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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
15/2008. (HK 5.) HM

h a t á r o z a t a
költségvetési szerv alapításáról

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásá-
ról szóló 2006. évi LV. törvény 1. § d) pontja és az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §
(4) bekezdése alapján – figyelemmel a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben (a
továbbiakban: Hvt.), a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren-
deletben, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, továbbá a honvé-
delmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a kö-
vetkezõ

alapító okiratot

adom ki:

1. Azonosító adatok
A költségvetési szerv:
a) megnevezése: Honvédelmi Minisztérium
b) rövidített megnevezése: HM
c) idegen nyelvû megnevezései:
– angolul: Ministry of Defence
– németül: Verteidigungsministerium
– franciául: Ministére de la Défense nationale
d) székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
e) postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25
f) vezetõje (fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje): a

honvédelmi miniszter
g) alapítója: az alapítás évében az Országgyûlés
h) az alapítás éve: 1848. (a független magyar felelõs mi-

nisterium alakításáról szóló 1848. évi III. törvénycikk)
i) jogállása: a központi államigazgatási szervekrõl, va-

lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény és a költségvetési törvény
által meghatározott, a központi költségvetésben fejezetet
alkotó, központi államigazgatási szerv, minisztérium

j) gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes
jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv

k) fontosabb adatai:
– számlavezetõ: Magyar Államkincstár
– elõirányzat-felhasználási keretszámla száma:

10023002-01780499
– adóigazgatási azonosító száma: 15701051-1-51
– ágazati azonosító száma:

= szakágazat: 751113 Minisztériumok tevékenysége
= szakfeladat: 751120 Kormányzati szervek igazga-

tása

2. A minisztérium szervezete
A Honvédelmi Minisztérium a miniszter munkaszerve-

ként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörû ál-
lamigazgatási szerv. Szervezetét és mûködési rendjét a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a
honvédelmi miniszter – a miniszterelnök jóváhagyásával –
ad ki.

3. A minisztérium vezetõjének kinevezési rendje
A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági

elnök nevezi ki és menti fel. A munkáltatói jogokat tör-
vény eltérõ rendelkezése hiányában a miniszterelnök gya-
korolja.

4. A minisztérium állami feladatként ellátott alapte-
vékenysége

a) A Honvédelmi Minisztérium – a Hvt. 73. § (3) bekez-
dése értelmében a Magyar Honvédség részeként – a Ma-
gyar Köztársaság kettõs alaprendeltetést megvalósító köz-
ponti államigazgatási szerve, amely a honvédelmi ágazat
közigazgatási feladatai mellett – felsõszintû katonai irá-
nyító-vezetõ szervként – felelõs a Magyar Honvédség irá-
nyításáért és katonai vezetéséért is.

b) Központi államigazgatási szervként felelõs az ország
honvédelmi felkészítésével összefüggõ közigazgatási, to-
vábbá az ország-védelem megtervezésével, megszervezé-
sével és végrehajtásával összefüggõ feladatok ellátásáért,
az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány honvé-
delemmel kapcsolatos döntéseinek elõkészítéséért, kato-
nadiplomáciai és más nemzetközi feladatok végzéséért, a
Magyar Honvédség, továbbá – a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok kivételével – a jogszabályok által a honvédel-
mi miniszter irányítása alá rendelt szervezetek (intézmé-
nyek) irányításáért, vezetéséért, felügyeletéért.

c) A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének
felsõszintû szerveként felelõs az ország katonai védelemre
történõ felkészítésének megtervezéséért, megszervezésé-
ért, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei
folyamatos vezetésének biztosításáért.

Az alapító okiratban meg nem határozott feladatokat a
Hvt., továbbá a Kormány honvédelemmel kapcsolatos po-
litikája szabályozza.

5. A minisztérium által ellátott vállalkozási tevé-
kenység köre és mértéke

A minisztérium az alaptevékenysége mellett kiegészítõ
és vállalkozási tevékenységet nem végez.

6. A minisztérium gazdálkodása
A minisztérium gazdálkodását a Honvédelmi Miniszté-

rium igazgatása, valamint a Fejezeti kezelésû elõirányza-
tok címeken keresztül fejti ki.

388 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



A minisztérium mûködéséhez szükséges elõirányzato-
kat a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény
Honvédelmi Minisztérium fejezete tartalmazza, melyet a
mindenkor érvényes jogszabályok, továbbá a fejezeten be-
lül érvényes belsõ szabályozók figyelembe vételével hasz-
nál fel.

A pénzügyi és számviteli szakfeladatok végrehajtása a
HM fejezethez tartozó szervezetek pénzügyi és számviteli
szakfeladatainak központosított végrehajtására alapított
jogi személy feladatkörébe tartozik.

7. A minisztérium személyi állománya
A minisztériumnál a Magyar Honvédség hivatásos és

szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.

8. A minisztérium képviselete, kiadmányozási jog
A Honvédelmi Minisztérium képviseletét és a kiadmá-

nyozás rendjét a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzata tartalmazza.

9. A minisztérium törzskönyvi nyilvántartását az R. 13. §
(1)–(3) bekezdései alapján a Magyar Államkincstár végzi.

10. Záró rendelkezések
a) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a

Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata tartalmazza.

b) Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja: 2008. február 5.

A honvédelmi miniszter
16/2008. (HK 5.) HM

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

Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal
alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §
(1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-

ban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mû-
ködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet-
ben, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben, a munkavédelem-
rõl szóló 1993. évi XCIII. törvényben, az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vényben, a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és
a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a tûz-
védelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûz-
védelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló
79/2007. (IV. 24.) Korm. rendeletben, a veszélyes katonai
objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl
szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendeletben, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvényben, az ózonréteget károsító anyagokról szóló
94/2003. (VII. 2.) Korm. rendeletben, a sajátos építmény-
fajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmé-
nyekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljá-
rások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rende-
letben, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok ki-
jelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a korkedvezmény-
biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítési el-
járás szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rende-
letben foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Központi
Ellenõrzési és Hatósági Hivatal 83/2006. (HK 17/I.) HM
határozattal, 96/2006. (HK 19.) HM határozattal és
109/2006. (HK 22.) HM határozattal módosított, 61/2005.
(HK 9.) HM határozattal kiadott alapító okiratát az aláb-
biak szerint módosítom:

1. A határozat 4. pontjának c) alpontja helyébe az alábbi
c) alpont lép:

„c) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építmények elsõ fokú építésügyi és építés-
felügyeleti, a honvédelmi ágazat elsõ fokú munkavédelmi
(munkabiztonsági), tûzvédelmi és veszélyes katonai ob-
jektum felügyeleti hatósági (szakhatósági) feladatainak el-
látása.”

