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Szám Tárgy Ol dal

Ha tá ro za t

5/2008. (HK 3.)
HM határozat

A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sá ról 179

Mi nisz te ri uta sí tá sok

148/2007. (HK 3/2008.)
HM uta sí tás

Az Ál lan dó Díj bi zott ság lét re ho zá sá ról szóló 5/2003. (HK 3.)
HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 179

150/2007. (HK 3/2008.)
HM uta sí tás

Az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si 
Prog ram ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó Nem -
ze ti Ad mi niszt rá ci ós Költ sé gek el lá tá si és fel hasz ná lá si nor -
má i ról szóló 91/2007. (HK 16.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 179

1/2008. (HK 3.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség 2008–2012. év re szóló Gya kor la tok és
Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja kiadásáról 180

2/2008. (HK 3.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té rium Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
köz al kal ma zot ta i nak il let mény kor rek ci ó já ról 181

3/2008. (HK 3.)
HM uta sí tás

A 2008. évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé -
nek és jó vá ha gyá sá nak rend jé rõl 181

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

3/2008. (HK 3.)
HM JSZÁT–HM HVKF 
együt tes in téz ke dés

A 2008. feb ru ár ha vi nyo mo zó tisz ti szol gá lat el lá tá sá ról 214

4/2008. (HK 3.)
HM JSZÁT–HM HVKF 
együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ka taszt ró fa vé del mi fel ada ta i nak hír -
adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi tá mo ga tá sá ról 214

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

CXXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
2008. feb ru ár 8.

F E L H Í V Á S !

Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra

és a 2008. évi elõ fi ze té si árainkra



Szám Tárgy Ol dal

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

4/2008. (HK 3.)
HM HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 214

10/2008. (HK 3.)
HM HVKF pa rancs

A „Cent ri fu gal For ce / Com bi ned En de a vor 2008” nemzet -
közi hír adó és in for ma ti kai in te ro pe ra bi li tá si rend szer gya kor -
lat elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok -
ról 214

01/2008. (HK 3.)
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség kész let kép zé si és kész let lép csõ zé si
rend jé rõl 214

6/2008. (HK 3.)
HM HVKF in téz ke dés

A ka to nai lé gi for gal mi tá jé koz ta tó ki ad vány, va la mint a re pü -
lés tá jé koz ta tó ki ad vány el ké szí té sé vel és ki adá sá val kap cso -
la tos fel ada tok ról 214

8/2008. (HK 3.)
HM HVKF in téz ke dés

A „Ma gyar Hon véd ség 2008–2012. évi gya kor la tok és ki kép -
zé si ren dez vé nyek prog ram adat bá zi sa” cí mû HM HKF ki ad -
vány ki adá sá ról 215

9/2008. (HK 3.)
HM HVKF in téz ke dés

Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont fo lya ma tos mû kö dé sé nek
biz to sí tá sá val kap cso la tos hír adó és in for ma ti kai fel ada tok ról 215

Fõ nö ki ren del ke zé sek

33/2008. (HK 3.)
MH HEK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás [STA NAG 2476 – Egész ség ügyi ter -
ve zé si út mu ta tó az ABV fegy ve rek al kal ma zá sa so rán ke let -
ke zett egész ség ügyi vesz te ség szá mí tás hoz (bi o ló gi ai) – 2. ki -
adás – AmedP–8 (B) Vo lu me II] nem ze ti be ve ze té sé rõl 216

34/2008. (HK 3.)
MH HEK PK in téz ke dés

Egy sé ges NA TO Elõ írás (STA NAG 2136 – Az ivó víz mi nõ -
sé gi kö ve tel mé nyei mû ve le tek ben  – 5. ki adás –  AmedP–18)
nem ze ti be ve ze té sé rõl 216

Szer zõ dé sek

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség 218

HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség 218

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 221

MH 43. Nagy sán dor Jó zsef  Hír adó és Ve ze tés tá mo ga tó Ez red 221

Köz le mé nyek

2/2008. (HK 3.)
HM HVKFH köz le mény

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról 223

MH Dr. Ra dó György
Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont pa rancs no ká nak 
köz le mé nye

Pá lyá za tok 223

HM JF Helyesbítés 230

Mel lék let

HM JF Név- és tárgymu ta tó
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HATÁROZAT

A honvédelmi miniszter
5/2008. (HK 3.) HM

h a  t á  r o  z a  t a

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
alapító okiratának módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 76.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel -
hatalmazás alap ján – fi gye lem mel a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény ben, az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 89.  § (1) be kez dé sé ben,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ában, va la mint a hon vé del -
mi szer vek mû kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé tõl el té rõ sza bá lya i ról  szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. ren de let ben fog lal tak ra – a Zrí nyi Mik lós Nem zet -
vé del mi Egye tem 101/2003. (HK 21.) HM ha tá ro zat tal,

95/2005. (HK 12.) HM ha tá ro zat tal, 78/2006. (HK 16.)
HM ha tá ro zat tal, 88/2006. (HK 17/I.) HM ha tá ro zat tal és
147/2007. (HK 1/2008.) HM ha tá ro zat tal mó do sí tott,
14/2000. (HK 9.) HM ha tá ro zat tal ki adott ala pí tó ok ira tát
az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1. A ha tá ro zat 7. pont ja he lyé be az aláb bi 7. pont lép:
„7. A ZMNE szak ága za ti be so ro lá sa: 854200 fel sõ fo kú

ok ta tás.”

2. Ez a ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.*

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 23.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
148/2007. (HK 3/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

az Állandó Díjbizottság létrehozásáról  szóló 5/2003.
(HK 3.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a hon vé del mi
mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz ha tó el is me ré sek -
rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let 46.  § (7) be kez -
dé sé re – az Ál lan dó Díj bi zott ság lét re ho zá sá ról  szóló
5/2003. (HK 3.) HM uta sí tást (a továb biak ban: Ut.) az
aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az Ut. 1.  § (2) be kez dés b) pont ja a kö vet ke zõ bi) al -
pont tal egé szül ki:

[A Díj bi zott ság tag jai:]

„bi) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs -
no ka.”

(2) Az Ut. 1.  § (2) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„c) A Díj bi zott ság tit ká ra: a HM Kom mu ni ká ci ós és To -
bor zó Fõ osz tály Tu do mány szer ve zõ Osz tály ve ze tõ je.”

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
150/2007. (HK 3/2008.) HM

u t a  s í  t á  s a

az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja magyarországi

végrehajtásához kapcsolódó Nemzeti Adminisztrációs 
Költségek ellátási és felhasználási normáiról  szóló

91/2007. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján – fi gye lem mel az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve -
ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja ma gyar or szá gi vég -
re haj tá si rend jé rõl és sza bá lya i ról  szóló 31/2000. (X. 27.)
HM ren de let (a továb biak ban: R.) 8.  § (6) be kez dé sé re – az 
Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si 



Prog ram ja (a továb biak ban: NSIP) ma gyar or szá gi vég re -
haj tá sá hoz kap cso ló dó Nem ze ti Ad mi niszt rá ci ós Költ sé -
gek (a továb biak ban: NAK) el lá tá si és fel hasz ná lá si nor -
má i ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

Az uta sí tás 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be -
kez dés lép:

,,1.  § (1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a NATO Vé del mi
Ter ve zõ Bi zott ság ál tal el fo ga dott és az Észak-at lan ti
 Tanács ál tal jó vá ha gyott – a vé del mi, ka to nai ké pes sé gek
fej lesz té sé re ki dol go zott – ké pes ség cso mag, ön ál ló fel adat 
vagy kis mun ká ban sze rep lõ prog ra mok ter ve zé sé vel,
meg va ló sí tá suk meg szer ve zé sé vel, vég re haj tá sá val, el szá -
mo lá sá val kap cso la tos te vé keny sé ge ket vég zõ vagy azok
fel ügye le tét el lá tó sze mé lyek re, illetve szer ve ze tek re.

2.  §

Az uta sí tás 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„5.  § (5) A nem prog ram fe le lõs szer ve zet vagy nem a

Nem zet kö zi Prog ram iro da ál tal hasz nált gép jár mû éves ki -
lo mé ter-ki sza ba tát a HM ka bi net fõ nök kü lön ha tá ro zat ban 
ál la pít ja meg.”

3.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
1/2008. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Magyar Honvédség 2008–2012. évre szóló
Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja

kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § f) pont já ban ka pott felha -
talmazás alap ján, az MH 2007–2016. kö zöt ti idõ szak fej -
lesz té si terv e figye lembe véte lével a Ma gyar Hon véd ség

2008–2012. év re  szóló gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé -
nyek prog ram já nak ki adá sá ról a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:

1.  §

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

(2) Az MH 2008–2012. év re  szóló Gya kor la tok és
 Kiképzési Ren dez vé nyek Prog ram ja (a továb biak ban: MH 
GYKRP 2008–2012)* ön ál ló nyil ván tar tá si szá mon, ezen
uta sí tás sal ki adom.

2.  §

(1) Az MH GYKRP 2008–2012-t a gya kor la tok és ki -
kép zé si ren dez vé nyek ko or di ná lá sá ban, vég re haj tá sá ban
érin tett ve ze tõ, pa rancs no ki és törzs tisz ti ál lo mány a rá juk
vo nat ko zó mér ték ben is mer je és al kal maz za a nem zet kö zi
és nem ze ti gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek elõ ké -
szí té se, ter ve zé se és vég re haj tá sa so rán.

(2) A gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek ko or di ná -
lá sá ban, vég re haj tá sá ban érin tett ve ze tõk és szak ál lo mány
az MH GYKRP 2008–2012-ben fog lal tak meg va ló sí tá sá -
hoz, szak te rü le tük nek meg fele lõen, nyújt sa nak se gít sé get.

3.  §

(1) Az Al kot mány és a ha tár át lé pés sel já ró csa pat moz -
gá sok en ge dé lye zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló
190/2000. (XI. 14.) Korm. ren de let sze rint köz jo gi jó vá ha -
gyást igény lõ nem zet kö zi ka to nai te vé keny sé gek ese tén az 
elõ ké szí tést a jog sza bá lyok nak, a ha tár át lé pés sel já ró csa -
pat moz gá sok en ge dé lye zé sé nek elõ ké szí té sé rõl  szóló
32/2001. (HK 9.) HM uta sí tás nak és az MH GYKRP ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen kell meg kez de ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka to nai te vé -
keny sé ge ket az en ge dé lye zé sük rõl  szóló köz jo gi en ge dély
ki adá sát köve tõen le het vég re haj ta ni.

* A do ku men tu mot az érin tet tek ok mány ként és elekt ro ni kus adat hor do -
zón (CD-n) kü lön el osz tó sze rint köz vet le nül kap ják meg.
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4.  §

(1) A Ma gyar Hon véd sé get érin tõ nem zet kö zi és nem ze ti 
gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek köz pon ti adat bá zi -
sát (MH GYKRP 2008–2012 Adat bá zis) a HM Hon véd
 Vezérkar fõ nök (to váb bi ak ban: HM HVKF) az „MH
GYKRP 2008–2012 mdb” meg ne ve zé sû MICROSOFT
ACCESS adat bá zis-ke ze lõ prog ram-al kal ma zás sal ad ja ki.

(2) Fel ha tal ma zást kap a HM HVKF, hogy az MH
GYKRP 2008–2012 Adat bá zis ban be kö vet ke zett vál to zá -
so kat – a prog ram vég re haj tá sá ra jó vá ha gyott költ ség ve té -
si elõ irány zat ke re tén be lül – jó vá hagy ja.

(3) Az MH GYKRP Adat bá zis 2008–2012-ben meg ha -
tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa so rán a gya kor la tok kal, ki -
kép zé si ren dez vé nyek kel, gya kor lat ter ve zõi ese mé nyek -
kel kap cso la tos új ada tok, vál to zá sok fel dol go zá sát és
pon to sí tá sát a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
(to váb bi ak ban: HM HKF) vég zi. A ter ve zett ren dez vény,
illetve gya kor lat ter ve zõi ese mény meg kez dé se elõtt leg ké -
sõbb 60 nap pal a HM HKF ki kép zé si osz tá lyát ér te sí te ni
kell.

(4) Az MH GYKRP 2008–2012 Adat bá zis ban sze rep lõ
gya kor la tok ada ta i ban be kö vet ke zõ vál to zá so kat a HM
HKF fo lya ma to san át ve ze ti.

(5) Új gya kor lat nak vagy ve ze tõi dön tést igény lõ adat -
vál to zás nak az MH GYKRP Adat bá zis ba tör té nõ fel vé te -
lét kez de mé nye zõ ja vas la tot a HM HKF fõ osz tály ve ze tõ je
a vo nat ko zó HM uta sí tá sok és HVKF in téz ke dé sek alap ján 
ter jeszt fe l jó vá ha gyás ra.

(6) Amennyi ben a (4)–(5) be kez dé sek ben fog lalt ese -
tek ben köz jo gi en ge dély be szer zé sé re vagy mó do sí tá sá ra
van szük ség, ti los a kül föl di fél lel meg ál la pod ni (el ígér -
kez ni) az (5) be kez dés ben fog lalt ve ze tõi dön té sig.

5.  §

(1) A nem ze ti gya kor la tok költ ség ve té si ter ve zé se
 vonatkozásában a 11/2007. (HK 3.) HM uta sí tás, a nem -
zet kö zi gya kor la tok ese té ben a 11/2007. (HK 3.) HM uta -
sí tás, illetve a 83/1998. (HK 4/1999.) HM uta sí tás ren del -
ke zé sei a mér va dó ak.

(2) Az MH GYKRP 2008–2012 Adat bá zis ban meg ha tá -
ro zott nem ze ti gya kor la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek
össze sí tett költ ség ve té si ter vét a gya kor la tot el ren de lõ
elöl já ró (a hon vé del mi mi nisz ter, a HM HVKF, a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja, illetve
az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság, pa rancs no ka)
hagy ja jó vá, mely nek egy pél dá nyát a HM HKF fõ osz tály -
ve ze tõ ré szé re meg kül di. A 2008–2012. évi MH GYKRP
adat bá zis ban meg ha tá ro zott nem zet kö zi gya kor la tok te -
kin te té ben az ese ti költ ség ve té sek ter ve it a HM vé del mi
ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit ká ra, a be vé tel lel

is ren del ke zõk ese té ben a hon vé del mi mi nisz ter hagy ja
 jóvá.

6.  §

Ez az uta sí tás alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, egy ide jû leg 
az MH 2007–2011. év re  szóló MH Gya kor la tok és Ki kép -
zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja ki adá sá ról  szóló 13/2007.
(HK 3.) HM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

Dr. Va dai Ág nes s. k.,
HM ál lam tit kár

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 14.

A honvédelmi miniszter
2/2008. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ közalkalmazottainak

illetménykorrekciójáról*

* Az uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A honvédelmi miniszter
3/2008. (HK 3.) HM

u t a  s í  t á  s a

a 2008. évi intézményi költségvetési javaslatok
elkészítésének és jóváhagyásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVI II. tör vény 49.  § a) pont -
jára, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) ele mi költ ség ve tés re vo nat ko zó elõ írásaira – a
2008. évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé -
nek rend jé re a kö vet ke zõ 

uta sí tást

adom ki:

1.  §

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

Az intézményi költségvetési tervezés
végrehajtásának fõbb elvei

2.  §

(1) Az uta sí tás 2. szá mú mel lék le te sze rin ti pénz ügyi
jel le gû elõ irány za to kat, a sa ját pénz ügyi és szám vi te li
szer ve ze ti elem mel ren del ke zõ hon vé del mi szer ve ze tek
(a továb biak ban: SGSZ) ki vé te lé vel a HM Köz gaz da sá gi
és Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) szer -
ve ze ti ele mei ter ve zik.

(2) Az MH és a lo gisz ti kai el lá tá si (utalt sá gi) kö ré be tar -
to zó szer ve ze tek csa pat költ ség ve té sé nek lo gisz ti kai jel le -
gû elõ irány za ta it, va la mint az MH és a HM köz pon ti lo -
gisz ti kai költ ség ve té sét a HM fe je zet 2008–2011. évi költ -
ség ve té si ter vé nek össze ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol -
gál ta tás rend jé rõl  szóló 88/2007. (HK 16.) HM uta sí tás ban 
(a továb biak ban: 88/2007. HM ut.) meg ha tá ro zot tak figye -
lembe véte lével és a HM fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi
gaz dál ko dá sá nak rend jé rõl  szóló 102/2007. (HK 18.) HM
uta sí tás (a továb biak ban: 102/2007. HM ut.) 46.  §-a alap -
ján a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (a továb -
biak ban: HM FLÜ) – az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) és az MH Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban: MH HEK) be vo -
ná sá val – ter ve zi.

(3) A hon vé del mi szer ve ze tek in gat lan fenn tar tá sá nak és 
üze mel te té sé nek köz pon ti ki adá sa it a HM Inf ra struk tu rá lis 
Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ) ter ve zi, figye lembe
vé ve a 4.  § (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

(4) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei al -
cí mek szer ve ze tei, va la mint az SGSZ-ek – a HM KPÜ
adat szol gál ta tá sá ra is ala poz va – össze vont (a pénz ügyi és
lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za to kat együt te sen tar tal ma zó)
költ ség ve té si terv ja vas la tot ké szí te nek.

(5) A nem zet kö zi fel ada tok és ren dez vé nyek ter ve zé se
so rán a 15. és a 16.  §-ok ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell
el jár ni.

3.  §

(1) A csapat és a köz pon ti ta go zat költ ség ve té si ja vas la -
ta i nak el ké szí té sé nél a 102/2007. HM ut., va la mint a
88/2007. HM ut. – ki e mel ten a 2.  § – vo nat ko zó elõ írásait
je len uta sí tás ban fog lal tak nak meg fele lõen kell alkal -
mazni.

(2) A költ ség ve té si terv ja vas la to kat a 2008. év so rán
vég re haj tan dó, az éves fel adat terv ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok, va la mint a ha tá lyos nor mák, nor ma tí vák és az ak -
tu á lis mé rõ szá mok figye lembe véte lével, a 88/2007. HM
ut.-ban fog lal tak ra is te kin tet tel, a HM tár ca 2008. év re a
HM Vé del mi Ter ve zõ Bi zott ság ál tal el fo ga dott és vissza -
ter ve zett „Erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki adá si igény -
terv”-ére, va la mint a fe je zet 2008. évi „Éves Be szer zé si
Terv”-ére is ala po zot tan kell el ké szí te ni.

4.  §

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

(2) A HM KPÜ a köz pon ti (ha zai és nem zet kö zi), illetve 
a csapat nem zet kö zi lo gisz ti kai ter ve zé si ke ret szá mo kat a
HM FLÜ-nek ad ja ki, a ha zai csapat lo gisz ti kai ke ret szá -
mok pe dig az MH ÖHP ré szé re ke rül nek ki adás ra a HM
FLÜ egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

(3) A ki adott ke re tek nem lép he tõ ek túl. Azok nak meg
kell egyez nie a tár ca 2008. év re el fo ga dott erõ for rás-,
költ ség szük ség le ti és ki adá si igény ter vé vel, figye lembe
vé ve a HM Kol lé gi u má nak 2007. no vem be ri ülé sén ho -
zott, a 2008. évi ke re tek kel kap cso la tos dön té se it. A ke -
ret szá mon fe lül eset le ge sen je lent ke zõ költ ség ve té si igé -
nyek a terv ja vas lat ban nem sze re pel tet he tõk, at tól el kü -
lö ní tet ten, rész le tes in dok lás sal alá tá masz tot tan ter jeszt -
he tõk csak fe l.

(4) A ki adá si ter ve zé si ke ret szá mok – az Ál la mi Egész -
ség ügyi Köz pont (továb biak ban: ÁEK), az MH HEK, a
HM IÜ és a HM FLÜ ki vé te lé vel – tel jes egé szé ben költ -
ség ve té si tá mo ga tás sal ke rül nek biz to sí tás ra.

(5) Az ÁEK ese té ben az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár tól ki uta lás ra ke rü lõ tá mo ga tás ér té kû be vé te lek el -
sõ sor ban a sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok ki emelt elõ irány za tok ra kell, hogy fe de ze tet
nyújt sa nak.

(6) Az MH 2008. évi lo gisz ti kai ke re te nem tar tal maz za
a HM és a HM EI Rt. kö zött kö tött „El he lye zé si Szol gál ta -
tá si Szer zõ dés” ha tá lya alá tar to zó el he lye zé si ki adá so kat.
A 38-as anyag nem kó don csak a bán kú ti és bé kés csa bai
 radarállomások, az ener gia- és köz mû dí jak ki vé te lé vel az
MH Ki kép zé si, Ok ta tá si és Re ge ne rá ló Köz pon tok, a
Veszp ré mi vé dett ob jek tum ki adá sai, az ÁEK és az MH
HEK ste ril ta ka rí tá sá nak és a ka to nai re pü lõt erek fel szál ló -
pá lya kar ban tar tá sá nak ki adá sa, a kül föl di misszi ók köz -
mû dí jai, to váb bá az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (továb -
biak ban: MK KFH) és a MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
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(továb biak ban: MK KBH), va la mint a Ka to nai Ügyész -
ségek ki adá sai az in téz mé nyi mû kö dé si ki adá sok kö zött
ter vez he tõk.

(7) Az ele mi költ ség ve té si ja vas la tok jó vá ha gyá sá ig a
ki adott – sze mé lyi jut ta tá sok és mun kál ta tót ter he lõ já ru lé -
kok nél kü li – elõ irány za ti ke re tek 50%-áig le het kö te le -
zett sé get vál lal ni úgy, hogy a pénz ügyi tel je sí tés re vo nat -
ko zó an figye lembe kell ven ni az idõ ará nyos fi nan szí ro zás
sza bá lya it.

(8) A fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék ter ve zé si ke ret szá mai
nem ke rül nek ki adás ra, az ezen ke ret ter hé re meg ter ve zett
fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges pót elõ irány za tok év
köz ben, a ve ze tõi dön té sek nek meg fele lõen ke rül nek biz -
to sí tás ra.

