy esz köz zel) az élet-

és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ sú lyos, erõ sza kos cse -
lek ményt kö vet el, illetve ka taszt ró fát idéz elõ, vagy

c) egy ér tel mû en arra le het kö vet kez tet ni, hogy az
a) vagy a b) pont sze rin ti cse lek mény el kö ve té sé re tö rek -
szik, és a lég vé del mi ké szen lé ti erõk fel szó lí tá sá nak szán -
dé ko san nem tesz ele get.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a fel szó lí -
tás, illetve a fi gyel mez te tõ tûz mel lõz he tõ, ha az eset
összes kö rül mé nyei foly tán arra már nincs idõ, és a ké se de -
lem az élet- és va gyon biz ton ság sé rel mé vel jár na.

(3) A NATO mû ve le ti alá ren delt sé gé ben levõ ma gyar
vagy a szö vet ség más tag ál la ma lég vé del mi ké szen lé ti erõi
fi gyel mez te tõ vagy meg sem mi sí tõ tüze ki vál tá sá ra vo nat -
ko zó pa rancs (a fegy ver al kal ma zá sa elõtt) csak a Ma gyar
Hon véd ség Lé gi erõ Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
MH LEP) ügye le tes tá bor no ká nak meg erõ sí té sé vel ad -
ható ki.

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

(5) Az el fo gást vég re haj tó re pü lõ gép ve ze tõ je az el le ne
irá nyuló köz vet len tá ma dás el há rí tá sa ér de ké ben – azon -

na li je len té si kö te le zett ség mel lett – sa ját el ha tá ro zá sa
alap ján tü zet nyit hat.

(6) Az (1)–(5) be kez dés sze rin ti ese mé nyek rõl ha la dék -
ta la nul je len tést kell ten ni a hon vé del mi mi nisz ter nek, aki
tá jé koz tat ja a mi nisz ter el nö köt. Az ese mény rõl és a meg -
tett in téz ke dé sek rõl a kormány az Or szág gyû lést és a köz -
tár sa sá gi el nö köt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

XII. Fejezet

A HONVÉDSÉG EGYÜTTMÛKÖDÉSE
ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATAI

A katonai szervezetek közötti együttmûködés

133.  § (1) A mel lé ren delt sé gi vi szony ban levõ ka to nai
szer ve ze tek együtt mû köd nek. A mel lé ren delt ka to nai
szer ve ze tek együtt mû kö dé sét egyes konk rét ese tek ben a
kö zös elöl já ró pa rancs nok ha tá roz za meg.

(2) Az együtt mû kö dést kö zös hely õr sé gi (lak ta nyai) el -
he lye zés ese tén a hely õr ség (lak ta nya, ob jek tum) pa rancs -
no ka biz to sít ja.

134.  § A ka to nai szer ve ze tek a Hon véd ség nél mû kö dõ
ér dek-kép vi se le ti, va la mint tár sa dal mi szer ve ze tek kel is
együtt mû köd nek.

A külsõ kapcsolatok

135.  § (1) A Hon véd ség szer ve ze tei az ál lam i, tár sa dal -
mi és po li ti kai szer ve ze tek kel sza bá lyo zott mó don tar ta -
nak kap cso la tot.

(2) A la kos sá got érin tõ ka to nai fel ada tok ról, a je len tõ -
sebb csa pat moz gá sok ról, az adott te le pü lés re ki ha tó szer -
ve ze ti vál to zá sok ról és a la kos ság nyu gal mát be fo lyá so ló
ren dez vé nyek rõl a ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai
(a hely õr ség pa rancs no kok) kö te le sek tá jé koz tat ni a he lyi
vé del mi bi zott sá got, va la mint a he lyi ön kor mány za tot.

136.  § (1) A Hon véd ség a fel ada ta i nak vég re haj tá sa so -
rán más ál la mok had se re ge i vel, illetve nem zet kö zi szer ve -
ze tek ke re té ben lét re ho zott több nem ze ti sé gû ka to nai szer -
ve ze tek kel (a továb biak ban együtt: kül föl di fegy ve res erõ) 
két- vagy több ol da lú kap cso la tot tart.

(2) Nem zet kö zi kap cso lat a Hon véd ség vagy a kül föl di
fegy ve res erõ kez de mé nye zé se alap ján nem zet kö zi szer -
zõ dés sel lé te sít he tõ.

(3) A Hon véd ség nem zet kö zi kap cso lat ban áll hat kül -
föl di fegy ve res erõk kel, kül föl di ál lam i, va la mint nem zet -
kö zi szer ve ze tek kel több ol da lú nem zet kö zi meg álla po dás
sze rint is.
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137.  § (1) A Hon véd ség – az Al kot mány ren del ke zé se i -
nek ke re te in be lül – részt vesz az Egye sült Nem ze tek Szer -
ve ze te, az Euró pai Unió, az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt -
mû kö dé si Szer ve zet és a NATO ke re té ben szer ve zett, to -
váb bá nem zet kö zi szer zõ dés alap ján más ka to nai mû ve le -
tek ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ka to nai mû ve let ke re té be
tar to zik:

a) a Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei meg ha tá ro zott fel -
ada ta i nak kül föl dön tör té nõ vég re haj tá sa,

b) a kül föl di fegy ve res erõ vel kö zös fel adat kül föl dön
vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ vég re haj tá sa,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó kül föl di
fegy ve res erõ sa ját fel ada tai vég re haj tá sá nak se gí té se.

138.  § (1) A nem zet kö zi együtt mû kö dés a kö vet ke zõk re 
ter jed ki:

a) dip lo má ci ai és nem zet kö zi szer ve zet ben, illetve
nem zet kö zi ka to nai pa rancs nok sá gon a Hon véd ség kép vi -
se le te,

b) együtt mû kö dés ve gyes bi zott sá gok ban és más kö zös 
szak mai szer ve ze tek ben,

c) bé ke fenn tar tói, ka to nai meg fi gye lõi, össze kö tõ és
szak ér tõi fel ada tok vég zé se,

d) hu ma ni tá ri us és ka taszt ró fa el há rí tó mû ve le tek ben
való rész vé tel,

e) ki kép zés, fel ké szí tés (sa ját, kö zös),
f) gya kor lat [bé ke part ner sé gi, törzs ve ze té si gya kor lat,

ha di já ték stb. (sa ját, kö zös)],
g) ka to nai lé te sít mé nyek ka to nai célú igény be vé te le,

ren del ke zés re bo csá tá sa,
h) lég tér igény be vé te le, el len õr zé se, ren del ke zés re bo -

csá tá sa,
i) ka to nai szál lít má nyok õr zé se, kí sé ré se, ha tár át lé pé -

sé nek elõ se gí té se, át adá sa, át vé te le,
j) ok ta tás ban, kép zés ben, tu do má nyos mun ká ban, ha -

di tech ni kai fej lesz tés ben való rész vé tel, köz re mû kö dés,
k) lá to ga tás, ta pasz ta lat cse re, kon zul tá ció, be mu ta tók,
l) ha gyo mány õr zés,
m) ke gye le ti te vé keny ség, ha di sír gon do zás,
n) nem zet kö zi szer zõ dés alap ján meg ha tá ro zott egyéb

fel ada tok.

(2) A Hon véd ség köz re mû kö dik a kül föl di fegy ve res
erõk nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén az (1) be kez dés
sze rin ti fel ada tai vég re haj tá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz -
to sí tá sá ban.

(3) A Hon véd ség és a kül föl di fegy ve res erõk együtt mû -
kö dé sét nem zet kö zi egyez mé nyek sza bá lyoz zák.

139.  § (1) A Hon véd ség bé ke ide jû ese ti vagy idõ sza -
kon ként is mét lõ dõ nem zet kö zi te vé keny sé gé nek szer ve -
zé se és vég re haj tá sa a hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott éves terv alap ján tör té nik.

(2) A nem zet kö zi kap cso la tok nak a Hon véd ség ré szé rõl
való fenn tar tá sa, a kap cso lat tar tás ból adó dó fel ada tok vég -

re haj tá sá nak szer ve zé se a kap cso lat tár gya sze rin ti ille té -
kes mi nisz té ri u mi, illetve hon véd sé gi szer vek ve ze tõ i nek
ha tás kö ré be tar to zik.

(3) A nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ ka to nai kö te le -
zett sé ge ket a Hon véd ség a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben
meg je lölt irá nyí tó szer vek, illetve a (2) be kez dés sze rin ti
ve ze tõk ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint tel je sí ti.

XIII. Fejezet

A JELKÉPEK, HAGYOMÁNYÁPOLÁS ÉS KATONAI
RENDEZVÉNYEK

A katonai jelképek és jelzések

140.  § (1) Ka to nai jel ké pek: a csa pat zász ló, a zász ló sza -
lag, a ha di lo bo gó, az ár boc sza lag, a tör té nel mi zász ló sor és 
a fel ség jel.

(2) A sze mé lyi ál lo mány, a csa pa tok és a jár mû vek meg -
kü lön böz te té sé re jel zé se ket kell al kal maz ni. Ezek: a ka to -
nai egyen ru ha, a ka to nai rend fo ko za ti jel zés, a csa pat kar -
jel zés, a Hon véd ség meg ha tá ro zott köz úti, légi és vízi jár -
mû ve i nek jel zé sei.

141.  § (1) A csa pat zász lót a köz tár sa sá gi el nök az egy -
sé gek és ezek elöl já ró pa rancs nok sá gai, illetve ve ze tõ
szer vei ré szé re ok irat tal ado má nyoz za. Át adá sa nem ze ti,
ál lam i vagy ka to nai ün ne pen ün ne pé lyes ke re tek kö zött
tör té nik.

(2) Az ado má nyo zó a csa pat zász ló ra az át adás al kal má -
val zász ló sza la got köt. A csa pat zász ló ra el is me rés ként ün -
ne pé lyes al kal mak kor a hon vé del mi mi nisz ter vagy ne vé -
ben a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke zász ló sza la got köt het.