2. A határozat 5. pontjának l) alpontja helyébe az alábbi
l) alpont lép:

„l) a HM tárca államháztartási belsõ ellenõrzési egysé-
geinek, illetve belsõ ellenõreinek munkájával kapcsolatos
szakmai egyeztetések és harmonizáció biztosítása, a kép-
zés, továbbképzés koordinálása;”

3. A határozat 5. pontjának n) alpontja helyébe az alábbi
n) alpont lép:

„n) éves jelentés és összefoglaló éves jelentés elkészíté-
se a HM fejezet államháztartási belsõ ellenõrzéseinek
helyzetérõl, valamint az éves megbízhatósági jelentések
összeállítása, illetve mindezek elõterjesztése a honvédelmi
miniszterhez a pénzügyminiszter részére szóló beszámoló
megküldése érdekében;”
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4. A határozat 5. pont p) alpontjának elsõ mondata he-
lyébe az alábbi mondat lép:

„a súlyos munkabalesetek (kivéve a közúti baleseteket),
a kettõnél több személy sérülését okozó, továbbá a lövés és
robbanás okozta balesetek, a veszélyes katonai objektu-
mok vonatkozásában a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek és rendkívüli események, továbbá a tûz-
esetek kivizsgálása, a honvédelmi szervezetek tevékeny-
ségi körében bekövetkezett, jelentésre kötelezett balesetek
és tûzesetek nyilvántartása, elemzése.”

5. A határozat 5. pontjának q)–w) alpontjai helyébe az
alábbi q)–w) alpontok lépnek:

„q) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése
alól történõ mentesítéssel kapcsolatos ügyekben hatósági
jogkör gyakorlása;

r) a katonai munkavédelmi elõírások alóli felmentési
kezdeményezések véleményezése, a munkavédelmi (mun-
kabiztonsági), a tûzvédelmi és a veszélyes katonai objek-
tum felügyeleti hatósági (szakhatósági) jogkörök gyakor-
lása;

s) az ágazati veszélyes anyag és veszélyes objektum
adatbázis mûködtetése;

t) az ózonkárosító anyagokkal kapcsolatos adatszolgál-
tatási, nyilvántartási feladatok végzése, illetve a halonnal
oltó tûzoltó eszközök és berendezések kritikus alkalmazá-
si területen történõ felhasználásának engedélyezése;

u) a honvédelmi és katonai célú építményekre vonatko-
zó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatá-
sa, építésügyi hatósági ellenõrzések tervezése és végrehaj-
tása, építésügyi szakhatósági tevékenység végzése, építés-
ügyi hatósági nyilvántartások vezetése és az ezekkel kap-
csolatos adatszolgáltatás;

v) a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcso-
latos építésfelügyeleti hatósági tevékenység tervezése és
végzése, építésfelügyeleti hatósági nyilvántartások veze-
tése és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatás;

w) együttmûködés és kapcsolattartás az államháztartási
belsõ ellenõrzés, építésügy, építésfelügyelet, munkavéde-
lem, tûzvédelem, veszélyes katonai objektum felügye-
let/súlyos ipari baleset-megelõzés szakterületi irányításá-
ban, felügyeletében hatáskörrel rendelkezõ ágazaton kí-
vüli szervekkel, érdekképviseletekkel, más munkálta-
tókkal;”

6. A határozat 7. pontjának elsõ, második és negyedik
bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

„A HM KEHH önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körû költségvetési szerv, amely gazdálkodását az Áht., az
Ámr., valamint a honvédelmi szervek mûködésének az ál-
lamháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó
jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei
szerint végzi.

A pénzügyi és számviteli ellátás terén adódó szakmai
feladatokat a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
végzi.”

„Logisztikai, infrastrukturális és egészségügyi ellátását
az utaltsági rend alapján a kijelölt HM szervezetek és MH
katonai szervezetek végzik.”

7. A határozat 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép:
„13. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba

vételét a honvédelmi szervek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése
alapján a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet végzi.”

8. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a fõigazgató
ezen határozat hatályba lépését követõ 30 napon belül mó-
dosítja, és azt a HM jogi szakállamtitkárhoz jóváhagyásra
felterjeszti.

9. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*, egy-
idejûleg a határozat 5. pont o) alpontjában a „valamint a
HM Munkavédelmi Bizottság titkári feladatainak ellátása”
szövegrész, továbbá a határozat 8. pontjának második
mondata hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. február 18.

A honvédelmi miniszter
17/2008. (HK 5.) HM

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

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Honvédelmi Miniszté-
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rium Védelmi Hivatal 20/2001. (HK 4.) HM határozattal,
68/2001. (HK 1/2002.) HM határozattal, 86/2005.
(HK 11.) HM határozattal és 81/2006. (HK 17/I.) HM ha-
tározattal módosított, 1995. június 30-án kelt, a honvédel-
mi miniszter által kiadott alapító okiratát az alábbiak sze-
rint módosítom:

1. A határozat 8. pontjának második mondata helyébe
az alábbi mondat lép:

„A hivatalnál a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses
katonák teljesítenek szolgálatot, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá
tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.”

2. A határozat 9. pontjának második, harmadik és ne-
gyedik bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

„Az éves költségvetését a Honvédelmi Minisztérium
költségvetési fejezetében, a HM hivatalai alcímen belül
– elkülönítetten – kell tervezni és kezelni.

Pénzügyi és számviteli ellátását a pénzügyi és számvi-
teli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvé-
delmi szervezet végzi.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a honvé-
delmi miniszter, fejezetszintû államháztartási ellenõrzését
a Honvédelmi Minisztérium központi ellenõrzési szerve,
valamint a felsõszintû gazdálkodó szervek látják el.”

3. A határozat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép:
„10. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba

vételét a honvédelmi szervek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése
alapján a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet végzi.”

4. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a fõigazgató
ezen határozat hatályba lépését követõ 60 napon belül mó-
dosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi
miniszterhez.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. február 22.

A honvédelmi miniszter
18/2008. (HK 5.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel a nemzetbiztonsági szol-
gálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben, az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §
(1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában,
valamint a honvédelmi szervek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal
K-606/26/1996. nyt. számon kiadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. A költségvetési szerv jellege: a KBH a Kormány irá-

nyítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedõ ille-
tékességgel rendelkezõ, önálló gazdálkodást folytató költ-
ségvetési szerv, az Áht. 87. § (1) bekezdése szerint jogi
személy.”

2. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
„6. A Kormány a katonai nemzetbiztonsági szolgálato-

kat a honvédelmi miniszter útján irányítja.”

3. A határozat 8. pontjának harmadik bekezdése helyé-
be az alábbi bekezdés lép:

„A tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
rendfokozattal rendszeresített beosztásokba történõ kine-
vezésekre a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok az
irányadóak.”

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. február 20.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
9/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a hivatásos és szerzõdéses katonák

2008. évi illetményfejlesztésérõl, valamint
az illetmények év közbeni megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a Honvédelmi Érdekegyez-
tetõ Fórummal egyeztetve – a hivatásos és szerzõdéses ka-
tonák 2008. évi illetményfejlesztésére, valamint az illet-
mények év közbeni megállapítására a következõ

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2)–(3) bekezdésben foglal-
tak kivételével – a Honvédelmi Minisztériumban, a honvé-
delmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása,
fenntartói irányítása, közvetlen felügyelete alá tartozó, va-
lamint a HM államtitkára által felügyelt szervezeteknél,
továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezet) szolgálatot tel-
jesítõ hivatásos és szerzõdéses katonákra terjed ki.

(2) Nem terjed ki az utasítás hatálya arra a hivatásos és
szerzõdéses katonára, aki 2008. január 1-jén a felmentési
idejét tölti, és mentesítve van a szolgálatteljesítési kötele-
zettség alól.

(3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 109/A. § hatálya alá tartozó hi-
vatásos katonák illetményfejlesztésére külön intézkedés
alapján kerül sor.