5.  §

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

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

(3) A szám sza ki bi zo nyí tást az ál lam ház tar tás szer ve ze -
tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já -
tos sá ga i ról  szóló, több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. ren de let 9. sz. mel lék le te sze rint össze ál lí tott HM
Szám la rend meg fe le lõ fõ köny vi szám la szá mai és a HM
KGIR cím rend kód jai (4. sz. mel lék let) al kal ma zá sá val kell 
vég re haj ta ni, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for má ban, to -
váb bá a 3. sz. mel lék let sze rin ti össze sí tés sel.

(4) A ZMNE, az ÁEK, va la mint az MH Ki ni zsi Pál
Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben 2008. év ben
vár ha tó an fel me rü lõ ki adá so kat min den ter ve zõ szerv a
terv ja vas la tá tól el kü lö ní tet ten, adat szol gál ta tá si jel leg gel
ön ál ló mel lék let ben – cím rend kó don ként (a továb biak ban: 
CRK) – kü lön is mu tas sa be.

6.  §

Azon szer ve ze tek, ame lyek az ala pí tó ok ira tuk sze rin ti
vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat nak, el kü lö ní tet ten és
tel jes kö rû en ter vez zék meg ki adá sa i kat és be vé te le i ket
oly mó don, hogy annak el len õr zé se az év so rán min den kor 
biz to sí tott le gyen (a ter vet nem kell fel ter jesz te ni). A ki -
adás ra ke rü lõ ke ret szá mok a vál lal ko zá si te vé keny sé gek
elõ irány za ta it nem tar tal maz zák.

7.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat a 6. szá mú mel lék let 
sze rint, az ott ki je lölt szer ve ze tek ter ve zik. A fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok 2008. évi fel hasz ná lá sá nak rend je
kü lön HM uta sí tás ban ke rül sza bá lyo zás ra.

8.  §

A költ ség ve té si terv ja vas la tok fel ter jesz té sét (meg kül -
dé sét) és fe lül vizs gá la tát a szol gá la ti út be tar tá sá val kell
vég re haj ta ni.

9.  §

A fe lül vizs gált in téz mé nyi költ ség ve té si terv ja vas la tok
– a 3. sz. mel lék le tet is al kal maz va – az Ámr. 44.  § (1) be -
kez dé se alap ján leg ké sõbb 2008. már ci us 31-ig jó vá ha -
gyás ra ke rül nek.

A tervezés részletes szabályai

10.  §

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

(2) A pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok kö rét az uta sí tás
2. szá mú mel lék le te sze rin ti szám la cso por tok, elõ irány za ti 
fõ köny vi szám la szá mok tar tal maz zák.

A pénzügyi jellegû elõirányzatok tervezése

11.  §

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

(2) Az elõ irány za tok ter ve zé sé hez a HM KPÜ ada tot
szol gál tat az aláb bi költ ség ve té si té te le ken:

a) rend sze res sze mé lyi jut ta tás,
b) ju ta lom,
c) ju bi le u mi ju ta lom,
d) a–c) pon tok sze rin ti ki adá sok já ru lé kai,
e) biz to sí tá si dí jak kö zül a mun kál ta tói hoz zá já ru lás a

„Hon véd” és egyéb Ön kén tes és Ma gánnyug díj pénz tár, to -
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váb bá a „Hon véd” Ön kén tes és egyéb Köl csön ös Ki egé -
szí tõ Egész ség biz to sí tó Pénz tár tag díj hoz,

f) is ko la kez dé si tá mo ga tás.

(3) Nem ter vez he tõ ek az aláb bi elõ irány za tok:
– a lét szám csök ken tés sel kap cso la tos já ran dó sá gok

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

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

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

– a 2008. év ben ki fi ze tés re ke rü lõ (2007. évi) ti zen har -
ma dik ha vi il let mény elõ leg kü lön tör vény sze rint já ró
(6/12 rész) fe de ze te;

– il let mény eme lés.
Ezen ki adá sok mér té ké nek fel mé ré sé re, illetve finan -

szírozására kü lön in téz ke dé sek sze rint a ké sõb bi ek ben ke -
rül sor.

(4) A költ ség ve té si ja vas la tok ban a hi va tá sos, a szer zõ -
dé ses, a köz tiszt vi se lõi és a köz al kal ma zot ti ál lo mány ré -
szé re rend sze res já ran dó ság ként szám fej tett jut ta tá so kat
2007. de cem ber és 2008 no vem be re kö zöt ti, ese ti ki fi ze té -
sek nél pe dig 2008. ja nu ár és de cem ber kö zöt ti idõ szak ra
já ró jut ta tá so kat kell meg ter vez ni a ha tá lyos el lá tá si nor -
mák, azok hi á nyá ban a 2007. de cem ber ha vi ki fi ze té sek
ala pul vé te lé vel.

(5) A költ ség ve té si en ge dé lye zett lét szám ke re tet (a ter -
ve zé si lét szá mot) alap ve tõ en a 2008. ja nu ár 1-jei statisz -
tikai ál lo má nyi lét szám és a vár ha tó év kö zi létszámvál -
tozásokra (lét szám le épí tés, szer zõ dé ses ál lo mány lét szám
nö ve ke dé se stb.) sú lyo zott szám ta ni át la ga ként kell ki ala -
kí ta ni.

(6) A 2008. évi költ ség ve té si ja vas lat szám sza ki bi zo -
nyí tá sá ban a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány rend sze res 
sze mé lyi jut ta tá sa it 2,7%-os mér té kû egész ség ügyi tá vol -
lét tel csök ken te ni kell, me lyet kü lön so ron ál lo mány cso -
por ton ként és té te len ként kell ki mu tat ni.

(7) A 2008. évi – ha von ta ki fi ze tés re ke rü lõ – 13. ha vi
il let ményt a jog ál lá si tör vényekben az egyes állomány -
csoportokra vo nat ko zó elõ írások figye lembe véte lével kell
ter vez ni.

(8) A HM KPÜ a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jut ta -
tá sok ról ké szí tett adat szol gál ta tá sa it – me lyek il let mény
át la gai a 2007. évi zá ró sta tisz ti kai lét szám ra ké szül nek –
2008. feb ru ár 5-ig meg kül di a ter ve zés ben érin tett szer -
vek nek. Ezen szer vek fe lül vizs gál ják és szük ség sze rint
kor ri gál ják azo kat, ki egé szí tik a nem rend sze res és kül sõ
sze mé lyi jut ta tá sok kal és já ru lé ka ik kal (ide ért ve a he lyi leg 
ki fi ze tés re ke rü lõ ket is) a kö vet ke zõk figye lembe véte -
lével:

a) Ju ta lom ra a – ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel -
le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá -
sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let ben – meg ha tá ro -

zott fel szá mí tá si alap 1%-a – a HM Igaz ga tá sa ese té ben a
TÉR fe de ze té re a köz tiszt vi se lõk ese té ben a 12%-a – ter -
vez he tõ, ame lyet ál lo mány cso por ton ként kell ki mu tat ni.

b) A ma ga sabb pa rancs no ki és meg ha tá ro zott cé lú ju -
tal ma kat, a meg bí zá si és he lyet te sí té si dí ja kat, va la mint az
ál lo má nyon kí vü li ek jut ta tá sa it a ke ret en ge dé lyek alap ján
kell ter vez ni.

c) A hi va tá sos és a szer zõ dé ses ál lo mány után túl szol -
gá lat a 2008. ja nu ár ha vi tá vol lé ti díj 20%-os mér té ké ig
ter vez he tõ. Az ál lan dó fõ fog lal ko zá sú és ka to nai be osz tás -
ban fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ré szé re a rend kí vü li
mun ka vég zé si díj ke ret a ja nu ár ha vi bér alap 20%-ának
meg fe le lõ összeg ben ter vez he tõ, míg az idõ sza ki és rész -
fog lal ko zá sú ak ré szé re a biz to sí tott éves bér alap 1/12-ed
rész e 20%-ának meg fe le lõ rend kí vü li mun ka vég zé si díj -
ke ret ter vez he tõ.

d) A kü lön bö zõ szo ciá lis jut ta tá so kat, tá mo ga tá so kat,
költ ség té rí té se ket az ér vény ben lé võ nor mák, nor ma tí vák,
illetve ta pasz ta la ti ada tok ra ala po zot tan kell ter vez ni. Az
egyéb költ ség té rí té sek elõ irány za ti szám la szá mon ter ve -
zett ki adá so kat a kap cso ló dó tel je sí té si fõ köny vi szám la -
szá mok sze rint meg bont va kell be mu tat ni. Az al bér le ti díj
hoz zá já ru lás ter ve zé se kor a HM ren del ke zé se alatt lé võ la -
ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint
a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló, több ször mó do sí tott
6/1994. (IV. 30.) HM ren de let ren del ke zé se it kell figye -
lembe ven ni. Az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ke gyer -
me ken ként 20 700 Ft/év.

e) A ru há za ti költ ség té rí té sek vo nat ko zá sá ban a köz -
tisztviselõi ál lo mány ré szé re a 2008. évi terv ja vas lat ban
77 300 Ft/fõ/év kész pénz ki fi ze té sét kell ter vez ni. A hi va tá sos
ál lo mány ru há za ti költ ség té rí té sé nek össze ge 15 000 Ft/fõ/év,
a köz al kal ma zot ti ál lo má nyé 45 000 Ft/fõ/év.

f) Az ét ke zé si hoz zá já ru lás 6000 Ft/fõ/hó, a bank kár tya 
költ ség té rí tés 2000 Ft/fõ/év.

g) Az ön kén tes- és ma gánnyug díj pénz tár ta gok tag dí já -
nak mun kál ta tói tá mo ga tá sa a tá vol lé ti díj 4, illetve 2%-a,
míg az ön kén tes egész ség biz to sí tó pénz tár ta gok tag dí já -
hoz mun kál ta tói hoz zá já ru lás ként 3600 Ft/fõ/hó tá mo ga -
tást kell ter vez ni.

h) A la kás ki ürí té sek és cse re té rí té sek egy sze ri pénz be -
ni meg vál tá sát a HM IÜ ter ve zi és az in téz mé nyi (csapat)
költ ség ve té sé ben sze re pel te ti, s er rõl adat szol gál ta tást is
tel je sít a HM KPÜ fe lé. A rész le ges la kás fel újí tá si áta lányt 
és a la kás kar ban tar tá si ki adá so kat a HM ren del ke zé sû la -
kás bér be adá sá val és a la kás cé lú tá mo ga tá sok kal össze -
füg gõ, a hon vé del mi szer vek re há ru ló egyes fel ada tok el -
lá tá sá ról, a la kás gaz dál ko dá si és a la kó ház ke ze lé si szer -
vek fel ada ta i ról, a la kás bi zott sá gok mû kö dé sé rõl, to váb bá
a szál ló fé rõ hely gaz dál ko dás és a szál ló bér let sza bá lya i -
ról  szóló 63/1995. (HK 33.) HM uta sí tás alap ján a HM
KPÜ GTPER a ren del ke zés re ál ló bá zis évi ada tok alap ján
ter ve zi és a köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban szere -
pelteti.
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i) A nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za ta a
2007. évi ere de ti elõ irány zat hoz ké pest nem nö vel he tõ, ki -
vé tel a HM Igaz ga tás ju ta lom ke re te (a TÉR  miatt).

j) Kül sõ sze mé lyi jut ta tás ként a HM és MH szer ve ze -
tek nél mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ke re té -
ben fog lal koz ta tot tak és a fegy ve res erõk ál lo má nyá ba
nem tar to zók já ran dó sá ga it kell meg ter vez ni, fi gye lem mel 
a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze -
tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996.
évi XLV. tör vényre, va la mint a ki adott ke ret en ge dé lyek re. 
Az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai szol gá la tot vál la lók ra ki -
adá si elõ irány zat nem ter vez he tõ.

k) A hon vé del mi szer ve ze tek el lá tá sá ra ki je lölt re fe ra -
tú rák sze mé lyi ál lo má nyá nak ét ke zé si jeggyel tör té nõ el lá -
tá sa ér de ké ben az f) pont sze rin ti ét ke zé si hoz zá já ru lás elõ -
irány za tát a hon vé del mi szer ve zet terv ja vas la tá ban kell
meg ter vez ni és az ét ke zé si je gye ket a jó vá ha gyott elõ -
irány za tok ter hé re biz to sí ta ni.

12.  §

(1) A tár sa da lom biz to sí tá si (a továb biak ban: tb.) já ru lék 
mér té ke 2008. év re vo nat ko zó an 29%. Ezen be lül a nyug -
díj biz to sí tá si já ru lék 24%-os, az egész ség biz to sí tá si já ru -
lék 5%-os (ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék:
4,5%, pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék: 0,5%) mér -
tékû.

(2) A mun ka adói já ru lék mér té ke 3%.

(3) A té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás össze ge 2008.
év re vo nat ko zó an 1950 Ft/fõ/hó.

(4) A táp pénz hoz zá já ru lást a tár sa da lom biz to sí tá si el lá -
tás ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény 19.  §-a sze rint kell ter vez ni. A táppénz -
kifizetések át la gos mér té ke 70%.

13.  §

(1) A tár sa da lom-, szo ci ál po li ti kai és egyéb tb. jut ta tá -
sok szám la cso port ba tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok
ter ve zé sé nél a hi va tá sos, szer zõ dé ses és had kö te les ka to -
nák, hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes il let mé nyen kí -
vü li pénz be li já ran dó sá ga i ról  szóló 14/2002. (III. 29.) HM
ren de let vo nat ko zó ré sze it kell figye lembe ven ni. A mi ni -
mál bér össze ge 2008. ja nu ár 1-jé tõl 69 000 Ft/hó. Az öreg -
sé gi nyug díj mi ni mu ma 28 500 Ft/hó.

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

(3) A bel föl di rep re zen tá ci ó ról  szóló 83/2004. (HK 24.)
HM uta sí tás ban fog lal tak sze rint kell a sze mé lyi és a ren -

dez vé nyi rep re zen tá ci ót ter vez ni. A nor ma tív és egyéb
rep re zen tá ci ós ki adá so kat kü lön-kü lön rész le tes szö ve ges
és szám sza ki in dok lás sal is alá kell tá masz ta ni.

(4) A mun kál ta tót ter he lõ SZJA, tb. és mun ka adói já ru -
lék meg fi ze té se köz pon ti lag tör té nik, a mun kál ta tó ál tal
biz to sí tott egyes bé ren kí vü li jut ta tá sok nyil ván tar tá sá hoz
szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 121/2005.
(HK 2/2006.) HM uta sí tás, va la mint a ter mé szet be ni és
egyes pénz be ni jut ta tá sok után a hon véd sé get ter he lõ adók 
és já ru lé kok be val lá sá hoz és meg fi ze té sé hez szük sé ges
adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló 63/2006. HM KPSZH in -
téz ke dés ál tal elõ írt adat szol gál ta tás alap ján. A HM KPÜ a 
be fi ze tés fe de ze tét a köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá -
ban – ta pasz ta la ti ada tok ra ala po zot tan – sze re pel tes se.

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

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

sze mé lyi jut ta tá sok hoz és já ru lé ka i hoz kap cso ló dó má sod -
la gos szám lák ese té ben a HM KPÜ a köz pon ti költ ség ve -
té se i ben,

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

Az MH logisztikai elõirányzatainak tervezése

14.  §

A 102/2007. HM ut. 46.  §-a sze rint, va la mint a ter me lõi
és fo gyasz tói lo gisz ti kai rend szer szak irá nyí tá sá ról, va la -
mint a lo gisz ti kai gaz dál ko dás ról  szóló HM VTI SZÁT in -
téz ke dés ben (a továb biak ban: in téz ke dés) fog lal tak alap -
ján a HM FLÜ:

a) az in téz ke dés ben meg ha tá ro zott és a ter ve zés ben
érin tett szer ve ze tek be vo ná sá val meg ter ve zi az MH csa -
pat költ ség ve té sét (ha zai és nem zet kö zi), va la mint az MH
és a HM köz pon ti lo gisz ti kai költ ség ve té sét (ha zai és nem -
zet kö zi), be le ért ve az MH HEK csapat és köz pon ti lo gisz -
ti kai költ ség ve té sét is;

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

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

d) költ ség ve té si al cí men ként, azon be lül kü lön cím -
rend kó don ként, a ha zai köz pon ti költ ség ve té si terv tõl
 elkülönítetten, a sa ját ke re te ter hé re, kü lön ok má nyon ter -
ve zi a nem zet kö zi csapat és köz pon ti lo gisz ti kai jel le gû
elõ irány za to kat.
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A nemzetközi jellegû elõirányzatok tervezése

15.  §

(1) A mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si fel ada tok ter ve zé sé -
nek és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 98/2003.
(HK 1/2004.) HM uta sí tás alap ján a Mul ti la te rá lis Együtt mû -
kö dé si Terv ben (MET) sze rep lõ nem zet kö zi (NA TO és EU)
ren dez vé nyek elõ irány zat-szük ség le te it a HM FLÜ a ke ret -
gaz dá val együtt mû kö dés ben, a jó vá ha gyott éves MET-nek
meg fele lõen össze sít ve (uta zá so kat és fo ga dá so kat tel jes kö -
rû en tar tal maz va) ké szí ti el egész év re vo nat ko zó an.

(2) A két ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás költ ség ve té -
si szük ség le tét a nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés ál ta -
lá nos sza bá lya i ról és a két ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö -
dés rõl  szóló 97/2003. (HK 1/2004.) HM uta sí tás ban
(a továb biak ban: 97/2003. HM ut.) fog lal tak figye lembe -
véte lével a HM FLÜ a ke ret gaz dá val együtt mû kö dés ben, a 
jó vá ha gyott éves Két ol da lú Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si
Terv-nek (KNET) meg fele lõen össze sít ve (uta zá so kat és
fo ga dá so kat tel jes kö rû en tar tal maz va) ké szí ti el egész
 évre vo nat ko zó an.

(3) A nem zet kö zi gya kor la tok költ ség ve té si szük ség le -
te it, a Gya kor la tok és Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram ja
(GYKRP) alap ján a nem zet kö zi ren dez vé nyek egyes
 költségvetési és pénz ügyi kér dé se i rõl  szóló 83/1998.
(HK 4/1999.) HM uta sí tás (a továb biak ban: 83/1998.
HM ut.) sze rint kell meg ter vez ni, mely nek alap ján
30 mun ka nap pal a gya kor la tok meg kez dé se elõtt a gya kor -
lat vég re haj tá sá ért fe le lõs ka to nai szer ve ze tek ele mi költ -
ség ve té si terv ja vas la ta i kat meg kül dik a HM KPÜ ré szé re.
Azon gya kor la tok költ ség ve té si terv ja vas la ta it, me lyek
csak az uta zás sal já ró költ sé ge ket fog lal ják ma guk ba, a
HM KPÜ a  keretgazdákkal együtt mû kö dés ben, a jóvá -
hagyott éves GYKRP-nek meg fele lõen össze sít ve ké szí ti
el egész év re vo nat ko zó an.

(4) A NA TO és PfP tan fo lya mok költ ség ve té si szük ség -
le tét a HM FLÜ a ke ret gaz dá val együtt mû kö dés ben, a
 jóváhagyott éves NA TO és PfP tan fo lya mok ter vé nek
meg fele lõen össze sít ve ké szí tik el egész év re vonatko -
zóan. A NA TO és PfP tan fo lya mok ke re té ben kell ter vez ni 
a bé ke misszi ós tan fo lya mo kat, mely re az MH Mû ve le ti
Köz pont (a továb biak ban: MH MK) tesz ja vas la tot a ke ret -
gaz da szer ve zet ré szé re.

(5) Az érin tett ka to nai szer ve zet nek a 1. és 4. pont ba
nem tar to zó ke res ke del mi, ha di tech ni kai együtt mû kö dé si
prog ra mok kal (uta zá sok és fo ga dá sok) és más egyéb ter -
ve zett és nem ter ve zett ki uta zá sok kal kap cso la tos ki adá so -
kat a 97/2003. és a 98/2003. HM ut. sza bá lyai figye lembe -
véte lével – a na pi dí ja kat és a já ru lé ko kat is be le ért ve –
a sa ját in téz mé nyi költ ség ve té sük be kell ter vez ni ük.

(6) A Nem zet kö zi fe je ze ti szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ
ellen õr zés, a Nem zet kö zi fe je ze ti szin tû köz gaz da sá gi és
pénz ügyi ellen õr zés, va la mint a vál ság ke ze lõ és bé ke tá -

mo ga tó mû ve le tek pa rancs no ki fel ügye le ti el len õr zé si ki -
adá sa i nak ter ve zé sét – a HM uta sí tás ban fog lal tak figye -
lembe véte lével – a ke ret gaz dák kal együtt mû kö dés ben a
HM FLÜ vég zi.

(7) Az (1), (2) és (4)–(6) be kez dé sek sze rin ti fel ada tok
tel jes kö rû költ ség ve té si terv ja vas la ta it a HM FLÜ – mint
elõ irány zat gaz da – a ke ret gaz dák kal és a pénz ügyi biz to sí -
tást vég zõ szer ve zet tel együtt mû kö dés ben ké szí ti el, és
kül di meg a HM KPÜ ré szé re.

(8) A (3) be kez dés ben fog lalt fel adat költ ség ve té si terv -
ja vas la ta it a HM KPÜ a ke ret gaz dá val, va la mint a gya kor -
la tok vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve ze tek kel együtt -
mûködésben a 83/1998. HM uta sí tás ban fog lal tak sze rint
ké szí ti el.