142.  § (1) A Hon véd ség ha di ha jói az ál lam i fel ség jog
jel zé sé re ha di lo bo gót hasz nál nak.

(2) A ha di ha jók ár boc jel vé nye: az ár boc sza lag, a rang -
idõs pa rancs no ki len gõ és a mi nisz te ri len gõ.

143.  § A tör té nel mi zász ló sor a ma gyar tör té ne lem
 kiemelkedõ ha di ese mé nye i nek, va la mint ál lan dó had se re -
ge i nek zász ló i ból áll. A tör té nel mi zász ló sor nem ze ti ün -
ne pek ál lam i ren dez vé nye in, illetve ki emel ke dõ ka to nai
ren dez vé nyen ka to nai tisz te let adás sal vo nul tat ha tó fel.

144.  § A Hon véd ség szá raz föl di, légi és vízi jár mû vei
(ka to nai jár mû vek) – a had vi se lés sza bá lya i ra vo nat ko zó
nem zet kö zi egyez mé nyek nek meg fele lõen – a nem ze ti ho -
va tar to zá suk jel zé sé re messzi rõl fel is mer he tõ jel vényt
(fel ség jel) vi sel nek.

145.  § (1) A tény le ges ál lo mány tag jai szol gá la ti be osz -
tá suk hoz és fel ada ta ik vég re haj tá sá hoz, az öl töz kö dés re
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vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen, a Hon véd ség nél
rend sze re sí tett egyen ru hát vi sel nek. A tar ta lé ko sok és a
nyug ál lo má nyú ak egyen ru ha-vi se lé sét kü lön ren del ke zés
ál la pít ja meg.

(2) A Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú tag já nak rend fo -
ko za tát az egyen ru hán el he lye zett rend fo ko za ti jel zé sek
fe je zik ki.

(3) A csa pat kar jel zés a Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú 
tag ja kar jel zés sze rin ti ka to nai szer ve zet hez való tar to zá -
sá nak meg kü lön böz te tõ jele. Vi se lé sé re a csa pa tok nál és a
ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek nél, illetve ezek pa rancs nok -
sá ga i nál, fel sõ szin tû ve ze tõ szer ve i nél ke rül het sor.

A hagyományápolás

146.  § (1) A ka to nai ha gyo mány ápo lás ke re té be tar to zik 
kü lö nö sen a ka to nai szer ve ze tek név adá sa, a csa pat tör té -
ne ti em lé kek gyûj té se és a ka to na sí rok gon do zá sa.

(2) A tör té nel mi, hely õr sé gi ha gyo má nyok, ese mé nyek,
a név adó em lé ké nek meg örö kí té se cél já ból a csa pa tok és a
ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek el ne vez he tõk a ma gyar tör -
té ne lem ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge i rõl, te le pü lé sek rõl, táj-
vagy föld raj zi egy ség rõl vagy jog elõd ként vál lalt ka to nai
szer ve zet rõl.

(3) A fel ku ta tott, össze gyûj tött és fel dol go zott fegy ver -
ne mi, csa pat-(in téz mény-)tör té ne ti em lé kek meg óvá sá ra
és köz re adá sá ra a csa pa tok csa pat tör té ne ti, il le tõ leg fegy -
ver ne mi szak gyûj te ményt lé te sít het nek.

(4) A Hon véd ség gon dos ko dik a nem zet kö zi meg ál la -
po dás ban vagy jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha di sí rok,
ka to nai és hõsi em lék mû vek fenn tar tá sá val kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sá ról és a ke gye le ti te vé keny ség rõl.

Katonai megemlékezések, rendezvények

147.  § (1) A ka to nai ren dez vény meg ha tá ro zott cél ból
és al ka lom ból a ka to nai szer ve ze ten be lül vagy azon kí vül
tar tott össze jö ve tel, ese mény.

(2) A ka to nai szer ve ze ten kí vü li ka to nai ren dez vény re
rend sze rint ál lam i, nem ze ti és ka to nai ün nep vagy ki emel -
ke dõ más ese mény al kal má ból ke rül sor. Ilye nek: a Ma -
gyar Köz tár sa ság zász la já nak fel- és le vo ná sa, fél ár boc ra
eresz té se, a dísz szem le, a tiszt ava tás, a lé gi be mu ta tó, ví zi -
pa rá dé, tech ni kai be mu ta tó, a ko szo rú zás, em lék mû ava tás, 
va la mint az ál lam i ve ze tõk fo ga dá sa és a ka to nai gyász -
szer tar tás.

(3) A ka to nai szer ve ze ten be lü li ren dez vé nyek ün ne pek, 
illetve a ka to nai szer ve zet éle té nek ki emel ke dõ ese mé nyei
al kal má ból tart ha tók.

HARMADIK RÉSZ

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK

XIV. Fejezet

MEGELÕZÕ VÉDELMI HELYZET, RENDKÍVÜLI
ÁLLAPOT, SZÜKSÉGÁLLAPOT, AZ ALKOTMÁNY
19/E.  §-A SZERINTI ESET ÉS VESZÉLYHELYZET

IDEJÉN ALKALMAZHATÓ SZABÁLYOK

Általános rendelkezések

148.  § A meg elõ zõ vé del mi hely zet, rend kí vü li ál la pot,
szük ség ál la pot, az Al kot mány 19/E.  §-a sze rin ti eset, va la -
mint ve szély hely zet ide jén al kal maz ha tó sza bá lyo kat, a
be ve zet he tõ rend kí vü li in téz ke dé se ket ez a fe je zet ál la pít -
ja meg.

149.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács rend kí vü li ál la pot ide -
jén a 153–201.  §-ban meg ha tá ro zott rend kí vü li in téz ke dé -
se ket ve zet he ti be.

(2) A köz tár sa sá gi el nök szük ség ál la pot ide jén a
153–159., 161–186., 191–195., 197–201.  §-ban, va la mint
más tör vé nyek ben meg ha tá ro zott rend kí vü li in téz ke dé se -
ket ve zet he ti be.

(3) A kormány
a) meg elõ zõ vé del mi hely zet ben, az Al kot mány

19/E.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben és
ve szély hely zet ben a 153–156., 158–160., 165–170.,
172–173., 186., 195., 196–201.  §-ban meg ha tá ro zott rend -
kí vü li in téz ke dé se ket,

b) a meg elõ zõ vé del mi hely zet ki hir de té sét megelõ -
zõen, annak kez de mé nye zé sét köve tõen, az ál lam pol gá rok 
alap ve tõ jo ga i nak lé nye ges tar tal mát nem érint ve a
201.  §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket

ve zet he ti be.

150.  § (1) Ahol a 152–198.  § ren de le tet em lít, azon
rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon vé del mi Ta nács ren de le tét,
szük ség ál la pot ide jén a köz tár sa sá gi el nök ren de le ti úton
be ve ze tett rend kí vü li in téz ke dé sét, meg elõ zõ vé del mi
hely zet ben, az Al kot mány 19/E.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott eset ben, illetve ve szély hely zet ben a
kormány ren de le tét kell ér te ni. Ezek kel el len té tes jog sza -
bály nem al kal maz ha tó.

(2) A rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon vé del mi Ta nács ál -
tal ki adott ren de le tek, szük ség ál la pot ide jén a köz tár sa sá gi 
el nök ál tal be ve ze tett rend kí vü li in téz ke dé sek, meg elõ zõ
vé del mi hely zet ide jén, az Al kot mány 19/E.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben, illetve ve szély hely zet -
ben a kormány ál tal be ve ze tett rend kí vü li in téz ke dé sek
vég re haj tá sá nak te rü le ti kö ve tel mé nye it és fel ada ta it ille -
té kességi te rü le tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter ren de let ben ál la pít ja meg.
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151.  § A meg elõ zõ vé del mi hely zet, rend kí vü li ál la pot
vagy szük ség ál la pot ide jén, az Al kot mány 19/E.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben, illetve ve szély -
hely zet ben be ve ze tett egye di rend kí vü li in téz ke dés sel el -
len té tes jog sza bály nem al kal maz ha tó.

152.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a kormány, hogy a jog al -
ko tás rend jé re elõ írt sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val,
ki hir de tés re al kal mas ál la pot ba elõ ké szít se a Hon vé del mi
Ta nács, illetve a köz tár sa sá gi el nök ren de le té nek ter ve ze -
te it.

(2) A ter ve ze te ket a dön tés re jo go sult, illetve a vég re -
haj tá sért fe le lõs sze mé lyek (szer vek) ré szé re meg kell kül -
de ni.

A honvédelmi igazgatás körében alkalmazható
rendkívüli intézkedések

153.  § A Hon véd ség tény le ges ka to nai és a rend vé del mi
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo -
nyá ra vo nat ko zó sza bá lyok ren de let ben – a bé ke idõ szak -
ban irány adó sza bá lyok tól el té rõ en – ál la pít ha tók meg
(rend kí vü li szol gá lat).

154.  § (1) Ren de let alap ján:
a) szü ne tel a Hon véd ség hi va tá sos ál lo má nyá ba tör té -

nõ fel vé tel,
b) a hi va tá sos ál lo mány tag jai a szol gá la ti vi szo nyuk ról 

nem mond hat nak le,
c) a ka to nai szol gá lat ra be hí vot tak a szük sé ges ide ig a

szol gá lat ban vissza tart ha tók,
d) a rend kí vü li szol gá la ti idõ kez de te és vége a meg elõ -

zõ vé del mi hely zet hez, rend kí vü li ál la pot hoz vagy szük -
ség ál la pot hoz iga zo dó an sza bá lyoz ha tó,

e) a rend fo ko zat ba tör té nõ elõ lép te tés re kü lön sza bá -
lyok ál la pít ha tók meg,

f) a be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés és fel men tés, az át he -
lye zés, a ve zény lés, a ki ren de lés, az el lá tás, a sza bad ság és
a fe gyel mi fe le lõs ség, to váb bá a rend kí vü li szol gá lat
egyéb sza bá lyai a ha tá lyos sza bá lyok tól el té rõ en is meg ál -
la pít ha tók,

g) a rend kí vü li szol gá la ti kö te le zett sé gü ket tel je sí tõk
ér dek vé del mé nek sza bá lya it a meg be csü lés, az anya gi tá -
mo ga tás, va la mint ér de ke ik el is me ré se és vé del me ér de ké -
ben kell meg ál la pí ta ni.