A hivatásos és szerzõdéses katonák
2008. évi illetményfejlesztése

2. §

(1) A 2008. évi illetményfejlesztés végrehajtása során
a hivatásos és szerzõdéses katonák illetményét 2008. ja-
nuár 1-jétõl 39 750 Ft-os technikai illetményalap figye-
lembevételével kell megállapítani.

(2) A korábban különbözõ jogcímen megállapított ki-
egészítõ illetmények összegeit (ideértve a 10/2005.
(HK 4.) HM utasítással bevezetett 6,35%-os, illetve
1,35%-os kiegészítõ illetményeket is) – figyelembe véve
az (1) bekezdésben foglaltakat – felül kell vizsgálni és a
szükséges korrekciókat végre kell hajtani.

3. §

(1) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM KPÜ) az illetményfejlesztést központi-
lag hajtja végre.

(2) Az illetményfejlesztés központi végrehajtása megkí-
vánja az illetményadatok végrehajtói színtû ellenõrzését,
amelynek keretében az illetékes személyügyi referens – az
1. § (1) bekezdés szerinti szervezetek pénzügyi és számvi-
teli ellátásáért felelõs szervezeti elemekkel együttmû-
ködve, közösen – köteles ellenõrizni a bejegyzett ada-
tok helyességét, és a szükséges módosításokat 2008. feb-
ruár 15-ig végrehajtani.

(3) A HM KPÜ csak a (2) bekezdés szerinti adategyez-
tetés és ellenõrzés végrehajtása után intézkedhet a felemelt
illetmények átutalására.

(4) Az illetményfejlesztés technikai lebonyolításával
kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtására a HM KPÜ
vezérigazgatója intézkedést ad ki.

(5) Az illetményfejlesztés végrehajtásáról a katonák il-
letményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a
közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.)
HM rendelet 73. §-ának (3) bekezdése szerinti illetmény-
besorolási parancsot (határozatot) kell készíteni.

4. §

Az illetményfejlesztést úgy kell végrehajtani, hogy a
2008. február havi illetmények fizetésekor már a felemelt
(fejlesztett) összegû illetmények – 2008. január 1-jei visz-
szamenõleges hatállyal – kerüljenek folyósításra.

5. §

(1) A Hjt. 110/A. § szerinti szolgálati idõpótlék megál-
lapításának és folyósításának elõkészítése az 1. § (1) be-
kezdés szerinti szervezetek szintjén megköveteli a hivatá-
sos és szerzõdéses katonák tényleges – vagyis a hivatásos
és szerzõdéses állományban töltött, szorzószámok alkal-
mazása és egyéb kedvezmények nélküli – szolgálati idejé-
nek személyenkénti megállapítását, amelyet a honvédelmi
szervezetek személyügyi referatúrái kötelesek legkésõbb
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2008. április 30-ig elvégezni. A hivatásos vagy szerzõdé-
ses állományban töltött idõbe az egy évet meghaladó illet-
mény nélküli szabadság idõtartama – a gyermekgondozás
céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság idõtarta-
mának kivételével – nem számít bele.

(2) A szolgálati idõpótlék összegét az (1) bekezdés sze-
rint megállapított szolgálati idõk, valamint az azokhoz tar-
tozó, a Hjt. 110/A. § (1) bekezdésében szereplõ százalékos
mértékek figyelembevételével, a 39 750 Ft-os technikai il-
letményalap alkalmazásával kell kiszámítani.

(3) A hivatásos és szerzõdéses katonák 2008. január
1-jétõl jogosultak a (2) bekezdés alapján kiszámított
összegekre, amelyek folyósítására elsõ alkalommal a
2008. május havi illetményekkel együtt – visszamenõleges
hatállyal – kerül sor.

A hivatásos és szerzõdéses katonák
illetményének év közbeni megállapítása

6. §

(1) A 2008. év során állományba kerülõ (visszakerülõ)
hivatásos és szerzõdéses katonák illetményét a jelen utasí-
tásban foglaltak szerint kell megállapítani és kezelni.

(2) Amennyiben a hivatásos és szerzõdéses katonát a
2008. év során a 10 vagy 20, illetve 15%-os mértékû illet-
ménykiegészítésre (csapatszolgálati kiegészítésre) jogo-
sító honvédelmi szervezettõl más mértékû illetménykiegé-
szítésre jogosító honvédelmi szervezethez helyezik át,
akkor a részére korábban megállapított 6,35, illetve
1,35%-os kiegészítõ illetményt az áthelyezés idõpontjával
meg kell szüntetni.

(3) Abban az esetben, ha a hivatásos és szerzõdéses ka-
tonát 2008. év során 10 vagy 20, illetve 15%-os mértékû il-
letménykiegészítésre (csapatszolgálati kiegészítésre) jo-
gosító honvédelmi szervezethez helyezik át, vagy ilyen
elsõ beosztásba kerül, számára az áthelyezés, illetõleg
a beosztásba helyezés idõpontjától (10 vagy 20%-os
mértékû illetménykiegészítésre való jogosultság esetén)
6,35%-os, illetve (15%-os mértékû illetménykiegészítésre
való jogosultság esetén) 1,35%-os kiegészítõ illetményt
kell megállapítani.

(4) Felsõfokú iskolai végzettség megszerzése miatti il-
letménykiegészítés-változás esetén a (2)–(3) bekezdések
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

7. §

A hivatásos és szerzõdéses katonák illetményjellegû és
illetményen kívüli pénzbeli juttatásait (megbízási díj, na-
pidíj, segély stb.) 2008. január 1-jétõl a Magyar Köztársa-
ság 2008. évi költségvetésérõl szóló törvényben meghatá-

rozott, 38 650 Ft összegû köztisztviselõi illetményalappal
kell kiszámítani.

8. §

Az illetményfejlesztés elõirányzati igényét a HM KPÜ
központilag méri fel, rendezésére saját hatáskörben elõter-
jesztést állít össze.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, ren-
delkezéseit azonban 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a hivatá-
sos és szerzõdéses katonák 2006. évi illetményfejlesztésé-
rõl szóló 1/2006. (HK 3.) HM utasítás hatályát veszti.

(3) A technikai illetményalap megszüntetésére, és ezzel
összefüggésben az illetményelemek új módszerrel történõ
megállapítására a HM KPÜ 2008. augusztus 31-ig javasla-
tot tesz.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 7.

A honvédelmi miniszter
10/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a köztisztviselõk és a közigazgatási szervnél

foglalkoztatott munkavállalók
2008. évi illetményfejlesztésérõl, valamint

az illetmények év közbeni megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselõk és a köz-
igazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 2008.
évi illetményfejlesztése végrehajtására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – a Honvédelmi Minisztérium, a HM Védelmi
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Hivatal, a HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal,
az MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet,
az MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai
Részleg, valamint az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet
állandó és idõszaki fõfoglalkozású, valamint részfoglalko-
zású köztisztviselõire (a továbbiakban: köztisztviselõk) és
a honvédségi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott
munkavállalókra (a továbbiakban: munkavállalók) ter-
jed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki azokra a köztisztvi-
selõkre és munkavállalókra, akik 2008. január 1-jén – a
köztisztviselõi jogviszonyuk (munkaviszonyuk) megszû-
nése miatt – mentesítve vannak a munkavégzés alól.

2. §

A 2008. évi illetményfejlesztés végrehajtása során a
köztisztviselõk illetményét 2008. január 1-jétõl egysége-
sen 40 900 Ft-os technikai illetményalap figyelembevéte-
lével kell megállapítani.

