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fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 829

142/2008. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

„A 9-12B repülõgép Egységes Mûszaki Kiszolgálási Szakuta-
sítása RÁTE (Állapot szerinti üzemeltetés)” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl 829

143/2008. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

„Változtatások a 9-12B repülõgép GK-473 mûszaki kiszolgá-
lási szakutasításhoz (Állapot szerinti üzemeltetés)” címû fõ-
nökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 829

144/2008. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

„A 9-12B repülõgép egységes Mûszaki Kiszolgálási Szakuta-
sítása Fegyver (Állapot szerinti üzemeltetés)” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl 830

145/2008. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

„A 9-12B repülõgép egységes Mûszaki Kiszolgálási Szakuta-
sítása EMO (Állapot szerinti üzemeltetés)” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl 830

164/2008. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

„Repülõgép-tájékoztató Kiadvány (FLIP)” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl 830

Szerzõdések

HM Infrastrukturális Ügynökség 831
MH Támogató Dandár 832

Közlemények

Honvédelmi miniszter
közleménye

Pályázati felhívások 833

47/2008. (HK 10.)
HM VTI SZÁT közlemény

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról 841

14/2008. (HK 10.)
HM HVKFH közlemény

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról 842

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 803



JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
12/2008. (V. 29.) HM

rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának

kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint a katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, okta-
tóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV.
törvény 50. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) melléklet 9. pont elsõ mondata helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„A díszelgõ öltözet az MH Támogató Dandár 32. Buda-
pest Díszzászlóalj (a továbbiakban: díszzászlóalj) és a ka-
tonazenekarok állományának ruházata nemzeti és állami
ünnepeken, kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvé-
nyeken, temetéseken, valamint az elöljáró által meghatá-
rozott alkalmak esetén.”

2. §

Az R. melléklet 14. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„14. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagja az Öltözködési
Szabályzat rendelkezéseit köteles betartani, illetve katonai
rendezvényen az arra elõírt (elrendelt) öltözeti változatban
megjelenni. A tábori püspök az egyenruhán a püspöki ke-
resztet, a vezetõ tábori rabbi és a rabbi az egyenruhához a
kipát viselheti.

Ha a tábori lelkész a katonai rendezvényen egyházi fel-
adatokat végez, katonai öltözetét – az egyházi elõírásokra
figyelemmel – további egyházi ruházattal is kiegészítheti.”

3. §

Az R. melléklet 20. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„20. Katonai rendezvények alkalmával a díszzászlóalj
és a katonazenekarok állománya díszelgõ, illetve a rendez-
vény jellege szerint hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.”

4. §

Az R. melléklet 30. pont a) alpontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A külföldön szolgálatot teljesítõ katona viselheti:]
„a) az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkü-

lönböztetõ jelzéseit [csapatkarjelzés, szolgálati karszalag
vagy jelzés, csapatjelvény, csapat-, illetõleg fegyvernemi
(haderõnemi) sál, sapka, továbbá végzettséget tanúsító jel-
vény, egyéb feliratok és jelvények stb.],”

5. §

(1) Az R. melléklet 45. C) pont i) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a
93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód vál-
tozatai:]

„i) a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állo-
mány, valamint a tábori lelkész a nyári gyakorlósapka he-
lyett hímzett harckocsizó, hadihajós, illetve tábori lelkészi
jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát visel, a HM Tábori
Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a
2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített,
hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet,”

(2) Az R. melléklet 45. C) pont v) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a
93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód vál-
tozatai:]

„v) nyáron és átmeneti idõszakban a 90 M és 2000 M ál-
talános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi-
(gyakorló-) öltözetet viselõ állomány sorakozó, illetve ka-
tonai rendezvények alkalmával szakmai hovatartozást ki-
fejezõ sálat hord az alábbiak szerint:

– ,,lövész” zöld színû szakmai sálat hord az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokságon (a továbbiakban: MH ÖHP)
a szárazföldi haderõnemnél szakbeosztást betöltõ és a neki
alárendelt katonai szervezetek katonaállománya,

– világoskék színû szakmai sálat hord az MH ÖHP-n a
légierõ haderõnemnél szakbeosztást betöltõ és a neki alá-
rendelt katonai szervezetek – kivéve az MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakéta Ezred – katonaállománya,

– kármin színû szakmai sálat hord a HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség, a katonai igazságügyi szervek ál-
lománya, az MH ÖHP, valamint az MH Támogató Dandár
(a továbbiakban: MH TD) parancsnokságon logisztikai és
egészségügyi szakbeosztást betöltõ, valamint az aláren-
deltségükben lévõ logisztikai és egészségügyi szervezetek
katonaállománya, továbbá az MH Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ és az egészségügyi intézetek szak-
állománya,

– búzavirágkék színû szakmai sálat hord az MH ÖHP
és az MH TD parancsnokságon híradó szakbeosztást be-
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töltõ, valamint az alárendeltségükben lévõ híradó szerve-
zetek katonaállománya,

– skarlátpiros színû szakmai sálat hord az MH ÖHP, il-
letve az MH TD parancsnokságon, valamint az alárendelt-
ségükben lévõ katonai szervezeteknél az elõzõekben fel
nem sorolt szakbeosztást betöltõ, illetve a fenti bekezdé-
sekben meghatározott katonai szervezetekhez nem tartozó
katona, továbbá az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta
Ezred állománya,

– +25 °C feletti hõmérséklet esetén a szakmai sál vise-
lése – a feladatot elrendelõ állományilletékes parancsnok
külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”

(3) Az R. melléklet 45. C) pont y) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a
93 M repülõszerelõ hadi (gyakorló-) öltözet hordmód vál-
tozatai:]

„y) a 2/A. változat nyáron, a 8. és a 13. változat átmeneti
idõszakban is viselhetõ.”

(4) Az R. melléklet 45. D) pont elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-) védõöltöze-
tet a Honvédség repülõhajózó (repülõgép- és helikopterve-
zetõ, valamint fedélzeti) állománya viseli szakkiképzési
feladatai végrehajtásakor, alaki szemlén, készenlét foko-
zásakor, valamint készültségi szolgálatban.”

(5) Az R. melléklet 45. E) pontja a következõ n) és o) al-
ponttal egészül ki:

[A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód
változatai:]

„n) a 21. változat átmeneti idõszakban is viselhetõ,
o) a tábori lelkész a sivatagi kalap helyett hímzett tábori

lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM
Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a
2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hím-
zett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet.”

(6) Az R. melléklet 45. F) pontja a következõ j) alpont-
tal egészül ki:

[A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]
„j) a tábori lelkész a trópusi kalap helyett hímzett tábori

lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM
Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a
2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hím-
zett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet.”

6. §

(1) Az R. melléklet 46. B) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ köznapi öltözetét viseli a repülõhajózó, a re-
pülésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a légvé-
delmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel ren-
delkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosz-
tást betöltõ állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet vi-
selõ tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi ál-
lomány

öltözet változatai:”

(2) Az R. melléklet 46. B) pont c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]
„c) a köznapi öltözet valamennyi változatához – megen-

gedettként – a felderítõ (ejtõernyõs) szakállomány hímzett
felderítõ (ejtõernyõs) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsi-
zó szakállomány és a tábori lelkész hímzett harckocsizó,
illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a
légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány hím-
zett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel el-
látott skarlátpiros barett sapkát, a vezetõ tábori rabbi és a
rabbi a fekete barett sapka helyett kipát viselhet,”

(3) Az R. melléklet 46. B) pontja a következõ v) és w) al-
ponttal egészül ki:

[A köznapi öltözet hordmód változatai:]
„v) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú köznapi ing,

valamint a hosszú és rövid ujjú ingblúz bal zsebére gom-
boltan keresztet visel,

w) a hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi
egészségügyi (orvosi, ápolói) szakállomány gyógyító
szaktevékenysége alkalmával, a rendelõintézeten belül,
hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névkitûzõvel el-
látott egészségügyi munkaruházatot (ing, köpeny, nadrág)
visel.”

(4) Az R. melléklet 46. D) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ nõi köznapi öltözetét viseli a repülõhajózó, a
repülésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a lég-
védelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel
rendelkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós nõi köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbe-
osztást betöltõ katonanõi állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet vi-
selõ nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
állomány

öltözet változatai:”

(5) Az R. melléklet 46. D) pont c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:]
„c) a köznapi öltözet valamennyi változatához – megen-

gedettként – a felderítõ (ejtõernyõs) szakállomány hímzett
felderítõ (ejtõernyõs) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsi-
zó szakállomány és a tábori lelkésznõ hímzett harckocsizó,
illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a
légvédelmi tüzér, illetve a rendész szakállomány hímzett
tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott
skarlátpiros barett sapkát viselhet,”

(6) Az R. melléklet 46. D) pontja a következõ x) és y) al-
ponttal egészül ki:

[A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:]
„x) a tábori lelkésznõ a hosszú és rövid ujjú nõi köznapi

ing, valamint a hosszú és rövid ujjú nõi ingblúz bal zsebére
gomboltan keresztet visel,
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y) a hivatásos és a szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi
egészségügyi (orvosi, ápolói) katonanõi szakállomány
gyógyító szaktevékenysége alkalmával, a rendelõintéze-
ten belül, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névki-
tûzõvel ellátott egészségügyi munkaruházatot (nõi ing, tu-
nika, nõi köpeny, nõi nadrág, szoknya) visel.”

7. §

(1) Az R. melléklet 47. B) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ ünnepi öltözetét viseli a repülõhajózó, a re-
pülésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a légvé-
delmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel ren-
delkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást
betöltõ állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet vi-
selõ tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi ál-
lomány

öltözet változatai:”

(2) Az R. melléklet 47. B) pontja a következõ q) és r) al-
ponttal egészül ki:

[Az ünnepi öltözet hordmód változatai:]
„q) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér

ing bal zsebére gomboltan keresztet visel,
r) a vezetõ tábori rabbi és a rabbi az ünnepi öltözet va-

lamennyi változatához a köznapi Bocskai-sapka helyett
kipát viselhet.”

(3) Az R. melléklet 47. D) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ nõi ünnepi öltözetét viseli a repülõhajózó, a
repülésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a lég-
védelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel
rendelkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós nõi ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbe-
osztást betöltõ katonanõi állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet vi-
selõ nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
állomány

öltözet változatai:”

(4) Az R. melléklet 47. D) pontja a következõ q) alpont-
tal egészül ki:

[A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:]
„q) a tábori lelkésznõ a hosszú és rövid ujjú társasági fe-

hér nõi ing bal zsebére gomboltan keresztet visel.”

8. §

(1) Az R. melléklet 48. C) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ társasági öltözetét viseli a repülõhajózó, a re-
pülésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a légvé-

delmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel ren-
delkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosz-
tást betöltõ állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet
viselõ tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
állomány

öltözet változatai:”

(2) Az R. melléklet 48. C) pontja a következõ m) és
n) alponttal egészül ki:

[A társasági öltözet hordmód változatai:]
„m) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér

ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, továbbá az 1–3.
és a 9–11. változat elrendelése esetén a társasági fehér ing
és a társasági nyakkendõ helyett papi inget hordhat,

n) a vezetõ tábori rabbi és a rabbi a társasági öltözet va-
lamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett
kipát viselhet.”

(3) Az R. melléklet 48. F) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ nõi társasági öltözetét viseli a repülõhajózó,
a repülésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a
légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel
rendelkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós nõi társasági öltözetet visel a hadihajós szakbe-
osztást betöltõ katonanõi állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet
viselõ nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyet-
tesi állomány

öltözet változatai:”

(4) Az R. melléklet 48. F) pontja a következõ o) alpont-
tal egészül ki:

[A nõi társasági öltözet hordmód változatai:]
„o) a tábori lelkésznõ a hosszú és rövid ujjú társasági fe-

hér nõi ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, továbbá
a 13–15. és a 21–23. változat elrendelése esetén a társasági
fehér ing és a társasági nyakkendõ helyett papi inget hord-
hat.”

9. §

(1) Az R. melléklet 49. C) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ estélyi öltözetét viseli a repülõhajózó, a repü-
lésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a légvé-
delmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel ren-
delkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást
betöltõ állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet vi-
selõ tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi ál-
lomány

öltözet változatai:”
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(2) Az R. melléklet 49. C) pontja a következõ g) és h) al-
ponttal egészül ki:

[Az estélyi öltözet hordmód változatai:]
„g) a tábori lelkész a fehér szmokinging és a fekete cso-

kornyakkendõ helyett papi inget hordhat,
h) a vezetõ tábori rabbi és a rabbi az estélyi öltözet va-

lamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett
kipát viselhet.”

(3) Az R. melléklet 49. F) pont bevezetõ szövegrésze
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A légierõ nõi estélyi öltözetét viseli a repülõhajózó, a
repülésirányító, a repülõszerelõ, a légvédelmi tüzér, a lég-
védelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel
rendelkezõ, valamint ezen beosztást betöltõ szakállomány,
hadihajós nõi estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosz-
tást betöltõ katonanõi állomány.

A légierõ által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet vi-
selõ nõi tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
állomány

öltözet változatai:”

(4) Az R. melléklet 49. F) pontja a következõ h) alpont-
tal egészül ki:

[A nõi estélyi öltözet hordmód változatai:]
„h) a tábori lelkésznõ a fehér nõi szmokinging és a feke-

te csokornyakkendõ helyett papi inget hordhat.”

10. §

(1) Az R. melléklet 50. pontját megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím lép:

„Díszelgõ öltözet

A díszzászlóalj díszelgõ öltözete”

(2) Az R. melléklet 50. pont elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az öltözetet a Honvédség központi díszalegysége vi-
seli a nemzeti és állami ünnepeken, az államfõk, kormány-
fõk, miniszterek fogadásakor és búcsúztatásakor, a Ma-
gyar Köztársaság lobogójának õrzésekor, a koszorúzási
ünnepségeken, a kiemelkedõ katonai és társadalmi rendez-
vényeken, továbbá a hõsi halott, illetve a Magyar Honvéd-
ség halottja minõsítés esetén történõ kirendelés alkalmá-
val.”

(3) Az R. melléklet 50. B) pont c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A díszelgõ öltözet hordmód változatai:]
„c) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben

kerül végrehajtásra, akkor a díszalegység állománya a
45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakor-
ló-) öltözetet skarlátpiros színû szakmai sállal és fehér
kesztyûvel kiegészítve viseli. +25 oC feletti hõmérséklet
esetén a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ
állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján –
mellõzhetõ,”

11. §

Az R. melléklet 51. pontja helyébe következõ rendelke-
zés lép:

„51. Az öltözetet a katonazenekar állománya viseli a
nemzeti és állami ünnepen, az államfõk, kormányfõk, mi-
niszterek fogadásakor és búcsúztatásakor, a kiemelkedõ
katonai és társadalmi rendezvényen végrehajtott zenés fel-
adatai végrehajtása során, valamint zenekari fesztiválon,
külföldi szereplésen, hangversenyen, térzenén, katonai te-
metésen a hõsi halott, illetve a Magyar Honvédség halottja
minõsítés esetén történõ kirendelés alkalmával, továbbá a
polgári lakosság körében rendezett zenés eseményen.