(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek tag ja i nak a
rend kí vü li szol gá lat alatt szer zett jo go sult sá ga és ked vez -
mé nye a meg elõ zõ vé del mi hely zet, rend kí vü li ál la pot
vagy a szük ség ál la pot meg szû né sét köve tõen is ér vé nye -
sít he tõ.

155.  § Jog sza bály a meg elõ zõ vé del mi hely zet, rend kí -
vü li ál la pot vagy a szük ség ál la pot ide jé re a fel sõ ok ta tás ra
vo nat ko zó tör vé nyek tõl el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg.

156.  § (1) A rend kí vü li szol gá la tot tel je sí tõk ér dek vé -
del mé re az ál ta lá nos nál ked ve zõbb sza bá lyo kat ren de let
ál la pít hat meg.

(2) A tör vény ér dek vé del mi sza bá lyai ki ter jeszt he tõk az 
egyéb hon vé del mi kö te le zett sé get tel je sí tõk re is.

(3) Ren de let alap ján:
a) a rend kí vü li szol gá la tot tel je sí tõk il let mé nye a szol -

gá lat sa já tos sá ga i ra te kin tet tel a bé ke idõ szak sza bá lya i tól
el té rõ en ál la pít ha tó meg, az il let mény egy ré szét pe dig a
hoz zá tar to zó nak kell fo lyó sí ta ni, vagy le tét ként kell ke -
zelni,

b) a rend kí vü li szol gá la tot tel je sí tõk el lá tat lan hoz zá -
tar to zó it csa lá di se gély ben kell ré sze sí te ni,

c) a rend kí vü li szol gá lat ból se be sü lés, bal eset vagy
meg be te ge dés  miatt le sze rel tek hoz zá tar to zó it a be teg ség
idõ tar ta má ra csa lá di se gély il le ti meg,

d) to váb bi ér dek vé del mi sza bá lyok ál la pít ha tók meg.

157.  § A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek tag jai ré -
szé re a rend kí vü li szol gá lat tel je sí té sé ért és a szol gá la tuk
so rán szer zett ér de me ik el is me ré sé ül ren de let ben ér dem -
ren dek, ér dem ér mek és em lék ér mek ala pít ha tók.

158.  § (1) Ren de let a Hon véd ség és a rend vé del mi szer -
vek tag ja i nak a tes tü let tel szem ben fenn ál ló anya gi fe le -
lõs sé gé rõl  szóló jog sza bá lyok tól el té rõ en a rend kí vü li
szol gá la tot tel je sí tõk re néz ve ked ve zõbb fe le lõs sé gi és
egy sze rû sí tett kár el já rá si sza bá lyo kat ál la pít hat meg.

(2) Ren de let alap ján:
a) kár té rí té si kö te le zett sé get meg ál la pí ta ni csak a rend -

kí vü li szol gá la tot tel je sí tõ ál tal szán dé ko san vagy bûn cse -
lek ménnyel oko zott kár  miatt le het,

b) az a) pon ton kí vü li kár ese tén csak a kár oko zó val és
a kár oko zás tény ál lá sá val kap cso la tos ada to kat kell jegy -
zõ könyv be fog lal ni,

c) a kár el já rás so rán el há rít ha tat lan kül sõ ok nak kell te -
kin te ni az el len ség te vé keny sé ge foly tán be kö vet ke zett
kárt és hi ányt,

d) a rend kí vü li szol gá lat ide jén kár té rí tés nem hajt ha tó
vég re.

A közigazgatásra, közrendre és közbiztonságra
vonatkozó rendkívüli intézkedések

159.  § (1) A pol gár mes ter és a jegy zõ ha tás kö ré be tar to -
zó ál lam igaz ga tá si fel ada tot ren de let is meg ál la pít hat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek,
il le tõ leg a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés nek a fel adat- és ha -
tás kö rét – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény 10.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel –
a pol gár mes ter gya ko rol ja.

(3) A pol gár mes ter és a jegy zõ a hon vé del mi igaz ga tá si,
va la mint a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó fel ada ta it a
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me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter
uta sí tá sai sze rint lát ja el.

160.  § A köz igaz ga tá si el já rás ra vo nat ko zó tör vény ren -
del ke zé sei kö zül ren de let tel mó do sít ha tó:

a) a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat alá nem tar to zó el já rá sok
köre,

b) a ha tás kör és ille té kesség meg ál la pí tá sa,
c) az el já ró köz igaz ga tá si szerv ki je lö lé sé nek rend je,
d) a meg ke re sés sza bá lya,
e) az el in té zé si és egyéb ha tár idõ,
f) a kép vi se let rend je,
g) az elõ ve ze tés sza bá lya,
h) az el já rás fel füg gesz té se,
i) a jog or vos lat rend je,
j) a vég re haj tás sza bá lya.

161.  § (1) A hon vé del mi sza bály sér té sek  miatt ren de let -
ben el zá rás bün te tés is meg ál la pít ha tó.

(2) Ren de let ben más sza bály sér té si jog sza bá lyok is mó -
do sít ha tók.

162.  § (1) Az új ság író, a tu dó sí tó és a saj tó ter mé ket elõ -
ál lí tó (a továb biak ban: tu dó sí tó) csak az arra fel jo go sí tott
szer vek, hi va ta los szó vi võ, a Ma gyar Rá dió, a Ma gyar Te -
le ví zió, Duna Te le ví zió és a Ma gyar Táv ira ti Iro da ál tal
kö zölt ada to kat hasz nál hat ja fel tu dó sí tá sá hoz.

(2) A tu dó sí tó csak olyan tá jé koz ta tón vagy hi va ta los
ren dez vé nyen ve het részt, amely re a ren de zõ szerv tõl
meg hí vást ka pott.

163.  § (1) El ren del he tõ a saj tó ter mé kek és a tö meg tá jé -
koz ta tást szol gá ló más köz le mé nyek elõ ze tes el len õr zé se
és a meg je le né sük köz zé té te li en ge dély hez kö té se.

(2) A köz zé té te li en ge délyt a saj tó ter mé ket ellen õr zõ
ka to nai szerv (ka to nai cen zú ra) adja ki.

164.  § A nyom dák és más sok szo ro sí tás ra al kal mas esz -
kö zök üze mel te tõi szi go rí tott biz ton sá gi rend sza bá lyok
be ve ze té sé re és meg tar tá sá ra kö te lez he tõk.

165.  § (1) A köz úti, vas úti, vízi és légi jár mû vek for gal -
ma a nap meg ha tá ro zott tar ta má ra, il le tõ leg meg ha tá ro zott
te rü le té re (út vo nal ra) kor lá toz ha tó, illetve az or szág egész
te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén ide ig le ne sen meg tilt -
ha tó.

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -
kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
ille té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, il le tõ leg ti la lom tól 
el té rõ en ren del kez het.

166.  § (1) Kor lá toz ni le het a la kos ság ut cán vagy más
nyil vá nos he lyen való tar tóz ko dá sát (ki já rá si ti la lom).

(2) A ki já rá si ti lal mat és idõ tar ta mát a rá dió, a te le ví zió,
a saj tó és hir det mény út ján, va la mint a hely ben szo ká sos
mó don a la kos ság tu do má sá ra kell hoz ni.

167.  § (1) Köz te rü le ten tar tan dó ren dez vényt, nyil vá nos 
gyû lést csak elõ ze tes en ge dély alap ján le het tar ta ni.

(2) A nyil vá nos ren dez vény tar tá sá ra vo nat ko zó en ge -
dély ki adá sa az ille té kes rend õrfõkapitány ha tás kö ré be tar -
to zik.

(3) A rend õrfõkapitány a nyil vá nos ren dez vény en ge dé -
lye zé se irán ti ké rel met a vé del mi ér de kek sé rel me ese tén a
tény köz lé sét meg ha la dó egyéb in do ko lás nél kül el uta sít -
hat ja.

168.  § (1) El ren del he tõ, hogy az or szág meg ha tá ro zott
te rü le tét a la kos ság nak a szük sé ges idõ tar tam ra el kell
hagy nia (ki te le pí tés), egy ben ki je löl he tõ a la kos ság új tar -
tóz ko dá si he lye.

(2) A la kos ság el szál lí tá sá ról a pol gár mes ter gon dos ko -
dik.

169.  § El ren del he tõ,

a) az or szág meg ha tá ro zott te rü le tén való tar tóz ko dás
kor lá to zá sa, illetve en ge dély hez kö té se,

b) hogy az or szág meg ha tá ro zott te rü le té re utaz ni, azon 
át utaz ni vagy on nan ki utaz ni csak en ge déllyel sza bad.

170.  § (1) Kor lá toz ha tó, illetve meg tilt ha tó

a) a ma gyar ál lam pol gá rok kül föld re uta zá sa,

b) a kül föl di ek be uta zá sa.

(2) El ren del he tõ az or szág te rü le tén élõ nem ma gyar
állam polgárok je lent ke zé si kö te le zett sé ge, a tar tóz ko dá -
suk ra vo nat ko zó an pe dig kü lön sza bá lyok ve zet he tõk be.

171.  § (1) A nem hon vé del mi célt szol gá ló rob ba nó -
anya gok gyár tá sa, for ga lom ba ho za ta la, vá sár lá sa, szál lí -
tá sa, tá ro lá sa kor lá toz ha tó, illetve en ge dély hez köt he tõ.