3. §

A munkavállalók esetében a személyi alapbért és illet-
ménypótlékot is magában foglaló munkabért 5%-kal kell
megemelni.

4. §

A betöltetlen munkakörökre lekötött illetményeket
5%-kal fel kell emelni és ennek megfelelõen nyilvántar-
tani.

5. §

(1) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM KPÜ) az illetményfejlesztést központi-
lag hajtja végre.

(2) Az illetményfejlesztés központi végrehajtása megkí-
vánja az illetményadatok végrehajtói szintû ellenõrzését,
amelynek keretében az illetékes személyügyi referens – az
1. § (1) bekezdés szerinti szervezetek pénzügyi és számvi-
teli ellátásáért felelõs szervezeti elemekkel együttmûköd-
ve, közösen – köteles ellenõrizni a bejegyzett adatok he-
lyességét, és a szükséges módosításokat 2008. február
15-ig végrehajtani.

(3) A HM KPÜ csak a (2) bekezdés szerinti adategyez-
tetés és ellenõrzés végrehajtása után intézkedhet a felemelt
illetmények átutalására.

6. §

Az illetményemelést (munkabéremelést) úgy kell vég-
rehajtani, hogy a 2008. február havi illetmények fizetése-
kor már a felemelt összegû illetmények – 2008. január 1-ig
visszamenõleges hatállyal – kerüljenek folyósításra.

7. §

Annak a köztisztviselõnek, akinek a közszolgálati jog-
viszonya 2008. év folyamán keletkezik, alapilletményét,
illetménykiegészítését és illetménypótlékait a 40 900 Ft-os
technikai illetményalappal kell megállapítani.

8. §

A köztisztviselõk illetményjellegû és illetményen kívüli
pénzbeli juttatásait (napidíj, segély stb.) 2008. január 1-jé-
tõl a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvényben meghatározott, 38 650 Ft
összegû köztisztviselõi illetményalappal kell kiszámítani.

9. §

(1) Az illetményfejlesztés elõirányzati igényét a HM
KPÜ központilag méri fel, rendezésére saját hatáskörben
elõterjesztést állít össze.

(2) Az illetmények változásáról a köztisztviselõket érte-
síteni kell, melyre a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint
kell intézkedni.

10. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, ren-
delkezéseit azonban 2008. január hó 1-jétõl kell alkal-
mazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a köz-
tisztviselõk 2006. évi illetményfejlesztésérõl szóló
4/2006. (HK 3.) HM utasítás hatályát veszti.

(3) A technikai illetményalap megszüntetésére és ezzel
összefüggésben az illetményelemek új módszerrel történõ
megállapítására a HM KPÜ 2008. augusztus 31-ig javasla-
tot tesz.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 7.
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A honvédelmi miniszter
11/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a közalkalmazottak 2008. évi illetményfejlesztése

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre és a Honvédelmi
Minisztérium Állami Egészségügyi Központ közalkalma-
zottainak illetménykorrekciójáról szóló 2/2008. (HK 3.) HM
utasításra is, a közalkalmazottak 2008. évi illetményfejlesz-
tésének végrehajtására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, köz-
vetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezeteknél, a HM államtitkára ál-
tal felügyelt szervezetnél, valamint a Magyar Honvédség
katonai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: katonai
szervezet) foglalkoztatott azon állandó- és idõszaki fõfog-
lalkozású (ideértve a katonai helyen foglalkoztatottakat is)
valamint részfoglalkozású közalkalmazottakra terjed ki,
akiknek a közalkalmazotti jogviszonya 2008. január 1-jét
megelõzõen kezdõdött és 2008. január 1-jén is fennállt.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki azokra a közalkal-
mazottakra, akik 2008. január 1-jén – a közalkalmazotti
jogviszonyuk megszûnése miatt – mentesítve vannak a
munkavégzés alól.

2. §

Az állandó fõfoglalkozású közalkalmazottak 2008. évi
illetményfejlesztését

a) a b) pont alá tartozók kivételével a 3-4. §-ok szerint;
b) a közoktatási, valamint a felsõoktatási és kutatási

ágazathoz tartozó tevékenységet végzõ katonai szervezet-
nél jogviszonyban álló közalkalmazottak esetében pedig a
5. § szerint
kell végrehajtani.

3. §

(1) A 2. § a) pont hatálya alá tartozó valamennyi közal-
kalmazottnak 5%-os mértékû kötelezõ, differenciálás nél-
küli összilletmény emelést kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása során
2008. január 1-jétõl biztosítani kell személyenként

– a 2008. január 1-jei hatállyal életbe lépõ kötelezõ leg-
kisebb munkabért és a garantált illetményeket,

– a háromévenkénti kötelezõ elõresorolással kapcsolat-
ban felmerülõ összeget,

– a 2008. január 1-jei hatállyal életbe lépõ emelt össze-
gû pótlékalappal számított illetménypótlékokat,

– valamint az egyéb kötelezõen megállapítandó pótlé-
kok és illetményemelések összegét.

(3) A (2) bekezdésben rögzítettek végrehajtását követõ-
en az (1) bekezdés szerinti illetményfejlesztési mérték
tényleges biztosítása érdekében

a) a 2007. december 31-ig megállapított százalékos
mértékû – alsó-felsõ határok közötti – pótlékok további
emelését, vagy

b) a feltételek fennállása esetén további pótlék megálla-
pítását, vagy

c) a fizetési fokozat szerinti illetmények további eme-
lését
kell végrehajtani.

4. §

(1) A 3. §-ban meghatározott illetményemeléseken túl-
menõen a 2007. decemberi béralap 2%-ának megfelelõ ke-
resetkiegészítési keretet kell felszámítani, amelybõl a
2007. december havi fizetési fokozat szerinti illetmény
1%-ának megfelelõ összegû kötelezõ keresetkiegészítést
kell megállapítani.

(2) A felszámított keresetkiegészítési keretbõl rendelke-
zésre álló további összeget a munkáltatói jogot gyakorló
parancsnoknak – a helyi érdekképviseleti szervezettel
egyeztetve – differenciált mértékû keresetkiegészítés meg-
állapítására kell felhasználnia.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megállapított kereset-
kiegészítés – ha annak meghosszabbítására nem törté-
nik külön központi intézkedés – legkésõbb 2008. decem-
ber 31-én megszûnik.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint megállapított kereset-
kiegészítést az egyéb jogcímen megállapított keresetki-
egészítéstõl külön kell kezelni és nyilvántartani.

(5) A differenciált keresetkiegészítés a katonai szerve-
zet bármely állandó fõfoglalkozású vagy katonai helyen
foglalkoztatott közalkalmazottja részére biztosítható, te-
kintet nélkül arra, hogy a keret mely béralapcsoport után
került felszámításra.

(6) A felszámított keresetkiegészítési keretet 2008. de-
cember 31-ig teljes mértékben fel kell használni, az év vé-
gén maradvány nem keletkezhet.

(7) A keresetkiegészítési keretbõl a honvédelmi szerve-
zetek között átcsoportosítás nem hajtható végre.
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(8) A honvédelmi szervezet által felszámított keresetki-
egészítési keretbõl – évközbeni jogviszony megszüntetés
esetén – kizárólag az ideiglenes jegyzékrõl kiválók részére
megállapított kötelezõ keresetkiegészítés összegét kell a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiak-
ban: HM KPÜ) részére visszajelenteni.