A) A zenekari díszelgõ öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes állomány

öltözet változatai:

Télen
1. változat

Zenész díszsapka
Díszköpeny
Társasági zubbony
Társasági fehér ing
Fekete társasági pantalló
Fekete deréköv
Fekete társasági nyakkendõ
Nyakkendõcsíptetõ arany (ezüst)
Kézelõgomb arany (ezüst)
Fekete társasági félcipõ
Fekete társasági zokni
Névkitûzõ
Fehér kesztyû
Arany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) karjelzés

Átmeneti és nyári idõszakban
2. változat 3. változat

Zenész díszsapka Zenész díszsapka
4/4-es ballonkabát Társasági zubbony
Társasági zubbony Társasági fehér ing
Társasági fehér ing Fekete társasági pantalló
Fekete társasági pantalló Fekete deréköv
Fekete deréköv Fekete társasági nyakkendõ
Fekete társasági nyakkendõ Nyakkendõcsíptetõ

(arany/ezüst)
Nyakkendõcsíptetõ arany

(ezüst)
Kézelõgomb (arany/ezüst)

Kézelõgomb arany (ezüst) Fekete társasági félcipõ
Fekete társasági félcipõ Fekete társasági zokni
Fekete társasági zokni Névkitûzõ
Névkitûzõ Fehér kesztyû
Fehér kesztyû Arany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) karjelzés
Arany (ezüst) karjelzés
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A zenekari díszelgõ öltözet hordmód változatai:

a) az öltözet csak zárt rendben – fellépés alkalmával –
viselhetõ,

b) átmeneti idõszakban a díszköpeny viselésérõl az
állományilletékes parancsnok dönt,

c) a fõtiszt, tiszt, zászlós karmester minden öltözeti tí-
pushoz a zenész díszsapka helyett társasági Bocskai-sap-
kát visel,

d) nyáron, valamint koncertteremben a 3. változat tár-
sasági zubbony nélkül – társasági fehér ing hímzett társa-
sági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejezõ
hímzett társasági jelvénnyel, névkitûzõvel, nyakkendõ-
csíptetõvel, kézelõgombbal, arany (ezüst) mellzsinórral –
is viselhetõ,

e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett – meg-
engedettként – a rövid ujjú társasági fehér ing hímzett társa-
sági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejezõ
hímzett társasági jelvénnyel, névkitûzõvel, arany (ezüst)
mellzsinórral, társasági nyakkendõ nélkül viselhetõ,

f) a fõtiszt, a tiszt, a zászlós a fekete derékövet arany-
színû, a tiszthelyettes ezüstszínû stilizált címerrel díszített
csattal viseli,

g) a „légierõ zenekarok” állománya a 48. C) pont 9–11.
változatban meghatározott társasági öltözetet arany
(ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjelzéssel kiegé-
szítve viseli,

h) a zenekarok díszelgõ öltözetéhez csak zárt félcipõ
viselhetõ,

i) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben
kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a
45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakor-
ló-) öltözetet skarlátpiros színû (a „légierõ zenekar” állo-
mánya világoskék színû) szakmai sállal és fehér kesztyû-
vel kiegészítve viseli.

B) A zenekari díszelgõ öltözetet viselõ nõi fõtiszti, tiszti,
zászlósi, tiszthelyettesi állomány

öltözet változatai:

Télen

4. változat

Fekete nõi kalap
Nõi zenészköpeny béléssel
Társasági kosztümkabát
Társasági fehér nõi ing
Fekete társasági szoknya
Fekete deréköv
Fekete társasági nõi nyakkendõ
Fekete társasági cipõ
Harisnya
Névkitûzõ
Fehér kesztyû
Arany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) karjelzés

Átmeneti és nyári idõszakban
5. változat 6. változat

Fekete nõi kalap Fekete nõi kalap
Nõi zenészballonkabát Társasági kosztümkabát
Társasági kosztümkabát Társasági fehér nõi ing
Társasági fehér nõi ing Fekete társasági szoknya
Fekete társasági szoknya Fekete deréköv
Fekete deréköv Fekete társasági nõi nyak-

kendõ
Fekete társasági nõi nyak-

kendõ
Fekete társasági cipõ

Fekete társasági cipõ Harisnya
Harisnya Névkitûzõ
Névkitûzõ Fehér kesztyû
Fehér kesztyû Arany (ezüst) mellzsinór
Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) karjelzés
Arany (ezüst) karjelzés

A zenekari nõi díszelgõ öltözet hordmód változatai:
a) az öltözet csak zárt rendben – fellépés alkalmá-

val – viselhetõ,
b) a nõi zenészköpeny, illetve a nõi zenészballonkabát

színe megegyezik a díszköpeny, illetve a 4/4-es ballonka-
bát színével,

c) átmeneti idõszakban a nõi zenészköpeny viselésérõl
az állományilletékes parancsnok dönt,

d) nyáron, valamint koncertteremben a 6. változat tár-
sasági kosztümkabát nélkül – társasági fehér nõi ing hím-
zett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt
kifejezõ hímzett társasági jelvénnyel, névkitûzõvel, arany
(ezüst) mellzsinórral – is viselhetõ,

e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett
– megengedettként – a rövid ujjú társasági fehér nõi ing
hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állo-
mányt kifejezõ hímzett társasági jelvénnyel, névkitûzõvel,
arany (ezüst) mellzsinórral, társasági nyakkendõ nélkül vi-
selhetõ,

f) a fõtiszt, a tiszt, a zászlós a fekete derékövet arany-
színû, a tiszthelyettes ezüstszínû stilizált címerrel díszített
csattal viseli,

g) a „légierõ zenekarok” katonanõi állománya a
48. F) pont 21–23. változatban meghatározott társasági öl-
tözetet arany (ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjel-
zéssel kiegészítve viseli,

h) télen és átmeneti idõszakban temetésen, illetve szabad-
téren végrehajtott katonai rendezvényen a fekete társasági
szoknya helyett fekete nõi társasági pantalló viselhetõ,

i) a zenekarok díszelgõ öltözetéhez csak zárt cipõ visel-
hetõ,

j) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben
kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a
45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakor-
ló-) öltözetet skarlátpiros színû (a „légierõ zenekar” állo-
mánya világoskék színû) szakmai sállal és fehér kesztyû-
vel kiegészítve viseli.”
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12. §

Az R. melléklet 54. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„54. Szakfeladat végrehajtásakor a rendész, a forgalom-
szabályozó, a közúti komendáns, a diszpécser, az ellenõr-
zõ áteresztõ ponton szolgálatot teljesítõ ellenõri beosztású
hivatásos és szerzõdéses katona a hadi- (gyakorló-) öltöze-
tét – a 45. A) pontban meghatározott öltözeti és hordmód
változatok betartásával – az évszaknak megfelelõen, a kö-
vetkezõ megkülönböztetõ jelzésekkel és felszerelési cik-
kekkel kiegészítve viseli:

Az öltözet változatai:

Rendész beosztású állomány

Skarlátpiros barett sapka

Skarlátpiros szakmai sál

Skarlátpiros rendész karszalag

Rendészjelvény

Fehér jelsíp zsinórral

Fehér hevederöv

Fehér kesztyû (téli, nyári)

Fehér pisztolytáska (combtok)

Irattartó táska

Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenõr
beosztású állomány

Rohamsisak jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal

Skarlátpiros szakmai sál

Jó láthatóságot biztosító kantár (mellény)

Jó láthatóságot biztosító kézelõ

Fehér jelsíp zsinórral

Fehér hevederöv

Fehér kesztyû

Fehér pisztolytáska (combtok)

Irattartó táska

Forgalomirányító bot (világító jelzõbot)

Motorkerékpáros beosztású forgalomszabályzó
állomány

Bukósisak

Motorkerékpáros védõszemüveg

Motorkerékpáros kabát és nadrág

Motorkerékpáros kesztyû

A hordmód változatai:

a) az állomány a rohamsisakot sisakhuzattal (rossz lá-
tási viszonyok között jó láthatóságot biztosító sisakhuzat-

tal) rendezvények, gyakorlatok alkalmával vagy külön pa-
rancsra viseli,

b) az állomány a rendészjelvényt a hadi- (gyakorló-)
kabát, illetve zubbony bal zsebtakarójának közepére varrt
gombra gombolva viseli,

c) a szakfeladatot ellátó állomány a fehér jelsíp zsinór-
ját a hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt
gombon és a jobb kabát-, illetve zubbonyzseb külsõ gomb-
jára gombolva viseli,

d) a végrehajtandó feladat függvényében a rendész
szakállomány felszerelése – a feladatot elrendelõ
állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – ki-
egészíthetõ jó láthatóságot biztosító kantárral (mel-
lénnyel), patentbilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, gu-
mibottartóval, zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótar-
tótokkal és térképtáskával,

e) a forgalomszabályozó, a közúti komendáns, a disz-
pécser, az ellenõrzõ áteresztõ ponton szolgálatot teljesítõ
ellenõri beosztású katona felszerelése külön parancsra ki-
egészíthetõ zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartó-
tokkal,

f) a rendész szakállomány nemzetközi gyakorlatok al-
kalmával a bal felkaron NATO karszalagot viselhet,

g) a jó láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisa-
kon, a jó láthatóságot biztosító kantárt (mellényt) és
kézelõt a gyakorlókabáton, illetve a gyakorlózubbonyon
kell viselni,

h) a motorkerékpáron utazók a motorkerékpáros öltö-
zeti cikkek helyett az idõjárásnak megfelelõen õrruhát,
esõvédõ öltözetet, valamint vízhatlan kesztyûhuzatot is vi-
selhetnek,

i) a rendész járõr egységes hadi- (gyakorló-) öltözetet
visel,

j) a katonai rendész +25 oC felett a skarlátpiros szakmai
sál viselését – a feladatot elrendelõ állományilletékes pa-
rancsnok külön parancsa alapján – mellõzheti.”

13. §

Az R. melléklet 57. pont b) és c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A feliratok formája, tartalma és viselésük módja:]
„b) az államjelzõ 105 × 25 mm méretben készülõ hím-

zett felirat, amely hímzett „HUNGARY” megnevezést tar-
talmaz. Az államjelzõ a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a
gyakorlópulóveren és a sötétkék pulóveren a bal mellen
vízszintesen, közvetlenül a zseb felett viselendõ úgy, hogy
az államjelzõ középvonala a zseb középvonalával egybe-
essen;

c) a hímzett név és államjelzõ a hadi- (gyakorló-) öltö-
zeteken, valamint a gyakorlópulóveren barna színnel, zöld
alapra, a sötétkék pulóveren barna színnel, sötétkék alapra,
a sivatagi öltözeten barna színnel, barna alapra hímzett;”
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14. §

Az R. melléklet 59. pontja a következõ c) alponttal egé-
szül ki:

„c) a tiszti, tiszthelyettesi állomány a különleges képes-
ség megszerzését tanúsító hímzett, színes karfeliratot a
köznapi és a társasági zubbony bal ujján, a csapatkarjelzés
felett 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követõ felvarrással viseli.

A Honvédség hivatásos és szerzõdéses állománya a kü-
lönleges képesség megszerzését tanúsító hímzett, gyakor-
ló karfeliratot a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb
ujján, a csapatkarjelzés felett 1 cm-re, a vállcsúcs ívét kö-
vetõ felvarrással viseli.”

15. §

Az R. melléklet 76. pont c) alpontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„c) A korábban a légierõnél szolgálatot teljesített és a lé-
gierõ öltözetével ellátott – e rendelet szerint nem a légierõ
öltözetét viselõ – állomány a sötétkék köznapi és társasági
öltözetét 2010. december 31-ig megtarthatja, illetve hord-
hatja, melyen a saját fegyvernemi jelvényét világoskék
fegyvernemi színû parolin viseli.”

16. §

Az R. melléklet 88. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„88. a) Aranyszínû kerek sapkajelvényt visel a dísz-
zászlóaljnál a fõtiszt, a tiszt, a zászlós a díszsapkán, a kato-
nazenekarnál a zászlós a zenész díszsapkán, a zenész fõ-
tiszt, tiszt, zászlós katonanõ a fekete nõi kalapon.

b) Ezüstszínû kerek sapkajelvényt visel a díszzászlóalj-
nál a tiszthelyettes és a szerzõdéses legénységi állomány a
díszsapkán, a katonazenekarnál a tiszthelyettes a zenész
díszsapkán, a zenész tiszthelyettes katonanõ a fekete nõi
kalapon.”

17. §

Az R. melléklete a 93. pontot követõen a következõ
93/A. ponttal egészül ki:

„93/A. Barna színû, hímzett tábori lelkészi sapkajel-
vényt visel a tábori lelkész a fekete barett sapkán.”

18. §

Az R. melléklet 105. pont c) alpontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„c) Aranyszínû mellzsinórt visel a HM Honvéd Vezér-
karnál, ezüstszínû mellzsinórt visel az MH ÖHP-n, bronz-

színû mellzsinórt visel a csapatnál szolgálatot teljesítõ ve-
zénylõ zászlós a köznapi és a társasági zubbonyon.”

19. §

Az R. melléklet 117. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„117. A Honvédség állománya barna színû gyakorló pa-
roli rendfokozati jelzést visel zöld alapszínre hímzetten a
gyakorlózubbony és a gyakorlókabát, valamint barna alap-
színre hímzetten a sivatagi gyakorlózubbony gallérján.”

20. §

Az R. melléklet 118. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„118. A Honvédség állománya barna színû gyakorló
rendfokozati jelzést visel zöld alapszínre hímzetten a gya-
korlósapkán, az esõvédõ zubbony mellrészén, a gyakorló-
póló, a matróztrikó, a 2003 M repülõhajózó overall és
dzseki ujján, továbbá barna alapszínre hímzetten a sivatagi
kabát mellrészén, a polárpulóver és a sivatagi öltözethez
viselt gyakorlópóló ujján az arra kialakított helyen.”

21. §

Az R. melléklet 126. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„126. Barna színû gombot visel a Honvédség tényleges
állománya – a repülõhajózó, repülõszerelõ kivételével – a
90 M és a 93 M hadi- (gyakorló-) öltözeteken, valamint a
2000 M nyári gyakorlóöltözeten.”

22. §

Az R. melléklet 132. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„132. a) A Magyar Köztársaság elnöke, a Kormány, a
honvédelmi miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosí-
tott más szerv által alapított és adományozott kitüntetést,
szolgálati jelet, kitüntetõ címet, miniatûr jelvényt a Hon-
védség állománya az egyenruhán viseli.

b) Külföldi kitüntetést csak az hordhat, aki erre a hon-
védelmi minisztertõl, illetve átruházott jogkörben a Hon-
védelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöktõl enge-
délyt kapott.

c) Az adományozott kitüntetéseket szalagsávon kell vi-
selni, azonban ezen elismerések eredeti formában – kivéve
az 1948–1990 között alapítottakat – a g) alpontban megha-
tározottak szerint is viselhetõek.

d) A kitüntetések szalagsávon és eredeti formában
együtt nem viselhetõk.
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e) Az elismerések viselésének sorrendjét a honvédelmi
miniszter által alapítható és adományozható elismerések-
rõl szóló jogszabály külön szabályozza.

f) A kitüntetések szalagsávon történõ viselésének sza-
bályai:

– A kitüntetési szalagsávokat a köznapi és a társasági
zubbonyon – kivéve a h) alpontban meghatározott esetet –
kell viselni.