(2) Az or szág egész te rü le tén vagy bár mely ré szén

a) meg tilt ha tó a va dá szat, va la mint a va dász- és sport -
lö võ fegy ve rek tar tá sa, cse ré je, fegy ver és lõ szer áru sí tá sa, 
va dá sza ti és sport cél ra tör té nõ be ho za ta la, va la mint a nem
ka to nai célú lõt erek hasz ná la ta,

b) el ren del he tõ a pol gá ri fel hasz ná lá sú lõ fegy ve rek be -
szol gál ta tá sa, össze gyûj té se és biz ton ság ba he lye zé se.

172.  § (1) El ren del he tõ a fo lya ma tos pol gá ri vé del mi
szol gá lat el lá tá sa.

(2) Ren de let ben ál la pít ha tók meg a tá ma dó fegy ve rek
ha tá sa el le ni vé de ke zés sza bá lyai. En nek ke re té ben meg -
ha tá roz ha tók:

a) a fel ké szí tés re, a la kos ság ri asz tá sá ra, az óvó he lyek -
re és az épü le tek re vo nat ko zó sza bá lyok,
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b) a vas úti, köz úti, vízi és légi jár mû vek fé nye i nek,
illetve a for gal muk irá nyí tá sá ra szol gá ló fény for rá sok el -
sö té tí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek,

c) a la kos ság ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok.

173.  § (1) A ve szé lyez te tett te rü le tek rõl – a meg elõ zõ
pol gá ri vé del mi in téz ke dés ke re té ben – a hon vé del mi,
nem zet gaz da sá gi és más szem pont ból fon tos va gyon tár -
gyak el szál lí tá sát biz ton ság ba he lye zé sük vé gett el le het
ren del ni (ki ürí tés).

(2) A vissza ma ra dó la kos ság és a to vább ter me lõ üze -
mek szük ség le te i nek ki elé gí té sé re biz to sí ta ni kell a meg -
fe le lõ vissza ma ra dó kész le tet (ál lat ál lo mányt), egész ség -
ügyi anya go kat és ter me lé si kész le te ket. A vissza ma ra dó
kész le tek nagy sá gát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter in téz ke dé sé nek meg fele lõen a pol -
gár mes ter ha tá roz za meg.

(3) A va gyon tár gyak el szál lí tá sát:
a) pol gá ri vé del mi in dok ból a bel ügy mi nisz ter,
b) egyéb fon tos ok ból az ille té kes ága za ti mi nisz ter,
c) a köz pon ti irá nyí tó szer vek kel való össze köt te tés

meg sza ka dá sa ese tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá -
ros ban a fõ pol gár mes ter,

d) egyéb szük ség ese tén az ille té kes ka to nai szer ve zet
pa rancs no ka

ren del he ti el.

(4) A be fo ga dá si te rü le te ket és az el szál lí tá si irá nyo kat
(út vo na la kat) a (3) be kez dés ben meg je lölt el ren de lõ ha tá -
roz za meg.

(5) A va gyon tár gyak el szál lí tá sá val, il le tõ leg biz ton ság -
ba he lye zé sé vel kap cso la tos mun ká hoz szük sé ges mun ka -
erõ a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alap ján ve he tõ
igény be.

174.  § Kor lá toz ni le het a kül föl di ter mé sze tes és jogi
sze mé lyek kel, va la mint a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel való érint ke zést és
kap cso lat tar tást.

175.  § Ren de let ben sza bá lyoz ha tó a dip lo má ci ai men -
tes sé gek kel és ki vált sá gok kal kap cso la tos nem zet kö zi
szer zõ dé sek egyes ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán
vagy vi szo nos ság alap ján kö ve ten dõ el já rás.

Az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli
intézkedések

176.  § (1) Ren de let ben új bí ró sá gok és ügyész sé gek lé -
te sít he tõk, a már mû kö dõ bí ró sá gok és ügyész sé gek össze -
von ha tók, szét vá laszt ha tók és meg szün tet he tõk, ille té -
kességi te rü le tük meg vál toz tat ha tó.

(2) Ren de let a vo nat ko zó jog sza bá lyok tól el té rõ en ál la -
pít hat ja meg a bí rák és az ügyé szek ki ne ve zé sét és fel men -

té sét, a bí ró sá gi és ügyész sé gi ve ze tõk ki ne ve zé si rend jét.
A bí rói és ügyész sé gi ön kor mány za ti szer vek mû kö dé se
fel füg geszt he tõ.

(3) A bí rót igaz ság szol gál ta tá si ér dek bõl, bí rói be osz -
tás ba, ide ig le ne sen más bí ró ság hoz le het ki ren del ni.

177.  § (1) Ren de let egyes na gyobb hely õr sé gek ben ka -
to nai bí ró ság fel ál lí tá sát ír hat ja elõ.

(2) A ka to nai bí ró ság a ha tás kö ré be utalt bün te tõ ügyek -
ben ál ta lá nos ha tás kö rû el sõ fo kú bí ró ság ként jár el.

178.  § (1) Ren de let ben meg ál la pí tott eset ben a he lyi bí -
ró sá gi ha tás kör be tar to zó ki sebb je len tõ sé gû bûn cse lek -
mé nyek  miatt bün te tõ el já rás nem in dít ha tó és nem foly tat -
ha tó le, e bûn cse lek mé nyek sza bály sér tés nek mi nõ sül nek.

(2) Ren de let ben mó do sít ha tók más bün te tõ anya gi jogi
ren del ke zé sek is, így új bûn cse lek mé nyek ál la pít ha tók
meg, egyes bûn cse lek mé nyek bün te té si té te lei (té tel ke re -
tei) mó do sít ha tók, ren de let azon ban új bün te té si ne met
nem ál la pít hat meg.

(3) A he lyi bí ró sá gok ha tás kö ré be tar to zó egyéb ügyek -
ben bí ró sá gi el já rás nak csak ren de let ál tal meg ha tá ro zott
kör ben van he lye.

179.  § A bí ró ság elsõ fo kon egyes bí ró ként jár el, ki vé ve
azo kat a pol gá ri és bün te tõ ügye ket, ame lyek nek el bí rá lá -
sát a ren de let a bí ró ság ta ná csá nak jog kö ré be utal ja.

180.  § A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en bí ró sá gi
útra utalt olyan ügyek ben, ame lyek ben bí ró sá gi el já rás nak
nincs he lye – és az ügy el bí rá lá sa nem tar to zik más szerv
ha tás kö ré be –, az el évü lés nyug szik.

181.  § (1) Ren de let ben fel kell füg gesz te ni a fo lya mat -
ban levõ el já rást:

a) azok ban az ügyek ben, ame lyek ben ren de let alap ján
bí ró sá gi el já rás nak nincs he lye, és az el bí rá lá suk nem tar -
to zik más szerv ha tás kö ré be,

b) ha a vád lott vagy a pe res fe lek a had kö te le zett sé gü -
ket tel je sí tik, vagy a per tár gya had mû ve le ti te rü le ten van,

c) ha a rend kí vü li kö rül mé nyek az el já rás le foly ta tá sát
nem te szik le he tõ vé.

(2) A fel füg gesz tés ide je alatt az el évü lés nyug szik. Jog -
sza bály ban meg ál la pí tott el já rá si ha tár idõk fel füg gesz tés
 miatti el mu lasz tá sa nem jár hat jog vesz tés sel vagy egyéb
jog hát ránnyal.

182.  § A bí ró ság elsõ fo kon ho zott ha tá ro za ta ellen a
ren de let ben meg ál la pí tott eset ben le het fel leb be zést be -
nyúj ta ni.
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183.  § (1) Ren de let ben meg ál la pí tott eset ben:
a) az or szág egész te rü le tén vagy egy ré szén, illetve a

ka to nai bün te tõ bí rás ko dás ha tá lya alá tar to zó te rü le ten
rög tön bí rás ko dás ren del he tõ el,

b) a rög tön bí rás ko dás ha tá lya ki ter jeszt he tõ a nem zet
biz ton sá gát, a Hon véd ség ké szen lé ti ál la po tát, a füg gel mi
vi szo nyo kat és az ál lam pol gá rok éle tét sér tõ sú lyos bûn -
cse lek mé nyek re, va la mint a há bo rús bûn cse lek mé nyek re,

c) a rög tön bí rás ko dás ha tá lya alá tar to zó bûn cse lek mé -
nyek bün te té si té te le élet fogy tig tar tó vagy tíz tõl ti zen öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés. Ki vé te les eset ben a bün te -
té si té tel csök kent he tõ.

(2) A rög tön bí rás ko dás be ve ze té sét a saj tó ban, rá di ó -
ban, te le ví zi ó ban és egyéb, hely ben szo ká sos mó don köz -
zé kell ten ni.

(3) A rög tön bí rás ko dás a me gyei (fõ vá ro si) és a ka to nai
bí ró sá gok ha tás kö ré be tar to zik.

184.  § (1) Ren de let a ka to nai bün te tõ el já rás ra kü lön
sza bá lyo kat ál la pít hat meg.

(2) Ren de let ben mó do sít ha tók a bün te tõ el já rás, bün te -
tés-vég re haj tás, a pol gá ri pe res és pe ren kí vü li el já rás
(ezen be lül a holt nak nyil vá ní tá si és a ha lál té nyé nek meg -
ál la pí tá sá val kap cso la tos el já rás), a bí ró sá gi vég re haj tás és 
a köz jegy zõi el já rás sza bá lyai.

A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre
vonatkozó rendkívüli intézkedések

185.  § (1) A ter me lé si, el lá tá si és szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gek biz to sí tá sa ér de ké ben az igény be vé te li ha tó ság a 
gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó szol gál ta tás ra kö te le zet -
tek ré szé re szer zõ dés kö té si kö te le zett sé get ír hat elõ.

(2) A szer zõ dés kö té si kö te le zett ség ha tá lya alá tar to zó
ter mé kek és szol gál ta tá sok kö rét ren de let ha tá roz za meg.