5. §

(1) A 2. § b) pont hatálya alá tartozó valamennyi közal-
kalmazottnak 5%-os mértékû kötelezõ, differenciálás nél-
küli összilletmény emelést kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása során
2008. január 1-jétõl biztosítani kell személyenként

– a 2008. január 1-jei hatállyal életbe lépõ kötelezõ leg-
kisebb munkabért és a garantált illetményeket,

– a fizetési fokozatbeli kötelezõ elõresorolással kapcso-
latban felmerülõ összeget,

– a 2008. január 1-jei hatállyal életbe lépõ emelt össze-
gû pótlékalappal számított illetménypótlékokat,

– valamint az egyéb kötelezõen megállapítandó pótlé-
kok és illetményemelések összegét.

(3) A (2) bekezdésben rögzítettek végrehajtását követõ-
en az (1) bekezdés szerinti illetményfejlesztési mérték
tényleges biztosítása érdekében

a) a 2007. december 31-ig megállapított százalékos
mértékû – alsó-felsõ határok közötti – pótlékok további
emelését, vagy

b) a feltételek fennállása esetén további pótlék megálla-
pítását, vagy

c) a fizetési fokozat szerinti illetmények további eme-
lését
kell végrehajtani.

6. §

Amennyiben a 3. § és 5. § alapján megemelt illetmény a
kötelezõ emelések összegét nem éri el, a szükséges össze-
get – tételes kimutatás csatolásával – a HM KPÜ-tõl kell
igényelni.

7. §

Az idõszaki- és részfoglalkozású béralap terhére foglal-
koztatott közalkalmazottak illetményfejlesztését a 2008.
évre kiadott bérkeretek 5%-os felemelésével és a 3. §-ban
leírtak figyelembevételével kell végrehajtani.

8. §

A betöltetlen munkakörökre lekötött illetményeket
5%-kal kell megemelni.

9. §

Az illetményemelésekre besorolási parancsban (határo-
zatban) kell intézkedni, külön feltüntetve a keresetkiegé-
szítés mértékét és a jogosultság idõtartamát. A közalkal-
mazottak részére az illetmények változásáról értesítést kell
kiadni.

10. §

(1) A 2008. évi közalkalmazotti illetményemelést 2008.
január 1-ig visszamenõleg úgy kell végrehajtani, hogy a
2008. február havi illetmények már a felemelt összegben
kerüljenek folyósításra.

(2) Az illetményemelés idõbeni végrehajtása érdekében
az illetményemelések rögzítését a HM KGIR humán-bér
alrendszerében legkésõbb a 2008. februári zárási idõpon-
tig kell végrehajtani.

11. §

Az illetményemelést a helyi érdekképviseleti szerveze-
tekkel együttmûködve kell végrehajtani.

12. §

(1) Az illetményemelés következtében felemelt állandó
és idõszaki fõfoglalkozású, valamint részfoglalkozású bér-
alapokat – a (2) és (3) bekezdés szerint – a HM KPÜ álla-
pítja meg a katonai szervezetek részére.

(2) A 2. § a) pont szerinti illetményfejlesztést végre-
hajtó katonai szervezetek béralapja 5%-kal kerül megeme-
lésre, míg a keresetkiegészítéshez biztosított összeg a bér-
alap-biztosító ügyiratban külön soron kerül feltüntetésre.

(3) A 2. § b) pont szerinti illetményfejlesztést végre-
hajtó katonai szervezetek béralapja egységesen 5%-kal
kerül megemelésre.

13. §

Az illetményfejlesztés elõirányzati igényét a HM KPÜ
központilag méri fel, rendezésére saját hatáskörben elõter-
jesztést állít össze.

14. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, rendel-
kezéseit azonban 2008. január hó 1-jétõl kell alkalmazni.

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 7.
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(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a közal-
kalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû keresetki-
egészítés 2007. évi felszámításáról és felhasználásáról
szóló 3/2007. (HK 2.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
12/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
az önkéntes tartalékos katonák

2008. évi illetményfejlesztésérõl, valamint
az illetmények év közbeni megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a Honvédelmi Érdekegyez-
tetõ Fórummal egyeztetve – az önkéntes tartalékos kato-
nák 2008. évi illetményfejlesztésére a következõ

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya azokra terjed ki, akik a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiak-
ban: Hjt.) alapján a Magyar Honvédséggel 2008. évben
önkéntes tartalékos katona jogviszonyban állnak.

Az önkéntes tartalékos katonák
2008. évi illetményfejlesztése

2. §

Az önkéntes tartalékos katonák illetményelemeit és ren-
delkezésre állási díját 2008. január 1-jétõl 39 750 Ft-os
technikai illetményalappal kell számolni.

3. §

(1) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM KPÜ) az illetményfejlesztést központi-
lag hajtja végre.

(2) Az illetményfejlesztés központi végrehajtása megkí-
vánja az illetményadatok végrehajtói színtû ellenõrzését,
amelynek keretében az illetékes személyügyi referens – az
1. § (1) bekezdés szerinti szervezetek pénzügyi és számvi-
teli ellátásáért felelõs szervezeti elemekkel együttmûköd-
ve, közösen – köteles ellenõrizni a bejegyzett adatok he-
lyességét, és a szükséges módosításokat 2008. február
15-ig végrehajtani.

(3) A HM KPÜ csak a (2) bekezdés szerinti adategyez-
tetés és ellenõrzés végrehajtása után intézkedhet a felemelt
illetmények átutalására.

(4) Az illetményfejlesztés technikai lebonyolításával
kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtására a HM KPÜ
vezérigazgatója intézkedést ad ki.

(5) Az illetményfejlesztés végrehajtásáról a katonák il-
letményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a
közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.)
HM rendelet 73. §-ának (3) bekezdése szerinti illetmény-
besorolási parancsot (határozatot) kell készíteni.

4. §

Az illetményfejlesztés során megállapított illetmény ki-
zárólag arra az idõtartamra – de leghamarabb a 2008. feb-
ruár havi illetmények fizetésekor, 2008. január 1-jei
visszamenõleges hatállyal – kerülhet folyósításra, amikor
az önkéntes tartalékos katona a Hjt. 47/A. § (2), illetve
(3) és (4) bekezdésében foglalt kiképzési vagy tényleges
szolgálatteljesítési kötelezettségének tesz eleget.

5. §

Az önkéntes tartalékos katonák illetményjellegû és il-
letményen kívüli pénzbeli juttatásait 2008. január 1-jétõl a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló tör-
vényben meghatározott, 38 650 Ft összegû köztisztviselõi
illetményalappal kell kiszámítani.

A Hjt. 47/A. § (3) és (4) bekezdése alapján
tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos

katonák szolgálati idõpótléka

6. §

(1) A Hjt. 110/A. § szerinti szolgálati idõpótlék megál-
lapításának és folyósításának elõkészítése megköveteli az
önkéntes tartalékos katonák tényleges – vagyis az önkén-
tes tartalékos állományban a Hjt. 47/A. § (3) és (4) bekez-
dés alapján tényleges szolgálattal töltött, továbbá az ön-
kéntes tartalékos állományba kerülést megelõzõen hivatá-
sos vagy szerzõdéses állományban töltött, szorzószámok
alkalmazása és egyéb kedvezmények nélküli – szolgálati
idejének személyenkénti megállapítását, amelyet a katonai
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szervezetek személyügyi referatúrái kötelesek legkésõbb
2008. április 30-ig elvégezni. A hivatásos vagy szerzõdé-
ses állományban töltött idõbe az egy évet meghaladó illet-
mény nélküli szabadság idõtartama – a gyermekgondozás
céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság idõtarta-
mának kivételével – nem számít bele.