– A szalagsávot közvetlenül a zubbony bal felsõ zseb-
takarójának felsõ része felett – annak szélével párhuzamo-
san – úgy kell felerõsíteni, hogy a szalagsáv és a zseb kö-
zépvonala egybeessen. Több sor esetén a felsõ sor mindig
4 szalagsávból álljon. A négynél kevesebb szalagsávot az
elõbbiekben szabályozott módon alulra kell elhelyezni.

– A szalagsávot a viselési sorrendnek megfelelõen be-
lülrõl kifelé, több sorban, felülrõl lefelé haladva kell elhe-
lyezni.

g) A kitüntetések eredeti formában történõ viselésének
szabályai:

– A kitüntetések eredeti formában csak nemzeti és álla-
mi ünnepeken, továbbá csapatünnep, illetve fegyvernemi
nap alkalmával rendezett ünnepi rendezvényeken viselhe-
tõk.

– Egy kitüntetést a társasági zubbony bal oldalán, a fel-
sõ zseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy a kitüntetés ékítmé-
nye a zsebtakaró felsõ szélét érintse, középvonala pedig a
zsebtakaró középvonalával egybeessen.

– Két kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra
a viselési sorrendnek megfelelõen úgy kell feltûzni, hogy a
magasabban sorolt kitüntetés kerüljön a zubbony kihajtá-
sához közelebb, és az alacsonyabban sorolt kitüntetés sza-
lagjából 2 cm látható legyen. Ha a kitüntetések hossza kü-
lönbözõ, akkor a zsebtakaró felsõ szélét a hosszabb kitün-
tetés ékítményének alsó széle érintse, a szalagok felsõ szé-
lét pedig egymással azonos magasságban kell elhelyezni.

– Több kitüntetés esetén a fenti szabályokat úgy kell al-
kalmazni, hogy az elsõ kitüntetés szalagjából a zubbony
kihajtása alól 2 cm látható legyen, a legszélsõ kitüntetés
szalagja pedig a zseb bal oldali varrásával egybeessen.

– Egy sorban általában 6 kitüntetést szabad elhelyezni.
Ebben az esetben a 2 cm távolságot – a kitüntetések szá-
mának megfelelõen – arányosan csökkenteni kell. A kitün-
tetéseket két sorban úgy kell viselni, hogy az elsõ sor
egyezzen meg az egysoros viselési formával, a felsõ sor-
ban elhelyezett kitüntetés ékítménye az alsó sorban feltû-
zött szalagok közepéig érjen.

– 12-nél több kitüntetés esetén egy sorban 6-nál több
kitüntetés is elhelyezhetõ. Ebben az esetben a 2 cm távol-
ságot – a kitüntetések számának megfelelõen – arányosan
csökkenteni kell. A kitüntetések számát a sorok között
egyenlõ arányban kell megosztani, páratlan számú kitünte-
tés esetén a felsõ sorban eggyel több kitüntetést kell elhe-
lyezni.

h) A „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” a hadi- (gyakor-
ló-) zubbony bal oldalán, közvetlenül az államjelzõ felett,

az f) alpontban meghatározott módon, szalagsávon vise-
lendõ.

i) A honvédelmi miniszter által alapított díjak bárme-
lyikével elismert katona jogosult az arra utaló miniatûr jel-
vényt kitûzni. A miniatûr jelvény a köznapi és a társasági
zubbony fazon részén, a baloldali kihajtó széleitõl
1-1 cm-re feltûzve viselhetõ.”

23. §

Az R. melléklete a 150. pontot követõen a következõ al-
címmel és 150/A. ponttal egészül ki:

„Köznapi kosztümkabát

150/A. Az általános, a légierõ által viselt és a hadihajós
köznapi öltözetet viselõ katonanõ a köznapi kosztümkabá-
tot, illetõleg a sötétkék köznapi kosztümkabátot (a hivatá-
sos és szerzõdéses fõtiszt, tiszt, zászlós arany, a tiszthe-
lyettes ezüst színû) hímzett hivatásos állományt kifejezõ
jelvénnyel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névki-
tûzõvel 2010. december 31-ig, a hallgatónõ a köznapi
kosztümkabátot hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel,
névkitûzõvel 2014. december 31-ig viselheti.”

24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti az R. melléklet 119–120. pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. mel-
léklet 76. pont b) alpontjában az „MH 32. Budapest Õr- és
Díszezred” szövegrész helyébe a „díszzászlóalj” szöveg,
77. pont d)–e) alpontjában, 103. pontjában az „az MH 32.
Budapest Õr- és Díszezred díszzászlóalj” szövegrész he-
lyébe az „a díszzászlóalj” szöveg, 96. pontjában az „az
MH 32. Budapest Õr- és Díszezred díszzászlóalja” szö-
vegrész helyébe az „a díszzászlóalj” szöveg, 99. pontjá-
ban, 101. pontjában, 105. pont b) alpontjában, 107–109.
pontjában, 111. pontjában, 121. pont b) alpontjában, 123.
pont b) alpontjában, 129–130. pontjában az „az MH 32.
Budapest Õr- és Díszezred díszzászlóaljnál” szövegrész
helyébe az „a díszzászlóaljnál” szöveg, 104. pont b) al-
pontjában az „Az MH 32. Budapest Õr- és Díszezred dísz-
zászlóaljnál” szövegrész helyébe az „A díszzászlóaljnál”
szöveg lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. mel-
léklet 5–9. pontjában, 46. B) pont s) alpontjában,
46. D) pont z) alpontjában, 47. B) pont n) alpontjában,
47. D) pont m) alpontjában, 48. C) pont i) alpontjában,
48. F) pont k) alpontjában, 49. C) pont f) alpontjában,
49. F) pont f) alpontjában, 81. pontjában, 84–85. pontjá-
ban, 121–123. pontjában, 128. pontjában, 134. pontjában a
„légierõs” szövegrészek helyébe a „légierõ által viselt”
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szöveg, 46. B) pont m) alpontjában, 46. D) pont l) alpontjá-
ban, 47. B) pont k) alpontjában, 47. D) pont j) alpontjában,
48. C) pont f) alpontjában, 48. F) pont f) alpontjában,
49. C) pont c) alpontjában, 49. F) pont D) alpontjában,
70. pont b) alpontjában a „légierõs és” szövegrészek he-
lyébe a „légierõ által viselt és a” szöveg, 116. pontjában a
„légierõs és a hadihajós” szövegrész helyébe a „légierõ ál-
tal viselt és a hadihajós öltözetet viselõ” szöveg, 144. pont-
jában a „légierõs, illetõleg hadihajós” szövegrész helyébe
a „légierõ által viselt, illetve a hadihajós” szöveg, az „öltö-
zetét” szövegrész helyébe az „öltözetet” szöveg lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. mel-
léklet 45. F) pont „Nyári és átmeneti idõszakban” rész
„25. változat” elnevezésû oszlopában a „Sivatagi kalap”
szövegrész helyébe a „Trópusi kalap” szöveg, az R. mel-
léklet 50. A) és 50. B) pont „Télen” rész, „1. változat” elne-
vezésû oszlopában a „Posztó díszsapka” szövegrész helyé-
be a „Díszsapka” szöveg, az R. melléklet 61. pontjában,
valamint az azt megelõzõ alcímben a „haderõnemi sál”
szövegrészek helyébe a „szakmai sál” szöveg, az R. mel-
léklet 50. B) pont c) alpontjában a „díszegység” szöveg-
rész helyébe a „díszalegység” szöveg lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. mel-
léklet 76. pont b) alpontjában szereplõ „skarlátpiros” alcí-
met követõ felsorolás a „katonai rendész” szöveggel egé-
szül ki.

(7) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
13/2008. (VI. 3.) HM

rendelete
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon

kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet

módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés e)–f) és i) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devi-
zaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„g) kiküldetés: a tartós külföldi szolgálat idõtartama

alatt, illetve idõtartamtól függetlenül a béketámogató mû-
veletben való részvétel során az állomáshely szerinti vagy
harmadik országban, illetve a Magyar Köztársaság terüle-
tén – menetparancs vagy azt helyettesítõ hivatalos doku-
mentum alapján – teljesített ideiglenes külföldi szolgálat,
illetve szolgálati út;”

2. §

Az R. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen azon

kiküldöttekre, akiknek a külföldi pénzbeli ellátását köz-
vetlenül a béketámogató mûveletet irányító nemzetközi
szervezet biztosítja, a 34–40. § helyett a 37/A. § rendelke-
zéseit kell alkalmazni.”

3. §

Az R. 37. § elsõ francia bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A kiküldött a béketámogató mûvelet jellegétõl, veszé-
lyességi fokától, a magyar kontingens konkrét feladatától,
valamint a szolgálatteljesítés körülményeitõl függõen de-
vizaellátmány-kiegészítésre jogosult, amelynek havi nettó
összege:]

„– 1. kategóriába sorolt mûvelet esetén az alapdeviza-
ellátmány 75–190%-a,”

4. §

Az R. a 37. §-t követõen a következõ 37/A. §-sal egé-
szül ki:

„37/A. § (1) Ha a nemzetközi szervezet által a 33. §
(3) bekezdése szerinti kiküldött részére közvetlenül fize-
tett pénzbeli ellátás havi (az illetékes pénzügyi ellátó szerv
részére hivatalosan igazolt) összegének a (2) bekezdésben
meghatározott hányada nem éri el az adott országra az
52. § szerint megállapítható külföldi napidíj egy hónapra
számított összegének 150%-át, a különbözetet külföldina-
pidíj-kiegészítésként kell részére folyósítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti különbözet összegének
megállapítása szempontjából a nemzetközi szervezet által
a kiküldött részére közvetlenül fizetett pénzbeli ellátás
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összegét a következõk szerinti arányban kell figyelembe
venni:

a) ha a nemzetközi szervezet az általa fizetendõ pénz-
beli juttatás szállásköltség finanszírozását célzó hányadát
teljes egészében folyósítja, a teljes pénzbeli ellátás
100%-a;

b) ha a nemzetközi szervezet az általa fizetendõ pénz-
beli juttatás szállásköltség finanszírozását célzó hányadát
25%-kal csökkentve biztosítja, a teljes pénzbeli ellátás
86%-a;

c) ha a nemzetközi szervezet az általa fizetendõ pénz-
beli juttatás szállásköltség finanszírozását célzó hányadát
50%-kal csökkentve biztosítja, a teljes pénzbeli ellátás
73%-a.

(3) Ha a nemzetközi szervezet által egy hónapra folyósí-
tott pénzbeli ellátás összegének (2) bekezdés szerinti há-
nyada az 52. § szerint megállapítható külföldi napidíj egy
hónapra számított összegének 150%-át meghaladja, a
33. § (3) bekezdése szerinti kiküldött a honvédségtõl ellá-
tásra nem jogosult.

(4) Ha a nemzetközi szervezet által folyósított pénzbeli
ellátás pénzneme eltér az (1) bekezdés alapján megállapí-
tandó külföldinapidíj-kiegészítés pénznemétõl, a nemzet-
közi szervezet által folyósított összeget a jogosultság idõ-
pontját megelõzõ hónap 15. napján érvényes, hivatalos
MNB devizaárfolyamon át kell számítani a kül-
földinapidíj-kiegészítés pénznemére.

(5) Az (1) bekezdés szerinti külföldinapidíj-kiegészítés
összegének megállapítása során figyelembe veendõ – az
52. § (2) bekezdése szerinti – külföldi napidíj kategóriáját
a kiküldött által külföldön ellátott beosztás (ideiglenes ál-
lományjegyzékben rögzített szintje) alapján kell meghatá-
rozni. Ha a külföldön ellátott beosztás szintje nem egyér-
telmûen beazonosítható, akkor a kiküldött által betöltött
hazai beosztás alapján kell a külföldi napidíj kategóriáját
meghatározni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti külföldinapidíj-kiegészítést
havonta utólag, legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap
5. napjáig kell kifizetni.”

5. §

Az R. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § Ha a kiküldött a külföldi szolgálat ideje alatt a

3. § g) pontja szerinti kiküldetést teljesít, részére a 14. §
(1)–(4) bekezdése szerinti feltételekkel külföldi napidíj és
egyéb költségtérítés jár, ha részére az ezen juttatásokkal fi-
nanszírozandó ellátások a kiküldetés során természetbeni
ellátás formájában nem biztosíthatók, illetve azok költsé-
gét számára a kiküldetést elrendelõ nemzetközi szervezet
nem téríti meg vagy egyéb módon nem kompenzálja.”

6. §

Az R. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43. § Ha a kiküldött részére a kiküldetés helyén térítés-

mentes étkezés biztosított, akkor az 52. § (5) bekezdés ren-
delkezését kell alkalmazni.”

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba, és a kihirdetését követõ hónap második nap-
ján hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
58 /2008. (HK 10.) HM

h a t á r o z a t a
ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló

miniszteri határozat módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédségnek
az ENSZ Ciprusi Békefenntartó misszióban (UNFICYP)
való részvételérõl szóló 2156/1995. (V. 29.) Korm. határo-
zatban, valamint a Magyar Köztársaság határain kívüli
válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos
Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007.

(HK 15.) HM utasítás 4. §-ában foglaltakra – az ENSZ
Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingens létre-
hozásáról szóló 128/2007. (HK 21.) HM határozatot az
alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:

„5. A katonai szervezet a béketámogató mûveletek kate-
góriába sorolásáról, valamint devizaellátmány-kiegészítés
mértékének meghatározásáról szóló 112/2007. (HK 19.)
HM utasítás 2. § d) pont da) alpontja alapján a 4. kategó-
riába tartozik.”



2. A határozat 6. pontjának elsõ bekezdése helyébe az
alábbi bekezdés lép:

„A ciprusi görög és a ciprusi török közösség közötti bé-
kés légkör fenntartása érdekében az UNFICYP felelõsségi
területén, az UNFICYP Parancsnokság parancsnokának
(Force Commander – FC) közvetlen alárendeltségében az
ENSZ Biztonsági Tanács határozataiban, valamint a
Misszió mûködési szabályzataiban meghatározott felada-
tok végrehajtása, különösen:”

3. A határozat 11. pontja elsõ bekezdésének második
mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„Ellátása részben az UNFICYP ellátási rendszerében,
részben pedig nemzeti logisztikai támogatással valósul
meg.”

4. A katonai szervezet részletes szervezeti és mûködési
rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a megalakításért
felelõs parancsnok ezen határozat hatályba lépését követõ
60 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

5. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. június 2.

A honvédelmi miniszter
59/2008. (HK 10.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium

Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Honvédelmi Miniszté-
rium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 101/2007.