186.  § (1) Ren de let ben az ál lam ház tar tás ra vo nat ko zó
sza bá lyok tól el té rõ ren del ke zé sek ál la pít ha tók meg.

(2) Ren de let alap ján a költ ség ve té si fe je ze tek kö zött át -
cso por to sí tás hajt ha tó vég re, egyes ki adá si elõ irány za tok
fel füg geszt he tõk, a költ ség ve té si tör vény ben nem sze rep lõ 
ki adá sok tel je sít he tõk, és rend kí vü li fi ze té si kö te le zett ség
ír ha tó elõ.

187.  § (1) El ren del he tõ a de vi za és va lu ta kö te le zõ vé -
tel re fel aján lá sa. A men tes sé gek meg szün tet he tõk.

(2) A de vi za és va lu ta ki uta lá sa, át uta lá sa vagy fel hasz -
ná lá sa en ge dély hez köt he tõ, illetve ide ig le ne sen fel füg -
geszt he tõ.

188.  § A ta ka rék- és nye re mény be té tek bõl, va la mint az
ér ték pa pí rok alap ján tör té nõ ki fi ze té sek tel je sí té se kor lá -
toz ha tó, illetve ide ig le ne sen fel füg geszt he tõ.

189.  § Az adók és il le té kek mér té ke ren de let ben mó do -
sít ha tó.

190.  § A kül ke res ke del mi te vé keny ség en ge dély hez
köt he tõ, a ki adott en ge dély vissza von ha tó, a ko ráb ban en -
ge dély hez kö tött áruk és szol gál ta tá sok for gal ma meg tilt -
ha tó. Egyes ter mé kek be ho za ta la vagy ki vi te le kö te le zõ en
elõ ír ha tó.

191.  § Ren de let ben ti lal mat vagy egyéb kor lá to zó in téz -
ke dést le het al kal maz ni az olyan or szág gal szem ben,
amely ma gyar árut vagy jár mû vet hát rá nyo sabb el bí rá lás -
ban ré sze sít, mint más or szág ból szár ma zó árut vagy jár -
mû vet.

192.  § (1) Ren de let ben kö te le zõ vé te he tõ a ne mes fé mek 
és ne mes fém tár gyak vé tel re való fel aján lá sa.

(2) Ne mes fém ki uta lá sa, for gal ma zá sa en ge dély hez
köt he tõ, illetve fel füg geszt he tõ.

193.  § El ren del he tõ az or szág vé del me szem pont já ból
fon tos ter mé kek, fo gyasz tá si cik kek, ener gia hor do zók for -
gal má nak kor lá to zá sa.

194.  § Ren de let ben kö tött mun ka erõ-gaz dál ko dás ve -
zet he tõ be. El ren del he tõ, hogy mun ka vi szonyt csak a ki je -
lölt szerv köz ve tí té sé vel le het lé te sí te ni.

195.  § (1) Az élet- és va gyon men tés ér de ké ben el ren del -
he tõ a men tés re al kal mas bár mely jár mû, mû sza ki és föld -
mun ka gép igény be vé te le.

(2) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az ille té kes ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka.

196.  § A la kos ság vé del mé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
élet vé del mi lé te sít mé nyek (óvó he lyek) ki ala kí tá sa, épí té se 
ren del he tõ el.

197.  § Hon vé del mi ér dek bõl a 35.  § (2) be kez dé sé ben
elõ írt szol gál ta tá so kon fe lül el ren del he tõ:

a) az in gat lan egé szé nek vagy egy ré szé nek hasz ná lat ra 
vagy hasz no sí tás ra való át en ge dé se, illetve hon vé del mi
célú át ala kí tá sa,

b) üze mi szol gál ta tá sok tel je sí té se, ezen be lül kü lö nö -
sen ter me lõ-, szál lí tó-, for gal ma zó- és el lá tó te vé keny ség
vég zé se, ha eze ket a szol gál ta tás ra kö te le zett a ren des gaz -
da sá gi te vé keny sé ge so rán foly tat ja,

c) az üze mi szol gál ta tá sok mel lõ zé se, meg szün te té se,
d) a köz le ke dé si esz köz bir to ko sát ter he lõ en köz le ke -

dé si szol gál ta tás tel je sí té se,
e) az ingó dol gok hasz ná lat ra, hasz no sí tás ra való át en -

ge dé se,
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f) elekt ro ni kus hír köz lõ be ren de zés hasz ná lat ra való át -
en ge dé se, illetve hasz ná la tá nak mel lõ zé se,

g) rá dió, te le ví zió és egyéb tö meg kom mu ni ká ci ós in -
téz mény he lyi sé ge i nek, stú di ó i nak, mû sor szó ró adó i nak,
be ren de zé se i nek és lé te sít mé nye i nek igény be vé te le, hasz -
ná lat ra való át en ge dé se vagy ezek hasz ná la tá nak mellõ -
zése,

h) gaz da sá gi szak ér tõi szer ve ze tek köz re mû kö dé se a
szol gál ta tás ra kö te le zet tek te vé keny sé gé nek szak sze rû
irá nyí tá sá ban.

198.  § El ren del he tõ a vas úti, köz úti, vízi, légi szál lí tá -
sok biz to sí tá sa ér de ké ben a ja ví tó ka pa ci tá sok, va la mint az
ál lo má sok, ki kö tõk, re pü lõt erek, rak tá rak igény be vé te le
vagy hasz ná la tá nak kor lá to zá sa.

199.  § El ren del he tõ a pos tai, az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tá sok szü ne tel te té se, kor lá to zá sa és el len õr zé se,
to váb bá a táv köz lé si és in for ma ti kai há ló za tok és be ren de -
zé sek igény be vé te le.

200.  § A la kos ság alap ve tõ élel mi szer rel, ru há za ti és
ipar cik kek kel, va la mint egyéb köz szük ség le ti cik kek kel
tör té nõ el lá tá sa ér de ké ben ren de le ti úton jegy- vagy utal -
vány rend szer ve zet he tõ be.

A megelõzõ védelmi helyzet bevezetésével összefüggõ
rendszabályok és intézkedések

201.  § A kormány kül sõ fegy ve res tá ma dás ve szé lye
ese tén vagy szö vet sé gi kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé se m) pont já nak, illetve
(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán meg elõ zés cél já ból
el ren del he ti

a) a szö vet sé ges ál la mok kal egyez te tett és össze han -
golt in for má ci ók, hi va ta los ál lás fog la lá sok kö te le zõ ki -
adá sát a köz szol gá la ti mû sor szó rók ré szé re,

b) az or szág vé del me szem pont já ból fon tos ter mé kek,
ener gia hor do zók, fo gyasz tá si cik kek kész le te zé sét, for gal -
muk sza bá lyo zá sát, illetve kor lá to zá sát,

c) a köz igaz ga tás, a vé del mi igaz ga tás, a Ma gyar Hon -
véd ség, a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek mû kö dé -
se szem pont já ból fon tos be osz tá sok, mun ka kö rök – egy -
sze rû sí tett el já rás ban tör té nõ – fel töl té sét, túl mun ka vég -
zé sét,

d) a köz igaz ga tás, azon be lül az ál lam igaz ga tás egyes
ága za tai fo ko zott vé del mi, hon vé del mi szak irá nyí tá sát, az
irá nyí tá si, ve ze té si rend sze rek egy sze rû sí té sét, a köz igaz -
ga tá si szer vek mun ka rend jé nek, a ha tó sá gi el já rás – az
ügy in té zé si ha tár idõk, ha tás kör, ille té kesség meg vál toz ta -
tá sát, szak ha tó sá gok köz re mû kö dé si – sza bá lya i nak mó -
do sí tá sát,

e) a frek ven cia gaz dál ko dás és a mû sor szó rás te rén kor -
lá to zó rend sza bá lyok be ve ze té sét, spe ci á lis üzem mó dok
elõ ké szí té sét,

f) a pol gá ri légi köz le ke dés ben a ka to nai lé gi for gal mi
irá nyí tás be ve ze té sét,

g) az or szág vé del me, a hon vé de lem szem pont já ból
fon tos, kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mé re a Ma gyar Hon -
véd ség, a rend vé del mi szer vek erõi és esz kö zei ki ren de lé -
sét,

h) a nem zet kö zi bé két, illetve az or szág biz ton sá gát ve -
szé lyez te tõ ál la mok, ter mé sze tes sze mé lyek, jogi sze mé -
lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve ze tek ér de kelt sé ge i -
nek zá ro lá sát, tu laj don jo guk kor lá to zá sát,

i) spe ci á lis tar ta lé kok kép zé sét, az im port ból tör té nõ
be szer zé sek fel gyor sí tá sát, ex port kor lá to zást, ke res ke del -
mi kvó ták be ve ze té sét, a köz be szer zé si el já rás fel füg gesz -
té sét,

j) az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té sé re vo -
nat ko zó spe ci á lis fel ada tok vég re haj tá sát, a meg va ló sí tá -
suk ra vo nat ko zó ha tó sá gi elõ írásoktól tör té nõ el té rést,

k) spe ci á lis ter ror el há rí tó in téz ke dé sek be ve ze té sét,

l) az ál lam ha tár for gal ma el len õr zé sé nek nem zet kö zi
elõ írásoktól és egyez mé nyek tõl el té rõ szi go rí tá sát,

m) az ál lam pol gá ro kat is érin tõ ri asz tá si fo ko za tok al -
kal ma zá sát,

n) a köz in téz mé nyek be és a köz for gal mú he lyek re kü -
lön le ges be lép te tõ el já rá sok és tech ni kai el len õr zé sek al -
kal ma zá sát,

o) a köz igaz ga tás, a Ma gyar Hon véd ség, a vé de lem ben
köz re mû kö dõ szer vek te lep he lye i re, épü le te i be, lé te sít mé -
nye i be a sze mé lyek vagy a gép jár mû vek be lép te té si sza bá -
lya i nak szi go rí tá sát, fel té tel hez kö té sét vagy meg til tá sát, a
meg kö ze lí té si út vo na la ik ki ürí té sét, a köz for gal muk kor lá -
to zá sát vagy el te re lé sét,

p) a fen ti ob jek tu mok ban, illetve meg kö ze lí té si út -
vonalukon köz le ke dõk ru há za ta, gép jár mû vei át ku ta tá sát,
is me ret len ere de tû, õri zet le nül ha gyott dol gok fel ku ta tá -
sát, meg sem mi sí té sét,

r) a le vél-, cso mag- és pos ta for ga lom fo ko zott ellen -
õrzését.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XV. Fejezet