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

a) az EUFOR Szá zad (Sza ra je vó), va la mint az EUFOR
HQ-n dol go zó törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be töl tõk ki -
adá sai (ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá -
gok ról ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it, já ru lé ka it 
és pénz ügyi, do lo gi jel le gû ki adá sa it);

b) a KFOR Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj (KFOR ÕBZ,
Pris ti na) és a KFOR Szá zad (Pec), va la mint e mû ve le ti te -
rü le tén dol go zó törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be töl tõk,
be le ért ve a Meg elõ zõ Egész ség ügyi La bo ra tó ri um ki adá -
sa it is a ter ve zett mû kö dé si idõ szak ra, va la mint a Ma nõ ver
Zász ló alj sze mé lyi ál lo má nya ki adá sai a fel adat meg kez -
dé sét meg elõ zõ en 30 nap pal (ide nem ért ve a más NATO
és EU pa rancs nok sá gok ról ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi
jut ta tá sa it, já ru lé ka it és pénz ügyi, do lo gi jel le gû kiadá -
sait);

c) az MH Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (MH PRT),
az egyé ni ISAF be osz tást be töl tõ sze mé lyek és törzs tisz tek 
ki adá sai, va la mint az Af ga nisz tán ban vár ha tó an új on nan
ki ala kí tás ra, át vé tel re ke rü lõ fel ada tok sze mé lyi ál lo má -
nya (KA IA – Ka bu li Nem zet kö zi Re pü lõ tér ve ze tõ nem zet 
fel adat kör ének át vé te le, OMLT – Mû ve le ti Ta nács adó és
Össze kö tõ Cso port meg ala kí tá sa, Kü lön le ges Mû ve le ti
Cso port fel ál lí tá sa) ki adá sai a fel adat meg kez dé sét meg -
elõ zõ en 30 nap pal (ide nem ért ve a más NA TO és EU
 parancsnokságokról ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta -
tá sa it, já ru lé ka it és pénz ügyi, do lo gi jel le gû ki adá sa it);

d) az ira ki sze rep vál la lás ban részt ve võ törzs tisz tek és
egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sai (ide nem ért ve a más
NA TO és EU pa rancs nok sá gok ról ve zé nyelt sze mé lyek
sze mé lyi jut ta tá sa it, já ru lé ka it és pénz ügyi, do lo gi jel le gû
ki adá sa it);

e) a NATO Gyors re a gá lá sú Erõk (NRF) kö te lé ké be fel -
aján lott al egy sé gek gya kor la ta i nak ki adá sai, azok fel me -
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rü lé sé nek idõ pont já ban a 83/1998. HM uta sí tás ban fog lal -
tak figye lembe véte lével a tár ca nem zet kö zi gya kor la tok
ke ret ter hé re tör té nik;

f) a Több nem ze ti sé gû Meg fi gye lõ Erõk (MFO, Sínai-
 félsziget) ma gyar kon tin gen sé nek ki adá sai(ide nem ért ve a 
más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ve zé nyelt sze mé -
lyek sze mé lyi jut ta tá sa it, já ru lé ka it és pénz ügyi, do lo gi jel -
le gû ki adá sa it);

g) az ENSZ Cip ru si Ma gyar Kon tin gens (UNFICYP)
ki adá sai (ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá -
gok ról ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it, já ru lé ka it 
és pénz ügyi, do lo gi jel le gû ki adá sa it);

h) egyéb más bé ke misszi ók ban részt ve võ kon tin gen -
sek és törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be töl tõk ki adá sai
(ide nem ért ve a más NATO és EU pa rancs nok sá gok ról
ve zé nyelt sze mé lyek sze mé lyi jut ta tá sa it, já ru lé ka it és
pénz ügyi, do lo gi jel le gû ki adá sa it);

i) a Ka to nai Meg fi gye lõk ki adá sai (ide nem ért ve a más
NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ve zé nyelt sze mé lyek
sze mé lyi jut ta tá sa it, já ru lé ka it és pénz ügyi, do lo gi jel le gû
ki adá sa it);

j) az UNIFIL misszió ki adá sai (ide nem ért ve a más
NATO és EU pa rancs nok sá gok ról ve zé nyelt sze mé lyek
sze mé lyi jut ta tá sa it, já ru lé ka it és pénz ügyi, do lo gi jel le gû
ki adá sa it).

(10) Az (9) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok költ ség ve -
té si szük ség le tét a je len uta sí tás sza bá lya i nak al kal ma zá -
sá val kell el ké szí te ni úgy, hogy a ha zai fo rint il let mé nye -
ket, a kül szol gá lat tal kap cso la to san fo rint ban fel me rü lõ
pót lé ko kat és azok von za ta it az állományille té kes szer ve -
zet sa ját in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ter ve zi.

(11) Az (9) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok csapat és
köz pon ti lo gisz ti kai jel le gû ki adá sa it – be le ért ve a szak ág
ál tal kö tött nem zet kö zi el lá tá si szer zõ dé sek alap ján fi ze -
ten dõ lo gisz ti kai költ sé ge ket is a HM FLÜ – az MH
ÖHP-val és az MH HEK-kel együtt mû kö dés ben –, az el he -
lye zé si (inf ra struk tu rá lis) jel le gû költ sé ge ket a (9) be kez -
dés a)–c) pon tok ban fel so rolt fel ada tok ra a HM IÜ fel ada -
ton ként, ön ál ló cím rend kó do kon el kü lö nít ve, a sa ját költ -
ség ve té si ke re te ter hé re ter ve zi meg és kül di meg a HM
KPÜ ré szé re. A KFOR Õr- és Biz to sí tó Zász ló alj (KFOR
ÕBZ, Pris ti na), a KFOR Szá zad (Pec), va la mint e mû ve le ti 
te rü le tén dol go zó törzs tisz tek és egyé ni be osz tást be töl tõk, 
be le ért ve a Meg elõ zõ Egész ség ügyi La bo ra tó ri um ki adá -
sa it is a ter ve zett mû kö dé si idõ szak ra kell meg ter vez ni.
Az új on nan je lent ke zõ fel ada tok (Ma nõ ver Zász ló alj,
KAIA – Ka bu li Nem zet kö zi Re pü lõ tér ve ze tõ nem zet fel -
adat kör ének át vé te le, OMLT – Mû ve le ti Ta nács adó és
Össze kö tõ Cso port meg ala kí tá sa, Kü lön le ges Mû ve le ti
Cso port fel ál lí tá sa) ki adá sa it a fel adat meg kez dé sét meg -
elõ zõ 30 nap pal kell fel ter jesz te ni a HM KPÜ ré szé re.
A Ma gyar or szág ról ki kül dött törzs tisz tek és ön ál ló be osz -
tást be töl tõk, va la mint a NATO és EU pa rancs nok sá gok ról 
ve zé nyelt törzs tisz tek ese té ben a NATO és az EU ál tal ki -

szám lá zás ra ke rü lõ lo gisz ti kai és el lá tá si költ sé ge ket a
„Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez”, va la mint az
„Egyéb uni ós be fizetések” meg ne ve zé sû fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok kö zött kell meg ter vez ni.

(12) A NA TO és EU pa rancs nok sá gok ról mû ve le ti te rü -
let re ve zé nyelt törzs tisz tek sze mé lyi jel le gû ki adá sa it és
azok já ru lé ka it a „HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás” fel adat
költ ség ve té si ke re té ben ter ve zi meg.

(13) A bé ke misszi ós te vé keny sé gek kap csán a fel ügye -
le ti és el lá tó szer vek ál tal fel me rü lõ ese ti ki uta zá sok, va la -
mint az azok ra vo nat ko zó egyez mé nyek kel és tech ni kai
meg ál la po dá sok kal kap cso la tos ki uta zá sok és fo ga dá sok
ki adá sa it az adott bé ke misszió költ ség ve té se ter hé re kell
meg ter vez ni.

(14) A ka to nai kép vi se le tek, a nem ze ti tá mo ga tó szer ve -
zet, az ön ál ló NA TO, EU és egyéb nem ze ti be osz tást be -
töl tõk, a kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tók, va la mint a
két és több ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás ke re té ben
ide ig le nes ki kül de tést tel je sí tõk ki adá sa i nak a ter ve zé se
– a ke ret gaz dák kal és a pénz ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve -
zet tel együtt mû kö dés ben – a HM FLÜ, mint elõ irány zat -
gaz da vég zi az aláb bi ak sze rint, me lyet meg küld a HM
KPÜ ré szé re:

a) Az MK Ál lan dó NA TO Kép vi se let Vé de lem po li ti -
kai Rész leg (MK ÁNK VPR), az MH Ka to nai Kép vi se lõ
Hi va ta la (MH KKH), az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let
(MH NKK), az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let
(MH NÖK), az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let Ka to nai
Kép vi se let (MK ÁEK KK), a Re gi o ná lis Fegyverzet-
 ellenõrzést Se gí tõ Ki kép zõ Köz pont (RA VI AC) terv ja vas -
la tát a Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ
és kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya
 devizaellátmányáról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li
já ran dó sá ga i ról  szóló 26/2007. HM r. elõ írásai figye -
lembe véte lével a HM FLÜ a pénz ügyi biz to sí tást vég zõ
szer ve zet tel együtt mû kö dés ben ál lít ja össze, ame lyek csak 
a de vi za el lát má nyo kat, azok já ru lé ka it, illetve a hely szí ni
pénz ügyi jel le gû do lo gi ki adá so kat tar tal maz zák.

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

c) A ha zai fo rint il let mé nye ket, a kül szol gá lat tal kap -
cso la to san fo rint ban fel me rü lõ pót lé ko kat és azok von za -
ta i nak ter ve zé sét a MK ÁNK VPR és az MK ÁEK KK ese -
té ben az állományille té kes szer ve ze tek sa ját költ ség ve té -
sük ben, a töb bi ek ese té ben pe dig a HM KPÜ vég zi.

(15) Az egyéb nem zet kö zi fel ada tok te kin te té ben össze -
sí tett (pénz ügyi, lo gisz ti kai és el he lye zé si elõ irány za to kat
tar tal ma zó) ele mi költ ség ve té se it a HM FLÜ a keret -
gazdákkal és a pénz ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve zet tel
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együtt mû kö dés ben ké szí ti el, és kül di meg a HM KPÜ
 részére, így:

a) a tar tós kül föl di is ko la rend sze rû kép zés fel adat költ -
ség ve té si szük ség le te it;

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

c) az NFTC kép zés ben részt ve võ ok ta tók és hall ga tók
de vi za jel le gû sze mé lyi, annak já ru lé kai, va la mint a pénz -
ügyi, lo gisz ti kai, do lo gi, fel hal mo zá si jel le gû ki adá sa it;

d) a nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak fe l nem
oszt ha tó költ sé ge it;

e) a fegy ver zet-el len õr zés sel kap cso la to san a tár ca kö zi
bi zott ság ki adá sa it.

(16) A (15) be kez dés ben fog lal ta kon fe lül a ke ret gaz -
dák kal és egyéb fel ügye le ti szer vek kel tör té nõ együtt mû -
kö dés ben az aláb bi fel ada tok költ ség ve té si szük ség le te it a
HM KPÜ vég zi:

a) az AN–26-os pi ló ták pénz ügyi jel le gû – deviza -
jellegû sze mé lyi, annak já ru lé kai, pénz ügyi do lo gi –
 kiadásai;

b) a nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok ki adá sai;
c) az NFTC prog ram kép zé si költ sé ge i hez tör té nõ

 magyar hoz zá já ru lás ki adá sai vo nat ko zá sá ban.

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

ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek hez fel aján lott ka to nai szer ve -
ze tek, SHA PE fu tár szol gá lat, Nem zet kö zi gya kor la tok,
Nyi tott Ég bolt, VIP szál lí tás stb.), ha zai szál lí tó esz köz zel
vég zett, fo rint ban és kül föl di fi ze tõ esz köz ben fel me rü lõ
do lo gi jel le gû lé gi szál lí tá si ki adá so kat – lég tér nyi tás, lég -
tér hasz ná lat, a re pü lõ gé pek és he li kop te rek üzem anyag,
rep tér bér le ti, rep té ril le ték és ha tár nyi tás költ sé ge it – a HM
FLÜ ön ál ló cím rend kó don el kü lö nít ve, a sa ját költ ség ve -
té si ke re te ter hé re ter ve zi meg.

b) A több nem ze ti sé gû egy sé gek fenn tar tá sá val és ké -
pes ség ki ala kí tá sá val kap cso la tos lo gisz ti kai és el he lye zé si 
jel le gû ki adá so kat a HM FLÜ, az MH ÖHP és a HM IÜ sa -
ját költ ség ve té si ke re té ben ter ve zi.

c) Kül föl di hall ga tók el lá tá si fel té te le i nek és já ran dó sá -
ga i nak ki adá sai a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem
(a továb biak ban: ZMNE) in téz mé nyi költ ség ve té sé ben ke -
rül nek meg ter ve zés re.

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

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

(18) A nem zet kö zi ke re tek ter hé re ter ve zett sze mé lyi
jel le gû ki adá so kat brut tó sí ta ni kell. A brut tó sí tott sze mé lyi 
jel le gû ki adá so kat ter he lõ TB já ru lék a brut tó sí tott összeg
50%-ának 29%-a.

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

(20) A nem zet kö zi fel ada to kat a 4. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott Nem zet kö zi CRK-ra le het csak le ter vez ni.

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

16.  §

(1) A 97/2003. HM ut. elõ írásait figye lembe vé ve kül -
föl di ki kül de tés cí mén, a két ol da lú nem zet kö zi kap cso la -
tok ból ere dõ kü lön fé le ren dez vé nyek ki adá sa it a sa ját
költ ség ve té si ke re te ter hé re csak az MK KFH és az MK
KBH ter vez he ti, meg fe le lõ szám sza ki alá tá masz tás sal.

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

Az elemi költségvetés tervezésének
egyéb speciális szabályai

17.  §

(1) Az SGSZ-ek össze vont szám sza ki bi zo nyí tást és
szö ve ges in dok lást ké szí te nek a pénz ügyi és a lo gisz ti kai
jel le gû elõ irány za tok ra vo nat ko zó an, a 11.  § (8) be kez dé -
sé ben em lí tett adat szol gál ta tást is figye lembe vé ve.

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

(3) A költ ség ve té si ja vas la tok ban csak azon anyag nem -
fe le lõ si kör be tar to zó elõ irány za tok sze re pel het nek, amely 
anyag nem fe le lõs sel az adott szer ve zet ren del ke zik.

(4) Az ÁEK a költ ség ve té si terv ja vas la tát a HM KGIR
rend szer ben ki ala kí tott CRK-nak meg fele lõen, telep -
helyenkénti bon tás ban ké szí ti el. Az így el ké szí tett ja vas -
lat ról CRK-ként, ki emelt elõ irány zat sze rin ti bon tás ban
össze sí tést is kell ké szí te ni.

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

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

köz re mû kö dés;
– HM–I ob jek tum üze mel te té se;
– is ko la rend sze ren kí vü li kép zé si fel adat ki adá sai;
– esély egyen lõ sé gi fel ada tok;
– is ko la rend sze rû kép zés;
– re kon ver zi ós prog ram ki adá sai;
– tu do mány szer ve zés sel kap cso la tos fel ada tok;
b) a HM hi va ta lai költ ség ve té si al cí men:
– a HM KPÜ köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tá ban:
– egy részt a biz to sí tá si dí jak, a szer zõ dé ses ka to ná nak

je lent ke zõk uta zá si költ ség áta lá nya és egyéb köz pon ti te -
vé keny ség;

– más részt a mun kál ta tót ter he lõ SZJA, re ha bi li tá ci ós
hoz zá já ru lás, a köz pon ti kár té rí té sek, tár sa dal mi szer vek
tá mo ga tá sa, szo ciá lis se gély és egyéb köz pon ti te vé keny -
ség;

– a HM KGIR költ ség ve té se;
– a HM FLÜ költ ség ve té sé ben:
– a LOA szál lí tá si költ sé gei, a BIR üze mel te té si ki -

adásai, LINK ter mi nal és egyéb köz pon ti te vé keny ség;
– a K+F fel ada tok;
– a HM FLÜ a JAS–39 Gri pen bér le ti szer zõ dés sel kap -

cso la tos va la mennyi ki adást az érin tett szer vek kel (HM IÜ 
stb.) egyez te tet ten költ ség ve té si cím/al cím, ki emelt elõ -
irány zat és azon be lül fõ köny vi szám la szá mos bon tás ban
ter ve zi;

c) a HM hát tér in téz mé nyei költ ség ve té si al cí men a
HM IÜ költ ség ve té si terv ja vas la tá ban:

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

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

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

mel kap cso la tos fel ada tok.

(6) A HM IÜ az (5) be kez dés a) pont já nak har ma dik
fran cia be kez dé sé ben és a c) pont já ban fel so rolt fel ada tai
(az egyes fel ada to kat és az azok hoz kap cso ló dó ki adá si
elõ irány za to kat rész le te sen tar tal ma zó), va la mint a HM
FLÜ a K+F fel ada tok ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tát
ön ál ló CRK-n és kü lön ok má nyo kon ter ve zi.

(7) A HM IÜ a meg ala po zott dön tés ho za tal hoz szük sé -
ges mély ség ben rész le te zett szám sza ki és szö ve ges in dok -
lás sal is alá tá masz tott terv ja vas la tai össze ál lí tá sá nál ki -
emelt fi gyel met for dít son a 88/2007. HM ut.-ban – kü lö nö -
sen a 10.  §-ában – elõ ír tak ra az zal, hogy az in téz mé nyi
(csa pat-) és a nem zet kö zi (köz pon ti-) költ ség ve té si elõ -
irány zat-szük ség le té rõl ön ál ló terv ja vas la tot ké szít sen el.

(8) A HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei,
va la mint az SGSZ-ek kü lön ter vez zék meg az el lá tó köz -
pon tok ál tal – a pénz ke ret-gaz dál ko dás ke re té ben – biz to -
sí tás ra ke rü lõ kész le te ket. Az ezi rá nyú igé nyek egy pél dá -
nyát a HM FLÜ-nek 2008. feb ru ár 5-éig küld jék meg.
A pénz ke ret-gaz dál ko dás ke re té ben köz pon ti el lá tás út ján
biz to sí tás ra ke rü lõ esz kö zök re, va la mint anya gok ra – el -
térõ ren del ke zés ki vé te lé vel – elõ irány za tot nem ter vez -
het nek.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti szer ve ze tek a ter ve zés so rán
az el he lye zé si és lo gisz ti kai igé nye i ket a HM IÜ-vel, va la -
mint a HM FLÜ-vel egyez tes sék.

(10) A 2008. év ben meg ren de zés re ke rü lõ „Nem zet kö zi 
Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Be mu ta tó”-val kap cso lat ban
fel me rü lõ pénz ügyi és lo gisz ti kai jel le gû fel ada tok ról az
érin tett szer ve ze tek kü lön, ön ál ló költ ség ve té si ja vas la tot
ké szí te nek.

18.  §

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

(2) A he lyi leg kész pénz ben ki fi ze tés re ke rü lõ ki adá sok
kö rét a kincs tá ri szám la ke ze lés és pénz for ga lom rend jé rõl
 szóló 438/2007. HM KPÜ in téz ke dés 26. és 74. pont jai tar -
tal maz zák.

A felterjesztés, felülvizsgálat rendje

19.  §

Az MH csa pat költ ség ve té se ese té ben a HM KPÜ és a
HM FLÜ ál tal – az MH ÖHP és az MH HEK köz re mû kö -
dé sé vel – össze ál lí tott ele mi költ ség ve té si terv ja vas la to -
kat, a pénz ügyi, va la mint a lo gisz ti kai jel le gû elõ irány za -
tok ra kü lön-kü lön el ké szí tett szám sza ki bi zo nyí tá so kat a
kö vet ke zõk sze rint kell össze sí te ni:

a) 2/1. al cím vo nat ko zá sá ban:
– HVK egyéb köz vet len szer ve ze tei (MH Mû ve le ti

Köz pont, MH Tá mo ga tó Dan dár, MH Geo in for má ci ós
Szol gá lat, MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis, MH Ki ni zsi Pál
Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la);

– HM Sze mély ze ti Fõ osz tály alá ren delt jei (MH Ka to nai
Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont, MH Kelet-
 magyarországi Te rü le ti Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság, MH
Nyu gat-ma gyar or szá gi Te rü le ti Had ki egé szí tõ Parancs -
nokság, MH Ren del ke zé si ál lo má nya);

– MH HEK.
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b) 2/2. al cím vo nat ko zá sá ban:
– MH ÖHP és alá ren delt szer ve ze tei.

20.  §

(1) A HM KPÜ ré szé re ere det ben és elekt ro ni kus for -
má ban kül di meg:

– a HM FLÜ a 2. Ma gyar Hon véd ség cím hez tar to zó
egyes hon vé del mi szer ve ze tek terv ja vas la ta i nak egy pél -
dá nyát, va la mint azok 19.  § a)–b) pon tok sze rin ti össze sí -
té sé nek egy pél dá nyát,

– a HM igaz ga tá sa, hi va ta lai és hát tér in téz mé nyei al cí -
mek szer ve ze tei a csapat és köz pon ti költ ség ve té si terv ja -
vas la ta ik két pél dá nyát,

– a HM FLÜ a Gri pen fel adat tal kap cso la to san az érin -
tett szer ve ze tek ál tal ter ve zett va la mennyi ki adást al cí -
men ként és szer ve ze ten ként ki mu tat va, ki emelt elõ irány -
za ton ként össze sít ve,

– az MK KFH, az MK KBH, a ZMNE, a Ka to nai
Ügyész sé gek és az ÁEK terv ja vas la ta i kat két pél dány ban.

(2) Az ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tok az érin tett ka -
to nai szer ve ze tek pa rancs no ká nak (ve ze tõ jé nek), a HVK
egyéb köz vet len szer ve ze tei CRK ese té ben a HM HVKF
he lyet te se, a HM Igaz ga tá sa al cím ese té ben pe dig a HM
ka bi net fõ nök alá írá sá val ke rül je nek fel ter jesz tés re (meg -
kül dés re).