(2) A szolgálati idõpótlék összegét az (1) bekezdés sze-
rint megállapított szolgálati idõk, valamint az azokhoz tar-
tozó, a Hjt. 110/A. § (1) bekezdésében szereplõ százalékos
mértékek figyelembevételével, a 39 750 Ft-os technikai il-
letményalap alkalmazásával kell kiszámítani.

(3) A szolgálati idõpótlék kizárólag arra az idõtartamra
– de legkorábban a 2008. május havi illetményekkel
együtt, 2008. január 1-jei visszamenõleges hatállyal – ke-
rülhet folyósításra, amikor az önkéntes tartalékos katona a
Hjt. 47/A. § (3) és (4) bekezdésében foglalt tényleges szol-
gálatteljesítési kötelezettségének tesz eleget.

7. §

A 2008. év során állományba kerülõ önkéntes tartalékos
katonák illetményét és rendelkezésre állási díját jelen uta-
sításban foglaltak alapján kell megállapítani.

8. §

Az illetményfejlesztés elõirányzati igényét a HM KPÜ
központilag méri fel, rendezésére saját hatáskörben elõter-
jesztést állít össze.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, ren-
delkezéseit azonban 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az önkén-
tes tartalékos katonák 2006. évi illetményfejlesztésérõl
szóló 2/2006. (HK 3.) HM utasítás hatályát veszti.

(3) A technikai illetményalap megszüntetésére, és ezzel
összefüggésben az illetményelemek új módszerrel történõ
megállapítására a HM KPÜ 2008. augusztus 31-ig javasla-
tot tesz.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 7.

A honvédelmi miniszter
13/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a katonai tanintézeti hallgatók

2008. évi illetményfejlesztésérõl, valamint
az illetmények év közbeni megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a Honvédelmi Érdekegyez-
tetõ Fórummal egyeztetve – a katonai tanintézeti hallgatók
2008. évi illetményfejlesztésére a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a katonai felsõoktatási intézmény
honvédségi ösztöndíjas hallgatóira és a szakképzésben
résztvevõ hallgatókra (a továbbiakban: hallgatók) ter-
jed ki.

2. §

A hallgatók illetményét (fõiskolai hallgatók esetében:
alapilletmény és pótlékok, szakképzésben résztvevõ hall-
gatók esetében: alapilletmény és tanulmányi pótlék) 2008.
január 1-jétõl 40 900 Ft-os technikai illetményalappal kell
számolni.

3. §

(1) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM KPÜ) az illetményfejlesztést központi-
lag hajtja végre.

(2) Az illetményfejlesztés központi végrehajtása megkí-
vánja az illetményadatok végrehajtói színtû ellenõrzését,
amelynek keretében az illetékes személyügyi referens – az
1. § (1) bekezdés szerinti szervezetek pénzügyi és számvi-
teli ellátásáért felelõs szervezeti elemekkel együttmûköd-
ve, közösen – köteles ellenõrizni a bejegyzett adatok he-
lyességét, és a szükséges módosításokat 2008. február
15-ig végrehajtani.

(3) A HM KPÜ csak a (2) bekezdés szerinti adategyez-
tetés és ellenõrzés végrehajtása után intézkedhet a felemelt
illetmények átutalására.

(4) Az illetményfejlesztés technikai lebonyolításával
kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtására a HM KPÜ
vezérigazgatója intézkedést ad ki.
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4. §

Az illetményfejlesztést úgy kell végrehajtani, hogy a
2008. február havi illetmények fizetésekor már a felemelt
(fejlesztett) összegû illetmények – 2008. január 1-jei
visszamenõleges hatállyal – kerüljenek folyósításra.

5. §

A 2008. év során hallgatói állományba kerülõk illet-
ményét a jelen utasításban foglaltak szerint kell megál-
lapítani.

6. §

A hallgatók illetményjellegû és illetményen kívüli
pénzbeli juttatásait 2008. január 1-jétõl a Magyar Köztár-
saság 2008. évi költségvetésérõl szóló törvényben megha-
tározott, 38 650 Ft összegû köztisztviselõi illetményalap-
pal kell kiszámítani.

7. §

Az illetményfejlesztés elõirányzati igényét a HM KPÜ
központilag méri fel, rendezésére saját hatáskörben elõter-
jesztést állít össze.

8. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, ren-
delkezéseit azonban 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a katonai
tanintézeti hallgatók és növendékek 2006. évi illetmény-
fejlesztésérõl szóló 3/2006. (HK 3.) HM utasítás hatályát
veszti.

(3) A technikai illetményalap megszüntetésére, és ezzel
összefüggésben az illetményelemek új módszerrel történõ
megállapítására a HM KPÜ 2008. augusztus 31-ig javasla-
tot tesz.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 7.

A honvédelmi miniszter
14/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium

lakáspolitikai és -gazdálkodási koncepciójának
kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a Honvédelmi Minisztérium lakáspolitikai és -gaz-
dálkodási koncepciójának kiadásáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

Ezen utasítás mellékleteként kiadom a HM lakáspoliti-
kai és -gazdálkodási koncepcióját (a továbbiakban: Kon-
cepció).

3. §

A HM irányításával megvalósuló lakhatási támogatási
rendszer élet- és munkakörülmények javítását célzó továb-
bi fejlesztés tekintetében a Koncepciót jogalkotási és ter-
vezési alapként kell figyelembe venni.

4. §

Az érintett szervezetek vezetõi gondoskodnak arról,
hogy a Koncepciót a lakhatási támogatási ügyekben eljáró
beosztotti állomány tagjai teljes részletességgel megismer-
jék és alkalmazzák.

5. §

Ezen utasítás hatálybalépését követõen kihirdetett jog-
szabály a Koncepció tartalmát érintõen változtatást tesz in-
dokolttá, a módosításra irányuló javaslatot a HM központi
lakásgazdálkodási szerve dolgozza ki és a honvédelmi
miniszternek döntésre elõterjeszti.
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6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 14/2008. (HK 5.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
LAKÁSPOLITIKAI ÉS -GAZDÁLKODÁSI

KONCEPCIÓJA

Bevezetõ

A lakhatás megoldottsága az emberhez méltó élet egyik
alapvetõ feltétele: szolgálja az egyén és családja biztonsá-
gát, védelmét, stabil szociológiai és szociális hátterét, a
társadalom stabilitását és folyamatos fejlõdését. A társada-
lom pusztán piaci alapon mûködõ önszabályozó és öntevé-
keny jellegével nem képes feloldani a társadalmi, gazdasá-
gi, illetve egyéb szociológiai okokból folyamatos jelleggel
jelentkezõ lakásgondok feszültségpontjait. Ezért az állam
bizonyos mértékû szerepvállalása, lakáspiaci intervenciós
politikája elengedhetetlen, amelynek megvalósításához
megfelelõen kialakított stratégia és koncepció, továbbá
szabályozottság szükséges.