A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

Diplomáciai mentesség

202.  § E tör vény ren del ke zé sei nem érin tik a diplomá -
ciai vagy a nem zet kö zi jo gon ala pu ló egyéb sze mé lyes
men tes sé get él ve zõ sze mé lyek nek nem zet kö zi szer zõ dés -
ben, jog sza bály ban vagy vi szo nos ság alap ján biz to sí tott
ki vált sá ga it és men tes sé ge it.
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Illetékmentesség

203.  § Il le ték men tes
a) az e tör vény, va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott jog -

sza bály alap ján in dí tott ál lam igaz ga tá si és bí ró sá gi el já rás,
b) az olyan köz ok irat, ame lyet e tör vény al kal ma zá sá -

val ha tó sá gi iga zo lás cél já ra ál lí ta nak ki.

Értelmezõ rendelkezések

204.  § (1) A hon vé del met érin tõ tör vé nyek al kal ma zá -
sá ban

a) al kal ma zás: a fegy ve res erõk ren del te tés sze rû hasz -
ná la ta, harc te vé keny ség,

b) ál lo má so zás: a Hon véd ség szer ve ze te i nek át vo nu lá -
sá hoz szük sé ges idõt, illetve a gya kor lat és hoz zá kap cso -
ló dó ál lam ha tár-át lé pés idõ tar ta mát meg ha la dó tar tós kül -
föl di, illetve kül föl di fegy ve res erõk ese té ben magyar -
országi je len lét 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 továb biak ban: Hjt.) 46.  §-a (3) be kez dé -
sé nek b) pont ja ki vé te lé vel,

c) ál lam ha tár át lé pé se: az ala ku la tok Ma gyar or szág te -
rü le té re tör té nõ be lé pé se, az or szág ból való ki lé pé se, va la -
mint az át vo nu lás,

d) kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett hu ma ni tá ri us
te vé keny ség: a Hon véd ség rész vé te le a szem ben álló fe lek
fegy ve res össze üt kö zé se  miatt ve szé lyez te tett te rü le ten, a
pol gá ri la ko sok élet e, tes ti ép sé ge, egész sé ge, az élet fenn -
tar tás hoz szük sé ges alap ve tõ ja vak biz to sí tá sa ér de ké ben,

e) bé ke fenn tar tás: a Hon véd ség nem al kal ma zás kö ré -
be tar to zó, a szem ben álló fe lek hoz zá já ru lá sá val tör té nõ
te vé keny sé ge, amely nek cél ja a fe lek meg ál la po dá sa vég -
re haj tá sá nak elõ se gí té se, va la mint köz re mû kö dés a la kos -
ság biz ton sá gos élet fel té te le i nek hely re ál lí tá sá ban,

f) hu ma ni tá ri us mû ve let: a fo ga dó or szág be le egye zé -
sé vel a Hon véd ség ál tal vagy annak ér de mi köz re mû kö dé -
sé vel foly ta tott se gí tõ te vé keny ség, amely olyan (pl. fegy -
ve res konf lik tus, ter mé sze ti, ci vi li zá ci ós ka taszt ró fa ál tal
oko zott) hely zet el há rí tá sá ra és kö vet kez mé nye i nek csök -
ken té sé re irá nyul, amely em be rek éle tét, egész sé gét, anya -
gi ér té ke it, alap ve tõ el lá tá sát, a ter mé sze ti kör nye ze tet sú -
lyos mér ték ben ve szé lyez te ti, ká ro sít ja,

g) mû ve le ti te rü let: az a föld raj zi te rü let és a fe let te levõ 
lég tér, ahol a szem ben álló fe lek konk rét fegy ve res cse lek -
mé nyei meg va ló sul nak vagy en nek ve szé lye fenn áll,
illetve a szem ben álló fe lek fegy ve res össze üt kö zé se  miatt
ve szé lyez te tett te rü let,

h) or szág te rü le té rõl in du ló kül föl di al kal ma zás: kül -
föl di fegy ve res erõk olyan al kal ma zá sa, mely nek in dí tá sa
az or szág te rü le té rõl be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás mel lett,
nem az át vo nu lás tech ni kai rész cse lek mé nye ként tör té nik,

i) szö vet sé gi lég tér: több szö vet sé ges ál lam lég te rét bé -
ké ben is át fe dõ, vé del mi célú, lég tér-szu ve re ni tá si fel ség -
jog-ér vé nye sí té si te rü let,

j) be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás: az or szág, a Hon véd -
ség és a hon vé de lem ben részt vevõ más szer vek ál tal, kül -
föl di fegy ve res erõk nek az or szág te rü le tén tar tóz ko dá suk
vagy azon át vo nu lá suk so rán, béke vagy fegy ve res össze -
üt kö zés idõ sza ká ban egy aránt nyúj tott egy ol da lú an vál -
lalt, il le tõ leg nem zet kö zi szer zõ dé se ken és azok vég re haj -
tá si meg ál la po dá sa in ala pu ló tá mo ga tás,

k) NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer: a NATO ké szült -
sé gi és ter ve zé si rend je a kü lön bö zõ fo ko za tú vál ság ke ze -
lé si és szük ség ese tén kol lek tív vé del mi fel ada tok elõ ké -
szí té se ér de ké ben,

l) szö vet sé ges fegy ve res erõk: a köl csön ös ka to nai se -
gít ség nyúj tás kö te le zett sé gét tar tal ma zó ha tá lyos nem zet -
kö zi szer zõ dés sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság gal szö vet sé -
ges ál la mok fegy ve res erõi, va la mint az e szer zõ dés alap -
ján lét re ho zott kö zös ka to nai szer ve ze tek,

m) az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram ja: azon ka to nai célú be ru há zá sok,
fej lesz té sek összes sé ge, ame lye ket e Szer ve zet vé del mi
ké pes sé gé nek meg õr zé se vagy fo ko zá sa ér de ké ben ter vez
és meg va ló sít. Ezen be ru há zá sok ér de ké ben a NATO ál tal
el fo ga dott, rész ben vagy egész ben fi nan szí ro zott ké pes -
ség cso ma gok, fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges ter mé kek, szol gál ta tá sok be szer zé se, to váb bá a
be ru há zá sok so rán el ké szült esz kö zök men te sek az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Áht.) 10.  §-a sze rin ti köz ter hek alól, il le tõ leg – a
kü lön jog sza bá lyok sze rint – a be fi ze tett kör nye zet vé del -
mi ter mék díj vissza igé nyel he tõ. E men tes ség nem ter jed ki 
a jog sza bály alap ján fi ze ten dõ bír sá gok ra.

(2) Ahol nem zet kö zi szer zõ dés fegy ve res erõk rõl ren -
del ke zik, a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban a Ma gyar 
Hon véd sé get kell ér te ni.

Hatálybalépés

205.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik
hó nap 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján a had kö te le zett -
ség alap ján ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ket le kell sze rel ni,
illetve a pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõ ket a szol gá lat ból el
kell bo csá ta ni.

Átmeneti rendelkezések

206.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a hon vé del mi
kö te le zett sé gü ket tel je sí tõk és hoz zá tar to zó ik ré szé re
meg ál la pí tott tár sa da lom biz to sí tá si és ál lam i el lá tá so kat
(be teg sé gi el lá tás, bal ese ti el lá tás, rok kant sá gi nyug díj,
hoz zá tar to zói nyug el lá tás, há zas tár si pót lék, táp pénz pót ló
se gély) vál to zat lan fel té te lek kel kell to vább fo lyó sí ta ni,
ille tõleg a szo ciá lis és ke gye le ti gon dos ko dás kö ré ben a
hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény alap ján fel me -
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rü lõ igé nye ket a hi vat ko zott tör vény ren del ke zé sei sze rint
kell meg ál la pí ta ni és folyósítani.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a ka to -
nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ösz tön dí jas
hall ga tói, va la mint a ka to nai szak kép zés ben részt vevõ
tény le ges ál lo má nyú hall ga tók ese té ben is al kal maz ni kell.