(HK 15.) HM határozattal módosított, 120/2006. (HK 23.)
HM határozattal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat 13. pontjában a „TEÁOR ’03 Gazdasági
tevékenység” címsor és a hozzá tartozó felsorolás helyébe
az alábbi címsor és felsorolás lép:

„TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

25.61 Fémfelület-kezelés
25.62 Fémmegmunkálás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
58.29 Egyéb szoftverkiadás
62.01 Számítógépes programozás
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 Egyéb természettudományi,

mûszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás,

fejlesztés
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,

mûszaki tevékenység
71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás”

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a HM Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója ezen hatá-
rozat hatályba lépését követõ 30 napon belül módosítja, és
azt jóváhagyásra felterjeszti a HM védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkár részére.

3. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. június 3.
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A honvédelmi miniszter
60/2008. (HK 10.) HM

h a t á r o z a t a
ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló

miniszteri határozat módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az egy magyar vezetésû
afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és
mûködésének elõkészítésérõl szóló 2115/2006. (VI. 29.)
Korm. határozat 3. pontjában, valamint a Magyar Köztár-
saság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mû-
veletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasítás 4. §-ában
foglaltakra – a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési

Csoport létrehozásáról szóló 130/2007. (HK 21.) HM ha-
tározatot az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:
„5. A katonai szervezet a béketámogató mûveletek kate-

góriába sorolásáról, valamint devizaellátmány-kiegészítés
mértékének meghatározásáról szóló 112/2007. (HK 19.)
HM utasítás 2. § a) pont ab) alpontja alapján az 1. kategó-
riába tartozik.”

2. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. június 3.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
43/2008. (HK 10.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi miniszter által alapított,

kizárólagos vagy többségi állami tulajdonú
gazdasági-, illetve közhasznú társaságoknál keletkezõ
és részükre átadott minõsített adatokkal kapcsolatos

jogkörök gyakorlásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja,
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 6. §-ának (5) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a mi-
nõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995.
(VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi vonatko-
zású szolgálati titokról szóló 11/1995. (XI. 14.) HM rende-
let rendelkezéseire az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a kizárólagos, vagy többségi állami
tulajdonban lévõ gazdasági- és közhasznú társaságoknál (a
továbbiakban együtt: társaságok) keletkezõ, valamint ré-
szükre átadott, állam- és szolgálati titokkörbe tartozó, a
honvédelmi szervek feladataihoz és tevékenységi köreivel
összefüggõ eszközök gyártásával, javításával, fejlesztésé-
vel, a felesleges haditechnikai eszközök megsemmisítésé-
vel, egyes tûzszerészeti feladatok ellátásával, a logisztikai

támogatással, biztonságtechnikai szolgáltatással, az ingat-
lanok üzemeltetésével, fenntartásával, õrzés-védelmével,
továbbá építõipari kivitelezéssel, az ország-védelmi, ki-
képzési, valamint a hadszíntér-elõkészítés érdekében vég-
rehajtandó feladatok biztosításául szolgáló erdõterületek
és mûvelés alól kivett területek fenntartásával, kezelésé-
vel, a térképészeti- és nyomdai feladatokkal, a kommuni-
kációs és médiatevékenységekkel, valamint a kulturális,
üdültetési, rekreációs, konferencia- és rendezvényszerve-
zési feladatokkal kapcsolatos adatokra terjed ki.

2. §

A társaságoknál keletkezõ, az állam- és szolgálati titok-
körbe tartozó adatokat az adatok tartalmával kapcsolatos
szakterület felügyeletéért felelõs – a Honvédelmi Minisz-
térium Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatáro-
zott – HM szerv vezetõje (távollétében szervezetszerû he-
lyettese), illetve a tematikus térképek adatai tekintetében a
Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat vezetõje
(távollétében szervezetszerû helyettese) jogosult minõsí-
teni.

3. §

(1) Az adatok védelmét a vonatkozó jogszabályok és a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség titok-
védelmi és ügyviteli szabályzata (a továbbiakban: TÜSZ)
elõírásai szerint a keletkezéstõl biztosítani kell.

(2) A társaságoknál keletkezett minõsített adatot tartal-
mazó adathordozó készítésekor a minõsítés kezdeménye-
zõjének hatáskörében az ügy érdemi ügyintézõje jár el.



Abban az esetben, ha az ügyintézõ minõsített adatot tartal-
mazó adathordozót (tervezetet) készít köteles

a) az indoklást tartalmazó minõsítési javaslatot feltün-
tetni az adathordozón,

b) a minõsítésre javasolt adathordozót annak elkészíté-
sekor köteles a TÜSZ szabályai szerint nyilvántartásba
venni,

c) a minõsítésre javasolt adathordozót a minõsítési javas-
lattal együtt soron kívül felterjeszteni vezetõje útján – ennek
hiányában közvetlenül – a minõsítésre jogosulthoz,

d) a minõsítési javaslat elkészítésével egy idõben kez-
deményezni a különleges kezelési utasítások („Sajátkezû
felbontásra!”, „Nem másolható!”, „Kivonat nem készíthe-
tõ!”, „Elolvasás után visszaküldendõ!”, „Zárt borítékban
tárolandó!”, „Különösen fontos!” „Rejtjelzõ szervek sk.
felbontásra!”, „Rejtjelzõ sk. felbontásra!”) alkalmazását
is, ha ennek feltételei fennállnak.

(3) A minõsítésre javasolt adatot a minõsítõ döntéséig,
de legfeljebb 30 napig a javasolt minõsítéssel kapcsolatos
szabályok szerint kell kezelni. E határidõ egy alkalommal
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A hosszabbítás
tényét, indokát a minõsítésre jogosult vezetõ az iratra ráve-
zeti és arról a minõsítésre javaslatot tevõt haladéktalanul
tájékoztatja.

(4) Ha a határidõ lejártáig a minõsítésre nem kerül sor,
azt követõen az adathordozót a nyílt iratkezelés szabályai
szerint kell kezelni.

(5) Nem kell az adat minõsítését kezdeményezni abban
az esetben, ha az újonnan készített adathordozó csak más
által minõsített adatot tartalmaz. Ebben az esetben az új
adathordozón a felhasznált adathordozó minõsítési zára-
dékát kell feltüntetni, azzal azonos formában és tartalom-
mal megismételni. Fel kell tüntetni, továbbá a minõsítési
záradék megismétlésének alapjául szolgáló adathordozó
nyilvántartási számát is. Az adathordozón belül pedig
– amennyiben nem a teljes minõsített adatról van szó –
pontosan meg kell jelölni azt a részt, amelyre a megismé-
telt minõsítési záradék vonatkozik.

(6) Amennyiben az újonnan létrehozott adathordozó a
megismételt minõsítési záradék feltüntetésére okot adó
adaton kívül, a Ttv. hatálya alá tartozó más adatot is tartal-
maz, a törvényi feltételek fennállása esetén a minõsítést
kezdeményezni kell, de a kezdeményezett minõsítési zára-
dék mellett a megismételt minõsítési záradékot is fel kell
tüntetni. Amennyiben több minõsítési záradék feltüntetése
szükséges és erre az adathordozón nincs mód, azokat kísé-
rõ iratba kell foglalni.

4. §

A társaságok vezetõi az átadott minõsített adatok tekin-
tetében a Ttv.-ben foglaltak szerint gyakorolják a titokbir-
tokos szerv vezetõjének feladat- és hatáskörét.

5. §

(1) A társaságoknál 2007. szeptember 15-e után kelet-
kezett minõsített adatok minõsítését a 2. § szerint illetékes
Honvédelmi Minisztérium/Magyar Honvédség szerv ve-
zetõje ezen utasítás hatályba lépését követõ 30 napon belül
köteles felülvizsgálni és a minõsítés indokoltságának meg-
felelõ intézkedéseit haladéktalanul megtenni.

(2) A 2007. szeptember 15-e elõtt keletkezett minõsített
adatok felülvizsgálatát a Ttv. 10. § (1) bekezdésében rög-
zítettek szerint kell végrehajtani.

6. §

(1) Ez az utasítás 2008. július 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit azonban aláírása napjától alkalmazni kell.*

(2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg a Honvé-
delmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi
és Ügyviteli szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.)
HM utasítás módosításáról szóló 20/2006. (HK 7.) HM
utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. május 22.

A honvédelmi miniszter
44/2008. (HK 10.) HM

u t a s í t á s a
a Nemzeti Katonai Stratégia kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar
Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapel-
veirõl szóló 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat mellékleté-
nek 17. pontjára, valamint a nemzeti biztonsági stratégiá-
ról szóló 2073/2004. (III. 31.), a külkapcsolati stratégiáról
szóló 1012/2008. (III. 4.), és a Kormány Európa-politikai
stratégiájáról szóló 2147/2007. (VIII. 8.) Korm. határoza-
tokban foglaltakra – a Nemzeti Katonai Stratégia kidolgo-
zásáról a következõ

utasítást

adom ki:
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1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint
felügyelete alá tartozó szervezetekre, és a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. §

A Nemzeti Katonai Stratégia (a továbbiakban: Straté-
gia) meghatározza a Magyar Köztársaság külsõ és belsõ
biztonsága fenntartásának katonai feladatait, illetve az
MH középtávú fejlesztésének fõ irányait az átalakuló kö-
vetelmény- és feladatrendszer tükrében.

3. §

(1) A Stratégia kidolgozásáért és HM Kollégium elé ter-
jesztéséért a HM védelempolitikai szakállamtitkár, a ki-
dolgozás koordinálásáért és a tervezet szövegezéséért a
HM Védelempolitikai Fõosztály fõosztályvezetõje felelõs.

(2) A kidolgozásban résztvevõ szervezeteket és a kidol-
gozás ütemtervét a HM védelempolitikai szakállamtitkár
határozza meg.

4. §

A Stratégia HM Kollégium elé terjesztésének határ-
ideje: 2008. július 31.

5. §

A Stratégia elkészítésével, terjesztésével kapcsolatban
felmerülõ költségeket az illetékes pénzügyi szervek ke-
zelik.

6. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, és 2009.
július 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. május 22.

A honvédelmi miniszter
45/2008. (HK 10.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd

Egészségügyi Központ (NATO) Katona-egészségügyi
Kiválósági Központ kialakítását és fejlesztését

koordináló munkacsoport megalakításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján,
figyelemmel a NATO Katona-egészségügyi Szolgálatfõ-
nökök Tanácsával (COMEDS) történt szakmai egyeztetés-
re, a NATO transzformációs tevékenységének támogatása
céljából, Magyar Honvédség által felállításra és mûködte-
tésre tervezett, valamint a NATO által akkreditálandó és
aktiválandó, a Magyar Honvédség Dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ, (NATO) Katona-egészség-
ügyi Kiválósági Központ (a továbbiakban: Központ) ki-
alakítását és fejlesztését koordináló munkacsoportjának
megalakításáról az alábbi

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be, közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szerve-
zetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezeteire, valamint a HM Elektronikai Logisztikai
és Vagyonkezelõ Zrt.-re terjed ki.

2. §

(1) A Központ kialakítása és fejlesztése feladatainak
koordinálására és végrehajtására munkacsoportot hozok
létre.

(2) A munkacsoport megnevezése: (NATO) Katona-
egészségügyi Kiválósági Központ Munkacsoport (a to-
vábbiakban: Munkacsoport).

(3) A Munkacsoport alakuló ülését ezen utasítás hatály-
ba lépését követõ 15 napon belül tartja.

3. §

A Munkacsoport rendeltetése: a Központ kialakítására
és fejlesztésére vonatkozó elgondolások és javaslatok ki-
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dolgozása, valamint a felsõ szintû döntések elõkészítése és
a feladatok honvédelmi tárcán belüli koordinálása.

4. §

(1) A Munkacsoport üléseit havonta tartja, illetve a
Munkacsoport tagjainak javaslata alapján, szükség esetén
soron kívül is összehívható.

(2) A Munkacsoport a tevékenységi körébe tartozó fel-
adatok végrehajtására feladat- és ütemtervet készít, ame-
lyet jóváhagyásra a HM Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM
kabinetfõnök útján terjeszt fel ezen utasítás hatályba lépé-
sét követõ 15 napon belül a honvédelmi miniszter részére.

(3) A Munkacsoport által adott idõszakban elvégzett
munkáról, a következõ idõszak tervezett feladatairól, illet-
ve a döntést igénylõ problémákról a Munkacsoport vezetõ-
je negyedévente írásos jelentést terjeszt fel a HM Honvéd
Vezérkar fõnöke és a HM kabinetfõnök útján a honvédel-
mi miniszter részére.

A Munkacsoport összetétele

5. §

(1) A Munkacsoport vezetõje: az MH HEK parancsnok-
helyettes.

(2) A Munkacsoportba az alábbi szervezetek delegálnak
állandó képviselõt:

a) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály,
b) a HM Haderõtervezési Fõosztály,
c) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály
d) a HM Védelemgazdasági Fõosztály
e) a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály,

f) a HM Személyzeti Fõosztály,
g) a HM Jogi Fõosztály,
h) a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály,
i) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály,
j) a HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály,
k) a HM Védelempolitikai Fõosztály,
l) a HM Vezérkari Titkárság,
m) a HM Állami Egészségügyi Központ,
n) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
o) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
p) a HM Infrastrukturális Ügynökség,
q) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
r) az MH Támogató Dandár,
s) az MK Katonai Felderítõ Hivatal,
t) az MK Katonai Biztonsági Hivatal,
u) a HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.

(3) A Munkacsoport tagjainak hivatalos távolléte esetén
helyettesítésérõl, a helyettesítõ személy felkészítésérõl az
érintett szervezet vezetõje gondoskodik.

Záró rendelkezés

6. §

Ezen utasítás az aláírását követõ 8. napon lép hatályba*
és 2010. január 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. május 30.
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium Kabinetfõnökének
és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

fõnökének
46/2008. (HK 10.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá

nyilvánított ünnepek megtartásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 100. § (3) be-
kezdésében, valamint a 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján figyelemmel a Hjt. 100. § (2) bekezdé-
sében foglalt rendelkezésekre – a nemzeti, katonai és mun-

kaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásával kap-
csolatos megemlékezések feladatairól, az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés (a továbbiakban: intézkedés)
hatálya a Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnök szakirá-
nyítása alá tartozó szervezetekre, a Honvédelmi Miniszté-
rium Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HM
HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteinek összességére terjed ki.



2. A katonai szervezeteknél tartott ünnepi megemlékezé-
sek tartalmukban és külsõségeikben fejezzék ki az MH nem-
zeti elhivatottságát, járuljanak hozzá a személyi állomány ha-
zaszeretetének erõsítéséhez, a csapatok életének, tevékenysé-
gének, a hazához való kötõdésének bemutatásához.

3.Jelen intézkedés alkalmazásában:
a) Csapatünnep. A dandár, ezred, önálló zászlóalj, vala-

mint az ezekkel azonos jogállású, önálló állománytáblával
rendelkezõ katonai szervezetek, intézetek és intézmények
évente egyszer – a csapathagyományok ápolása, a csapat-
szellem erõsítése céljából – csapatünnepet rendezhetnek.
Ezen katonai szervezetek részére a csapatünnep kiképzés-
mentes nap. E katonai szervezetek parancsnokai (vezetõi)
önállóan kezdeményezhetik a fegyvernemi napokról törté-
nõ megemlékezést, mely rendezvény azonban nem lehet
kiképzésmentes nap.