21.  §

Az el ké szí tett, illetve fe lül vizs gált költ ség ve té si terv ja -
vas la tok HM KPÜ-re tör té nõ meg kül dé sé nek ha tár ide je:

a) az SGSZ-ek ese té ben 2008. feb ru ár 12.;

b) az 1. Hon vé del mi Mi nisz té rium költ ség ve té si cím -
hez tar to zó hon vé del mi szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban
2008. feb ru ár 12.;

c) a HM KPÜ ál tal – az MH-t érin tõ en – el ké szí tett
pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok te kin te té ben 2008. feb -
ruár 14.;

d) a HM IÜ és az egyéb, köz pon ti költ ség ve té si, illetve
tár ca szin tû fel adat tal össze füg gõ terv ja vas la tot össze ál lí tó
hon vé del mi szer ve ze tek te kin te té ben 2008. feb ru ár 14.;

e) a HM FLÜ-nek a HM HVKF ál tal jó vá ha gyott
 logisztikai jel le gû csa pat költ ség ve té si és egyez te tett köz -
pon ti költ ség ve té si elõ irány za ti terv ja vas la tát il le tõ en
– be le ért ve az MH HEK in téz mé nyi és köz pon ti költ ség ve -
té sét, a Gri pen fel adat össze sí tett és egyéb tár ca szin tû
(K+F, ka taszt ró fa vé del mi, fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni -
kus in for má ció vé de lem stb.) fel ada tok költ ség ve té sét is –
2008. feb ru ár 21.;

f) a 15.  §-ban fog lalt nem zet kö zi fel ada tok költ ség ve té -
si terv ja vas la tai ese té ben 2008. feb ru ár 14.;

g) az egyéb, éves szin ten elõ re nem ter vez he tõ nem zet -
kö zi fel ada tok, va la mint a Vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek 
ke re té ben tet t új fel aján lá sok költ ség ve té si elõ irány zat igé -
nye it a 83/1998. HM ut.-ban fog lal tak nak meg fele lõen a
ren dez vény meg kez dé se elõtt, a 15.  § (3), (11) be kez dé se i -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõk re te kin tet tel kell meg kül de ni
a HM KPÜ ré szé re.

A költségvetési tervjavaslatok jóváhagyásra való
felterjesztésének rendje

22.  §

(1) A be nyúj tott ele mi költ ség ve té si terv ja vas la tok jó -
vá ha gyás ra va ló fel ter jesz té sét a HM KPÜ hajt ja vég re.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si terv ja vas la tok vo nat ko zá -
sá ban:

a) a HM FLÜ tel jes kö rû ele mi köz pon ti lo gisz ti kai
költ ség ve té si terv ja vas la ta;

b) a HM IÜ tel jes kö rû ele mi köz pon ti költ ség ve té si terv -
ja vas la ta – ide ért ve az 1/1 HM igaz ga tá sa költség vetési al -
címen ter ve zett inf ra struk tu rá lis fel ada tok (HM I. ob jek tum
üze mel te té si) ter ve it is – a hon vé del mi mi nisz ter hez ke rül
fel ter jesz tés re.

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

a) A Gri pen fel adat tal kap cso la tos össze sí tett terv -
javaslat a hon vé del mi mi nisz ter hez ke rül felterjesz -
tésre.

b) A HM Vé del mi Ter ve zé si és Inf ra struk tu rá lis Szak -
ál lam tit kár hoz kell fel ter jesz te ni:

– a fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de -
lem mel kap cso la tos fel ada tok költ ség ve té si tervjavas -
latát;

– a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok össze sí tett költ ség ve -
té si terv ja vas la tát;

– a HM KGIR költ ség ve té si terv ja vas la tát;

– a K+F fel adat nak a HM Had erõ Ter ve zé si Fõ osz -
tállyal egyez te tett költ ség ve té si terv ja vas la tát.

(4) A csa pa tok és in téz mé nyek költ ség ve té si terv ja vas -
la tát il le tõ en a költ ség ve té si terv ja vas la to kat költ ség ve té si
(al-)cí men kén ti, illetve az 1/2, az 1/3 (al-)cí mek ese té ben
hon vé del mi szer ven kén ti, a 2/1 költ ség ve té si al cím vo nat -
ko zá sá ban pe dig cím rend kó don kén ti rész le te zett ség gel és
ezen be lül ki emelt elõ i rány za ton kén ti bon tás ban össze sí -
tet ten a hon vé del mi mi nisz ter hez kell fel ter jesz te ni.

(5) A nem zet kö zi fel ada tok költ ség ve té se it:

a) az MH PRT, a vál ság ke ze lõ bé ke mû ve le ti fel ada tok, 
va la mint a kül kép vi se le tek te kin te té ben a HM Kabinet -
fõnök;
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b) az a) pont ba nem tar to zó fel ada to kat il le tõ en a
83/1998. HM ut.-ban meg ha tá ro zot tak alap ján el ké szí tett
ese ti költ ség ve té si terv ja vas la to kat a HM vé del mi ter -
vezési és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár hagy ja jó vá.

Záró rendelkezések

23.  §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és
2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

* Az uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 15.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 2007.
évi in téz mé nyi költ ség ve té si ja vas la tok el ké szí té sé nek
rend jé rõl  szóló 11/2007. (HK 3.) HM uta sí tás ha tá lyát
vesz ti.

(3) Az uta sí tás 4. szá mú mel lék le tét ké pe zõ HM KGIR
cím rend kód ja i nak mó do sí tá sá ra az év kö zi vál to zá sok nak
meg fele lõen a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja sa ját ha tás kör ben 
in téz ke dik.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter
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1. sz. melléklet a 3/2008. (HK 3.) HM utasításhoz

MINTA
Számszaki bizonyítás

GSZ: CRK: (ezer Ft-ban)

Szám la-
cso port

Fõ köny vi-
szám la

Al-
szám la

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

TERVEZÉSI
Nor ma sze rin ti

 illetményes a ter ve zé si
idõ szak ra

Vál toz ta -
tás az elöl -
já ró szerv

ál talIdõ szak
Mér t.

 egység
Mé rõ-
szám

Nor ma

11 Tá bor no kok, tisz tek alap il let mé nye 1 év fõ 10 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek alap il let mé nye 1 év fõ 4 500

:  : :

:  :

51111 Alap il let mé nyek 14 500

11 Tá bor no kok, tisz tek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 50% 5 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 15% 675

:  : :

:  : :

51112 Il let mény ki egé szí té sek 5 675

5111 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok ki adá si elõ irány za ta: 20 175

51–52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20 175
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szám
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11 Tá bor no kok, tisz tek alap il let mé nye 1 év fõ 10 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek alap il let mé nye 1 év fõ 4 500

:  : :

:  :

51111 Alap il let mé nyek 14 500

11 Tá bor no kok, tisz tek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 50% 5 000

12 Zász ló sok, tiszt he lyet te sek il let mény ki egé szí té se 1 év fõ 15% 675

:  : :

:  : :

51112 Il let mény ki egé szí té sek 5 675

5111 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok ki adá si elõ irány za ta: 20 175

51–52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20 175



2. sz. melléklet a 3/2008. (HK 3.) HM utasításhoz

MINTA

KIMUTATÁS
a pénzügyi jellegû (99) AN-elõirányzatokról

194 szám la cso port Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tá si köl csö nök ÁHT-n kí vül re Meg jegy zés

1942 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtásának elõirányzata

1943 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülésének elõirányzata

51–52 számlacsoport Személyi juttatások

53 számlacsoport Munkaadókat terhelõ járulékok

54–56 számlacsoport Dologi kiadások

552133 Szerzõdéses katonának jelentkezõk szállítási átalánydíja HM KPÜ tervezi

55219993 Bizalmi kiadások

56211 Belföldi kiküldetés

56212 Külföldi kiküldetés

562131 Norma szerinti reprezentációs kiadások

562132 Egyéb reprezentációs költségek

57 számlacsoport 57211 Munkáltató által fizetett szja HM KPÜ tervezi

57117 Egyéb befizetési kötelezettség (rehabilitációs hozzájárulás) HM KPÜ tervezi

5721352 Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás HM KPÜ tervezi

5721353 casco biztosítás HM KPÜ tervezi

57213621 Bankköltség

57213622 Kincstári számlavezetési díj

57212 Nemzetközi tagsági díjak

58 számlacsoport Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb tb.-juttatások

58417 Egyéb pénzbeli juttatások

Meg jegy zés: a pénz ügyi jel le gû elõ irány za tok mel lett azok áfá ját is ter vez ni kell.
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3. sz. melléklet a 3/2008. (HK 3.) HM utasításhoz

MINTA

KIMUTATÁS
a jóváhagyásra javasolt költségvetési elõirányzatokról

(e Ft-ban)

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

Ki adá si elõ irány zat össze ge Költ ség ve té si tá mo ga tás össze ge

Pénz ügyi
jel le gû

Lo gisz ti kai
 jellegû

Össze sen
HM KPÜ

 részére
Szer ve zet

 részére
Össze sen

1. Sze mé lyi jut ta tá sok

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

3. Do lo gi ki adá sok

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

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

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

7. Fel újí tás

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

9. Köl csö nök

10. KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK össze sen (5+8+9):
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4. sz. melléklet a 3/2008. (HK 3.) HM utasításhoz

HM KGIR címrendkódok
(2008. 01. 01-jétõl)

Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

1/1 Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa

A101 A101 HM igaz ga tá sa, te vé keny sé ge (csapat)

1/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

A301 A301 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

A302 A302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

A303 A303 Köz pon ti kul tu rá lis, PR és mé dia fel ada tok (csapat)

A305 A305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi feladatok)
(csapat)

A313 A313 Is ko la rend sze rû kép zés (csapat)

A316 A316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– A320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

A322 A322 Int ra net és egyéb in for ma ti kai ki adás (csapat)

A323 A323 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

A328 A328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

A333 A333 ÚMFT pá lyá za ti ön rész (csapat)

A334 A334 HM I. ob jek tum in gat lan üze mel te tés (csapat)

A338 A338 Tu do mány szer ve zés sel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

A339 A339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

A342 A342 HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IÜ) (csapat)

A347 A347 Nyug dí jas ott ho ni el he lye zés igaz ga tá si fel ada tai (csapat)

A355 A355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

A356 A356 NKÖM együtt mû kö dés (csapat)

A357 A357 OSZK együtt mû kö dés (csapat)

A358 A358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

A369 A369 Re kon ver zi ós prog ram (csapat)

A371 A371 Esély egyen lõ sé gi fel ada tok (csapat)

A378 A378 KFGH il let mény el kü lö ní tés (csapat)

1/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

A502 A502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

A503 A503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

A510 A510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

A532 A532 Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok (csapat)

1/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

A910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

A001 A001 1/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

1/2 Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta lai

B101 B101 HM Vé del mi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

B102 B102 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség te vé keny sé ge (csapat)

B105 B105 HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

B107 B107 HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség te vé keny sé ge (csapat)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B108 B108 HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ki emelt in téz mé nyi fel ada tai (csapat)

B202 B202 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség te vé keny sé ge (köz pon ti)

B204 B204 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség ISZAJI te vé keny sé ge (köz pon ti)

B207 B207 HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség nem zet kö zi bank i mû ve le ti te vé keny sé ge (központi)

B211 B211 Lo gisz ti kai szer ve ze tek köz pon ti költ ség ve té se (HM FLÜ) (köz pon ti)

B284 B284 HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség KGIR köz pon ti te vé keny sé ge (központi)

1/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

B301 B301 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

B302 B302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

B304 B304 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

B319 B319 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) (csapat)

– B320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

B328 B328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

B329 B329 K+F fel adat (csapat)

– B336 NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram le bo nyo lí tá sa (csapat)

B339 B339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

B340 B340 Ho tel Ha dik és Is ten he gyi úti Ven dég ház mû kö dé si költ ség ve té se (csapat)

B341 B341 Ha zai ren dez vé nyi te vé keny sé gek költ ség ve té se (csapat)

B343 B343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

B344 B344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

B346 B346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

B355 B355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

B394 B394 Át fu tó szám lák ren de zé se/tech ni kai el szá mo lás IA JI-nál (csapat)

B401 B401 Or szág-moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (központi)

B402 B402 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

B404 B404 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

B405 B405 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi feladatok)
(központi)

B409 B409 Mû sza ki fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B410 B410 Ki kép zé si fej lesz té si ki adá sok (köz pon ti)

B414 B414 Gri pen bér le ti díj és egyéb ki adá sok (köz pon ti)

B415 B415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (központi)

B417 B417 He li kop te rek be szer zé se (köz pon ti)

B418 B418 MH ku tyás al egy ség ki adá sai (köz pon ti)

B419 B419 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) (köz pon ti)

– B420 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (központi)

B421 B421 Föld i ki szol gá ló be ren de zé sek be szer zé se (köz pon ti)

B423 B423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (központi)

B424 B424 Sze mé lyi ál lo mány egyé ni fel sze re lé sé nek és ru há za ti anya ga i nak kor sze rû sí té se (központi)

B425 B425 Hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B426 B426 Gép jár mû és BTR prog ram (köz pon ti)

B427 B427 Ve gyi vé del mi fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B428 B428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

B430 B430 Mé rés ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B431 B431 MIG–29 üzem idõ meg hosszab bí tás (köz pon ti)

B432 B432 He li kop te rek ja ví tá sa (MI–8, MI–17, MI–24) (köz pon ti)

B439 B439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

– B443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– B444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B446 B446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (központi)

B454 B454 Gri pen bér lé sé vel össze füg gõ fegy ver zet, egyéb be ren de zé si esz kö zök és anya gok be szer zé sé hez
kap cso ló dó kiadások (központi)

B455 B455 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

B460 B460 Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás adat bá zis ki ala kí tá sa (központi)

B461 B461 Egyéb gép jár mû prog ra mok, agg re gá tor és kon té ner be szer zés (köz pon ti)

B462 B462 Egyéb fegy ver ze ti prog ra mok (köz pon ti)

B463 B463 Köz le ke dé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B464 B464 Egész ség ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B465 B465 Élel me zé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B466 B466 Üzem anyag szak ági prog ra mok (köz pon ti)

B467 B467 Hu mán nyelv kép zés (köz pon ti)

B468 B468 Gri pen re pü lõk höz kap cso ló dó elekt ro ni kai és hír adó szak ági prog ra mok (központi)

B477 B477 Link 16 ké pes ség fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

B479 B479 AN–26 fel újí tás, üzem idõ hosszab bí tás (köz pon ti)

B480 B480 RH, URH be ren de zés be épí té se (köz pon ti)

B481 B481 Spe ci á lis tûz sze rész és FP ké pes ség fej lesz tés (köz pon ti)

B482 B482 Tér ké pé sze ti prog ra mok (köz pon ti)

B483 B483 Mist ral IFF be szer zés (köz pon ti)

B484 B484 Ra dar mo der ni zá ció és be szer zés (köz pon ti)

B485 B485 Op ti kai, elekt ro op ti kai esz kö zök be szer zé se (köz pon ti)

1/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

B501 B501 MH Ma nõ ver Zász ló alj (csapat)

B502 B502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

B503 B503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

B505 B505 Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

B506 B506 Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

B509 B509 HM KEHH nem zet kö zi ellen õr zés (csapat)

B510 B510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

B511 B511 MH ÖHP nem zet kö zi ellen õr zés (csapat)

B512 B512 UNFICYP (csapat)

B514 B514 Ka to nai meg fi gye lõk (csapat)

B516 B516 MH ÕBZ (csapat)

B521 B521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

B522 B522 HM KPÜ nem zet kö zi ellen õr zés (csapat)

B529 B529 HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás (csapat)

B530 B530 MK NATO Misszió Vé de lem po li ti kai Rész leg mû kö dé se (csapat)

B531 B531 MK EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let mû kö dé se (csapat)

B533 B533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

B536 B536 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem zet kö zi) (csapat)

B537 B537 NKK mû kö dé se (csapat)

B538 B538 Nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak nem fel oszt ha tó költ sé gei (csapat)

B547 B547 Fegy ver zet-el len õr zé si ke ret (csapat)

B549 B549 MH PRT (csapat)

B550 B550 UNIFIL (csapat)

B551 B551 Tar tós kül föl di is ko la rend sze rû kép zés (csapat)

B552 B552 HM FLÜ im port, ex port, tran zit fel ada tai (csapat)

B601 B601 MH Ma nõ ver Zász ló alj (köz pon ti)

B603 B603 Re gi o ná lis nyelv kép zés (köz pon ti)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

B608 B608 NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió (köz pon ti)

B610 B610 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

B612 B612 UNFICYP (köz pon ti)

B613 B613 MFO (köz pon ti)

B614 B614 Ka to nai meg fi gye lõk (köz pon ti)

B616 B616 MH ÕBZ (köz pon ti)

B641 B641 AN–26-os pi ló ták ki adá sai (köz pon ti)

B644 B644 NRF fel adat (köz pon ti)

B649 B649 MH PRT (köz pon ti)

B650 B650 UNIFIL (köz pon ti)

B653 B653 MH EUFOR Szá zad (köz pon ti)

1/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

B910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

B921 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (köz pon ti)

B001 B001 1/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

1/3 Hon vé del mi Mi nisz té rium hát tér in téz mé nyei

C106 C106 HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um te vé keny sé ge (csapat)

C107 C107 HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

C108 C108 HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat te vé keny sé ge (csapat)

C111 C111 HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség te vé keny sé ge (csapat)

C211 C211 HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség egyéb köz pon ti te vé keny sé ge (központi)

1/3 Spe ci á lis cím rend kód jai

C301 C301 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

C302 C302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

C304 C304 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

C315 C315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

C319 C319 NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem ze ti) (csapat)

– C320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

C323 C323 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

C328 C328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

C339 C339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

C342 C342 HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IÜ) (csapat)

– C343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– C344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

C346 C346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

C348 C348 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram kör nye zet szennye zé sek kár men te sí té se (csapat)

C355 C355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

C401 C401 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (központi)

C404 C404 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

C406 C406 Kór há zak köz pon ti ha tás kör ben tör té nõ fel újí tá sai (központi)

C407 C407 Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek kár men te sí té se (központi)

C411 C411 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram (köz pon ti)

C412 C412 El he lye zé si szol gál ta tás meg vá sár lá sa (ten der) (köz pon ti)

C415 C415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (központi)

– C420 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (központi)

C423 C423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (központi)
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C428 C428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

C439 C439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

C442 C442 HM–I. ob jek tum kar ban tar tás és fel újí tás (HM IÜ) (köz pon ti)

– C443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– C444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

C445 C445 HM IÜ egyéb in gat lan-fel újí tá si ki adá sai (köz pon ti)

C446 C446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (központi)

C448 C448 Lak ta nya Re konst ruk ci ós Prog ram kör nye zet szennye zé sek kár men te sí té se (központi)

C449 C449 Õr zés vé del mi fel ada tok (köz pon ti)

C451 C451 Nyug dí jas ott hon ka pa ci tás bér let „HM IÜ” (köz pon ti)

C455 C455 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

1/3 Nem zet kö zi cím rend kód jai

C601 C601 MH Ma nõ ver Zász ló alj (köz pon ti)

C610 C610 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

C616 C616 MH ÕBZ (köz pon ti)

C649 C649 MH PRT (köz pon ti)

C653 C653 MH EUFOR Szá zad (köz pon ti)

1/3 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

C910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

C920 – HM tar ta lék elõ irány zat

C921 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (köz pon ti)

C001 C001 1/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

C002 C002 1/3 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (köz pon ti)

2/1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

D103 D103 HM HVK egyéb köz vet len szer ve ze tei te vé keny sé ge (csapat), va la mint a 2/1 al cí men rend sze re sí tett
köz pon ti címrendkódok

D107 D107 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (csapat)

D108 D108 HM Sze mély ze ti Fõ osz tály alá ren delt szer ve ze te i nek te vé keny sé ge (csapat)

D211 D211 Lo gisz ti kai szer vek köz pon ti költ ség ve té se (köz pon ti)

2/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

D301 D301 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

D302 D302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

D304 D304 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

D305 D305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi feladatok)
(csapat)

D308 D308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

D315 D315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

D316 D316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– D320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

D322 D322 Int ra net és egyéb in for ma ti kai ki adás (csapat)

D328 D328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

D337 D337 Ide ig le nes ál lo mány jegy zé ken sze rep lõk el lá tá sa (csapat)

D339 D339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

– D343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

– D344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

D355 D355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)
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D358 D358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

D394 D394 Át fu tó szám lák ren de zé se/tech ni kai el szá mo lás IA JI-nál (csapat)

D401 D401 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (központi)

D402 D402 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

D404 D404 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

D405 D405 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi feladatok)
(központi)

D408 D408 Drog pre ven ci ós prog ram (köz pon ti)

D409 D409 Mû sza ki fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D410 D410 Ki kép zé si fej lesz té si ki adá sok (köz pon ti)

D414 D414 Gri pen bér le ti díj és egyéb ki adá sok (köz pon ti)

D415 D415 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (központi)

D417 D417 He li kop te rek be szer zé se (köz pon ti)

D418 D418 MH ku tyás al egy ség ki adá sai (köz pon ti)

– D420 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (központi)

D421 D421 Föld i ki szol gá ló be ren de zé sek be szer zé se (köz pon ti)

D423 D423 Fi zi kai biz ton ság és elekt ro ni kus in for má ció vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (központi)

D424 D424 Sze mé lyi ál lo mány egyé ni fel sze re lé sé nek és ru há za ti anya ga i nak kor sze rû sí té se (központi)

D425 D425 Hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D426 D426 Gép jár mû és BTR prog ram (köz pon ti)

D427 D427 Ve gyi vé del mi fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D428 D428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

D430 D430 Mé rés ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D431 D431 MIG–29 üzem idõ meg hosszab bí tás (köz pon ti)

D432 D432 He li kop te rek ja ví tá sa (MI–8, MI–17, MI–24) (köz pon ti)

D439 D439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

– D443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

– D444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

D446 D446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (központi)

D454 D454 Gri pen bér lé sé vel össze füg gõ fegy ver zet, egyéb be ren de zé si esz kö zök és anya gok be szer zé sé hez
kap cso ló dó kiadások (központi)

D455 D455 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

D459 D459 Csa pat szin tû szer ve ze tek on li ne ve ze tõi és kon fe ren cia há ló za tá nak fej lesz té se (központi)

D460 D460 Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás adat bá zis ki ala kí tá sa (központi)

D461 D461 Egyéb gép jár mû prog ra mok, agg re gá tor és kon té ner be szer zés (köz pon ti)

D462 D462 Egyéb fegy ver ze ti prog ra mok (köz pon ti)

D463 D463 Köz le ke dé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D464 D464 Egész ség ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D465 D465 Élel me zé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D466 D466 Üzem anyag szak ági prog ra mok (köz pon ti)