A honvédelem nemzeti ügy. A Magyar Köztársaság Al-
kotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Alkotmány), az egyes ágazati törvények és a mindenkori
kormányprogram a honvédelem ügyét, a honvédelmi fel-
adatokat ellátó katonák jogait és kötelezettségeit megkü-
lönböztetetten kezelik. A sajátos feladat és sajátos kötele-
zettség egységének megvalósítása a katonai szolgálatra
hosszú távon elkötelezett, stabil személyi állományt felté-
telez, ehhez igazodó élet-, szolgálati és munkakörülmé-
nyek biztosításával. Következésképpen a honvédség sze-
mélyi állománya szervezetten történõ elszállásolásának
(lakhatásának) a történelmi múltban is fontos szerepe volt.
A megoldás módozatai változtak ugyan, de a társadalom-
ban elfoglalt sajátos helyükre és szerepükre tekintettel ma
is indokolt és szükséges a katonák lakhatásának megoldá-
sát intézményesítetten kezelni.

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) ál-
tal mûködtetett lakhatást támogató, elõsegítõ rendszer cél-
ja ma is az, hogy hozzájáruljon a haderõ mûködõképessé-
gének fenntartásához, szolgálva a haderõ megtartóképes-
ségét, a személyi állomány stabilitását.

A HM lakásügyi tevékenysége intézményesített feladat.
Konvergens azon állami felelõsségvállalással, amely sze-
rint az állampolgárok lakhatásának megoldásához alapve-
tõen szükséges támogatásokat valamely formában biztosí-
tani kell, ugyanakkor egyes támogatási formákkal integ-

ránsan illeszkedik a Magyar Állam által felvállalt lakás-
piaci intervencióhoz.

A HM ma mûködõ lakásellátási rendszerének elvi alap-
jait – az akkor újraalkotott állami lakásjogi szabályozással
összhangban – a HM Kollégiuma 1993-ban vitatta meg,
majd fogadta el a honvédelmi miniszter. Az elvi döntésnek
megfelelõen készült el és került kihirdetésre a Honvédelmi
Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyisé-
gek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támo-
gatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet (a további-
akban: HM Lakásrendelet), amely magában foglalja a HM
által mûködtetett – úgynevezett többpólusú – lakhatási tá-
mogatás rendszerének minden elemét. A támogatási rend-
szer idõszakonkénti módosításokkal igazodott a megválto-
zott jogszabályi és gazdasági környezethez és a haderõ-át-
alakítás folyamatához. Jelentõs állomás volt a HM Lakás-
programjának 2001-ben történt elfogadása, majd e prog-
ram részleges meghiúsulását követõen a HM Kollégium
2003. decemberi döntése a lakásreform szükségszerû lépé-
seirõl.

A reformlépések megtörténtek, azonban a jogi, gazda-
sági (költségvetési) feltételeknek, a haderõ struktúrájának,
a humánpolitika és a személyi állomány összetételének
változásai, nem utolsó sorban maga a lakásreform halaszt-
hatatlanná tették a HM által mûködtetett lakhatási támoga-
tásokat szabályozó rendszer felülvizsgálatát és az újszerû
követelmények – költségkímélõ, piacorientált szemlélet –
szerinti átalakítását.

A HM lakáspolitikai és -gazdálkodási koncepciójának
célja a lakó-, illetve tartózkodási hely szabad megválasztá-
sának mint alkotmányos alapjognak a törvény általi korlá-
tozásából, továbbá a sajátos szolgálati követelményekbõl
fakadó lakhatási gondok megoldása egyrészt állami fele-
lõsségvállalás érvényesítésével, másrészt a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) személyi állománya tagjai-
nak ösztönzésével.

A HM lakáspolitikai és gazdálkodási koncepciója a sze-
mélyi állomány lakhatás támogatás rendszerének hosszú
távú stratégiáját, fejlesztési irányvonalát határozza meg, a
mindenkori költségvetési lehetõségeknek és a jogi, társa-
dalmi környezetnek megfelelõen. A HM lakáspolitikai és
gazdálkodási koncepciója összefoglalja mindazt a fejlesz-
tési lehetõséget és meghatározza azokat a reform- és racio-
nalizálási irányokat, melyeket az alapján kialakítandó lak-
hatást támogató, elõsegítõ rendszernek tartalmaznia kell
azzal, hogy a végrehajtást szolgáló egyes programok min-
den esetben a tényleges megvalósíthatóság, finanszírozha-
tóság, jogi alkalmazhatóság szempontjából vizsgáltra ke-
rülnek a lakásügyi problémák racionális, hatékony és ru-
galmas kezelése érdekében.

I. A lakhatás támogatásának elvi alapjai

A lakásprobléma súlyát és nemzetközi jellegét mutatja,
hogy az ENSZ az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatá-
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ban1 kimondta: „Minden személynek joga van saját maga
és családja egészségének és jólétének biztosítására alkal-
mas életszínvonalhoz, nevezetesen (…) lakáshoz, (…) va-
lamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz (…)2”. Ezt
a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya 11. cikke megerõsíti.

Az Alkotmány 58. § (1) bekezdése értelmében minden-
kit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén
– törvényben meghatározott esetek kivételével – megillet a
szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztá-
sának joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásá-
hoz való jogot is. E jogok törvényben meghatározott mér-
tékben és módon korlátozásra kerülhetnek.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdés állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001 évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 18. § (1) bekezdése értelmében az
állomány tagjának szolgálati helyét a honvédség feladatai-
ból fakadó szakmai igényeknek megfelelõen, az állomány
tagja méltányos érdekeinek figyelembevételével kell meg-
határozni. Az alkotmányos jogok korlátozását jelenti a Hjt.
18. § (3) és (4) bekezdése, miszerint az állomány tagja tar-
tózkodási helyét a szolgálati helye szerinti településen
vagy annak vonzáskörzetében választhatja meg, a szolgá-
lati helye szerinti településen – valamint annak vonzáskör-
zetén – kívül csak az állományilletékes parancsnok enge-
délyével lakhat.

A honvédelembõl, mint közfeladatból fakadó szolgálati
érdekek miatt elõírt jogkorlátozás a haderõ stabil mûködé-
sével van összefüggésben. A haderõ mûködése akkor meg-
felelõ, ha a személyi állomány a szolgálati helyen vagy an-
nak közelében él, ezzel a szolgálati, s azon belül is a ké-
szenléti szolgálat teljesítéséhez szükséges feltételek bizto-
sítottak. A Hjt. 18. §-a által elõírt alanyi jogkorlátozás, az
úgynevezett helyben lakási kötelezettség alkotmányos ke-
retek között érvényesülhet, ha annak feltételét a HM jog-
szabályban megállapított módon teljesíteni tudja. A lakha-
tási támogatás rendszerének kereteit a Hjt. 126. §-a hatá-
rozza meg.

Mindezekkel, valamint az átalakuló haderõ új feladatai-
val összefüggésben fogalmazta meg a Magyar Honvédség
további fejlesztésének irányairól szóló 51/2007. (VI. 6.)
OGY határozat az MH és a HM lakhatás támogatási köte-
lezettségére is vonatkoztatva a következõ feladatokat:

– a haderõfejlesztés során kiemelt szempontként kell
kezelni az állomány élet- és munkakörülményeinek lehe-
tõségek szerinti javítását [5. pont e) alpontja];

– korszerûsített infrastruktúrával biztosítani kell az át-
alakított haderõ gazdaságos és kulturált elhelyezését
[5. pont h) alpontja];

– az MH gazdálkodásában a jövõben erõsíteni kell a
versenyszféra szolgáltatásainak igénybevételét és a piaci
módszerek alkalmazását [5. pont g) alpontja].