A csapatünnepeket és azok idõpontjait az intézkedés
melléklete tartalmazza.

b) Fegyvernemi nap. Egyéb katonai szervezetek, fegy-
vernemek, szolgálati ágak, szakcsapatok a személyi állo-
mány széles társadalmi nyilvánosság elõtti bemutatkozá-
sa, a védõszentek kultuszának és a fegyvernemek hagyo-
mányainak ápolása céljából – évente egyszer fegyvernemi
napot tarthatnak. Ezen szervezetek részére a fegyvernemi
nap nem kiképzésmentes nap.

A fegyvernemi napokat és azok idõpontjait az intézke-
dés melléklete tartalmazza.

c) Haderõnemi nap: Az egyes haderõnemek a haderõne-
mi hagyományok megõrzése céljából haderõnemi napot
tarthatnak. A haderõnemi nap nem kiképzésmentes nap.

A haderõnemi napokat és azok idõpontját az intézkedés
melléklete tartalmazza.

4. Az állami és nemzeti ünnepeket, valamint a Magyar
Honvédelem Napját megelõzõ munkanapon – a katonai
szervezet parancsnoka (vezetõje) által meghatározott idõ-
pontban ünnepi állománygyûlésen kell méltatni az ünnep-
nap jelentõségét, mához szóló tanulságait.

5. Az ünnepi megemlékezésekre, a fegyvernemi napok-
ra és csapatünnepekre meghívhatók az állami és társadal-
mi szervek vezetõi, a területileg illetékes önkormányza-
tok, rendészeti szervek, valamint az egyházak képviselõi.

6. A katonai szervezetek képviselõi – meghívás alap-
ján – részt vehetnek az állami, társadalmi szervek, önkor-
mányzatok, rendészeti szervek, valamint az egyházak ün-
nepi rendezvényein.

7. Az aradi vértanúk emléknapján a katonai szerveze-
teknél – különös tekintettel a katonai tanintézetekre – kü-
lön ünnepség nélkül, rövid megemlékezés tartható.

8. A fegyvernemi napok, csapatünnepek és nemzeti na-
pok központi és helyi rendezvényeinek formai követelmé-
nyeit és belsõ tartalmát a katonai szervezetek parancsnokai
szabályozzák.

9. Az állami, nemzeti vagy katonai ünnep idõpontjával
egybeesõ egyéb ünnepi eseményeket (pl. csapatzászló
adományozás, különbözõ jubileumok) egy rendezvény ke-
retében kell megtartani.

10. Az állami, nemzeti ünnepek és a Magyar Honvéde-
lem Napja központi rendezvényeivel összefüggõ, illetve a
nyilvános tiszt- és tiszthelyettes-avatás, valamint az ünne-
pélyes katonai eskü- és fogadalomtétel feladatait a vonat-
kozó HM utasítás figyelembevételével a HM HVKF külön
parancsban szabályozza.

11. A kiképzésmentes nappá nyilvánított munkanapot a
katonai ünnepre vonatkozó parancsnoki (vezetõi) parancs
vagy intézkedés határozza meg.

12. A fegyvernemi napok és csapatünnepek változására
vonatkozó javaslatot minden év december l-jéig kell – a
HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály útján – a HM
HVKF-hez felterjeszteni.

13. A katonai szervezeteknek – figyelemmel a belföldi
reprezentációról szóló hatályos jogszabályok és belsõ ren-
delkezések elõírásaira – az intézkedésben meghatározott
ünnepekkel kapcsolatos költségeiket a jellegüknek megfe-
lelõ fõkönyvi számlaszámon, illetve anyagnemkódon a
csapat-költségvetési elõirányzataikban kell tervezniük.

14. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 5. napon lép
hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a nemzeti, ka-
tonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtar-
tásával kapcsolatos megemlékezések, valamint a kiemelt
fontosságú rendezvények feladatairól szóló 75/2002.
(HK 20.) HVKF intézkedés, valamint annak módosításáról
szóló 132/2002. (HK 28.) HVKF intézkedés, 14/2003.
(HK 5.) HVKF intézkedés, 9/2004. (HK 4.) HVKF intéz-
kedés, 48/2004. (HK 15.) HVKF intézkedés, 55/2006.
(HK 8.) HVKF intézkedés, 85/2006. (HK 14.) HVKF in-
tézkedés és 61/2007. (HK l l.) HVKF intézkedés.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

Melléklet
a 46/2008. (HK 10.) HM KF–HM HVKF intézkedéshez

KATONAI ÜNNEPEK

I. Önkéntes haderõ napja: november 3., 2004-ben
ezen a napon szerelt le az utolsó sorkatona.

II. Haderõnemi napok
1. Repülõk napja: augusztus 15., Nagyboldogasszony

ünnepe;
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2. Szárazföldi csapatok napja: szeptember 29., a magyar
alkotmány fegyveres felszámolását célzó inváziós haderõt
visszaverõ és a honvéd sereg megszervezését lehetõvé
tevõ pákozdi gyõzelem (1848.) évfordulója;

3. Logisztikusok napja: december 1., ezen a napon ala-
kult meg az Anyagi Technikái Fõcsoportfõnökség.

III. Fegyvernemi napok

1. Katonai térképészet napja: február 4., 1919-ben ezen
a napon alakult meg az önálló magyar katonai térképezõ
csoport;

2. Rádiótechnikai csapatok napja: február 6., 1946-ban
magyar radarral ezen a napon mérték meg elõször a
Föld–Hold közötti távolságot;

3. Informatikai szolgálat napja: február 8., Neumann Já-
nos halálának évfordulója;

4. Haditechnikai kutatók és fejlesztõk napja: március l.,
a Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet megala-
kulásának (1930.) évfordulója;

5. Ejtõernyõsök napja: március 23.; a 1918-ban ezen a
napon hajtotta végre az elsõ magyar, sikeres ejtõernyõs
ugrást Bocskai Antal repülõ hadnagy;

6. Ûrhajózás napja: április 12., az elsõ ûrhajós ûrrepülé-
sének (1961.) évfordulója;

7. Mûszakiak napja: április 25., a szabadságharc seregé-
nek hidászai Komáromnál megépítik az elsõ tutajhidat;

8. Magyar katonazene napja: április 30., Lehár Ferenc
születésének évfordulója;

9, Vegyivédelmiek napja: május 4., Szent Flórián napja;

10. Jogi és Igazgatási Szolgálat Napja: május 15.;
1972-ben ezen a napon vette kezdetét a honvédelmi ágazat
önálló jogi és igazgatási szolgálatának kiépítése a HM Jogi
és Igazgatási Fõosztály létrehozásával;

11. Magyar Békefenntartók Napja: május 29., az ENSZ
2002. december 11-i határozata értelmében ez a nap az
ENSZ Békefenntartók Nemzetközi Napja;

12. Katonai közlekedés napja: június 6., Baross Gábor
születésnapja;

13. Elhelyezési szolgálatok napja: június második
szombatja;

14. Lövészek napja: június 27., Szent László napja;

15. Honvédségi egészségügyi dolgozók napja: július l.,
Semmelweis Ignác születésnapja;

16. Repülõ-mûszakiak napja: július 2., Adorján János
repülõgép konstruktõr halálának napja;

17. Harckocsizók napja: július 25., Szent Kristóf napja;

18. Hadihajózás napja: július 25., a Mészáros Lázár ha-
digõzös vízre bocsátásának (1848.) évfordulója;

19. Fegyverzettechnikai szolgálat napja: augusztus 1., a
Tüzér Ellátó Csoportfõnökség megalakulásának (1950.)
évfordulója;

20. Katonai adminisztráció napja: augusztus 10., Szent
Lõrinc napja, az ügyviteli szakterület napja;

21. Katonai meteorológia napja: augusztus 14., Dr. Hil-
le Alfréd születésnapja;

22. Személyügyi igazgatás napja: szeptember 1., a sze-
mélyügyi és toborzó év kezdete;

23. Haderõtervezés napja: szeptember 1., a HM Haderõ-
tervezési Fõosztály jogelõd szervezetének megalakulása;

24. Híradók (és elektronikai szervezetek) napja: szep-
tember 17., Puskás Tivadar születésnapja;

25. Hadmûveletiek napja: október 15., ezen a napon ala-
kult meg a Hadmûveleti Fõcsoportfõnökség;

26. Felderítõk napja: november 11., Szent Márton napja;
27. Katonai Pénzügy Napja: november 16., 1996-ban

ezen a napon vált önállóvá a pénzügyi szolgálat;
28. Tüzérek (tábori tüzérek, csapatlégvédelem, légvé-

delmi rakétacsapatok) napja: december 4., Szent Borbála
napja;

29. EHC nap: december 16., az elektronikai hadviselési
szervek szervezeti feltételeinek kialakítását elrendelõ pa-
rancs kiadási napjának évfordulója (1974.).

IV. Csapatünnepek:
1. MH Támogató Dandár: január 16., a jogelõd szerve-

zet megalakulásának évfordulója;
2. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem: február 2.,

az eszéki híd felgyújtásának, a török csapatok megállításá-
nak évfordulója;

3. MH Geoinformációs Szolgálat: február 4., a jogelõd
megalakulásnak évfordulója;

4. MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont: március l., a megalakulás idõpontja;

5. MH 12. Légvédelmi Rakétadandár: április 15., a jog-
elõd MH 7. Légvédelmi Rakétaezred megalakulásának
(1950.) évfordulója;

6. MH Logisztikai Ellátó Központ: április 17., a jogelõd
megalakulásának idõpontja;

7. MH 5. Bocskai István Lövészdandár: április 20., a
névadó fejedelemmé választásának (1605.) évfordulója;

8. MH 25. Klapka György Gépesített Lövészdandár: áp-
rilis 22., ezen a napon vonultak be a névadó parancsnoksá-
ga alatt harcoló I. hadtest katonái az ostrom alatt álló Ko-
máromba;

9. MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis: április 28.,
az alakulat ezen a napon (1990.) vette fel a legendás pilóta
nevét;

10. MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-
nokság: május 16., 1848-ban ezen a napon adta ki a
Batthyány-kormány a honvédtoborzást meghirdetõ felhí-
vást, ezen a napon intézkedett a toborzás szervezett lebo-
nyolítására;

11. MH Béketámogató Kiképzõ Központ: május 24., az
alakulat megalakulásának napja;
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12. MH 86. Szolnok Helikopter Bázis: május 27., az ala-
pító okirat aláírásának napja;

13. MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-
gató Ezred: május 28., az alapító okirat aláírásának napja;

14. MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola: jú-
nius 1., az intézményes képzés kezdete az objektumban;

15. MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred: június
15., a megalakulás napja;

16. MH Pápa Bázisrepülõtér: július 1., a megalakítás
napja;

17. MH 34. Bercsényi László Felderítõ Zászlóalj:
augusztus 3., a névadó születésnapja;

18. MH Központi Kiképzõ Bázis: július 1., a megalaku-
lás idõpontja;

19. MH Civil-Katonai Együttmûködési és Lélektani
Mûveleti Központ: július 1., a központ megalakításának
évfordulója

20. MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj: július
14., a tiszabecsi csata évfordulója;

21. MH Könnyû Vegyes Zászlóalj: szeptember 1., a jog-
elõd megalakulásának évfordulója;

22. MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Köz-
pont: szeptember 1., a jogelõd szervezet megalakításának
évfordulója;

23. MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ:
szeptember 1., a megalakítás napja;

24. MH Mûveleti Központ: szeptember 1., a jogelõd
szervezet megalakulásának évfordulója;

25. MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-
nokság: szeptember 13., 1848-ban ezen a napon rendelte el
Batthyány Lajos miniszterelnök a honvédtoborzás újra-
kezdését, megteremtve a honvéd sereg tömeghadsereggé
fejlõdésének lehetõségét;

26. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth
Lajos Hadtudományi Kar: szeptember 19., Kossuth Lajos
születésnapja;

27. MH Bakony Harckiképzõ Központ napja: szeptem-
ber 19., Kossuth Lajos születésének évfordulója;

28. MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj:
szeptember 28., az elsõ honvéd aknász szakasz megalaku-
lásának évfordulója;

29. MH Veszélyesanyag Ellátó Központ: október 15., a
jogelõd megalakulásának évfordulója;

30. MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj: no-
vember 1. a megalakulás évfordulója, a névadó életútjáról
való megemlékezés évfordulója;

31. MH Légijármû Javítóüzem napja: november 15., a
megalakulás (1950.) évfordulója;

32. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum: november 16.,
a megalakulás idõpontja.

33. MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Támo-
gató Ezred: december 1., a névadó születésnapja;

34. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai Já-
nos Katonai Mûszaki Kar: december 15., Bolyai János
születésnapja.

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
48/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 4074 2. kiadás „AUXILIARY POWER
UNIT CONNECTIONS FOR STARTING

TACTICAL LAND VEHICLES”)
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 4074 Ed. 2. AUXILIARY POWER
UNIT CONNECTIONS FOR STARTING TACTI-
CAL LAND VEHICLES „Segédindító berendezés csat-
lakozási lehetõségei a harcászati szárazföldi gépjármûve-
ken 2. kiadás” címû dokumentumot ezen intézkedés alap-
ján, eredeti nyelven bevezetem.

3. Az egyezmény rendeltetése, hogy egységesítse a har-
cászati szárazföldi gépjármûvek indítására használt kise-
gítõ energiaellátó egységek csatlakozóinak a méreteit és
alapvetõ jellemzõit.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4074 Egységesítési Egyezményt (an-
gol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg a HM FLÜ
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
49/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 4007 2. kiadás „ELECTRICAL
CONNECTORS BETWEEN PRIME MOVERS,

TRAILERS AND TOWED ARTILLERY”)
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 4007 Ed. 2. ELECTRICAL CON-
NECTORS BETWEEN PRIME MOVERS, TRAI-
LERS AND TOWED ARTILLERY „Elektromos csatla-
kozók vontatók, pótkocsik és vontatott tüzérség között 2.
kiadás” címû dokumentumot ezen intézkedés alapján, ere-
deti nyelven bevezetem.