D467 D467 Hu mán nyelv kép zés (köz pon ti)

D468 D468 Gri pen re pü lõk höz kap cso ló dó elekt ro ni kai és hír adó szak ági prog ra mok (központi)

D477 D477 Link 16 ké pes ség fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

D479 D479 AN–26 fel újí tás, üzem idõ hosszab bí tás (köz pon ti)

D480 D480 RH, URH be ren de zés be épí té se (köz pon ti)

D481 D481 Spe ci á lis tûz sze rész és FP ké pes ség fej lesz tés (köz pon ti)

D482 D482 Tér ké pé sze ti prog ra mok (köz pon ti)

D483 D483 Mist ral IFF be szer zés (köz pon ti)

D484 D484 Ra dar mo der ni zá ció és be szer zés (köz pon ti)

D485 D485 Op ti kai, elekt ro op ti kai esz kö zök be szer zé se (köz pon ti)
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2/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

D502 D502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

D503 D503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

D510 D510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

D529 D529 HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás (csapat)

D532 D532 Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok (csapat)

D535 D535 KKH mû kö dé se (csapat)

D537 D537 NKK mû kö dé se (csapat)

D539 D539 NÖK mû kö dé se (csapat)

D601 D601 MH Ma nõ ver Zász ló alj (köz pon ti)

D602 D602 NATO és PfP tan fo lya mok (köz pon ti)

D603 D603 Re gi o ná lis nyelv kép zés (köz pon ti)

D608 D608 NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió (köz pon ti)

D610 D610 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

D612 D612 UNFICYP (köz pon ti)

D613 D613 MFO (köz pon ti)

D614 D614 Ka to nai meg fi gye lõk (köz pon ti)

D616 D616 MH ÕBZ (köz pon ti)

D641 D641 AN–26-os pi ló ták ki adá sai (köz pon ti)

D644 D644 NRF fel adat (köz pon ti)

D648 D648 MH KFOR Szá zad (köz pon ti)

D649 D649 MH PRT (köz pon ti)

D650 D650 UNIFIL (köz pon ti)

D653 D653 MH EUFOR Szá zad (köz pon ti)

2/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

D910 – Ve zér kar fõ nö ki tar ta lék elõ irány zat

D911 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

D921 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (köz pon ti)

D001 D001 2/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

D002 D002 2/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (köz pon ti)

2/2 MH ÖHP és alá ren delt szer ve ze tei

E101 E101 MH ÖHP és alá ren delt jei te vé keny sé ge (csapat)

E211 E211 MH ÖHP és alá ren delt jei köz pon ti költ ség ve té se (köz pon ti)

2/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

E301 E301 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (csapat)

E302 E302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

E304 E304 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

E305 E305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi feladatok)
(csapat)

E308 E308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

E315 E315 FP fel ada tok (had erõ fej lesz té si vál la lá sok) ki adá sai (csapat)

E316 E316 Mun ká ba he lye zést Elõ se gí tõ Bi zott ság te vé keny sé ge (csapat)

– E320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

E328 E328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

E339 E339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

– E343 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)
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– E344 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (csapat)

E355 E355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

E401 E401 Or szág-moz gó sí tás, gaz da sá gi fel ké szü lés bo nyo lí tá sa (központi)

E402 E402 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

E404 E404 ÁEK ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

E405 E405 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi feladatok)
(központi)

E408 E408 Drog pre ven ci ós prog ram (köz pon ti)

E409 E409 Mû sza ki fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

E410 E410 Ki kép zé si fej lesz té si ki adá sok (köz pon ti)

E414 E414 Gri pen bér le ti díj és egyéb ki adá sok (köz pon ti)

E417 E417 He li kop te rek be szer zé se (köz pon ti)

E418 E418 MH ku tyás al egy ség ki adá sai (köz pon ti)

E420 E420 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (központi)

E421 E421 Föld i ki szol gá ló be ren de zé sek be szer zé se (köz pon ti)

E424 E424 Sze mé lyi ál lo mány egyé ni fel sze re lé sé nek és ru há za ti anya ga i nak kor sze rû sí té se (központi)

E425 E425 Hír adó, in for ma ti kai és EHV fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

E426 E426 Gép jár mû és BTR prog ram (köz pon ti)

E427 E427 Ve gyi vé del mi fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

E428 E428 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (köz pon ti)

E430 E430 Mé rés ügyi szak ági prog ra mok (köz pon ti)

E431 E431 MIG–29 üzem idõ meg hosszab bí tás (köz pon ti)

E432 E432 He li kop te rek ja ví tá sa (MI–8, MI–17, MI–24) (köz pon ti)

E439 E439 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

E443 E443 ZMNE ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

E444 E444 MH KP Tts. Szak kép zõ Is ko la ér de ké ben fel me rült ki adá sok (köz pon ti)

E446 E446 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (központi)

E454 E454 Gri pen bér lé sé vel össze füg gõ fegy ver zet, egyéb be ren de zé si esz kö zök és anya gok be szer zé sé hez
kap cso ló dó kiadások (központi)

E455 E455 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (központi)

E459 E459 Csa pat szin tû szer ve ze tek on li ne ve ze tõi és kon fe ren cia há ló za tá nak fej lesz té se (központi)

E460 E460 Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás adat bá zis ki ala kí tá sa (központi)

E461 E461 Egyéb gép jár mû prog ra mok, agg re gá tor és kon té ner be szer zés (köz pon ti)

E462 E462 Egyéb fegy ver ze ti prog ra mok (köz pon ti)

E463 E463 Köz le ke dé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

E465 E465 Élel me zé si szak ági prog ra mok (köz pon ti)

E466 E466 Üzem anyag szak ági prog ra mok (köz pon ti)

E467 E467 Hu mán nyelv kép zés (köz pon ti)

E468 E468 Gri pen re pü lõk höz kap cso ló dó elekt ro ni kai és hír adó szak ági prog ra mok (központi)

E477 E477 Link 16 ké pes ség fej lesz té si prog ram (köz pon ti)

E479 E479 AN–26 fel újí tás, üzem idõ hosszab bí tás (köz pon ti)

E480 E480 RH, URH be ren de zés be épí té se (köz pon ti)

E481 E481 Spe ci á lis tûz sze rész és FP ké pes ség fej lesz tés (köz pon ti)

E482 E482 Tér ké pé sze ti prog ra mok (köz pon ti)

E483 E483 Mist ral IFF be szer zés (köz pon ti)

E484 E484 Ra dar mo der ni zá ció és be szer zés (köz pon ti)

E485 E485 Op ti kai, elekt ro op ti kai esz kö zök be szer zé se (köz pon ti)

2/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

E501 E501 MH Ma nõ ver Zász ló alj (csapat)
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E502 E502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

E503 E503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

E506 E506 Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés (csapat)

E508 E508 NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió (csapat)

E510 E510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

E512 E512 UNFICYP (csapat)

E513 E513 MFO (csapat)

E516 E516 MH ÕBZ (csapat)

E521 E521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

E532 E532 Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok (csapat)

E533 E533 Két ol da lú kap cso la tok (csapat)

E541 E541 AN–26-os pi ló ták ki adá sai (csapat)

E544 E544 NRF fel adat (csapat)

E548 E548 MH KFOR Szá zad (csapat)

E549 E549 MH PRT (csapat)

E550 E550 UNIFIL (csapat)

E553 E553 MH EUFOR Szá zad (csapat)

E601 E601 MH Ma nõ ver Zász ló alj (köz pon ti)

E608 E608 NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió (köz pon ti)

E610 E610 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (köz pon ti)

E612 E612 UNFICYP (köz pon ti)

E613 E613 MFO (köz pon ti)

E614 E614 Ka to nai meg fi gye lõk (köz pon ti)

E616 E616 MH ÕBZ (köz pon ti)

E641 E641 AN–26-os pi ló ták ki adá sai (köz pon ti)

E644 E644 NRF fel adat (köz pon ti)

E648 E648 MH KFOR Szá zad (köz pon ti)

E649 E649 MH PRT (köz pon ti)

E650 E650 UNIFIL (köz pon ti)

E653 E653 MH EUFOR Szá zad (köz pon ti)

2/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

E910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

E921 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (köz pon ti)

E001 E001 2/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

3/1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

G101 G101 MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

3/1 Spe ci á lis cím rend kód jai

G302 G302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

G328 G328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

G339 G339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

G352 G352 EG 0400 Stra té gi ai fel de rí tõ ké pes ség (csapat)

G355 G355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

3/1 Nem zet kö zi cím rend kód jai

G521 G521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

G549 G549 MH PRT (csapat)
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3/1 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

G910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

G001 G001 3/1 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

3/2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal

H101 H101 MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal te vé keny sé ge (csapat)

3/2 Spe ci á lis cím rend kód jai

H302 H302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

H328 H328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

H339 H339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

H355 H355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

3/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

H549 H549 MH PRT (csapat)

3/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

H910 – Al cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

H001 H001 3/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

4/0 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

I101 I101 ZMNE tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott alap te vé keny sé ge (csapat)

I102 I102 ZMNE be vé tel bõl fi nan szí ro zott alap te vé keny sé ge (csapat)

4/0 Spe ci á lis cím rend kód jai

I302 I302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

I305 I305 Nuk le á ris bal eset el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban való köz re mû kö dés (Ka taszt ró fa vé del mi feladatok)
(csapat)

I328 I328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

I339 I339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

I346 I346 Gri pen re pü lõ gé pek bér lé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ ha zai ki adá sok (csapat)

I353 I353 Ül lõi úti bá zis üze mel te té se (csapat)

I355 I355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

I358 I358 Is ko la rend sze ren kí vü li kép zé sek (csapat)

4/0 Nem zet kö zi cím rend kód jai

I502 I502 NATO és PfP tan fo lya mok (csapat)

I503 I503 Re gi o ná lis nyelv kép zés (csapat)

I510 I510 Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

I521 I521 Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek (csapat)

4/0 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

I910 – Cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

I001 I001 4 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

5/0 Ka to nai ügyész sé gek

J101 J101 Ka to nai ügyész sé gek te vé keny sé ge (csapat)
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

5/0 Spe ci á lis cím rend kód jai

J302 J302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

J328 J328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

J339 J339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

J355 J355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

5/0 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

J910 – Cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

J001 J001 5 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

6/0 Egész ség ügyi in té ze tek

K108 K108 HM ÁEK Bu da pest, Ró bert Ká roly krt. te vé keny sé ge (csapat)

K109 K109 HM ÁEK Bu da pest, Pod ma nicz ky u. te vé keny sé ge (csapat)

K110 K110 HM ÁEK Bu da pest, Sza na tó ri um utca te vé keny sé ge (csapat)

K111 K111 HM ÁEK Hé víz, Ady E. út te vé keny sé ge (csapat)

K112 K112 HM ÁEK Hé víz, Kos suth La jos u. te vé keny sé ge (csapat)

K113 K113 HM ÁEK Ba la ton fü red, Sza bad ság u. te vé keny sé ge (csapat)

K114 K114 HM ÁEK Ve rõ ce te vé keny sé ge (csapat)

6/0 Spe ci á lis cím rend kód jai

K302 K302 Ha zai gya kor la tok és ki kép zé sek (csapat)

K308 K308 Drog pre ven ci ós prog ram (csapat)

– K320 Meg szû nõ (meg szûnt) szer ve ze tek te vé keny sé gé nek el kü lö ní té se a jog utód szer ve zet nél (csapat)

K328 K328 Ár víz vé de lem mel kap cso la tos fel ada tok (csapat)

K339 K339 Kincs tá ri in gat lan va gyon ér té ke sí té sé nek, hasz no sí tá sá nak be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

K355 K355 Kincs tá ri ingó tár gyi esz kö zök és kész le tek ér té ke sí té sé nek be vé te lei, azok fel hasz ná lá sai (csapat)

6/0 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

– K008 HM ÁEK tech ni kai kód (HM KPÜ IAJI)

K910 – Cím tar ta lék elõ irány zat (csapat)

K011 K011 6 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja) (csapat)

8/1 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Be ru há zás

M101 M101 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok

M102 M102 La kás tá mo ga tás

M103 M103 La kás épí tés

M104 M104 MH Köz pon ti Hon véd kór ház

8/2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – Ága za ti cél elõ irány za tok

N202 N202 Nem zet kö zi kár té rí tés

N204 – Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak kiadásaihoz

– N205 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz (Ny. Alap)

– N206 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz (E. Alap)

N211 N211 Ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban

N213 N213 HM Hon véd Kul tu rá lis Szol gál ta tó kht. kv. tá mo ga tá sa

N214 N214 HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós kht. kv. tá mo ga tá sa

N216 N216 HM Tér ké pé sze ti kht. kv. tá mo ga tá sa
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Al kal ma zott kód
A kód je len té se

elõ irány zat tel je sí tés

N217 N217 Mo nos to ri Erõd kht. kv. tá mo ga tá sa

N218 N218 Pé csi Tu do mány egye tem (kv.) tá mo ga tá sa

N220 N220 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz

N222 N222 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány fel adat terv ében sze rep lõ fel ada tok támogatása

N223 N223 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal adott jut ta tá sok támogatása

N224 N224 Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa

N227 N227 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Kul tu rá lis pá lyá za tok alapján)

N228 N228 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa pá lyá za tok alapján)

N229 N229 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa (Kom mu ni ká ci ós pá lyá za tok alapján)

N230 N230 A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal össze füg gés ben fel me rült, a MÁK ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok díjai

N231 N231 MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá tott re kon ver zi ós célú fel ada tok támogatása

N232 N232 Hon véd szak szer ve zet tá mo ga tá sa

N233 N233 Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze té nek tá mo ga tá sa

N234 N234 Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

N235 N235 Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa

N236 N236 Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság tá mo ga tá sa

N237 N237 Er nyõ szer ve ze tek tá mo ga tá sa

N238 N238 Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa

N239 N239 Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK) Or szá gos Szö vet sé ge

N240 N240 Hon véd sé gi Nyug dí jas Klu bok (HNYK) Or szá gos Szö vet sé ge

N241 N241 Ma gyar Tar ta lé ko sok Szö vet sé ge (MATASZ)

N242 N242 Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge (MEASZ)

N243 N243 Ma gyar Hu szár és Ka to nai Ha gyo mány õr zõ Szö vet ség (MHKHSZ)

N244 N244 Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK) Szé kes fe hér vá ri Egyesülete

N246 N246 Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat ma rad vá nyá nak befizetése

N247 N247 Bu dai Gyer mek kór ház és Ren de lõ in té zet Kht. tá mo ga tá sa

N248 N248 Bu da pes ti Hon véd Sport egye sü let tá mo ga tá sa

N249 N249 Hon véd Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa

N250 N250 Ma gyar Fut ball Aka dé mia Ala pít vány tá mo ga tá sa

N251 N251 Ha di rok kan tak, Ha di öz ve gyek és Ha di ár vák Or szá gos Nem ze ti Szö vet ség támogatása

8/2 Nem zet kö zi cím rend kód jai

N526 N526 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez

N528 N528 Vé del mi mi nisz te ri ta lál ko zó

N534 N534 Egyéb uni ós be fi ze té sek

N542 N542 Vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ke re té ben fel aján lott alegységek

8/2 Tar ta lék és tech ni kai cím rend kód jai

N911 N911 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék

N001 N001 8/2 Tech ni kai kód (csak a HM KPÜ hasz nál hat ja)

A cím rend kó dok kö zött olya nok is sze re pel nek, me lyek re 2008. év ben már elõ irány zat nem ke rül biz to sí tás ra, ezen
cím rend kó dok csak az eset le ges ma rad vá nyok, illetve pénz esz köz el szá mo lá sok ese té ben al kal maz ha tó ak. Ezen cím -
rend kó dok fe lül vizs gá la tá ra és utó la gos le zá rá sá ra 2008. áp ri li sá ban sor ke rül.

A meg ne ve zé sek vál to zá sa  miatt a 2003–2007. évek re tör té nõ le kér de zé sek nél, a kó dok hoz, az ak kor ha tá lyos cím -
rend kód jegy zék bõl, az ak tu á lis meg ne ve zé se ket hoz zá kell ren del ni!
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SPECIÁLIS FELADATOK ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁSA
(2008. 01. 01-jétõl)

Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

1. Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása A301; B301;
C301; D301; E301

B401; C401;
D401; E401

OMGF

2. Hazai gyakorlatok és kiképzések A302; B302;
C302; D302;
E302; G302;
H302; I302; J302;
K302

B402; D402; E402 HGYK

3. Központi kulturális, PR és média feladatok A303

4. ÁEK érdekében felmerült kiadások B304; C304;
D304; E304

B404; C404;
D404; E404

AEKK

5. Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való
közremûködés (Katasztrófavédelmi feladatok)

A305; D305;
E305; I305

B405; D405; E405 NBEF

6. Kórházak központi hatáskörben történõ felújításai C406 KKOF

7. Szennyezõ források, szennyezett területek kármentesítése C407 SZFK

8. Drogprevenciós program D308; E308;
K308

D408; E408 DROG

9. Mûszaki fejlesztési program B409; D409; E409 MUPR

10. Kiképzési fejlesztési kiadások B410; D410; E410 KIFK

11. Laktanya Rekonstrukciós Program C411

12. Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása (tender) C412

13. Iskolarendszerû képzés A313

14. Gripen bérleti díj és egyéb kiadások B414; D414; E414 GRIP

15. FP feladatok (haderõfejlesztési vállalások) kiadásai C315; D315; E315 B415; C415;
D415

FPAA

16. Munkábahelyezést Elõsegítõ Bizottság tevékenysége A316; D316;
E316

MEBT

17. Helikopterek beszerzése B417; D417; E417 HELB

18. MH kutyás alegység kiadásai B418; D418; E418 KUTY

19. NSIP Programiroda tevékenysége (nemzeti) B319; C319 B419 NSIN

20. Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének
elkülönítése a jogutód szervezetnél

A320; B320;
C320; D320;
E320; K320

B420; C420;
D420; E420

–

21. Földi kiszolgáló berendezések beszerzése B421; D421; E421 FKBB

22. Intranet és egyéb informatikai kiadás A322; D322 INTR

23. Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel
kapcsolatos feladatok

A323; C323 B423; C423;
D423

FBEI

24. Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati
anyagainak korszerûsítése

B424; D424; E424 SZEM

25. Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program B425; D425; E425 HEHV

26. Gépjármû és BTR program B426; D426; E426 GBTR

27. Vegyivédelmi fejlesztési program B427; D427; E427 VEFP

28. Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok A328; B328;
C328; D328;
E328; G328;
H328; I328; J328;
K328

B428; C428;
D428; E428

ARVI

29. K+F feladat B329

30. Mérésügyi szakági programok B430; D430; E430 MESP

31. MIG–29 üzemidõ meghosszabbítás B431; D431; E431 MIGU

32. Helikopterek javítása (MI–8, MI–17, MI–24) B432; D432; E432 HELI

33. ÚMFT pályázati önrész A333
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

34. HM I. objektum ingatlan üzemeltetés A334

35. üres

36. NATO Biztonsági Beruházási Program lebonyolítása B336

37. Ideiglenes állományjegyzéken szereplõk ellátása D337

38. Tudományszervezéssel kapcsolatos feladatok A338

39. Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának
bevételei, azok felhasználásai

A339; B339;
C339; D339;
E339; G339;
H339;
I339; J339;
K339

B439; C439;
D439; E439

KVER

40. Hotel Hadik és Istenhegyi úti Vendégház mûködési
költségvetése

B340

41. Hazai rendezvényi tevékenységek költségvetése B341

42. HM–I. objektum karbantartás és felújítás (HM IÜ) A342; C342 C442 HMIO

43. ZMNE érdekében felmerült kiadások B343; C343;
D343; E343

B443; C443;
D443; E443

KTZM

44. MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások B344; C344;
D344; E344

B444; C444;
D444; E444

KTKP

45. HM IÜ egyéb ingatlan-felújítási kiadásai C445

46. Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban felmerülõ hazai
kiadások

B346; C346; I346 B446; C446;
D446; E446

GRIH

47. Nyugdíjas otthoni elhelyezés igazgatási feladatai A347

48. Laktanya Rekonstrukciós Program környezetszennyezések
kármentesítése

C348 C448 LARE

49. Õrzésvédelmi feladatok C449

50. üres

51. Nyugdíjas otthon kapacitás bérlet „HM IÜ” C451

52. EG 0400 Stratégiai felderítõ képesség G352

53. Üllõi úti bázis üzemeltetése I353

54. Gripen bérlésével összefüggõ fegyverzet, egyéb berendezési
eszközök és anyagok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások

B454; D454; E454 GRIF

55. Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének
bevételei, azok felhasználásai

A355; B355;
C355; D355;
E355; G355;
H355; I355; J355;
K355

B455; C455;
D455; E455

KIER

56. NKÖM együttmûködés A356

57. OSZK együttmûködés A357

58. Iskolarendszeren kívüli képzések A358; D358; I358 IRKK

59. Csapatszintû szervezetek online vezetõi és konferencia
hálózatának fejlesztése

D459; E459

60. Befogadó Nemzeti Támogatás adatbázis kialakítása B460; D460; E460 BNTA

61. Egyéb gépjármû programok, aggregátor és konténer beszerzés B461; D461; E461 EGPA

62. Egyéb fegyverzeti programok B462; D462; E462 EFPR

63. Közlekedési szakági programok B463; D463; E463 KOPR

64. Egészségügyi szakági programok B464; D464 EUSZ

65. Élelmezési szakági programok B465; D465; E465 ELME

66. Üzemanyag szakági programok B466, D466; E466 UZEP

67. Humán nyelvképzés B467; D467; E467 HUMA

68. Gripen repülõkhöz kapcsolódó elektronikai és híradó szakági
programok

B468; D468; E468 GHIR

69. Rekonverziós program A369
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fel adat cím

70. üres

71. Esélyegyenlõségi feladatok A371

72. üres

73. üres

74. üres

75. üres

76. üres

77. Link 16 képességfejlesztési program B477; D477; E477 LINK

78. KFGH illetményelkülönítés A378

79. AN–26 felújítás, üzemidõ hosszabbítás B479; D479; E479 ANFU

80. RH, URH berendezés beépítése B480; D480; E480 RHUR

81. Speciális tûzszerész és FP képesség fejlesztés B481, D481; E481 SPFP

82. Térképészeti programok B482; D482; E482 TERK

83. Mistral IFF beszerzés B483, D483; E483 MIFF

84. Radar modernizáció és beszerzés B484, D484; E484 RABE

85. Optikai, elektro optikai eszközök beszerzése B485, D485; E485 OPBE

86. üres

87. üres

88. üres

89. üres

90. üres

91. üres

92. üres

93. üres

94. Átfutó számlák rendezése/technikai elszámolás IAJI-nál B394, D394

NEMZETKÖZI FELADATOK ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁSA
(2008. 01. 01-jétõl)

Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fe je ze ti Fel adat cím

1. MH Ma nõ ver Zász ló alj B501; E501 B601; C601;
D601; E601

MHMZ

2. NATO és PfP tan fo lya mok A502; B502;
E502; I502,
D502

D602 TANF

3. Re gi o ná lis nyelv kép zés A503; B503;
D503; E503;
I503

B603; D603 REGI

4. üres

5. Ka na dai re pü lõ ha jó zó kép zés B505 NFTC

6. Cseh re pü lõ ha jó zó kép zés B506; E506 CSEH

8. NATO Ira ki Ki kép zõ Misszió E508 B608; D608;
E608

IKBS

9. HM KEHH nem zet kö zi ellen õr zés B509

10. Nem zet kö zi gya kor la tok és ki kép zé sek A510; B510;
D510; E510;
I510

B610; D610
C610; E610

GYAK

11. MH ÖHP nem zet kö zi ellen õr zés B511

12. UNFICYP B512; E512 B612; D612;
E612

CYPM
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Fsz. Fel adat Csapat Köz pon ti Fe je ze ti Fel adat cím

13. MFO E513; B613; D613;
E613

MFOM

14. Ka to nai meg fi gye lõk B514 B614; D614;
E614

KMFM

15. üres

16. MH ÕBZ B516; E516 B616, C616;
D616; E616

KFOR

17. üres

18. üres

19. üres

20. üres

21. Mul ti la te rá lis ren dez vé nyek B521; E521;
G521; I521

MULT

22. HM KPÜ nem zet kö zi ellen õr zés B522

23. üres

24. üres

25. üres

26. Hoz zá já ru lás a NATO költ sé ge ve té sé hez N526 NAKV

27. üres

28. Vé del mi mi nisz te ri ta lál ko zó N528

29. HM FLÜ nem ze ti tá mo ga tás B529; D529 NTSZ

30. MK NATO Misszió Vé de lem po li ti kai Rész leg mû kö dé se B530 VPRM

31. MK EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let mû kö dé se B531 EBES

32. Nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós fel ada tok A532; D532;
E532

NKFA

33. Két ol da lú kap cso la tok B533; E533 BILK

34. Egyéb uni ós be fi ze té sek N534

35. KKH mû kö dé se D535

36. NSIP Prog ram iro da te vé keny sé ge (nem zet kö zi) B536

37. NKK mû kö dé se B537; D537 NKKM

38. Nem zet kö zi fel ada tok ki szol gá lá sá nak nem fel oszt ha tó költségei B538

39. NÖK mû kö dé se D539

40. üres

41. AN–26-os pi ló ták ki adá sai E541 B641; D641;
E641

ANPK

42. Vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ke re té ben fel aján lott alegységek N542

43. üres

44. NRF fel adat E544 B644; D644;
E644

NRFM

45. üres

46. üres

47. Fegy ver zet-el len õr zé si ke ret B547

48. MH KFOR Szá zad E548 D648; E648 KFSZ

49. MH PRT B549; E549;
G549; H549

B649; C649;
D649; E649

PRTM

50. UNIFIL B550; E550 B650; D650;
E650

UNIF

51. Tar tós kül föl di is ko la rend sze rû képzés B551

52. HM FLÜ im port, ex port, tran zit fel ada tai B552

53. MH EUFOR Szá zad E553 B653; C653;
D653; E653

EUFO

210 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



5. sz. melléklet a 3/2008. (HK 3.) HM utasításhoz

A nemzetközi feladatok felett felügyeletet gyakorló személyek és a keretgazda szervezetek

Fel adat meg ne ve zé se
Szak mai fel ügye le tet

gya kor ló
Ke ret gaz da

NATO és PfP tanfolyamok HM HVKF h. HM SZF

Regionális nyelvképzés HM HVKF h. HM SZF

Tartós Iskolarendszerû Képzés HM HVKF h. HM SZF

Cseh repülõhajózó kiképzés HM HVKF h. MH ÖHP

Kanadai repülõgép-vezetõ képzés HM KBF HM KPÜ

Kanadai repülõgép-vezetõ képzés logisztikai biztosítása HM KBF HM FLÜ

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések HM HVKF h. HM HKF

UNFICYP HM VP SZÁT MH ÖHP

MFO HM VP SZÁT MH ÖHP

UNIFIL HM VP SZÁT MH MK

Katonai Megfigyelõk HM VP SZÁT MH MK

KFOR század HM VP SZÁT MH ÖHP

NTM–I törzstisztek (Irak) HM VP SZÁT MH ÖHP

KFOR ÖBZ HM VP SZÁT MH ÖHP

MH PRT és egyéni beosztásúak HM VP SZÁT MH ÖHP

EUFOR század HM VP SZÁT MH ÖHP

NRF feladatok HM VP SZÁT MH ÖHP

EU Battle Group HM VP SZÁT MH ÖHP

Manõver zászlóalj HM VP SZÁT MH ÖHP

Multilaterális együttmûködés HM VP SZÁT HM VPF

Kétoldalú kapcsolatok HM VP SZÁT HM NEF

MH KKH HM VP SZÁT HM HVKF h.

MH NKK HM VP SZÁT HM HVKF h.

MH NÖK HM VP SZÁT HM HVKF h.

MK ÁNK VPR HM VP SZÁT HM VPF

MK ÁEK KK HM VP SZÁT HM VPF

HM FLÜ nemzeti támogatás HM VTI SZÁT HM FLÜ

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz HM VTI SZÁT HM FLÜ

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM VTI SZÁT HM KPÜ

Egyéb uniós befizetések HM VTI SZÁT HM KPÜ

AN–26-os pilóták pénzügyi jellegû kiadásai HM HVKF h. MH ÖHP
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Fel adat meg ne ve zé se
Szak mai fel ügye le tet

gya kor ló
Ke ret gaz da

Nemzetközi kommunikációs feladatok HM KBF HM KTF

Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem osztható költségei HM KBF HM FLÜ

Fegyverzet-ellenõrzés HM VP SZÁT MH MK

HM KEHH nemzetközi ellenõrzés HM VTI SZÁT HM KEHH

MH MK és MH ÖHP békemissziós ellenõrzési feladatai HM VTI SZÁT MH MK/ MH ÖHP

HM KPÜ nemzetközi ellenõrzés HM VTI SZÁT HM KPÜ

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

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

Rö vi dí tés:
HM KBF: HM Ka bi net fõ nök
HM HVKF h: HM Hon véd Ve zér kar Ve zér ka ri Fõ nök he lyet tes
HM VTI SZÁT: HM Vé de lem gaz da sá gi és Inf ra struk tu rá lis Szak ál lam tit kár
HM VP SZÁT: HM Vé de lem po li ti kai Szak ál lam tit kár
HM VPF: HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály
HM NEF: Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály
HM SZF: Sze mély ze ti Fõ osz tály
HM KTF: Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály
HM HKF: Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály
HM FLÜ: HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség
HM KPÜ: HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
HM KEHH: HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
MH ÖHP: MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
MH MK: MH Mû ve le ti Köz pont

6. sz. melléklet a 3/2008. (HK 3.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS

A 2008. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezéséért,
felhasználásáért és elszámolásáért felelõs gazdálkodó szervezetekrõl

Cím Al cím
Jog -
cím-

cso port
Jog cím Meg ne ve zés Szak ma i lag ille té kes szer ve zet

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

HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály, HM
Inf ra struk tu rá lis ügynökség

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

HM Inf ra struk tu rá lis ügy nök ség

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

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

8 2 3 1 Hon véd szak szer ve zet (HOSZ)
HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály

8 2 3 2
Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze te
(HODOSZ)
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Cím Al cím
Jog -
cím-

cso port
Jog cím Meg ne ve zés Szak ma i lag ille té kes szer ve zet

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

HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály

8 2 3 4 Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge (CSÉSZ)

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

8 2 3 6 Egyéb tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa

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

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

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

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

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

8 2 3 12
Hon véd ség és Tár sa da lom Ba rá ti Kör (HTBK)
Szé kes fe hér vá ri Egyesülete

8 2 3 13 BHSE tá mo ga tá sa

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

8 2 3 15
Ha di rok kan tak, ha di öz ve gyek és ha di ár vák
Or szá gos Nem ze ti Szövetsége

8 2 3 16 Ma gyar Fut ball Aka dé mia Ala pít vány tá mo ga tá sa

8 2 5
Köz hasz nú tár sa sá gok ál tal el lá tott ál lam i
fel ada tok fi nan szí ro zá sa

HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály

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

8 2 16 Vé del mi Mi nisz te ri ta lál ko zó HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

8 2 24 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

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

HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség

8 2 29
Ma gyar Ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi
Fö de rá ció területén

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um

8 2 32 1
Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes
nyug el lá tá sá nak kiadásaihoz

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

8 2 35 Egyéb uni ós be fi ze té sek HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

8 2 36
MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ál tal el lá tott
fel ada tok támogatása

HM Sze mély ze ti Fõ osz tály

8 2 37 Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó Fõ osz tály

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

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

8 2 39 2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

3/2008. (HK 3.) 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. február havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

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

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

4/2008. (HK 3.) HM JSZÁT–HM HVKF

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

a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatainak 
híradó, informatikai és információvédelmi

támogatásáról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2008. (HK 3.) HM HVKF

p a  r a n c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
10/2008. (HK 3.) HM HVKF

p a  r a n c s a

a „Centrifugal Force / Combined Endeavor 2008”
nemzetközi híradó és informatikai interoperabilitási
rendszergyakorlat elõkészítésével és végrehajtásával

kapcsolatos feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
01/2008. (HK 3.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség készletképzési
és készletlépcsõzési rendjérõl**

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök

6/2008. (HK 3.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a katonai légiforgalmi tájékoztató kiadvány, valamint 
a repüléstájékoztató kiadvány elkészítésével

és kiadásával kapcsolatos feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (3) be kez dé sé nek h) pont ja,
va la mint (4) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel az ál lam i
 repülések cél já ra szol gá ló re pü lõ tér és a ka to nai re pü lés
cél já ra föl dön te le pí tett lé gi na vi gá ci ós be ren de zés üzem -
ben tar tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 27/2001. (XI. 23.) HM
ren de let re, to váb bá az ál lam i re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég -
te rek ben vég re haj tott re pü lé sek sza bá lya i ról  szóló 3/2006. 
(II. 2.) HM ren de let 66.  §-ának a) és b), va la mint
72.  §-ának (1)–(8) be kez dé se i re – a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség Geo in -
for má ci ós Szol gá la tá ra (a továb biak ban: MH GEOSZ), az
MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság ra (a továb biak ban:
MH ÖHP) és alá ren delt je i re ter jed ki.

2. A lé gi köz le ke dés biz ton sá ga, ha té kony sá ga és rend -
sze res sé ge ér de ké ben a lé gi for ga lom szá má ra ren del ke -
zés re ál ló lég te rek rõl, re pü lõt erek rõl és el já rá sok ról meg -
fele lõen struk tu rált, idõ be ni, pon tos, tel jes és meg bíz ha tó
in for má ci ók szol gál ta tá sa cél já ból ka to nai lé gi for gal mi



 tájékoztató ki ad ványt (a továb biak ban: MILAIP) és a
nem zet kö zi re pü lés tá jé koz ta tó ki ad vá nyok ban, szak pub li -
ká ci ók ban (a továb biak ban: FLIP) tör té nõ meg je len te tés -
hez szük sé ges adat bá zist kell el ké szí te ni.

3. A nem ze ti és nem zet kö zi lé gi for gal mi tá jé koz ta tás
együt tes tel je sít he tõ sé ge ér de ké ben a MI LA IP-t és a
FLIP-et ma gyar és an gol nyel ven, a vo nat ko zó nem zet kö zi 
szab vá nyok nak meg fele lõen kell össze ál lí ta ni, nap ra ké -
szen tar ta ni, ki ad ni és szét osz ta ni.

4. Je len in téz ke dés 2. és 3. pont já ban sze rep lõ ki ad vá -
nyok össze ál lí tá sá ért, nap ra ké szen tar tá sá ért, ki adá sá ért és 
szét osz tá sá ért az MH ÖHP pa rancs no ka fe le l.

5. Az MH ÖHP pa rancs no ka a re pü lõ tér ren dek fe lül -
vizs gá la tá ra, azok tar tal mi és for mai egy sé ge sí té sé re, va la -
mint a MILAIP és a FLIP össze ál lí tá sá ra je len in téz ke dés
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 8 na pon be lül ütem ter vet ké szít, a
ki ad vá nyok nap ra ké szen tar tá sá nak, ki adá sá nak és szét -
osz tá sá nak rend jé re sa ját ha tás kör ben in téz ke dik.

6. Az MH GEOSZ együtt mû kö dés ben az MH ÖHP
Had mû ve le ti Köz pont Ka to nai Lé gi for gal mi Al osz tá lyá -
val fel mé ri a MILAIP és a FLIP össze ál lí tá sá hoz, nap ra ké -
szen tar tá sá hoz és ki adá sá hoz szük sé ges igé nye ket, va la -
mint ada to kat szol gál tat, biz to sít ja a szük sé ges do ku men -
tá ci ót és el vég zi a nyom dai mun ká la to kat.

7. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2008. má jus 31-ig ki ad ja,
a lé gi for gal mi tá jé koz ta tá sok sza bá lyo zott és el len õr zött
ki adá si rend sze ré nek (AIRAC) meg fele lõen 2008. jú ni us
5-ig köz zé te szi a MI LA IP-t és meg je len tet ni a FLIP-et.

8. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Hav ril And rás vezérezredes s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök

8/2008. (HK 3.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a „Magyar Honvédség 2008–2012. évi gyakorlatok
és kiképzési rendezvények program adatbázisa” címû

HM HKF kiadvány kiadásáról

1. A Ma gyar Hon véd ség 2008–2012. évi gya kor la tok
és ki kép zé si ren dez vé nyek prog ram já ról  szóló 1/2008.
(HK 3.) HM uta sí tás 4.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -

ma zás alap ján a fen ti cí mû HM HKF ki ad ványt az in téz ke -
dés mel lék le te ként ki adom.*

2. A HM HKF ki ad ványt a nem zet kö zi és ha zai gya kor -
la tok és ki kép zé si ren dez vé nyek ter ve zé sé vel, szer ve zé sé -
vel, irá nyí tá sá val és vég re haj tá sá val fog lal ko zó sze mé lyek 
rész le te sen, a Ma gyar Hon véd ség érin tett ál lo má nya rá juk
vo nat ko zó mér ték ben is mer jék.

3. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.**

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

 * A do ku men tu mot az érin tet tek  ok mány ként és elekt ro ni kus adat hor -
do zón (CD-n) kü lön el osz tó sze rint köz vet le nül kap ják meg.

** Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 16.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök

9/2008. (HK 3.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

az Állami Egészségügyi Központ folyamatos
mûködésének biztosításával kapcsolatos híradó

és informatikai feladatokról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 101.  § (3) be kez dé sé nek k) pont já -
ban és (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont fo lya ma tos mû kö dé sé nek
biz to sí tá sá val kap cso la tos hír adó és in for ma ti kai fel ada -
tok ról a kö vet ke zõ

intézkedést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon véd Ve zér kar fõ nök
köz vet len alá ren delt sé gé ben mû kö dõ Ma gyar Hon véd ség
Tá mo ga tó Dan dár (a továb biak ban: MH TD) szer ve ze té re
ter jed ki.

2. Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban:
ÁEK) mû kö dé sé nek fo lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké ben az
MH TD:

a) Biz to sít sa fo lya ma to san az ÁEK köz pon ti (Ró bert
Ká roly kör út) te lep he lyén az ÁEK ré szé re a te le fon köz -
pont-ke ze lõi szol gál ta tást leg fel jebb 2008. már ci us 31-ig.
Kezd je meg, és a fen ti ha tár idõ ig fe jez ze be a te le fon köz -
pont-ke ze lõi szol gál ta tás át adá sát az ÁEK ré szé re.
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b) Az ÁEK te lep he lye in lé te sí tett hír adó és in for ma ti -
kai rend sze rek üze mel te té sét fo lya ma to san ad ja át az ÁEK 
ré szé re, leg ké sõbb 2008. már ci us 31-ig.

c) Az MH hír adó és in for ma ti kai há ló za tá ra ki ter je dõ
fenn tar tá si szer zõ dé sek bõl, fel ügye le ti rend sze rek bõl az
üze mel te tés át adá sá nak meg fele lõen tö röl je az ÁEK ál tal
hasz nált esz kö zö ket és rend sze re ket.

d) Az MH zárt cé lú há ló za tá ba köz vet le nül be kap -
csolt vi dé ki ÁEK te lep he lyek (Ve rõ ce ma ros, Hé víz,
Balaton füred) fe les le ges sé vált trönk és adat áram kö re -

it, csat la ko zá si pont ja it fo lya ma to san, de leg ké sõbb
2008. már ci us 31-ig szün tes se meg.

3. Ez az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba*, és
2008. áp ri lis 30-án ha tá lyát vesz ti.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 17.
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A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnok (MH egészségügyi fõnök)
33/2008. (HK 3.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

Egy sé ges NATO Elõ írás
[STANAG 2476 – Egész ség ügyi ter ve zé si út mu ta tó
az ABV fegy ve rek al kal ma zá sa so rán ke let ke zett

egész ség ügyi vesz te ség szá mí tás hoz (bi o ló gi ai)
– 2. ki adás – AmedP–8 (B) Vo lu me II]

nem ze ti be ve ze té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK. 2.) HM uta sí tás ra, va la mint az Egy sé ges NATO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló 11/2006. (HK. 23.) HVKF el sõ
he lyet te si köz le mé nyé re – az egész ség ügyi szak fel ada tok
egy sé ges el vek sze rint tör té nõ vég re haj tá sa ér de ké ben az
Egy sé ges NATO Elõ írás [STANAG 2476 – Egész ség ügyi
ter ve zé si út mu ta tó az ABV fegy ve rek al kal ma zá sa so rán
ke let ke zett egész ség ügyi vesz te ség szá mí tás hoz (bi o ló gi ai)
– 2. ki adás – AmedP–8 (B) Vo lu me II ] – nem ze ti be ve ze -
té sé re az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze te i re és tel jes sze mé lyi ál lo má nyá ra.

2. A [STANAG 2476 – Egész ség ügyi ter ve zé si út -
mutató az ABV fegy ve rek al kal ma zá sa so rán ke let ke zett
egész ség ügyi vesz te ség szá mí tás hoz (bi o ló gi ai) – 2. ki -
adás – AmedP–8 (B) Vo lu me II] – cí mû do ku men tu mot
ezen  intézkedés mel lék le te ként ere de ti an gol nyel ven
beve zetem.

3. A szab vá nyo sí tá si do ku men tum cél ja tá mo gat ni az
egész ség ügyi ter ve zõ ket, a lo gisz ti kai és törzs tisz te ket

az elõ re nem lát ha tó kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ban
 biológiai had vi se lés ese tén. Kö ve tel mé nye ket ha tá roz meg 
az egész ség ügyi sze mély zet ré szé re, az egész ség ügyi szak -
anyag igény, a sé rült/be teg szál lí tás és ki ürí tés, to váb bá a
men te sí tés és az egész ség ügyi el lá tás vo nat ko zá sá ban.

4. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.* Ren -
del ke zé se it 2008. feb ru ár 4-tõl kell al kal maz ni.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 17.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnok (MH egészségügyi fõnök)
34/2008. (HK 3.) MH HEK PK

i n  t é z  k e  d é  s e

Egységes NATO Elõírás
(STANAG 2136 – Az ivóvíz minõségi követelményei

mûveletekben – 5. kiadás – AmedP–18)
nemzeti bevezetésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab -
vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do -
ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel dol go zá sá ról  szóló 1/2000.
(HK. 2.) HM uta sí tás ra, va la mint az Egy sé ges NATO Elõ -
írá sok el fo ga dá sá ról  szóló 11/2006. (HK. 23.) HVKF el sõ
he lyet te si köz le mé nyé re – az egész ség ügyi szak fel ada tok
egy sé ges el vek sze rint tör té nõ vég re haj tá sa ér de ké ben az
Egy sé ges NATO Elõ írás (STANAG 2136 – Az ivó víz mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nyei mû ve le tek ben – 5. ki adás –
AmedP–18) nem ze ti be ve ze té sé re az aláb bi ak sze rint



intézkedem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze te i re és tel jes sze mé lyi ál lo má nyá ra.

2. A STA NAG 2136 – Az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nyei mû ve le tek ben 5. ki adás – cí mû do ku men tu mot ezen
in téz ke dés mel lék le te ként ere de ti an gol nyel ven be ve ze -
tem.

3. A szab vá nyo sí tá si do ku men tum cél ja a kü lön bö zõ
NA TO erõk ál tal a had szín té ren biz to sí tan dó ivó víz zel
szem ben tá masz tott mi nõ sé gi (mik ro bi o ló gi ai, ké mi ai,

 radiológiai) mi ni mum kö ve tel mé nyek, to váb bá a vízbiz -
tosítás so rán – va la mennyi nem zet szá má ra kö te le zõ en
elõ írt – a víz mi nõ sé get fo lya ma to san kont rol lá ló víz vizs -
gá la ti mi ni mum ké pes sé gek meg ha tá ro zá sa.