Felhatalmazás

207.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a kormány, hogy a tör -
vény alap ján ren de let ben ál la pít sa meg

a) 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 kö te le zett sé ge it,

b) vá rat lan lé gi tá ma dás ese té re a lé gi ri asz tá si rend szer
sza bá lya it,

c) a mi nisz te rek hon vé del mi igaz ga tá si fel ada ta it,

d) a he lyi vé del mi igaz ga tá si szer vek szak mai fel ügye -
le ti, el len õr zé si rend sze rét és rend jét, to váb bá a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok sá gok ille té kességi te rü le te it,

e) a Hon vé del mi Ta nács és a kormány spe ci á lis mû kö -
dé si fel té te le i nek biz to sí tá sát szol gá ló sza bá lyo kat,

f) a ma gyar or szá gi szék he lyû gaz dál ko dó szer ve ze tek -
nek az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be -
ru há zá si Prog ram ja ke re té ben ki írás ra ke rü lõ pá lyá za to -
kon való rész vé te li jo go sult sá ga fel té te le it, a jo go sult ság
meg szer zé sé vel kap cso la tos el já rás sza bá lya it és az el já ró
szer ve ze tet, va la mint az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve -
ze te vo nat ko zó sza bály anya gá nak figye lembevételével a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ki vi te le zen dõ Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ra mok meg va ló sí tá sá ban köz re mû kö dõ
bel föl di és kül föl di szék he lyû gaz dál ko dó szer ve ze tek ki -
vá lasz tá sá nak módját,

g) a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás rész le tes kor mány za ti 
fel ada ta it,

h) a nem zet gaz da ság 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 it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a hon vé del mi mi nisz ter, hogy
ren de let ben sza bá lyoz za

a) rend kí vü li ál la pot ban és meg elõ zõ vé del mi hely zet -
ben a had kö te le sek ka to nai szol gá lat ra be hí vá sá nak, ka to -
nai szol gá la tá nak és le sze re lé sé nek rend jét,

b) a po ten ci á lis had kö te le sek, va la mint a gaz da sá gi és
anya gi szol gál ta tás alá es he tõ in gók és in gat la nok ka to nai
nyil ván tar tá sá nak kö rét és rend jét béke idõ sza ká ra vo nat -
ko zó an,

c) a ka to nai fu tár szol gá lat fel ada ta it,

d) a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá nak, illetve az al -
kal ma zás ki vizs gá lá sá nak rész le tes sza bá lya it,

e) a szol gá la ti te vé keny ség és a ka to nai ren dé sze ti te vé -
keny ség tel je sí té sét (Szol gá la ti Sza bály zat).

(3) Fel ha tal ma zást kap az érin tett szerv sze rin ti ille té kes 
mi nisz ter, hogy a meg ha gyás sza bá lya it a hon vé del mi mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben sza bá lyoz za.

(4) Fel ha tal ma zást kap a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -
gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter, hogy a hon vé del mi mi nisz ter -
rel együt tes ren de let ben sza bá lyoz za a pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ál lo má nyá nak a 8.  § (4) be kez dé se sze -
rin ti adat szol gál ta tá sa rend jét.

Módosuló rendelkezések

208.  § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek 4.5. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.5. a ka to nai és a rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ösz tön dí jas hall ga tó ja il let mé nye (ösz tön dí ja) és
egyéb pénz be li jut ta tá sa;”

(2) A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 9.  §-ának b) pont ja a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

[A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok]
„b) el lát ják a rend kí vü li ál la pot tal, a meg elõ zõ vé del mi

hely zet tel és a szük ség ál la pot tal össze füg gõ kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel ada to kat;”

(3) A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény

a) 27.  §-ának má so dik mon da ta he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„A ki kép zé sen a hall ga tó a Hjt. sze rint es küt tesz.”;

b) 28.  §-ának a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

[A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ösz tön dí jas hall ga -
tó ja ka to nai ki kép zés ben vagy szak mai gya kor la ton kö te -
les]

„a) részt ven ni a Hvt. 70.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
fel ada tok vég re haj tá sá ban,”;

c) 29.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„29.  § A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ösz tön dí jas

hall ga tó já nak jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re a ka to nai ki kép -
zés és a szak mai gya kor lat ide je alatt az ál ta la el lá tott be -
osz tás nak a Hjt. sze rin ti sza bá lyai irány adó ak az zal, hogy
a hall ga tó fe nyí té si és el is me ré si jog kört nem gya ko rol hat,
il let mény re pe dig e tör vény sza bá lyai alap ján jo go sult.”;

d) 30.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „had kö te les” szó he -
lyé be a „szer zõ dé ses” szó lép;

e) 38.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „sor ka to nák” szö veg -
rész he lyé be a „szer zõ dé ses ka to nák” szö veg lép;

f) 38.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

„A pót lé kok fel té te le it és mér té két a Hjt.-nek a szer zõ -
dé ses ka to nák ra vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján kell
meg ál la pí ta ni.”;
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g) 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(1) Az ösz tön dí jas hall ga tó a szer zõ dé ses ka to nai szol -
gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
jo go sult ter mé szet be ni el lá tás ként ru há za ti és élel me zé si
el lá tás ra, illetve ki kül de tés ese tén na pi díj ra.”

(4) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 50.  §-a (2) be kez -
dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„A túl fi ze tés nem kö ve tel he tõ vissza, ha a szol gá la ti
 viszony az igaz ság ügyi al kal ma zott ha lá la, nyug dí ja zá sa
alap ján szûnt meg.”

(5) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 8.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Köz vet len ka taszt ró fa ve szély vagy ka taszt ró fa ese tén a
kormány az Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök tá jé koz -
ta tá sa mel lett:]

„b) in téz ke dik a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi
szer vek be vo ná sá ról.”

(6) 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) 1.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(5) Az ál lo mány kö te le zett sé ge i re és jo ga i ra az e tör -
vény ben meg ha tá ro zot ta kat a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény ben (a továb -
biak ban: Hvt.) fog lalt ren del ke zé sek kel együtt kell al kal -
maz ni.”;

b) 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(3) Az ál lo mány tag ja a szol gá la ti elöl já ró tól
a) a Hvt. 70.  §-a (1) be kez dé sé nek a), c) és f) pont já ban

meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ra ka pott pa ran csot
ön fel ál do zá sig ter je dõ bá tor ság gal kö te les vég re haj ta ni;

b) a Hvt. 70.  §-a (1) be kez dé sé nek b), d) és g)–h) pont -
já ban, va la mint a Hvt. 121.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ra ka pott pa ran csot ak kor 
is kö te les tel je sí te ni, ha az az éle tét vagy tes ti ép sé gét köz -
vet le nül vagy sú lyo san ve szé lyez te ti.”;

c) 133.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(4) A Hvt. 70.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d), f) és h) pont já -
ban, to váb bá a 121.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szol gá la ti fel ada tok vég re haj tá sá val együtt járó ve szély so rán 
az ál lo mány tag ja vég szük ség re nem hi vat koz hat.”

Hatályukat vesztõ rendelkezések

209.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti

1. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 27.  §-a (4) be -
kez dé sé nek a) pont já ból a „sor ka to nai vagy tar ta lé kos ka -
to nai szol gá lat tel je sí té se, illetve” szö veg rész,

2. a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 50.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja,

3. a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 4.  §-a (3) be kez dés c) pont já nak 5. al pont ja és az
5.  §-a (3) be kez dés c) pont já nak 7. al pont ja,

4. a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény,

5. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 71.  §-a és a 74.  §-ának k)–m) pont jai,

6. a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi LXIII. tör vény
62.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja, (4) be kez dé sé nek
b) pont ja, 63.  §-ának (1) és (2) be kez dé se,

7. az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 8.  §-a
(6) be kez dé sé nek c) pont ja,

8. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 48.  §-ának (16) be kez dé sé ben „a sor ka to nai szol -
gá lat ra be vo nu ló vagy a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sét meg -
kez dõ” szö veg rész és az 1. szá mú mel lék let 1.3. al pont já -
ban „a sor ka to na és a pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõ hozzá -
tartozójának járó csa lá di se gély” szö veg rész,

9. a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 91.  §-a,

10. 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 38.  §-ának
elsõ gon do lat je les be kez dé se,

11. a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 43. és 44.  §-a,

12. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
332.  §-ának (2) be kez dé se,

13. a had kö te les ka to nák szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló
1996. évi XLIV. tör vény,

14. 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 pre am bu lu má ban az „és a had kö -
te les ka to nák szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló tör vény re” szö -
veg rész és e tör vény 51.  §-a,

15. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXII. tör vény 104.  §-ának
(3) be kez dé se,

16. az adó azo no sí tó jel, a Tár sa da lom biz to sí tá si Azo -
no sí tó Jel és a sze mé lyi azo no sí tó hasz ná la tá val kap cso la -
tos tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXVI. tör -
vény 25–31.  §-a,

17. a pol gá ri szol gá lat ról  szóló 1997. évi XXI. tör vény,

18. a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 22.  §-a (5) be kez dé sé -
nek c) pont ja és 93.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja,
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19. az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 22.  §-a (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja és az 50.  §-ának (1) be kez dé sé bõl az
„illetve a sor ka to nai vagy pol gá ri szol gá lat ra tör té nõ be hí -
vá sa kor” szö veg rész,

20. a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény, a
had kö te les ka to nák szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi
XLIV. tör vény és a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú 
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXXV. tör vény,

21. a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ból a „to váb bá a ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ tar -
ta lé kos ka to na” szö veg rész, 8.  §-a a) pont já nak 3. al pont ja, 
9.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja, 16.  §-a (1) be kez dé sé -
nek j) pont ja, 23.  §-ából a „tar ta lé kos” szó, 24.  §-a (3) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ból a „sor ka to nai (pol gá ri)
szol gá la tot tel je sí tett” szö veg rész, 26.  §-ának (5) be kez dé -
se, 28.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 29.  §-a (4) be kez -
dé sé nek b) pont ja,

22. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
206.  §-ának (4) be kez dé sé bõl az „és a sor ka to nai szol gá la -
tot töl tõ sze mély” szö veg rész,

23. az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi
LXVI. tör vény 7.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja,

24. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV. 
tör vény 13.  §-ának a) pont ja,

25. a hon vé del met érin tõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá -
ról  szóló 1998. évi LXXXIX. tör vény 1–22.  §-a,

26. a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak 1999.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1998. évi XCI. tör vény 39.  §-a
(3) be kez dé sé nek c), g) és i) pont ja,

27. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
30.  §-a (1) be kez dé sé bõl a „to váb bá a sor ka to nai szol gá la -
tot tel je sí tõ” szö veg rész, 30.  §-ának (3) be kez dé se,
68.  §-ának (6) be kez dé sé bõl a „to váb bá a sor ka to nai szol -
gá la tot tel je sí tõt” szö veg rész és 77.  §-ának (7) be kez dé sé -
bõl a „to váb bá a sor ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ sze mély”
szö veg rész,

28. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 8.  §-ának c) pont ja és 54.  §-ának (1)–(5) be kez dé se,

29. az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram já ban való rész vé tel hez szük sé ges tör -
vény mó do sí tá sok ról  szóló 2000. évi XXXVI. tör vény 1. és 
2.  §-a,

30. a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2000. évi XCII. tör vény,

31. a Hon vé del mi Mi nisz té riu m és a Hon véd Ve zér kar
in teg rá ci ó já val érin tett tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XLIII. tör vény 1–16. és 18–21.  §-a,

32. a sor- és tar ta lé kos ka to nai szol gá lat tel je sí té se
rend jé nek vál to zá sá val érin tett tör vé nyek mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XLIV. tör vény,

33. 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 62.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint a 76.  §-a,

34. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény, 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, va la mint egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XLV. tör vény 125., 126.  §-a,

35. az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes
kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 16.  §-ának
(3) be kez dé se.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

162/2004. (XI. 16.) FVM
rendelete

az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi
rendjérõl

Az ál lat egész ség ügy rõl szóló 1995. évi XCI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áet.) 45. §-ának 11. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az Euró pai Unió irány el ve i ben meg ha tá ro zott ál lat -
or vo si bi zo nyít vány min tá kat a Föld mû ve lés ügyi és
Vidék fejlesztési Ér te sí tõ ben, va la mint a Föld mû ve lés ügyi
és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té riu m in ter ne tes hon lap ján,
köz le mény for má já ban kell köz zé ten ni.