3. Az egyezmény rendeltetése, hogy egységesítse:
a) a vontatók, pótkocsik és vontatott tüzérségi egységek

közötti elektromos csatlakozást biztosító 12-érintkezõs,
24 V-os csatlakozóaljzatok (csapos-, illetve hüvelyes típu-
sú) és csatlakozódugók (csapos-, illetve hüvelyes típusú)
bizonyos méreteit,

b) a csatlakozóaljzatok elhelyezését,
c) a 12-érintkezõs csatlakozóaljzat áramköri elrendezését,
d) a gépjármûvek közötti kábelszerelvények típusait,

mûszaki paramétereit.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4007 Egységesítési Egyezményt (an-

gol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg a HM FLÜ
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
50/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 2805 5. kiadás, „FORDING AND
FLOTATION REQUIREMENTS FOR COMBAT

AND SUPPORT GROUND VEHICLES”)
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 2805 Ed. 5. FORDING AND FLOTA-
TION REQUIREMENTS FOR COMBAT AND SUP-
PORT GROUND VEHICLES „Víziakadály-leküzdési –
és úszóképességgel kapcsolatos követelmények szárazföl-
di harcjármûvek és támogató jármûvek számára 5. kiadás”
címû dokumentumot ezen intézkedés alapján, eredeti nyel-
ven bevezetem.
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3. Az egyezmény rendeltetése:
a) Szabványosítsa azokat a gázlóleküzdési és úszással

kapcsolatos követelményeket, amelyeket a szárazföldi
harci- és támogató jármûveknek ki kell elégíteniük annak
érdekében, hogy megfeleljenek az interoperabilitási célki-
tûzéseknek.

b) Jármûkategóriákra meghatározza a menetbõl, illetve
az elõkészített állapotból történõ leküzdés gázlómélység
határértékeit a mûszaki paraméterek figyelembevételével.

c) Egységes számítási módszert ajánl a leküzdhetõ
gázlómélységek kiszámításához.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 2805 Egységesítési Egyezményt (an-
gol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg angol és ma-
gyar nyelven a HM FLÜ Technológiai Igazgatóság Szab-
ványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
51/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 4101 2. kiadás
„TOWING ATTACHMENTS”)

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-

ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 4101 Ed. 2. TOWING ATTACH-
MENTS „Vontatószerkezetek 2. kiadás” címû dokumen-
tumot ezen intézkedés alapján, eredeti nyelven bevezetem.

3. Az egyezmény rendeltetése, hogy szabványosítsa a
vonószerkezeteket a NATO fegyveres erõi által használt
szárazföldi harcászati jármûvek új beszerzéseinél.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás
érdekében a STANAG 4101 Egységesítési Egyezményt
(angol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg a HM FLÜ
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
52/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 4133 2. kiadás „METHOD OF
SPECIFYING ELECTRICAL POWER SUPPLIES:
STANDARD TYPES OF ELECTRICAL POWER”)

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
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nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 4133 Ed. 2. METHOD OF SPECI-
FYING ELECTRICAL POWER SUPPLIES: STAN-
DARD TYPES OF ELECTRICAL POWER „A villa-
mos energia táplálás elõírt módjai: a villamos energia
szabványos típusai 2. kiadás” címû dokumentumot ezen
intézkedés alapján, eredeti nyelven bevezetem.

3. Az egyezmény rendeltetése, hogy meghatározza:
a) a NATO szárazföldi haderõk által használt villamos

energia szabványos típusait,
b) az energiatípusok és teljesítmények jelölési rendsze-

rét és módszerét,
c) a villamos energiát használó berendezések katonai

jellemzõire vonatkozó követelményeket.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4133 Egységesítési Egyezményt (an-
gol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg a HM FLÜ
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
53/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 4134 2. kiadás „ELECTRICAL
CHARACTERISTICS OF ROTATING 28-VOLT

DC GENERATING SETS”)
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,

módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 4134 Ed. 2. ELECTRICAL CHA-
RACTERISTICS OF ROTATING 28-VOLT DC GE-
NERATING SETS „28 volt feszültségû egyenáramú for-
gógépes áramforrások elektromos jellemzõi 2. kiadás”
címû dokumentumot ezen intézkedés alapján, eredeti nyel-
ven bevezetem.

3. Az egyezmény rendeltetése: a 28 volt feszültségû
egyenáramú forgógépes áramforrások meghatározott jel-
lemzõinek szabványosítása a NATO haderõk számára az
interoperabilitás biztosítása céljából.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4134 Egységesítési Egyezményt (an-
gol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg a HM FLÜ
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
54/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 4135 2. kiadás
„ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF
ROTATING ALTERNATING CURRENT

GENERATING SETS”)
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
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utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 4135 Ed. 2. ELECTRICAL CHA-
RACTERISTICS OF ROTATING ALTERNATING
CURRENT GENERATING SETS „Forgó váltakozó-
áramú generátorok elektromos jellemzõi 2. kiadás” címû
dokumentumot ezen intézkedés alapján, eredeti nyelven
bevezetem.

3. Az egyezmény rendeltetése: a különbözõ elektromos
tápegységek és berendezések váltakozóáramú (AC) gene-
rátoregységek adott elektromos jellemzõinek szabványo-
sítása.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4135 Egységesítési Egyezményt (an-
gol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg a HM FLÜ
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
55/2008. (HK 10.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
NATO Egységesítési Egyezmény

(STANAG 4381 1. kiadás „BLACKOUT LIGHTING
SYSTEMS FOR TACTICAL LAND VEHICLES”)

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM

utasítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban, vala-
mint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról szóló 137/2007. (HK 22.) HM VTISZÁT
közleményben foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 4381 Ed. 1. BLACKOUT LIGHTING
SYSTEMS FOR TACTICAL LAND VEHICLES „Ka-
tonai szárazföldi jármûvek fényálcázó rendszerei 1. ki-
adás” címû dokumentumot ezen intézkedés alapján, erede-
ti nyelven bevezetem.

3. Az egyezmény rendeltetése:
a) útmutató biztosítása a tagállamok számára a katonai

szárazföldi jármûvek fényálcázó rendszereinek tervezésé-
hez, alkalmazásához,

b) a fényálcázó berendezések jellemzõinek méréséhez
használt módszerek, fotometrikus adatok egységesítése,

c) a katonai szárazföldi jármûvek/vontatmányok fényál-
cázó berendezésekkel, valamint elhelyezésükkel szembeni
követelmények egységesítése.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4381 Egységesítési Egyezményt (an-
gol és magyar nyelvû kiadás) rendeljék meg a HM FLÜ
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

56/2008. (HK 10.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2008. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
105/2008. (HK 10.) HM HVKF

p a r a n c s a
katonai szervezetek elhelyezésével és mûködésével

kapcsolatos feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
107/2008. (HK 10.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
15/2008. (HK 10.) HM HVKFH

p a r a n c s a
a Katonacsaládok VI. Országos Találkozóját
biztosító elõkészítõ csoport kitelepülésének

végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
104/2008. (HK 10.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
légi közlekedési adatbázishoz egyéni azonosítóval
(token) történõ hozzáférésrõl és a légiközlekedési

adatbázisból letölthetõ adatok kezelésérõl**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnökének

106/2008. (HK 10.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a NATO ISAF Kabul Nemzetközi Repülõtér
vezetõ nemzeti feladataiban résztvevõ erõk

kijelölésérõl és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köz-
társaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasítás rendelke-
zéseire, a NATO ISAF Kabul Nemzetközi Repülõtér veze-
tõ nemzeti feladataiban résztvevõ erõk kijelölésérõl és fel-
készítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek a
NATO ISAF Kabul Nemzetközi Repülõtér (a továbbiak-
ban: KAIA) vezetõ nemzeti feladataiban szolgálatot telje-
sítõ állomány kijelölésében és felkészítésében érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH állományából a KAIA vezetõ nemzeti felada-
taiban résztvevõ, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok közvetlen aláren-
deltségében – állományjegyzék szerint – kerül kijelölésre.

3. Az állományjegyzék szerinti csoport megnevezése:
Magyar Honvédség KAIA Törzstiszti Csoport. Rövidíté-
se: MH KAIA TTCS.

4. Az MH KAIA TTCS feladatait NATO ISAF HQ mû-
veleti alárendeltségében 2008. október 1-jétõl–2009. már-
cius 30-ig hajtja végre.

5. Az MH KAIA TTCS Tûzszerész Részleg feladatait
kizárólag a KAIA felelõsségi körzetén belül látja el.
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Az MH KAIA TTCS szervezete

6. Az MH KAIA TTCS létszáma legfeljebb 75 fõ állo-
mányjegyzék szerint.

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH KAIA TTCS állomány- és felszerelési jegy-
zékkel rendelkezik. Az MH ÖHP az állomány- és felszere-
lési jegyzéket 2008. május 30-ig felterjeszti jóváhagyásra.

8. Az MH ÖHP az állományjegyzéket és a felszerelési
jegyzéket jóváhagyás után – 5 munkanapon belül – meg-
küldi a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban:
HM VTF), HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
(a továbbiakban: HM KPÜ), HM Infrastrukturális Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM IÜ), a HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) és az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a to-
vábbiakban: MH HEK) részére az erõforrás-, költségszük-
ségleti és kiadási igénytervek összeállítása érdekében.

9. A HM HKF és – felkérés alapján – a HM IIF 2008. jú-
nius 30-ig együttes intézkedést ad ki az MH KAIA TTCS hír-
adására, informatikai támogatására és információvédelmére.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

10. A HM HKF 2008. május 30-ig intézkedést ad ki az
MH KAIA TTCS kiképzési követelményeirõl, nemzeti
felkészítését lezáró ellenõrzésrõl.

11. A HM HKF az MH ÖHP-val együttmûködve terve-
zi, koordinálja és biztosítja a részvételt a hazai és külföldi
kiképzési rendezvényeken és gyakorlatokon.

12. Az MH ÖHP a KAIA vezetõinek, légiforgalmi irá-
nyítói állományának, valamint a Légi Mûveleti Központ
szakállományának a szakfelkészítését a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi
Kar Légierõ Mûveleti Tanszék által felajánlott képzési le-
hetõségek igénybevételével tervezi.

13. A HM HKF – az MH Mûveleti Központ bevonásá-
val, együttmûködve az MH ÖHP-vel – koordinálja a kap-
csolattartást a KAIA elöljáró szervezeteivel (JFC Bruns-
sum, ISAF HQ) és a részvételt a szakmai egyeztetéseken,
konferenciákon.

14. Az MH ÖHP a nemzetközi parancsnokságok igénye
szerint megadja az MH KAIA TTCS-re vonatkozó adatokat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi
és pénzügyi feladatok

15. Az állományilletékes parancsnokok javaslatot tesz-
nek a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzésének kezde-
ményezésére.

16. Az MH ÖHP a szállító kapacitás és az engedélyek
beszerzési igényeit a szállítási feladat megkezdése elõtt
legalább 60 nappal megküldi a HM FLÜ részére.

17. A költségvetési terv elkészítéséhez az MH ÖHP a
feladat logisztikai, a HM IÜ az infrastrukturális, az MH
HEK az egészségügyi jellegû kiadási igényeket 2008. jú-
nius 10-ig megküldi a HM KPÜ részére.

18. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Katonai
Igazgatási és Adatfeldolgozó Központtal (a továbbiakban:
MH KIAK) együttmûködve – beszerzi, biztosítja, illetve
elõkészíti a diplomáciai engedélyeket, és mindazon úti ok-
mányokat, személyi és kollektív dokumentumokat (szol-
gálati útlevél, személyi igazoló jegy, szolgálati igazol-
vány, NATO menetparancs stb.), amelyekkel a kihelyezet-
teknek rendelkezniük kell.

19. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az MH KAIA TTCS állományának alkalmassági
vizsgálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészség-
ügyi felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanya-
gokkal történõ ellátását. Az MH HEK az alkalmasság
megállapítását követõen – a kiutazáshoz szükséges okmá-
nyok kiállítása céljából – haladéktalanul megküldi az
állomány vércsoport szerológiai leleteit az MH KIAK ré-
szére.

20. Az alkalmazási területre az ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet illetve a nemzetközi szervezet által javasolt
immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az er-
rõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK biz-
tosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel ren-
delkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

21. Az MH HEK, az MH ÖHP igénye alapján, 2008.
május 30-ig összeállítja az egészségügyi biztosítás körébe
tartozó feladatok erõforrás- és költségszükségleteit, vala-
mint kiadási igényeit, és megküldi a HM VTF-nek.

Záró rendelkezések

22. Az MH ÖHP parancsnoka 2008. szeptember 15-ig
jelent a HM HVKF-nek a készenlét elérésérõl.

23. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és
ezzel egyidejûleg az ISAF Kabul Nemzetközi Repülõtér
vezetõ nemzeti feladataiban résztvevõ erõk kijelölésérõl
és felkészítésérõl szóló 123/2007. (HK 21.) HM HVKF
intézkedés hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. május 23.
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A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály

fõosztályvezetõjének
5/2008. (HK 10.) HM HKF

i n t é z k e d é s e
„A Magyar Honvédség

Testnevelési és Sportbajnokságok Szakutasítása”
címû kiadvány hatálytalanításáról

1. A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterétõl
„A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzata” IV. fejezet 16. (50–53.) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a szolgálati könyvek és
fõnökségi kiadványok rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.)
HM utasítás 15. §-ára, „A Magyar Honvédség Testnevelé-
si és Sportbajnokságok Szakutasítása” (Nyt. szám: 4/1)
címû fõnökségi kiadványt hatálytalanítom.

2. Az intézkedés a megjelenésekor lép hatályba.

Juhász István vezérõrnagy s. k.,
HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
164/2008. (HK 10.) HM KPÜ

i n t é z k e d é se
a valuta kifizetõhely létrehozásáról szóló

8/2001. HM KPSZH fõigazgatói intézkedéssel
módosított

54/2000. HM KPSZH fõigazgatói intézkedés
hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-a, a Magyar Honvédség bel-
sõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl
szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítása és a HM Közgaz-
dasági és Pénzügyi Ügynökség Szervezeti és Mûködési
Szabályzat III. fejezetének 1.1.6. pontjában kapott felha-
talmazás alapján, az alábbiak szerint

intézkedem:

1. A pénzszállítások kísérésének biztosításáról szóló
81/2006. (HK 17/I.) HM utasítás, illetve a kincstári szám-

lakezelés és pénzforgalom rendjérõl szóló 438/2007.
(HK 1.) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-
igazgatói intézkedés kiadására tekintettel, a valuta kifize-
tõhely létrehozásáról szóló 8/2001. HM KPSZH fõigazga-
tói intézkedéssel módosított 54/2000. HM KPSZH fõigaz-
gatói intézkedést hatályon kívül helyezem.

2. Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

Sulyok János dandártábornok s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. május 13.

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

119/2008. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„A Légijármû-vezetõ jelöltek kiképzési utasítása”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

828 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

125/2008. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é se

„A víztisztító század mûveleti szakutasítása”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderönemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, a szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

141/2008. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„A 9-12B repülõgép Egységes Mûszaki Kiszolgálási
Szakutasítása Sárkány-hajtómû (Állapot szerinti

üzemeltetés)” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderönemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

142/2008. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„A 9-12B repülõgép Egységes Mûszaki Kiszolgálási
Szakutasítása RÁTE (Állapot szerinti üzemeltetés)”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

143/2008. (HK 10. ) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Változtatások a 9-12B repülõgép GK-473 mûszaki
kiszolgálási szakutasításhoz (Állapot szerinti

üzemeltetés)” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

144/2008. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„A 9-12B repülõgép egységes Mûszaki Kiszolgálási
Szakutasítása Fegyver (Állapot szerinti üzemeltetés)”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

145/2008. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„A 9-12B repülõgép egységes Mûszaki Kiszolgálási
Szakutasítása EMO (Állapot szerinti üzemeltetés)”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

164/2008. (HK 10. ) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Repülõgép-tájékoztató Kiadvány (FLIP)”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a légvédelmi szakkiképzés, valamint az ide-
genhadsereg ismeret foglalkozások oktatása során alkal-
mazzák.