4. Az in téz ke dés az alá írás nap ján lép ha tály ba.* Ren -
del ke zé se it 2008. feb ru ár 4-tõl kell al kal maz ni.

Dr. Né meth And rás or vos dan dár tá bor nok s. k.,
MH egész ség ügyi fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2008. ja nu ár 17.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szer zõ dés
 megnevezése

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Ki vi te le zé si Hévíz Állami Egészségügyi Központ
Rehabilitációs Intézet területén végrehajtandó
karbahelyezési feladatok.

HBF Épí tõ ipa ri Kft.
12747937-2-41

11 830 2008. 01. 02. 2008. 01. 02. 2008. 01. 19.

Ki vi te le zé si Kaposvár MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred laktanya északi
kerítésszakaszának karbahelyezési munkái.

DUVIÉP 2000 Kft.
12219621-2-07

6 780 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 10.

Ki vi te le zé si Budapest XIV. ker. Újszász u. 37-39. MH
Logisztikai Ellátó Központ 1. Sz. Raktárbázis
II. telep 4. Számú raktárépület karbahelyezési
munkái.

VENTO Kft.
10856747-2-13

13 165 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 10.

* Gaz dál ko dó szer vek ese tén adó szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

A szer zõ dés
 megnevezése

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Szál lí tá si Nyomtató szállítása HM FLÜ/RUFUSZ Com pu ter Kft.
(10753754-2-51)

22 582,8 E Ft 2007. 12. 12. 2007. 12. 12. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Fogászati fogyóanyagok beszerzése HM FLÜ/Dent-East Kft.
(10255328-2-43)

28 137,2 E Ft 2007. 10. 15. 2007. 10. 15. 2007. 11. 14.

Szál lí tá si Papír irodaszerek és egyéb áruk beszerzése HM FLÜ/PRODE-STYL Rt.
(12727427-2-41)

27 577,3 E Ft 2007. 12. 03. 2007. 12. 03. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Köznapi társasági sapkák, ballonkabátok
beszerzése

HM FLÜ/M+Z 2000 Kft.
(12116700-2-09)

44 922,9 E Ft 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 07.

Szál lí tá si Szakácskabát, fehér nadrág, fehér rövid ujjú ing,
törülközõ, fürdõlepedõ beszerzése

HM FLÜ/WETEX
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

(10902831-2-41)

6 627,0 E Ft 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 07.
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A szer zõ dés
 megnevezése

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Szál lí tá si Köznapi és társasági ingek, Nyakkendõ fekete,
társasági beszerzése

HM FLÜ/LARIX
Ex port-Im port Kft.

13 417,2 E FT 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 07.

Szál lí tá si 95M gyakorló pulóver, 95M sötétkék gyakorló
pulóver beszerzése

HM FLÜ/GARBO Kkt.
(29459207-2-42)

7 380,0 E Ft 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 07.

Szál lí tá si 93M társasági félcipõ fekete, beszerzése HM FLÜ/Ti sza Ci põ gyár tó Kft.
(11505846-2-16)

18 960,0 E Ft 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 07.

Szál lí tá si Nagy pontosságú digitális multiméter beszerzése HM FLÜ/Com med Tra de Kft. 9 527,4 E Ft 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 03. 31.

Szál lí tá si MH alakulatai és külszolgálatai részére gyógyszer 
készítmények beszerzése

HM FLÜ/Hun ga ro far ma Rt. 58 751,7 E Ft 2007. 12. 18. 2007. 12. 18. 2008. 03. 31.

Szál lí tá si Gépek (névtábla készítõ gép) beszerzése HM FLÜ/TRODIMP-R Kft.
(10889644-2-43)

9 597,0 E Ft 2007. 11. 30. 2007. 11. 30. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Irodai papír beszerzése HM FLÜ/ÁBP
ÁPISZ-BUDAPIÉRT Rt.

(10244043-2-42)

99 999,1 E Ft 2007. 12. 17. 2007. 12. 17. 2008. 03. 15.

Szál lí tá si Számítástechnikai eszköz, anyag készlet
beszerzés, hálózatfejlesztés

HM FLÜ/Tren dex.Com Rt. 6 895,1 E Ft 2007. 11. 30. 2007. 11. 30. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Légkondicionált kutyaszállító utánfutó beszerzése HM FLÜ/He ge dûs Hen rik
gé pész mér nök-vál lal ko zó

6 696,0 E Ft 2007. 12. 22. 2007. 12. 22. 2008. 03. 31.

Szál lí tá si Festékkazetták beszerzése telefax
berendezésekhez

HM FLÜ/Mû szer tech ni ka
 Rendszerház Kft.
(11809360-2-42)

19 441,2 E Ft 2007. 12. 22. 2007. 12. 22. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Másológép beszerzése HM FLÜ/COLORSPECTRUM Kft. 28 908,3 E Ft 2007. 12. 12. 2007. 12. 12. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Fogászati kezelõegység beszerzése HM FLÜ/Dent-East Kft. 35 930,9 E Ft 2007. 11. 09. 2007. 11. 09. 2008. 01. 18.

Szál lí tá si Alvásdiagnosztika és terápiás centrum
mûködtetésének biztosítása

HM FLÜ/Som ni us Egész ség ügyi
Szol gál ta tó Kft.

120 000,0 E Ft 2007. 11. 05. 2007. 11. 05. 2008. 12. 31.

Szál lí tá si Számítástechnikai segédanyagok – nyomtató
patronok beszerzése

HM FLÜ/Ná dor Rend szer ház Kft. 8 664,0 E Ft 2007. 12. 22. 2007. 12. 22. 2008. 01. 31.

Szál lí tá si Számítástechnikai segédanyagok - nyomtató
patronok beszerzése

HM FLÜ/Mû szer tech ni ka
 Rendszerház Kft.
(11809360-2-42)

16 636,8 E Ft 2007. 12. 22. 2007. 12. 22. 2007. 12. 31.

Szál lí tá si Számítástechnikai segédanyagok - nyomtató
patronok beszerzése

HM FLÜ/R+R Pe ri fé ria Kft. 25 323,4 E Ft 2007. 12. 22. 2007. 12. 22. 2008. 01. 04.

Szál lí tá si Kismélységû aknakeresõ mûszer beszerzése
16002/07-95/35-01-0HA

Com bat Kft.
(10710889-2-43)

17 349 E Ft 2007. 10. 16. 2007. 10. 16. 2007. 12. 14.
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A szer zõ dés
 megnevezése

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kö tõ fe lek
ne ve, azo no sí tó ja*

A szer zõ dés
 értéke**

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak
dá tu ma***

Szál lí tá si Nagyteljesítményû tábori víztisztító állomás
(2 klt) ivóvíz csomagoló berendezéssel (4 klt)
beszerzése

HM FLÜ/ZENON Sys tems Kft.
(10840649-2-41)

833 970 E Ft 2007. 10. 30. 2007. 10. 30. 2008. 03. 31.

Szál lí tá si
 keretszerzõdés

Írószer, egyéb irodai készletek beszerzése HM FLÜ/Pro de-Styl Zrt
(12727427-2-41)

22 981 E Ft 2007. 12. 03. 2007. 12. 03. 2007. 12. 15.

Vál lal ko zá si Haditechnika folyóirat elõállítása HM FLÜ/Kor né tás Ki adó Kft.
(10662085-2-41)

9 878,4 E Ft 2007. 11. 23. 2008. 12. 31 2008. 12. 31.

Vál lal ko zá si Küldemények futárszolgálat útján történõ
továbbítására szolgáltatás megrendelése

HM FLÜ/REBISZ
Ál la mi Fu tár szol gá lat

105 000,0 E Ft 2007. 12. 29. 2007. 12. 29. 2010. 12. 31.

Vál lal ko zá si Microsoft nagyvállalati licence biztosítása HM FLÜ/Sy ner gon Nyrt. 1 952 728,0
EUR

2007. 12. 19. 2007. 12. 19. 2008. 12. 31.

Vál lal ko zá si Közlekedési szolgálat OKKER szoftverének
üzembentartása

HM FLÜ/Psoft In for ma ti kai Fej lesz tõ
Ér té ke sí tõ és Szol gál ta tó Kft.

(10884371-2-42)

12 940,0 E Ft 2007. 12. 22. 2007. 12. 22. 2009. 12. 31.

Szol gál ta tá si Keretszerzõdés sokszorosító eszközök
karbantartására 2008–2010 (nyomtatók)

HM FLÜ/Mû szer tech ni ka
 Rendszerház Kft.
(11809360-2-42)

30 000,0 E Ft 2007. 12. 22. 2007. 12. 22. 2010. 12. 31.

Szol gál ta tá si
 keretszerzõdés

Szolgáltatási keretszerzõdés missziók mûholdas
képességének biztosítására 2008–2009.

HM FLÜ/Hun ga ro Di gi Tel
 Távközlési Kft.

(10531389-2-13)

240 000 E Ft 2007. 10. 17. 2007. 10. 17. 2009. 12. 31.

Szál lí tá si Ipari mosogatógép beszerzése HM FLÜ/Co nin vest Kft.
(10776999-2-44)

5 488,2 E Ft 2008. 01. 09. 2008. 01. 09. 2008. 03. 31.

Szál lí tá si Inkubátor beszerzés HM FLÜ/Dra ger Me di cal Mo. Kft.
(10737956-2-42)

9 983,3 E Ft 2007. 12. 17. 2007. 12. 17. 2008. 02. 15.

Szál lí tá si Navigációs szakanyagok beszerzése HM FLÜ/Jep pe sen GmbH
(Né met or szág)

5523,3 E Ft 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2008. 12. 31.

Szál lí tá si Számítástechnikai javító-karbantartó anyagok,
al kat ré szek, tar to zé kok

HM FLÜ/M&S Kft.
(0109060604)

28 846 EUR 2008. 01. 09. 2008. 01. 09. 2008. 02. 09.

Szál lí tá si Számítástechnikai javító-karbantartó anyagok,
al kat ré szek, tar to zé kok

HM FLÜ/FEFO Com pu ter Kft.
(0109063853)

6 643,2 E Ft 2008. 01. 16. 2008. 01. 16. 2008. 03. 31.

Vál la lko zá si Számítástechnikai és kommunikációtechnikai
eszközök (gépek, be ren de zé sek) és szol gál ta tá sok

HM FLÜ/Ri gel In for ma ti ka Kft.
(10938724-2-41)

20 432,0 E Ft 2007. 12. 20. 2007. 12. 20. 2007. 12. 31.

Vál la lko zá si Vízszállító utánfutó felújítása HM FLÜ/Deb re ce ni Au tó ja ví tó
és Ke res ke del mi Szö vet ke zet

(10023576-2-09)

6 864,0 E Ft 2008. 01. 15. 2008. 01. 15. 2008. 03. 31.

* Gaz dál ko dó szer ve zet ese tén cég jegy zék szám, en nek hi á nyá ban egyéb azo no sí tó szám.
** A szer zõ dés va lu ta ne mé ben meg ha tá roz va (Ft ese tén E Ft-ban).
*** Ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén en nek jel zé se.
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Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szer zõ dés
meg ne ve zé se

(tí pu sa)
A szer zõ dés tár gya

A szer zõ dést kötõ fe lek
neve, azo no sí tó ja

A szer zõ dés
 értéke

net tó Ft

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si szer zõ dés Karhatalmi oktató eszközök ZMNE
Adó szám: 15708034-2-51

COMBAT KERESKEDELMI Kft.
Adó szám: 15708034-2-51

3 952 490 2007. 03. 26. 2007. 03. 26. 2007. 04. 26.

Szál lí tá si szer zõ dés Karhatalmi oktató eszközök ZMNE
Adó szám: 15708034-2-51

COMBAT KERESKEDELMI Kft.
Adó szám: 15708034-2-51

2 496 080 2007. 12. 27. 2007. 12. 27. 2008. 01. 27.

Vál lal ko zá si
 keretszerzõdés

ZMNE hallgatóinak gépjármûvezetõ képzés ZMNE
Adó szám: 15708034-2-51

V Se bes ség Kft.
Adó szám: 10310654-2-41

17 738 219 2004. 07. 19. 2004. 07. 19. 2007. 12. 15.

Vál lal ko zá si
 szerzõdés

ZMNE személyszállítás autóbusszal szervezett
igény szerint

ZMNE
Adó szám: 15708034-2-51

Káp ta lan To u rist 99’ Uta zá si Iro da
Adó szám: 54291584-4-39

9 364 870 2007. 04. 05. 2007. 04. 10. 2007. 12. 31.

Vál lal ko zá si
 szerzõdés

ZMNE gépjármûveinek (összesen 57 db)
garanciaidõn túli javítása, hatósági vizsgáztatása

ZMNE
Adó szám: 15708034-2-51
Dél-Pes ti Au tó ja ví tó Kft.
Adó szám: 12183470-2-43

24 500 000 2006. 12. 18. 2007. 01. 01. 2007. 12. 31.

Magyar Honvédség
43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

A szer zõ dés
 megnevezése

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dést kö tõk neve
A szer zõ dés

 értéke
(net tó)

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Vál lal ko zá si Autóbusz javítás Ka mi on Fé nye zõ Kft.
12472770-2-43

8 mil lió 2008. 01. 08. 2008. 01. 08. 2008. 12. 31.

Vál lal ko zá si Opel típusú közúti és terepjáró gépjármûvek
javítás

Opel Szu na Kft.
10567791-2-07

12,5 mil lió 2008. 01. 08. 2008. 01. 08. 2008. 12. 31.

Vál lal ko zá si Volkswagen gyártmányú gépjármûvek és
mikrobuszok javítása

Iva nics kft.
10637193-2-43

12,5 mil lió 2008. 01. 08. 2008. 01. 08. 2008. 12. 31.

Szál lí tá si Sze mély gép jár mû vek al kat rész be szer zé se Vi zin Kft.
11847869-2-07

12,5 mil lió 2008. 01. 08. 2008. 01. 08. 2008. 12. 31.
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A szer zõ dés
 megnevezése

A szer zõ dés tár gya A szer zõ dést kö tõk neve
A szer zõ dés

 értéke
(net tó)

A szer zõ dés
 létrejöttének

dá tu ma

A szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek

dá tu ma

A szer zõ dés
le jár tá nak

dá tu ma

Szál lí tá si Baromfi termékek „Hús áru ház 2004.” Kft.
13326270-02-07

5 917 917 2007. 12. 22. 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.

Szál lí tá si Zöldség-gyümölcs Szi ge ti Ist ván
46068190-2-27

5 208 750 2007. 12. 17. 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.

Szál lí tá si Baromfi termékek Deb re ce ni Hús Zrt.
11142982-2-09

12 782 100 2007. 01. 16. 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

2/2008. (HK 3.) HM HVKFH

k ö z  l e  m é  n y e

Egy sé ges NA TO Elõ írá sok el fo ga dá sá ról

Az egy sé ge sí té si, szab vá nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a
NA TO egy sé ge sí té si do ku men tu mok ke ze lé sé rõl és fel -
dol go zá sá ról  szóló 1/2000. (HK 2.) HM uta sí tás 7.  §
(2) be kez dés a) pont já ban biz to sí tott jog kö röm nél fog va, a 
MH Mû ve le ti Szab vá nyo sí tá si és Dokt ri ná lis Bi zott ság
2008. ja nu ár 17-i ülé sén ki ala kí tott ja vas la ta alap ján a
 következõ NA TO do ku men tu mok ra vo nat ko zó ma gyar
 elfogadó nyi lat ko za tot ki adom:

I. STA NAG 2532 AJOD (EDI TI ON 1) (RA TI FI CA -
TI ON DRAFT 1) – AL LI ED JO INT DOCT RI NE FOR
THE DEP LO Y MENT OF FOR CES – AJP–3.13

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

II. STA NAG 3929 CFR (EDI TI ON 5) (RA TI FI CA -
TI ON DRAFT 1) – EVA LU A TI ON GU I DE FOR
CRASH/FI RE/RES CUE SER VI CES

– El fo ga dás ra ke rült fenn tar tás nél kül.
– Al kal ma zás ba vé tel ter ve zett idõ pont ja: NA TO ki hir -

de tés után 6 hó nap múl va (DOP+6m), a szá raz föl di had -
erõ nél és a lé gi erõ nél egy aránt.

Mi ki ta Já nos mk. al tá bor nagy s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

pa rancs nokának

k ö z  l e  m é  n y e

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész -
ség ügyi fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény
23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
aláb bi al ez re de si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz -
tá sa i ra:

A) Ál ta lá nos fel té te lek:

1. A be osz tá sok ada tai:
– Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -

ta mú, szer zõ dé ses jog vi szony ese té ben ha tá ro zott ide jû
– Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/V.
– Rend sze re sí tett rend fo ko zat: al ez re des
– Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz -

al kal ma zot tal is be tölt he tõ)

2. A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met vagy
 francia),

– egye te mi vég zett ség,
– szak irá nyú szak vizs ga,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le -

lés,
– ka to nai szol gá lat vál la lá sa,
– hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyon kí vü li pá lyá -

zók nál er köl csi bi zo nyít vány,
– kül föl di szol gá lat vál la lá sa.

3. A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je len t:
– a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más 

szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– tu do má nyos mun ká ban  való rész vé tel,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– egyéb szak vizs ga,
– tu do má nyos fo ko zat,
– egyéb ide gen nyelv is me ret,
– a Hjt. és Hszt. sze rin ti hi va tá sos vagy szer zõ dé ses

szol gá la ti vi szony.

4. A be osz tá sok ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:
– A sé rül tek, be te gek ma gas szín vo na lon tör té nõ el lá tá -

sa ér de ké ben szak kép zett sé gé nek meg fe le lõ szak mai te vé -
keny ség foly ta tá sa az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban
és egyéb egész ség ügyi in té zet ben,

– A ka to nai szer ve ze tek nél az egész ség ügyi biz to sí tás -
ban  való rész vé tel,

– A kül föl di misszi ós fel ada tok so rán a ma gyar, illetve
több nem ze ti sé gû egész ség ügyi al egy sé gek nél, tá bo ri
egész ség ügyi in té ze tek nél szak mai mun ka vég zé se,

– Ha zai és kül föl di ka to nai, nyel vi, egész ség ügyi szak -
mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken, to vább kép zé se ken
 való rész vé tel.

5. A be osz tá sok el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon ma -
gyar ál lam pol gá rok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.
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B) A pályá zat ra ki írt be osz tá sok rész le tes ada tai:

1. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, osz -
tály ve ze tõ

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Az MH HEK Csapat és Misszió egész ség ügyi biz -
to sí tó osz tály, osz tály ve ze tõ fõ fel ada ta:

– Az osz tály és a re zi dens rész leg ve ze té si ok má nya i -
nak, mû kö dé si rend jé nek ki dol go zá sa, ve ze té se, irá nyí tá -
sa, el len õr zé se,

– A ha zai pol gá ri jog sza bá lyok, az EU és a NATO
egész ség ügyi biz to sí tá si el vek, po li ti ka, dokt ri na figye -
lembe véte lével a szak mai pro to kol lok ki dol go zá sá ban,
kar ban tar tá sá ban  való rész vé tel,

– A sza ko sí tott szak kép zés ben részt ve võ honvéd -
orvosok szak vizs gá ra fel ké szü lé sé nek irá nyí tá sa, és el len -
õr zé se.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– 2 szak vizs ga, eb bõl az egyik kli ni kai szak vizs ga,

– leg alább 3 év szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya -
korlat,

– leg alább 8 év szak or vo si gya kor lat.

d) Elõnyt je len t:

– tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz te zi o ló gia és
in ten zív te rá pia, bel gyó gyá szat, oxy o ló gia és sûr gõs sé gi
or vos tan, há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan, hon véd or -
vos tan, ka taszt ró fa-or vos tan, re pü lõ or vos tan szak vizs ga,

– egyéb nyelv vizs ga.

e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni:

„Pá lyá zat az MH HEK Csapat és Misszió egész ség ügyi
biz to sí tó osz tály, osz tály ve ze tõ be osz tá sá ra”

2. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, fõ or -
vos (2 be osz tás)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– szak vizs ga: tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz -
te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, bel gyó gyá szat, oxy o ló gia és
sûr gõs sé gi or vos tan, há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan
szak vizs ga bár me lyi ke,

– leg alább 8 év szak or vo si gya kor lat.

c) Elõnyt je len t:

– szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,

– egyéb szak vizs ga,

– egyéb nyelv vizs ga.

d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, fõ -
or vos be osz tá sá ra”

C) Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá -
val kap cso la to san:

a) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,

– az Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló
iga zol vány má so la tát,

– mû kö dé si nyil ván tar tás meg újí tá sá ról  szóló ha tá ro zat 
má so la tát,

– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí -
tó ok ira tok hi te les má so la ta it,

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a
 pályázati anya gá ba  való be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság
ré szé rõl.

b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé -
del mi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni:
MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
1134 Bu da pest, Le hel u. 35–37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen az MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott -
ság bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve -
tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tók nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad. (te l.: 236-5153)

*  *  *

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész -
ség ügyi fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXI II. tör vény
23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
aláb bi õr na gyi rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tá -
sa i ra:

A) Ál ta lá nos fel té te lek:

1. A be osz tá sok ada tai:

– Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -
ta mú, szer zõ dé ses jog vi szony ese té ben ha tá ro zott ide jû

– Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/IV.

– Rend sze re sí tett rend fo ko zat: õr nagy

– Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz -
al kal ma zot tal is be tölt he tõ)
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2. A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:

– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,

– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert
C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met vagy fran -
cia),

– egye te mi vég zett ség,

– ka to nai szol gá lat vál la lá sa,

– hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyon kí vül pá lyá zók -
nál er köl csi bi zo nyít vány,

– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le -
lés,

– kül föl di szol gá lat vál la lá sa.

3. A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je len t:

– a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más 
szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,

– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -
ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,

– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -
pes ség,

– egyéb szak vizs ga,

– egyéb ide gen nyelv is me ret,

– a Hjt. és Hszt. sze rin ti hi va tá sos vagy szer zõ dé ses
szol gá la ti vi szony.