(2) Az Áet. 18. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
áruk tag ál la mok kö zöt ti ke res ke del mé hez, va la mint har -
ma dik or szág ból tör té nõ be ho za ta lá hoz szük sé ges állat -
orvosi bi zo nyít vány min tá kat, to váb bá a vo nat ko zó or -
szág-, ré gió- és üzem lis tá kat a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Ér te sí tõ ben, va la mint a Föld mû ve lés ügyi és
Vidék fejlesztési Mi nisz té riu m in ter ne tes hon lap ján, köz -
le mény for má já ban köz zé le het ten ni.

2. §

Ezen ren de let alap ján meg je len te tett köz le mé nyek je lö -
lik meg azt a konk rét jog sza bályt, amely alap ján az adott
ál lat or vo si bi zo nyít vány min ta, or szág-, ré gió- vagy üzem -
lista köz zé té tel re ke rül.
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3. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, egy ide -
jû leg az ál lat egész ség ügyi en ge dély hez kö tött áruk be -

hozatali fel té te le i nek köz zé té te li rend jé rõl szóló 94/2003.
(VIII. 14.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Né meth Imre s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Tol na Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról szóló 1993. évi II. tör vény
4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

hir det meg az at ta lai Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet hasz ná la tá ban nyil ván tar tott, rész arány-föld tu laj don nak meg -
fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: At ta la, Mû ve lõ dé si Köz pont (At ta la, Fõ u. 174.)

A sor so lás idõ pont ja: 2004. de cem ber 20., 9 óra.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: az at ta lai Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén rész -
arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek.

Te le pü lés: At ta la

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

013/4 gyep, ná das 3,1793 133,17 90,03 Ve ze ték jog
MATÁV

059/8 szán tó 0,2894 7,55 7,55 –

084/1 ki vett mo csár 0,9520 4,66 4,66 –

084/2 gyep 1,9839 9,72 9,72 –

089/3 ki vett mo csár 0,7949 5,25 5,25 –

091/14 szán tó 0,2202 180,64 4,99 –

0108/6 gyep 1,6355 8,00 8,00 –

0130/6 szán tó 0,1111 409,89 2,24 –

0146/2 gyep 1,3576 37,26 12,76 –

0159/3 ki vett anyag gö dör 1,2918 6,33 6,33 –

0159/4 gyep 3,8126 18,68 18,68 –

Te le pü lés: Ka pos pu la

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

017/2 gyep 0,2811 40,26 10,26 –
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Te le pü lés: Dom bó vár

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0367/3 gyep 21,8707 849,43 518,27 –

0367/19 gyep 3,0365 73,79 73,79 –

Te le pü lés: Ker cse li get

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

041/1 gyep 1,0190 111,38 32,71 –

A sor so lás nyil vá nos bár ki je len le het. 

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gén ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re
meg ál la po dá so kat a Föld mû ve lés ügyi Hi va tal fi gye lem be ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so lás kezde -
téig a hely szí nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pon be lül le het a Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz írás ban be nyúj ta -
ni.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül. 

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je len t 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 a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg. 

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel he ti
ma gát.

Aki nek a sor so lás jo gos ér de ke it sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve te tõ 48 órán be lül az FVM Fõ vá ro si
és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de az FVM Tol na Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal nál ki fo gást
nyújt hat be.  

Dr. Vida György s. k.,
mb. hi va tal ve ze tõ 

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren -
delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken
kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs -
köny vek sor szá mát te szi köz zé:

583115B
474711E
854446A
434848B
110689D
543835E
227624B
221262E
348037C
345964E
432297D
911599B
849364E

324234A
162986C
934450B
321192C
402993B
410724D
209664D
612348E
758677B
739505D
052370B
540600A
558484E
295757C
660139A
221202A
495165D
903477A
450015B
242303D
305860A
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650065D
179713C
562528C
985452A
392489B
068932C
196169B
890912C
520119E
352893C
087004E
596979C
205767B
332169A
298733C
825484A
892754B
692399C
110051D
770238B
980667B
548383C
388997C
844583C
004711A
625627A
485989B
957828D
516450A
420024A
560044C
004466C
296351C
321470A
375629D
866179B
325128C
660483A
352739D
832814C
835675D
445344C
639267D

344969D
510732C
085919E
989636A
243119A
163460B
294810B
182679E
023349C
546651C
593523C
933605A
144720A
123195B
107737D
704426C
921832A
896944C
599006B
227715E
461696D
012305C
292831D
828589A
291801A
304913A
046331E
602498C
065845B
025816B
274754B
854021A
848093B
650537B
039582B
736667C
714386A
318282A
290623C
874227D
463290C
249358D
065607A

480473B
319446D
881039C
932243C
143855E
510625A
401012A
272297C
363450C
437469E
165357E
949568D
346209B
160238A
041077C
500674C
504399C
160271B
713967C
486481D
848292C
399803B
304692E
837438E
879643B
131499E
931036A
684076A
254192D
380321A
877975D
633097C
491895D
665583A
240494C
251639B
585097A
579240B
424799B
296024E
015124E
101099D

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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     A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ meg je len tet te a     

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK
HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE

2003
          cí mû ki lenc kö te tes ki ad ványt.    

A jog sza bály gyûj te ményt a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um  a ko ráb bi évek
gya kor la tá hoz ha son ló an név- és tárgy mu ta tó val, ki egé szí tõ jegy ze tek kel, va la mint vál to zás mu ta -
tó val lát ta el.

A jog sza bály gyûj te mény I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. kö te té nek ára: 229 425 Ft áfá val.

A kö te tek re szó ló meg ren de lést a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi
 Béla u. 6.) kér jük el jut tat ni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE
2003

cí mû kilenckö te tes ki ad ványt  ……………  pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénzforgalmi jelzõszámára.

Kel te zés: ……………………………………

                   ……………………………………..……
                        cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1—3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (te l./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, il let ve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt internetcímen.
2004. évi éves elõ fi ze té si díj: 73 140 Ft. Egy pél dány ára: 161 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

04.3008 — Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szóló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2005. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).
Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az
elõ fi ze té si dí ja kat a ki adó ál tal meg kül dött szám lán meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, illetve a ki adó ál -
tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny bolt ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los
 Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 89 148 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 13 248 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 20 424 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 4 968 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 17 112 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 416 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 22 908 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 19 044 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 23 736 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 036 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 16 560 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 21 528 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 5 796 Ft/év
If jú sá gi és Sport Ér te sí tõ 4 416 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 14 352 Ft/év
In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 19 872 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 13 524 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 94 700 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 22 080 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 17 112 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 17 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 13 800 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 19 872 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 27 600 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 11 868 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 14 076 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 10 488 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 5 796 Ft/év
Ma gyar Köz igaz ga tás 8 556 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Hír le ve le 4 416 Ft/év

Élet és Tu do mány 9 936 Ft/év
L'u do vé no viny 2 484 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 140 Ft/év
Ter mé sze t Vi lá ga 5 520 Ft/év
Va ló ság 6 624 Ft/év

Ki bõ ví tett Cég köz löny CD
2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni kus Cég köz löny olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ
fel hasz ná ló ink je len tõs há nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek te kint és igé nyel.
A to vább ra is he ti rend sze res ség gel meg je le nõ le mez a Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós adat bá zi sán kí vül ez után a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ cí mû hi va ta los la pok in for má ci ó it is tar tal maz ni fog ja.
A ki bõ ví tett CD 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 25%-os áfá val 111 900 Ft, fél év re 55 950 Ft.

A 32 éves ha gyo má nya it vi szi to vább 2005 ja nu ár já tól a Jogta ná csa dó.

Az új név és for má tum ol va só ink igé nyei alap ján ki bõ ví tett tar tal mat, új ro va to kat és na gyobb ol dal ter je del met is ta kar.
Szer zõ ink ez után is olyan el is mert szak em be rek lesz nek, akik el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ben egy aránt jár ta sak, a té ma vá lasz tás ban pe dig to -
vább ra is sze m elõtt tart juk ol va só ink kí ván sá ga it.

Az új Jog ta ná csa dó 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A HIVATALOS CD JOGTÁR ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2005. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát ne m tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 120 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 150 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 186 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 249 600 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 436 800 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7200 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2004-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ha tá lyos jog sza bá lyok on li ne el éré se: a na pon ta fris sí tett adat bá zis az in ter ne ten ke resz tül ér he tõ el a www.mhk.hu cí men. To váb bi in for má ció
kér he tõ a 06 (80) 200-723-as zöld szá mon.