3. Az intézkedésem a közzététel napján, szakutasítás
pedig kiadáskor lép hatályba.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési
Tata MH 25. Klapka György Lövészdandár
10. számú tantermi épület tetõszigetelési
munkái.

AKVA-PLAST Kft.
10430130-2-14

5 439 2008.05.05. 2008.05.05. 2008.06.05.

Kivitelezési
Veszprém Jutasi út 20/4. szám alatti lakóépület
esõvíz elvezetési problémáinak megoldási
munkái.

KLIMA-VILL Zrt.
13053242-2-41

6 131 2008.05.15. 2008.05.15. 2008.06.30.

Kivitelezési

Budapest XII. ker. HM ÁEK III. számú telep-
helyén a Krónikus Osztály és a Rehabilitációs
Osztály mûködési feltételeinek biztosítása ér-
dekében vizesblokkok akadálymentesítése, fo-
lyósok festése, valamint betegfelvételi
vizsgálóhelyiség kialakítási munkái.

MEGA-LOGISTIC Zrt.
13117429-2-51

33 696 2008.05.08. 2008.05.08. 2008.07.31.

Kivitelezési

Székesfehérvár MH 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetéstámogató Ezred Sportkombi-
nát 81. számú uszoda épület tetõfedés cseréjé-
nek tervezési és kivitelezési mukái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-44

14 815 2008.05.23. 2008.05.23. 2008.06.30.

Kivitelezési
Budapest XI. kerület MH Támogató Dandár
Petõfi laktanya 29. és 6. számú épületek karba-
helyezési munkái.

VERAVA Kft.
10927865-2-43

17 488 2008.05.23. 2008.05.23. 2008.06.30.

Kivitelezési
Kál MH VEK 3. Harcanyag Raktár 26.
és 39. számú épület karbahelyezési munkái.

HADÉP Kft.
12113415-2-09

5 022 2008.05.30. 2008.05.30. 2008.07.15.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosítószám.

** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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Magyar Honvédség Támogató Dandár

A szerõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Vállalkozási
szerzõdés

Antenna helybérlet 2008. évre
MH Támogató Dandár-
Antenna Hungária Zrt.

(AH-20590)
6804 E Ft 2088.04.30. 2008.01.01. 2008.12.31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a HM Állami Egészségügyi Központ
urológiai osztály

osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátására

A központi egészségügyi szervezetek létrehozásáról
szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása keretében a Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(Hjt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet, és a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyette-
seinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljá-
rási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján pályázatot hirdet a HM Állami Egészségügyi
Központ urológiai osztály osztályvezetõ fõorvos mun-
kakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

Az urológiai osztály osztályvezetõ fõorvos feladata:
az urológiai osztály felelõs vezetõjeként gyakorolja az
urológiai fekvõbeteg szakellátás területén a jogszabályok-
ban és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ban számára biztosított jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szer-
zõdéses állományú tagjával egyaránt betölthetõ.

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont telephelyei

A munkakör betöltésének várható ideje: 2008. szep-
tember 1.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– urológiai szakorvosi képesítés,
– andrológiai szakorvosi képesítés,
– legalább 10 éves urológiai szakorvosi gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– tudományos minõsítés,
– egyetemi habilitáció,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos
munkakör betöltésének feltétele a fontos és bizalmas mun-
kakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
szóló 3/2004. (II. 17.) HM rendelet alapján a fontos és bi-
zalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a nemzetgaz-

daság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltéte-
leknek való megfelelés, melynek tisztázása a kinevezést
megelõzõen „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefo-
lyásával történik.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályá-
zó vállalja, hogy az osztályvezetõ fõorvos munkakörrel
történõ megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jártasság az andrológiában, urogynecológiában,
– tudományos munka, kutatási tevékenység,
– nyelvismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az urológiai osztály, osztályvezetõ fõorvos feladatkör

ellátására vonatkozó elgondolást,
– az osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátásához szük-

séges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okira-
tok közjegyzõvel hitelesített másolatait,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama:
A pályázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú

közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre, hatá-
rozatlan idõtartamra szóló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött

megállapodás alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete sze-
rinti I/VI. Illetménykategóriának megfelelõ besorolás, va-
lamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a
hivatásos és szerzõdéses állományú tagjait megilletõ jutta-
tások biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje:
Legkésõbb az Egészségügyi (Honvédelmi) Közlönyben

történõ megjelenést követõ 30. nap. Amennyiben az a nap
munkaszüneti nap, az azt követõ munkanap 16.30-ig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami
Egészségügyi Központ Urológiai osztály, osztályvezetõ
fõorvosi beosztására”.
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A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885

Budapest, Pf. 25. (Budapest X., Zách u. 4. VIII. épület
II. emelet 210–212.)

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-
készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen
meghallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírá-
lást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Vala-
mennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az
érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvános-
ságra.

A pályázatról érdeklõdni a HM Személyzeti Fõosztá-
lyon, a 434-6458-as telefonszámon Katona Károly mk.
dandártábornoknál lehet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a HM Állami Egészségügyi Központ
pszichiátriai osztály

osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátására

A központi egészségügyi szervezetek létrehozásáról
szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása keretében a Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(Hjt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet, és a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyette-
seinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljá-
rási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján pályázatot hirdet a HM Állami Egészségügyi
Központ pszichiátriai osztály osztályvezetõ fõorvos
munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A pszichiátriai osztály osztályvezetõ fõorvos felada-
ta: a pszichiátriai osztály felelõs vezetõjeként gyakorolja a
pszichiátriai fekvõbeteg szakellátás területén a jogszabá-

lyokban és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatában számára biztosított jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szer-
zõdéses állományú tagjával egyaránt betölthetõ.

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont központi telephelye (1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.)

A munkakör betöltésének várható ideje: 2008. szep-
tember 1.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– hivatásos vagy szerzõdéses honvéd/rendvédelmi or-

vosi tevékenység,
– pszichiátriai szakképesítés,
– legalább 5 éves középszintû szakmai és vezetõi gya-

korlat,
– legalább 10 éves csapat/intézetszintû gyakorlat,
– egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos
munkakör betöltésének feltétele a fontos és bizalmas mun-
kakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
szóló 3/2004. (II. 17.) HM rendelet alapján a fontos és bi-
zalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a nemzetgaz-
daság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltéte-
leknek való megfelelés, melynek tisztázása a kinevezést
megelõzõen „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefo-
lyásával történik.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályá-
zó vállalja, hogy az osztályvezetõ fõorvos munkakörrel
történõ megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– más szakmai, humán profilú egyetemi végzettség,
– egyéb idegen nyelv ismerete,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos munkában való részvétel,
– tudományos fokozat,
– katonai és katasztrófa orvostani szakvizsga,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében, irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõ és tárgyalóké-

pesség,
– igazságügyi orvosszakértõi jártasság,
– szakmai publikációk.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a pszichiátriai osztály, osztályvezetõ fõorvos feladat-

kör ellátására vonatkozó elgondolást,
– az osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátásához szük-

séges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okira-
tok közjegyzõvel hitelesített másolatait,
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– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama:
A pályázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú

közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre, hatá-
rozatlan idõtartamra szóló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött

megállapodás alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete sze-
rinti I/VI. Illetménykategóriának megfelelõ besorolás, va-
lamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a
hivatásos és szerzõdéses állományú tagjait megilletõ jutta-
tások biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje:
Legkésõbb az Egészségügyi (Honvédelmi) Közlönyben

történõ megjelenést követõ 30. nap. Amennyiben az a nap
munkaszüneti nap, az azt követõ munkanap 16.30-ig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami
Egészségügyi Központ Pszichiátriai osztály, osztályveze-
tõ fõorvosi beosztására”.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885

Budapest, Pf. 25. (Budapest X., Zách u. 4. VIII. épület
II. emelet 210–212.)

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-
készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen
meghallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírá-
lást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Vala-
mennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az
érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvános-
ságra.

A pályázatról érdeklõdni a HM Személyzeti Fõosztá-
lyon, a 434-6458-as telefonszámon Katona Károly mk.
dandártábornoknál lehet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a HM Állami Egészségügyi Központ
III. számú belgyógyászati osztály

osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátására

A központi egészségügyi szervezetek létrehozásáról
szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása keretében a Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(Hjt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet, és a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyette-
seinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljá-
rási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján pályázatot hirdet a HM Állami Egészségügyi
Központ III. számú belgyógyászati osztály osztályveze-
tõ fõorvos munkakörének ellátására az alábbi feltételek-
kel:

A III. számú belgyógyászati osztály osztályvezetõ fõ-
orvos feladata: a III. számú belgyógyászati osztály felelõs
vezetõjeként gyakorolja a belgyógyászati fekvõbeteg
szakellátás (általános belgyógyászat, nephrológia) terüle-
tein a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szer-
zõdéses állományú tagjával egyaránt betölthetõ.

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont II. számú telephelye (1062 Budapest, Podmaniczky
u. 109–111.).

A munkakör betöltésének várható ideje: 2008. szep-
tember 1.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– belgyógyász szakorvosi képesítés,
– nephrológiai szakorvosi képesítés,
– legalább 10 éves belgyógyászati szakorvosi gya-

korlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos
munkakör betöltésének feltétele a fontos és bizalmas mun-
kakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
szóló 3/2004. (II. 17.) HM rendelet alapján a fontos és bi-
zalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a nemzetgaz-
daság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltéte-
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leknek való megfelelés, melynek tisztázása a kinevezést
megelõzõen „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefo-
lyásával történik.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályá-
zó vállalja, hogy az osztályvezetõ fõorvos munkakörrel
történõ megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– tudományos minõsítés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– igazolt oktatási és kutatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a III. számú belgyógyászati osztály, osztályvezetõ fõ-

orvos feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást,
– az osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátásához szük-

séges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okira-
tok közjegyzõvel hitelesített másolatait,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat,
– tudományos minõsítést.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama:
A pályázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú

közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre, hatá-
rozatlan idõtartamra szóló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött

megállapodás alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete sze-
rinti I/VI. Illetménykategóriának megfelelõ besorolás, va-
lamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a
hivatásos és szerzõdéses állományú tagjait megilletõ jutta-
tások biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje:
Legkésõbb az Egészségügyi (Honvédelmi) Közlönyben

történõ megjelenést követõ 30. nap. Amennyiben az a nap
munkaszüneti nap, az azt követõ munkanap 16.30-ig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami
Egészségügyi Központ III. számú belgyógyászati osztály,
osztályvezetõ fõorvosi beosztására”.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885

Budapest, Pf. 25. (Budapest X., Zách u. 4. VIII. épület
II. emelet 210–212.)

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-

készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen
meghallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírá-
lást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Vala-
mennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az
érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvános-
ságra.

A pályázatról érdeklõdni a HM Személyzeti Fõosztá-
lyon, a 434-6458-as telefonszámon Katona Károly mk.
dandártábornoknál lehet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a HM Állami Egészségügyi Központ
ideggyógyászati osztály

osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátására

A központi egészségügyi szervezetek létrehozásáról
szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása keretében a Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(Hjt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló a 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet, és a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyette-
seinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljá-
rási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján pályázatot hirdet a HM Állami Egészségügyi
Központ ideggyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvos
munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

Az ideggyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvos fel-
adata: az ideggyógyászati osztály felelõs vezetõjeként
gyakorolja az ideggyógyászati fekvõbeteg szakellátás (ál-
talános neurológia, stroke ellátás, alvászavarok) területein
a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szer-
zõdéses állományú tagjával egyaránt betölthetõ.

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont központi telephelye (1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.)
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A munkakör betöltésének várható ideje: 2008. szep-
tember 1.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– hivatásos vagy szerzõdéses állományú honvéd/rend-

védelmi orvosi tevékenység,
– neurológiai szakorvosi képesítés,
– legalább 5 éves középszintû szakmai és vezetõi gya-

korlat,
– legalább 10 éves csapat/intézeti szintû gyakorlat,
– tudományos minõsítés,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos
munkakör betöltésének feltétele a fontos és bizalmas mun-
kakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
szóló 3/2004. (II. 17.) HM rendelet alapján a fontos és bi-
zalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a nemzetgaz-
daság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltéte-
leknek való megfelelés, melynek tisztázása a kinevezést
megelõzõen „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefo-
lyásával történik.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályá-
zó vállalja, hogy az osztályvezetõ fõorvos munkakörrel
történõ megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– más szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– egyéb idegen nyelv ismerete,
– katonai és katasztrófa orvostani szakvizsga,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében, irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõ és tárgyaló-

készség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az ideggyógyászati osztály, osztályvezetõ fõorvos

feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást,
– az osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátásához szük-

séges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okira-
tok közjegyzõvel hitelesített másolatait,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama:
A pályázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú

közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre, hatá-
rozatlan idõtartamra szóló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött

megállapodás alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete sze-
rinti I/VI. Illetménykategóriának megfelelõ besorolás, va-
lamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a
hivatásos és szerzõdéses állományú tagjait megilletõ jutta-
tások biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje:
Legkésõbb az Egészségügyi (Honvédelmi) Közlönyben

történõ megjelenést követõ 30. nap. Amennyiben az a nap
munkaszüneti nap, az azt követõ munkanap 16.30-ig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami
Egészségügyi Központ Ideggyógyászati osztály, osztály-
vezetõ fõorvosi beosztására”.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885

Budapest, Pf. 25. (Budapest X., Zách u. 4. VIII. épület
II. emelet 210–212.)

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõké-
szítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen meg-
hallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon be-
lül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ
30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat
titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az érintettek elõzetes
hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

A pályázatról érdeklõdni a HM Személyzeti Fõosztá-
lyon, a 434-6458-as telefonszámon Katona Károly mk.
dandártábornoknál lehet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a HM Állami Egészségügyi Központ
idegsebészeti osztály

osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátására

A központi egészségügyi szervezetek létrehozásáról
szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása keretében a Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(Hjt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
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törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet, és a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyette-
seinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljá-
rási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján pályázatot hirdet a HM Állami Egészségügyi
Központ idegsebészeti osztály osztályvezetõ fõorvos
munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

Az idegsebészeti osztály osztályvezetõ fõorvos fel-
adata: az idegsebészeti osztály felelõs vezetõjeként gya-
korolja az idegsebészeti fekvõbeteg szakellátás területén a
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szer-
zõdéses állományú tagjával egyaránt betölthetõ.

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont központi telephelye (1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 44.)