4. A Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály 
be osz tá sa i ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

– A sé rül tek, be te gek ma gas szín vo na lon tör té nõ el lá tá -
sa ér de ké ben szak kép zett sé gé nek meg fe le lõ szak mai te vé -
keny ség foly ta tá sa az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban
és egyéb egész ség ügyi in té zet ben,

– A ka to nai szer ve ze tek nél az egész ség ügyi biz to sí tás -
ban vesz részt,

– A kül föl di misszi ós fel ada tok so rán a ma gyar, illetve
több nem ze ti sé gû egész ség ügyi al egy sé gek nél, tá bo ri
egész ség ügyi in té ze tek nél szak or vo si mun kát vé gez,

– Ha zai és kül föl di ka to nai, nyel vi, egész ség ügyi szak -
mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken, to vább kép zé se ken
vesz részt.

5. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá -
lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

– Ter ve zi, szer ve zi, vég zi a be osz tá sá ból adó dó szak -
fel ada to kat, részt vesz az egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada -
tok vég re haj tá sá ban,

– Részt vesz a funk ci o ná lis rész leg ve ze té si ok má nya i -
nak, be teg do ku men tá ci ó já nak, mû kö dé si rend jé nek ki dol -
go zá sá ban, az anya gi kész le tek meg ala kí tá sá ban,

– A sé rül tek, be te gek ma gas szak mai szín vo na lon tör -
té nõ el lá tá sa ér de ké ben az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont -
ban és egyéb egész ség ügyi in té zet ben ké szül a szak fel ada -
ta i nak vég re haj tá sá ra, kli ni kai gya kor la tá nak szin ten tar tá -
sá ra,

– Részt vesz a ha zai, kül föl di ka to nai, nyel vi és egész -
ség ügyi szak mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken és to vább -
kép zé se ken.

6. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá -
lyá zók to váb bi ál ta lá nos fel ada tai al kal ma zás ese tén:

– Meg szer ve zi, irá nyít ja, ellen õr zi a rész leg nap i mun -
ká ját,

– Ellen õr zi, vég zi a be teg do ku men tá ci ót,
– Fe le l a rész leg anya gi kész le te i nek biz to sí tá sá ért, or -

vo si be ren de zé se i nek, tech ni kai esz kö ze i nek mû kö dõ ké -
pes sé géért, ja vít ta tá sá ért, kar ban tar tá sá ért.

7. A be osz tá sok el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon ma -
gyar ál lam pol gá rok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

B) A pá lyá zat ra ki írt be osz tá sok rész le tes ada tai:

1. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, ad -
junk tus (2 be osz tás)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest
b) A pá lyá zat fel té te lei:
– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,
– szak vizs ga: tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz -

te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or -
vos tan, há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan szak vizs ga
bár me lyi ke,

– leg alább 8 év szak mai gya kor lat.
c) Elõnyt je len t:
– szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya kor lat,
– egyéb szak vizs ga,
– egyéb nyelv vizs ga.
d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH

HEK Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály,
ad junk tus be osz tá sá ra”

2. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
Rész leg, rész leg ve ze tõ

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest
b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont,

 Átvevõ-osztályozó Rész leg, rész leg ve ze tõ fõ fel ada ta
 alkalmazás ese tén:

– Irá nyít ja az át ve võ-osz tá lyo zó rész leg te le pí té sét, be -
ren de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si rend jét,

– Meg szer ve zi az osz tá lyo zás rend sze rét, a sé rült és
 betegáramlás fõ irá nya it, irá nyít ja, ellen õr zi a beteg -
regisztrációt,

– Részt vesz a be te gek, sé rül tek osz tá lyo zá sá ban, el lá -
tá sá ban.

c) A pá lyá zat fel té te lei:
– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,
– szak vizs ga: anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, vagy

oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos tan,
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– leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya -
kor lat,

– leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
Rész leg, rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”

3. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, rész leg -
ve ze tõ

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont,
Mû tõ rész leg, rész leg ve ze tõ fõ fel ada ta al kal ma zás ese -
tén:

– Irá nyít ja a mû tõ blokk te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala -
kít ja mû kö dé si rend jét,

– Meg szer ve zi a mû tõ rész leg hez ke rü lõ sé rül tek, be te -
gek se bé sze ti el lá tá sát, ellen õr zi a be teg do ku men tá ci ót,

– Részt vesz a szak or vo si se gély nyúj tás ban.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– se bész vagy tra u ma to ló gus szak vizs ga,

– leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya -
kor lat,

– leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, rész -
leg ve ze tõ be osz tá sá ra”

4. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Rész -
leg, rész leg ve ze tõ

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel -
gyó gyá sza ti Rész leg, rész leg ve ze tõ fel ada ta al kal ma zás
ese tén:

– Irá nyít ja a bel gyó gyá sza ti rész leg te le pí té sét, be ren -
de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si rend jét,

– Részt vesz a bel gyó gyá sza ti tí pu sú be te gek osz tá lyo -
zá sá ban, a bel pro fi lú el sõ or vo si és szak or vo si se gély nyúj -
tás vég re haj tá sá ban,

– Fe le l a fek te tõ ben el he lye zett sé rül tek és be te gek el -
lá tá sá ért, szál lí tás ra tör té nõ elõ ké szí té sé ért, a gyó gyul tak
csa pa tuk hoz  való vissza irá nyí tá sá ért.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– bel gyó gyá szat szak vizs ga,

– leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya -
kor lat,

– leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti
Rész leg, rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”

5. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Egész ség vé del mi Rész -
leg, rész leg ve ze tõ

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont,
Egész ség vé del mi Rész leg, rész leg ve ze tõ fel ada ta al kal -
ma zás ese tén:

– Irá nyít ja az egész ség vé del mi, für de tõ-fer tõt le ní tõ
rész leg te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala kít ja mû kö dé si
rend jét,

– Részt vesz a ki je lölt te le pü lé si hely köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi fel de rí té sé ben,

– Fe le l a fo lya ma tos köz egész ség ügyi és jár vány ügyi
fel de rí té sért a dan dár har cá sza ti-had mû ve le ti te rü le tén,

– Ki dol goz za a jár vány vé del mi rend sza bá lyo kat, részt
vesz a jár vány vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban,

– Fel ké szí ti a für de tõ-fer tõt le ní tõ raj ál lo má nyát für -
detõ-fertõtlenítõ, sze mé lyi- és ru há za ti men te sí té si fel ada -
tok vég re haj tá sá ra.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan
szak vizs ga,

– leg alább 2 éves szak mai ve ze tõi és szer ve zé si gya -
kor lat,

– leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Egész ség vé del mi
Rész leg, rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”

6. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és Vér el lá tó 
Rész leg, rész leg ve ze tõ

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Az MH HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont,
Gyógy szer és Vér el lá tó Rész leg, rész leg ve ze tõ fel ada ta
al kal ma zás ese tén:

– Irá nyít ja a rész leg te le pí té sét, be ren de zé sét, ki ala kít ja 
mû kö dé si rend jét,

– Ter ve zi, szer ve zi a vér-, vér ké szít mé nyek igény lé sét,
után pót lá sát,

– Ellen õr zi a be ér ke zõ és ki adás ra ke rü lõ vér-, vér ké -
szít mé nye ket, azok tá ro lá sát, fel hasz ná lá sát, a szük sé ges
ok má nyok ve ze té sét, a nyil ván tar tást,

– Részt vesz a hely zet je len tés el ké szí té sé ben.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– transz fu zi o ló gia szak vizs ga, vagy szak vizs ga je lölt,

– leg alább 8 év szak mai gya kor lat.

d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és Vér el -
lá tó Rész leg, rész leg ve ze tõ be osz tá sá ra”

226 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



C) Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá -
val kap cso la to san

1. A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– az Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló

iga zol vány má so la tát,
– mû kö dé si nyil ván tar tás meg újí tá sá ról  szóló ha tá ro zat 

má so latát,
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet ta nú sí -

tó ok ira tok hi te les má so la ta it,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a

 pályázati anya gá ba  való be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság
ré szé rõl.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon vé -
del mi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

3. A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Le hel u. 35–37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen az MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott -
ság bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve -
tõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad. (te l.: 236-5153)

Az MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a továb biak ban: MH HEK) pa rancs no ka (MH egész -
ség ügyi fõ nök) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény 49.  § (1) és (7) be kez dé se, va la mint a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
23.  § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det az MH HEK
aláb bi szá za do si rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tá -
sa i ra:

A) Ál ta lá nos fel té te lek:

1. A be osz tá sok ada tai:
– Be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés: ha tá ro zat lan idõ tar -

ta mú, szer zõ dé ses jog vi szony ese té ben ha tá ro zott ide jû
– Be osz tá si il let mény fo ko zat: I/III.
– Rend sze re sí tett rend fo ko zat: szá za dos
– Mun ka kö ri fi ze té si osz tály: H-J (amennyi ben köz -

al kal ma zot tal is be tölt he tõ)

2. A pá lyá zat ál ta lá nos fel té te lei:
– egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai al kal mas ság,
– nyel vi kö ve tel mény: ál lam i vagy ál la mi lag el is mert

C tí pu sú kö zép fo kú nyelv vizs ga (an gol, né met, fran cia),
– egye te mi vég zett ség,
– ka to nai szol gá lat vál la lá sa,
– nem zet biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le -

lés,
– köz tiszt vi se lõk nél és köz al kal ma zot tak nál er köl csi

bi zo nyít vány,
– kül föl di szol gá lat vál la lá sa.

3. A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt je len t:
– a be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges dip lo ma mel lett más 

szak mai hu mán pro fi lú egye te mi vég zett ség,
– jár tas ság bé ke és há bo rús egész ség ügyi el lá tás szer -

ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban,
– kom mu ni ká ci ós kész ség, jó szer ve zõi és tár gya ló ké -

pes ség,
– szak vizs ga,
– egyéb ide gen nyelv is me ret,
– a Hjt. és Hszt. sze rin ti hi va tá sos vagy szer zõ dé ses

szol gá la ti vi szony.

4. A Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály 
be osz tá sa i ra pá lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

– A sé rül tek, be te gek ma gas szín vo na lon tör té nõ ellá -
tása ér de ké ben szak kép zett sé gé nek meg fe le lõ szak mai te -
vé keny ség foly ta tá sa az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ban 
és egyéb egész ség ügyi in té zet ben,

– A ka to nai szer ve ze tek nél az egész ség ügyi biz to sí tás -
ban  való rész vé tel,

– A kül föl di misszi ós fel ada tok so rán a ma gyar, illetve
több nem ze ti sé gû egész ség ügyi al egy sé gek nél, tá bo ri
egész ség ügyi in té ze tek nél szak or vo si mun ka vég zé se,

– Ha zai és kül föl di ka to nai, nyel vi, egész ség ügyi szak -
mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken, to vább kép zé se ken
 való rész vé tel.

5. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá -
lyá zók ál ta lá nos fel ada tai:

– Vég zi a be osz tá sá ból adó dó szak fel ada to kat, részt
vesz az egész ség ügyi biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá -
ban,

– A sé rül tek, be te gek ma gas szak mai szín vo na lon tör -
té nõ el lá tá sa ér de ké ben, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont -
ban és egyéb egész ség ügyi in té zet ben ké szül a szak fel ada -
ta i nak vég re haj tá sá ra, kli ni kai gya kor la tá nak szin ten tar tá -
sá ra,

– Részt vesz a ha zai, kül föl di ka to nai, nyel vi és egész -
ség ügyi szak mai fel ké szí té se ken, ki kép zé se ken és to vább -
kép zé se ken.

6. A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont be osz tá sa i ra pá -
lyá zók to váb bi ál ta lá nos fel ada tai al kal ma zás ese tén:

– Részt vesz a funk ci o ná lis rész leg te le pí té sé ben,
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– Vég zi a mun ka kö ri le írá sá ban meg ha tá ro zott, funk ci -
o ná lis rész leg sze rin ti szak or vo si fel ada to kat,

– Ve ze ti, ellen õr zi a be teg do ku men tá ci ót.

7. A be osz tá sok el lá tá sá ra pá lyáz hat nak mind azon ma -
gyar ál lam pol gá rok, akik a pá lyá za ti fel té tel ben írt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel nek.

B) A pá lyá zat ra ki írt be osz tá sok rész le tes ada tai:

1. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály, al or -
vos (5 be osz tás)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– szak vizs ga: tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia, anesz -
te zi o ló gia és in ten zív te rá pia, oxy o ló gia és sûr gõs sé gi
 orvostan, há zi or vos tan, fog lal ko zás-or vos tan szak vizs ga
bár me lyi ke, tra u ma to ló gia, se bész, or to pé dia ese tén szak -
or vos je lölt nek is,

– leg alább 4 év szak mai gya kor lat.

c) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat az MH
HEK Csapat és Misszió egész ség ügyi biz to sí tó osz tály,
 alorvos be osz tá sá ra”.

2. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo -
zó rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al -
kal ma zás ese tén:

– A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont átvevõ-
 osztályozó rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban,
a fo lya ma tos mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai esz -
kö zök biz to sí tá sá ban  való rész vé tel,

– A dd. eü.kp-hoz ér ke zõ sé rül tek, be te gek fo ga dá sa,
(se gély nyúj tás for má já nak, sür gõs sé gi fo ká nak, el lá tó
funk ci o ná lis rész leg meg ha tá ro zá sa), szál lí tá si (kö vet ke zõ 
el lá tá si szint, szál lí tó eszk. meg ha tá ro zá sá val) osz tá lyo zás, 
se gély nyúj tás,

– A dd. eü.kp. egyéb funk ci o ná lis rész le ge i ben szük ség 
ese tén a bel gyó gyász szak or vo si fel ada tok vég zé se.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– bel gyó gyász szak vizs ga, vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je len t:

– szak mai, ve ze tõi gya kor lat,

– szak irá nyú szak vizs ga,

– egyéb, el sõ sor ban anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia
vagy oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos tan szak vizs ga.

e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
Rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”

3. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
Rész leg, or vos

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) A Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá -
lyo zó Rész leg, or vos fel ada ta al kal ma zás ese tén:

– A dd. eü.kp-hoz ér ke zõ sé rül tek, be te gek fo ga dá sa,
(se gély nyúj tás for má já nak, sür gõs sé gi fo ká nak, el lá tó
funk ci o ná lis rész leg meg ha tá ro zá sa), szál lí tá si (kö vet ke zõ 
el lá tá si szint, szál lí tó eszk. meg ha tá ro zá sá val) osz tá lyo zás, 
se gély nyúj tás.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pia szak vizs ga, vagy
szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je len t:

– szak mai gya kor lat,

– szak irá nyú szak vizs ga,

– egyéb, el sõ sor ban oxy o ló gia és sûr gõs sé gi or vos tan
szak vizs ga,

– egyéb nyelv vizs ga.

e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Át ve võ-osz tá lyo zó
Rész leg, or vos be osz tá sá ra”

4. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos
(rész leg ve ze tõ he lyet tes)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg,
 orvos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al kal ma zás ese -
tén:

– A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont mû tõ -
rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban, a fo lya -
ma tos mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai esz kö -
zök biz to sí tá sá ban  való rész vé tel,

– Al kal ma zás ese tén a mû tõ-kö tö zõ blokk ban az élet-,
vég tag- és funk ció men tõ se bé sze ti be avat ko zá sok vég zé se.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– tra u ma to ló gia, or to pé dia szak vizs ga vagy szak or vos
je lölt.

d) Elõnyt je len t:

– szak mai gya kor lat,

– szak irá nyú szak vizs ga,

– egyéb, el sõ sor ban se bé szet szak vizs ga,

– egyéb nyelv vizs ga.

e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos
(rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”
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5. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest
b) A pá lyá zat fel té te lei:
– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,
– se bé szet szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.
c) Elõnyt je len t:

– szak mai gya kor lat,

– szak irá nyú szak vizs ga,

– egyéb, el sõ sor ban tra u ma to ló gia, ort ho pe dia szak -
vizs ga.

d) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos
be osz tá sá ra”

6. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos
(3 be osz tás)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or -
vos fel ada ta al kal ma zás ese tén:

– A mû tõ-kö tö zõ blokk ban, szük ség ese tén egyéb
funk ci o ná lis rész leg ben az el lá tan dó be te gek ré szé re a mû -
té ti ér zés te le ní tés meg ha tá ro zá sa, az ér zés te le ní tés el vég -
zé se, a be teg ál la po tá nak fo lya ma tos el len õr zé se a mû tét
alatt.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– anesz te zi o ló gia, in ten zív te rá pia szak vizs ga vagy
szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je len t:

– szak mai gya kor lat,

– szak irá nyú szak vizs ga,

– egyéb szak vizs ga.

e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Mû tõ rész leg, or vos
be osz tá sá ra”

7. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti Rész -
leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti
Rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al kal -
ma zás ese tén:

– A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont bel gyó -
gyá sza ti rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban,
a fo lya ma tos mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai
esz kö zök biz to sí tá sá ban  való rész vé tel,

– Al kal ma zás ese tén, a dd.eü.kp-hoz ér ke zõ pszi chi át -
ri ai tí pu sú meg be te ge dés ben szen ve dõk já ró be teg el lá tá sa,

– A dd.eü.kp. kü lön bö zõ funk ci o ná lis rész le ge i ben a
fek võ be te gek ré szé re pszi chi át ri ai szak el lá tás nyúj tá sa,
kon zí li um biz to sí tá sa.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– pszi chi át ria szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je len t:

– szak mai gya kor lat,

– szak irá nyú szak vizs ga,

e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Bel gyó gyá sza ti
Rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”

8. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Di ag nosz ti kai Rész leg,
or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Di ag nosz ti kai
Rész leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) fel ada ta al kal -
ma zás ese tén:

– A te le pít he tõ dan dár egész ség ügyi köz pont di ag nosz -
ti kai rész le ge mû kö dé si fel té te le i nek ki dol go zá sá ban, a fo -
lya ma tos mû köd te tés hez szük sé ges anya gi-tech ni kai esz -
kö zök biz to sí tá sá ban  való rész vé tel,

– A dd.eü.kp. kü lön bö zõ funk ci o ná lis rész le ge i ben rtg.
vizs gá lat vég zé se, ér té ke lé se.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– ál ta lá nos or vo si dip lo ma,

– ra di o ló gia szak vizs ga vagy szak or vos je lölt.

d) Elõnyt je len t:

– szak mai gya kor lat,

– szak irá nyú szak vizs ga.

e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH
HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Di ag nosz ti kai Rész -
leg, or vos (rész leg ve ze tõ he lyet tes) be osz tá sá ra”

9. Az el lá tan dó be osz tás meg ne ve zé se: Az MH HEK
Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és vér el lá tó
Rész leg, gyógy sze rész (rész leg ve ze tõ he lyet tes)

a) Szol gá lat tel je sí tés he lye: Bu da pest

b) Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és vér -
el lá tó Rész leg, gyógy sze rész (rész leg ve ze tõ he lyet tes)
fel ada ta al kal ma zás ese tén:

– Ter ve zi, szer ve zi az egész ség ügyi anya gok igény lé -
sét, után pót lá sát,

– El ké szí ti az igény lé se ket min d a funk ci o ná lis rész le -
gek, min d az alá ren delt se gély he lyek vo nat ko zá sá ban,

– Ellen õr zi a be ér ke zõ és ki adás ra ke rü lõ gyógy sze re -
ket és más egész ség ügyi anya go kat, a vér-, vér ké szít mé -
nyek be szer zé sét, azok tá ro lá sát, fel hasz ná lá sát, a szük sé -
ges ok má nyok ve ze té sét, az anyag nyil ván tar tást,

– Meg szer ve zi az or vo si mû sze rek és esz kö zök kis ja ví -
tá sát, kö zép- és nagy ja ví tás ra szál lít ta tá sát,

– Részt vesz a hely zet je len tés el ké szí té sé ben.

c) A pá lyá zat fel té te lei:

– gyógy sze rész dip lo ma, pá lya kez dõ nek is.
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d) Elõnyt je len t:
– szak mai gya kor lat,
– szak gyógy sze rész szak vizs ga.
e) A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: ,,Pá lyá zat az MH

HEK Dan dár Egész ség ügyi Köz pont, Gyógy szer és vér el -
lá tó rész leg, gyógy sze rész (rész leg ve ze tõ he lyet tes) be -
osz tá sá ra”

10. Egyéb kö ve tel mé nyek a pá lyá za tok be nyúj tá sá -
val kap cso la to san:

a) A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– a vég zett sé get, kép zett sé get és nyelv is me re tet tanú -

sító ok ira tok hi te les má so la ta it,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a

 pályázati anya gá ba  való be te kin tés hez a bí rá ló bi zott ság
ré szé rõl.

b) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Hon -
védelmi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

c) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: MH
Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont 1134
Bu da pest, Le hel u. 35–37.

A pá lyá za to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak
meg fele lõen az MH HEK pa rancs no ka ál tal ki je lölt bi zott -

ság bí rál ja el a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül.

A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö -
vetõ 30 na pon be lül írá sos ér te sí tést kap nak.

Va la mennyi pá lyá zat tit ko san ke ze len dõ, azok tar tal ma
csak az érin tet tek elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó nyil -
vá nos ság ra.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ót az MH
HEK ad. (te l.: 236–5153)

Helyesbítés

A 2007. évi HK 6. szá má ban a ka na dai repülõgép-
 vezetõi kép zés re tör té nõ to bor zás, ál lo mány ba vé tel és
 katonai alap ki kép zés 2007–2019-ig tör té nõ vég re haj tá sá -
ról szóló 52/2007. (HK 6.) HM uta sí tás szá mo zá sa té ve sen
je len t meg.

Az uta sí tás he lyes meg je lö lé se a ka na dai repülõgép-
 vezetõi kép zés re tör té nõ to bor zás, ál lo mány ba vé tel és
ka to nai alap ki kép zés 2007–2019-ig tör té nõ vég re haj tá -
sá ról szóló 149/2007. (HK 6.) HM uta sí tás.
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TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban
10% tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni
 árváltoztatásának jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 14

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  4

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 22

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél-
cím: Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Bu dapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ
A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2008. év ben fél év re fi zethetõ elõ. A féléves elõ fizetés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi vatalos lap 2007-es évfolyama je lenik meg CD-n az eredeti kül alak megõrzésével, de könnyen ke zelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