A munkakör betöltésének várható ideje: 2008. szep-
tember 1.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– idegsebész szakorvosi képesítés,
– legalább 5 éves idegsebész vezetõi gyakorlat,
– neurotraumatológiai gyakorlat,
– tudományos minõsítés,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos
munkakör betöltésének feltétele a fontos és bizalmas mun-
kakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
szóló 3/2004. (II. 17.) HM rendelet alapján a fontos és bi-
zalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a nemzetgaz-
daság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltéte-
leknek való megfelelés, melynek tisztázása a kinevezést
megelõzõen „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefo-
lyásával történik.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályá-
zó vállalja, hogy az osztályvezetõ fõorvos munkakörrel
történõ megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– igazolt oktatási és kutatási gyakorlat,
– nemzetközi képzettség és gyakorlat,
– graduális és posztgraduális oktatásban, képzésben

való részvétel és jártasság,
– impact faktor,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– az idegsebészeti osztály, osztályvezetõ fõorvos fel-
adatkör ellátására vonatkozó elgondolást,

– az osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátásához szük-
séges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okira-
tok közjegyzõvel hitelesített másolatait,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama:
A pályázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú

közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre, hatá-
rozatlan idõtartamra szóló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött

megállapodás alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete sze-
rinti I/VI. Illetménykategóriának megfelelõ besorolás, va-
lamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a
hivatásos és szerzõdéses állományú tagjait megilletõ jutta-
tások biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje:
Legkésõbb az Egészségügyi (Honvédelmi) Közlönyben

történõ megjelenést követõ 30. nap. Amennyiben az a nap
munkaszüneti nap, az azt követõ munkanap 16.30-ig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami
Egészségügyi Központ Idegsebészeti osztály, osztályve-
zetõ fõorvosi beosztására”.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885

Budapest, Pf. 25. (Budapest X., Zách u. 4. VIII. épület
II. emelet 210-212.)

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-
készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen
meghallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírá-
lást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Vala-
mennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az
érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvános-
ságra.

A pályázatról érdeklõdni a HM Személyzeti Fõosztá-
lyon, a 434-6458-as telefonszámon Katona Károly mk.
dandártábornoknál lehet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a HM Állami Egészségügyi Központ
bõrgyógyászati osztály

osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátására

A központi egészségügyi szervezetek létrehozásáról
szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása keretében a Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(Hjt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren-
delet, és a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõ-helyette-
seinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljá-
rási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján pályázatot hirdet a HM Állami Egészségügyi
Központ bõrgyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvos
munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A bõrgyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvos fel-
adata: a bõrgyógyászati osztály felelõs vezetõjeként gya-
korolja a bõrgyógyászati fekvõbeteg szakellátás (általános
bõrgyógyászat, bõrgyógyászati allergológia, dermatoon-
kológia) területein a jogszabályokban és az intézmény
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára biztosí-
tott jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szer-
zõdéses állományú tagjával egyaránt betölthetõ.

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont 2. számú telephelye (1062 Budapest, Podmaniczky
u. 109–111.)

A munkakör betöltésének várható ideje: 2008. szep-
tember 1.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– bõrgyógyász szakorvosi képesítés,
– legalább 10 éves bõrgyógyász szakorvosi gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos
munkakör betöltésének feltétele a fontos és bizalmas mun-
kakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
szóló 3/2004. (II. 17.) HM rendelet alapján a fontos és bi-
zalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és a nemzetgaz-
daság jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltéte-
leknek való megfelelés, melynek tisztázása a kinevezést

megelõzõen „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefo-
lyásával történik.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályá-
zó vállalja, hogy az osztályvezetõ fõorvos munkakörrel
történõ megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– allergiológiai és klinikai immunológiai szakorvosi

képesítés,
– dermatoonkológiai szakorvosi képesítés,
– tudományos munka, kutatási tevékenység,
– tudományos minõsítés,
– hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálat,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a bõrgyógyászati osztály, osztályvezetõ fõorvos fel-

adatkör ellátására vonatkozó elgondolást,
– az osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátásához szük-

séges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okira-
tok közjegyzõvel hitelesített másolatait,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama:
A pályázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú

közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre, hatá-
rozatlan idõtartamra szóló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások:
A közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött

megállapodás alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete sze-
rinti I/VI. Illetménykategóriának megfelelõ besorolás, va-
lamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá a
hivatásos és szerzõdéses állományú tagjait megilletõ jutta-
tások biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje:
Legkésõbb az Egészségügyi (Honvédelmi) Közlönyben

történõ megjelenést követõ 30. nap. Amennyiben az a nap
munkaszüneti nap, az azt követõ munkanap 16.30-ig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami
Egészségügyi Központ Bõrgyógyászati osztály, osztály-
vezetõ fõorvosi beosztására”

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885

Budapest, Pf. 25. (Budapest X., Zách u. 4. VIII. épület
II. emelet 210–212.)

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 839



A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-
készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen
meghallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírá-
lást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Vala-
mennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az
érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvános-
ságra.

A pályázatról érdeklõdni a HM Személyzeti Fõosztá-
lyon, a 434-6458-as telefonszámon Katona Károly mk.
dandártábornoknál lehet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a
a Honvédelmi Minisztérium

Állami Egészségügyi Központ
belsõ ellenõrzési osztály

osztályvezetõ munkakör ellátására

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Ma-
gyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a HM Állami Egészség-
ügyi Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján
pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium Állami
Egészségügyi Központ belsõ ellenõrzési osztály osztály-
vezetõ munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A belsõellenõrzési osztály osztályvezetõ feladata: a
HM Állami Egészségügyi Központ belsõ ellenõrzési tevé-
kenységének irányítása a jogszabályokban és az intéz-
mény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára
biztosított jogköröknek megfelelõen.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar

Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos és szerzõ-

déses állományú tagjával egyaránt betölthetõ.

Munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi Köz-
pont telephelyei.

A munkakör betöltésének várható ideje: 2008. szep-
tember 1.

Pályázati feltételek:
a) büntetlen elõéletû magyar állampolgár,

b) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasá-
gi, jogi, államigazgatási), vagy

c) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ
képesítések valamelyikével rendelkezik:

– okleveles pénzügyi revizori,
– pénzügyi-számviteli szakellenõri,
– okleveles könyvvizsgálói,
– költségvetési ellenõri,
– mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû ké-

pesítés,
– a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okle-

veles belsõ ellenõri képesítése,
– okleveles informatikai rendszerellenõr,
– közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,

valamint a b), illetve a c) pontban meghatározott képzett-
ség és képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony,
köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatá-
sos állományú szolgálati viszony megléte ellenõrzési,
költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ munkakör
betöltésének feltétele a 134/2007. (HK 22.) HM utasítás
1. § (2) bekezdése alapján a HM Állami Egészségügyi
Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzat fontos és bi-
zalmas munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a
szükséges biztonsági feltételeknek való megfelelés, mely-
nek tisztázása a kinevezést megelõzõen „B” típusú nem-
zetbiztonsági ellenõrzés lefolyásával történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a belsõ ellenõrzési osztály osztályvezetõ feladatkör

ellátására vonatkozó elgondolást,
– az osztályvezetõ munkakör ellátásához szükséges is-

kolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok köz-
jegyzõvel hitelesített másolatait,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat.

Az osztályvezetõi megbízás idõtartama: a pályázat el-
nyerése esetén határozatlan idõtartamú közalkalmazotti
vagy szolgálati jogviszony jön létre, határozatlan idõtar-
tamra szóló vezetõi megbízással.

A pályázat benyújtásának határideje: legkésõbb az
Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ
30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt
követõ munkanap 16.30-ig lehet benyújtani személyesen,
vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a
HM Állami Egészségügyi Központ, belsõ ellenõrzési osz-
tály, osztályvezetõi beosztására.”
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Illetmény, juttatások:
A közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött

bérmegállapodás alapján, vagy a Hjt. 6. számú melléklete
szerinti I/V. illetménykategóriának megfelelõ besorolás,
valamint a Magyar Honvédség közalkalmazottait, továbbá
hivatásos és szerzõdéses állományú tagjait megilletõ jutta-
tások biztosítása.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: HM Sze-
mélyzeti Fõosztály, 1885 Budapest, Pf. 25.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-
készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen
meghallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírá-
lást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Vala-
mennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az
érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvános-
ságra.

A pályázatról érdeklõdni lehet a HM Személyzeti Fõ-
osztályon, a 434-6458-as telefonszámon Katona Károly
mk. dandártábornok úrnál.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
47/2008. (HK 10. ) HM VTI SZÁT

k ö z l e m é n y e
NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000 (HK 2.) HM utasítás 7. §-a
alapján, az egységes védelmi elõírások kidolgozása, az
egységesítési egyezményekben foglaltak megvalósítása és
végrehajtása érdekében az alábbi NATO dokumentumok
magyar elfogadására, illetve alkalmazásba vételére vonat-
kozó nyilatkozatot adom ki.

I. ELFOGADÁS

STANAG 3575 (EDITION 5) – AIRCRAFT STO-
RES EJECTOR RACKS (Repülõgép függesztési pon-
tok.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3576 (EDITION 6) – ELECTRICAL
CONNECTOR FOR DISPENSERS AND INTERNAL
INTERVALOMETER TYPE ROCKET LAUN-
CHERS FOR AIRCRAFT (Kivetõ berendezésekben és
nem irányított rakéták indító berendezéseiben alkalmazott
elektromos csatlakozók.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3605 (EDITION 4) – COMPATIBILITY
OF ARMING SYSTEMS AND EXPENDABLE AIRC-
RAFT STORES (Függesztõ berendezés távolsági élesítõ
és a függesztmény közötti kompatibilitás)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3647 (EDITION 3) – NOMENCLATURE
IN AIRCREW STATIONS (Repülõeszközök fedélzeti
rendszerei kezelõszervein alkalmazott feliratok.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3898 (EDITION 6 ) – AIRCRAFT STO-
RES INTERFACE MANUAL – AOP-12 (Repülõgépek
függesztési felületei.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3899 (EDITION 2) – GROUND FIT AND
COMPATIBILITY CRITERIA FOR AIRCRAFT
STORES (Repülõgépek függesztõ berendezései és füg-
gesztményei közötti illesztési és kompatibilitási kritériu-
mai.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3994 (EDITION 3) – APPLICATION OF
HUMAN ENGINEERING TO ADVANCED AIRC-
REW SYSTEMS (Ergonómiai szempontok alkalmazása
a modern repülõeszközökön.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4162 (EDITION 2) (RATIFICATION
DRAFT) – TECHNICAL CHARACTERISTICS OF
THE NATO IDENTIFICATION SYSTEM (NIS)
(NATO azonosítási rendszer mûszaki jellemzõi.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4174 (EDITION 2) – ALLIED RELIABI-
LITY AND MAINTAINABILITY PUBLICATIONS
(Szövetséges karbantarthatósági és megbízhatósági publi-
kációk.)

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: 2008. 04. 01.

STANAG 4234 (EDITION 1) – ELECTROMAGNE-
TIC RADIATION (RADIO FREQUENCY) 200 kHz
TO 40 GHz ENVIRONMENT AFFECTING THE DE-
SIGN OF MATERIEL FOR USE BY NATO FORCES
[NATO erõk által használatba vett anyagok konstrukcióját
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befolyásoló elektromágneses sugárzás (rádiófrekvencia)
200 Khz és 40 Ghz közötti környezet.]

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4447 (EDITION 1) – PERFORMANCE
SPECIFICATION FOR A SHIP’S NBC AIR FILTER
[A hajók ABV légszûrõi(nek) teljesítõképességének meg-
határozása.]

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4451 (EDITION 1) – PROTECTION
AGAINST FIXED WAVELENGTH (BATTLEFI-
ELD) DAZZLING LASERS [Védelem az állandó hul-
lámhosszú (harctéri) lézerek ellen.]

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes

idõpontja: 2008. 08. 01.

STANAG 4457 (EDITION 1) – ENGINEERING
DOCUMENTATION IN MULTINATIONAL JOINT
PROJECTS – AEDP-1 (Tervezési dokumentáció a közös
multinacionális projekteknél.)

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes

idõpontja: DOP+6 hónap.

STANAG 4586 (EDITION 2) – STANDARD IN-
TERFACES OF UAV CONTROL SYSTEM (UCS)
FOR NATO UAV INTEROPERABILITY [UAV ve-
zérlõrendszer (UCS) NATO interoperabilitását szolgáló
szabványos interfészei.)

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: DOP+6 hónap.]

STANAG 4427 (EDITION 2) – INTRODUCTION
OF ALLIED CONFIGURATION MANAGEMENT
PUBLICATIONS (ACMPs) – (A szövetséges konfigurá-
ció irányítási publikációk bemutatása.)

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: 2008. 04. 01.

STANAG 4619 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT) – ELECTRICAL CONNECTIVITY STAN-
DARDS FOR DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS
(Elektromos csatlakozási szabványok gyalogos katonai
rendszerek számára.)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4671 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT) – UNMANNED AERIAL VEHICLES SYS-
TEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
(USAR) [Pilóta nélküli légi jármû rendszerek repülésre
való alkalmasságának követelményei. (USAR)]

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 7132 (EDITION 1) – AIRCRAFT, RES-
CUE AND FIRE-FIGHTING MINIMUM LEVELS
OF CRASH FIRE RESCUE (CFR) EQUIPMENT (Re-
pülõgép mentés és tûzoltás – a légi balesetek tûzoltó és
mentõ felszereléseinek minimális szintje.)

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes

idõpontja: 2009. 01. 01.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

14/2008. (HK 10.) HM HVKFH
k ö z l e m é n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2008. május 15-i ülésén kialakított javaslata alapján a kö-
vetkezõ NATO dokumentumokra vonatkozó magyar elfo-
gadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 2087 AMD (EDITION 6) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – MEDICAL EMPLOYMENT OF
AIR TRANSPORT IN THE FORWARD AREA

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 3 hónap múlva (DOP+3m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

II. STANAG 2546 MED (EDITION 1) (RATIFICA-
TION DRAFT 2) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
MEDICAL EVACUATION – AJMedP-2

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 3 hónap múlva (DOP+3m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

III. STANAG 2547 MED (EDITION 1) (RATIFICA-
TION DRAFT 2) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
MEDICAL INTELLIGENCE (MEDINT) – AJMedP-3

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
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– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-
detés után 3 hónap múlva (DOP+3m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

IV. STANAG 3374 ASPP (EDITION 6) – FLIGHT
INSPECTION OF NATO RADIO/RADAR NAVIGA-
TION AND APPROACH AIDS – AEtP-1(D)

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2009. január

hónap, a légierõnél.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 3374 (EDITION 6) –
AEtP-1(D) dokumentumot a NATO már kihirdette és így
hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pont-
jában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a beve-
zetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

Híradó és Informatikai Fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2009. január 1.
– Végrehajtás módja: HM utasítás, melyet a témafele-

lõs dolgozzon ki és terjesszen fel aláírásra.

V. STANAG 7051 CFR (EDITION 3) – MINIMUM
REQUIREMENTS FOR CFR OPERATIONS IN
SUPPORT OF HOME STATION AND DEPLOYED
OPERATIONS

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2009. január

hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 7051 (EDITION 3)
dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjában elõír-
taknak megfelelõen egyúttal elrendelem a bevezetését az
alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

Ellenõrzési Osztály
– Bevezetés idõpontja: 2009. január 1.
– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intézke-

dés.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 945 Ft + postaköltség)
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/220-27, 474-1167
A szerkesztésért felelõs: dr. Till Szabolcs
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
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25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �
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