1 A Nyilatkozatot 1948. december 10-én hirdették ki.
2 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 25. cikkének (1) bekezdése.

A lakhatás támogatásának feltételeit, lakásügyi tevé-
kenységet állami feladat részeként a nemzeti lakáspoliti-
kával összhangban kell megteremteni, illetve folytatni
úgy, hogy az szervesen igazodjon a mindenkori haderõ
szervezeti struktúrájához, illetve a katonai szolgálatra jel-
lemzõ specifikumokhoz, hozzájárulva a honvédség mûkö-
désének feltételeihez, szolgálva az MH személyi állomá-
nya munka- és életkörülményeinek javítását, továbbá a
haderõ megtartó képességét. A lakásügyi tevékenység a tá-
mogatási eszközök minõségi és mennyiségi fejlesztésére
folyamatosan törekedve lehetõséget biztosít a hagyomá-
nyos támogatási módozatokon túl a piaci módszerek alkal-
mazására is, melyek tényleges megvalósíthatóságára indo-
koltság, gazdaságosság követelményeinek érvényesülése
esetén, továbbá a honvédelmi szerveket, illetve a támoga-
tott személyi állományt terhelõ lényeges és jelentõs több-
letkockázat jelentkezése nélkül kerül sor.

A HM lakásügyi tevékenysége komplex tevékenység: a
lakhatás támogatását többpólusú eszközrendszer mûköd-
tetésének, fenntartásának és szükség szerinti fejlesztésé-
nek, az azt mûködtetõ a haderõ szervezeti struktúrájával
konvergens igazgatási egységek kialakításának, továbbá a
mindezt összefoglaló jogi környezet megalkotásának biz-
tosításával látja el.

II. A lakhatás támogatásának jogi alapjai

A HM lakásügyi tevékenysége az állami lakhatás támo-
gatás része, melynek célja a honvédelmi, szolgálati érde-
kekbõl eredõ feladatok feltételeinek biztosítása, a lakhatás
támogatásának maradéktalan ellátása. A HM lakásügyi te-
vékenysége az állami szabályozásokkal összhangban mû-
ködik és a jogi szabályozásában a következõ elvek érvé-
nyesülnek:

– A lakhatás támogatásának azon területein, ahol a hon-
védelmi szerv és az igényjogosult között szerzõdéses kap-
csolat jön létre, így különösen lakás, illetve szálló bérleté-
re vonatkozó szabályozás tekintetében az igénylés és az el-
bírálás rendjének igazgatási jellegén túl a polgári jogi ala-
poknak maradéktalanul érvényesülnie kell. A szerzõdést
kötõ felek egymással egyenrangú, kölcsönös együttmûkö-
désre és szolgáltatás nyújtására kötelezett partnerek. Jog-
viszonyuk tekintetében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény, illetve a lakásbérletek tekintetében a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény), továb-
bá a közösségi együttélést meghatározó, így különösen a
társasházakról szóló törvény 2003. évi CXXXIII. törvény
rendelkezéseinek alkalmazhatóságát biztosítani kell.

– A lakhatás támogatási rendszer mûködtetése, fenntar-
tása, fejlesztése intézményesített állami feladat. A gazdál-
kodási szabályai a mindenkori költségvetési törvény, to-
vábbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény és ezek végrehajtását szolgáló központi, továbbá a
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HM-re és az MH-ra vonatkozó ágazati (specifikus) jogsza-
bályok és állami irányítás egyéb jogi eszközeinek rendel-
kezéseivel összhangban állnak.

– A lakásügyi tevékenységre, a lakhatás támogatására
vonatkozó szabályoknak harmonizálni kell a Lakástör-
vénnyel és a lakáscélú támogatásokra vonatkozó minden-
kori állami szabályozással.

A HM és az MH egyben „munkáltató”, ezért a lakásügyi
tevékenységnek konvergensnek kell lennie a honvédelem
sajátos feladataival és a személyi állomány tagjainak jog-
állásáról szóló törvényi szabályozással. E tekintetben a la-
kásügyi tevékenységben érvényesülniük kell

– a mindenkori szolgálati törvény – jelenleg a Hjt.,
– a köztisztviselõk, közalkalmazottak, munkavállalók

jogállására vonatkozó mindenkori törvények3,
– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

2004. évi CV. törvény,
– a katonai szolgálati életet szabályozó Szolgálati Sza-

bályzat4 elveinek és rendelkezéseinek.

A HM lakhatás támogatási rendszere a jogszabályi
hierarchiának, a támogatással és a katonai specifikumok-
kal összefüggõ jogi konvergenciának megfelelõ jogi és
szervezeti rendben mûködik. Részletes szabályait jelenleg
a HM Lakásrendelet, valamint annak végrehajtását szolgá-
ló, a HM rendelkezésû lakás bérbeadásával és a lakáscélú
támogatásokkal összefüggõ, a honvédelmi szervekre háru-
ló egyes feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási és a la-
kóházkezelési szervek feladatairól, a lakásbizottságok mû-
ködésérõl, továbbá a szálló férõhely gazdálkodás és a szál-
ló bérlet szabályairól szóló 63/1995. (HK 33.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM Lakásutasítás) állapítja meg egysé-
ges, a lakásügyet komplex feladatként kezelõ formában.

III. A lakáspolitikai és -gazdálkodási döntéseket be-
folyásoló tényezõk

A HM lakásügyi tevékenysége nem statikus, hanem fo-
lyamatosan változó, az azt körülvevõ társadalmi, gazdasá-
gi és jogi környezetre, valamint a haderõ átalakulására rea-
gáló rendszert jelent. A támogatási rendszer idõszakon-
kénti és szükségszerû módosítását az alábbi, jelentõs ha-
tással bíró tényezõk változásai idézik elõ:

– Az állami központi szintû elgondolások és jogi szabá-
lyozás változásai, különös tekintettel a mindenkori kor-
mányprogramban és koncepcióban közölt szándékokra,
elvárásokra és lehetõségekre. Ezzel összefüggésben kon-
vergensen alkalmazkodni kell a mindenkori kormányprog-
ram alapján végrehajtani kívánt államháztartást, illetve
közszolgálati szférát érintõ strukturális, gazdálkodási és

humánpolitikai jellegû reformlépésekhez, illetve az alap-
ján megalkotott jogi szabályozáshoz.

– Az állami vagyonra vonatkozó törvényi és kormány-
rendeleti szintû szabályozás, különös tekintettel a lakással
mint ingatlanvagyonnal történõ gazdálkodás új formáira,
beleértve a vagyongazdálkodásra vonatkozó külön megál-
lapodás révén biztosított használati, hasznosítási lehetõsé-
gekre. Amennyiben az állami vagyonnal történõ újszerû
gazdálkodási struktúra a HM vagyonkezelésében lévõ la-
kásokkal történõ gazdálkodást érinti, a megváltozott vi-
szonyokhoz alkalmazkodva kell kialakítani az azzal kon-
vergens szervezeti és támogatási szabályokat.5

– A haderõ átalakítása, koncentrációja, területi elhe-
lyezkedésének megváltozása, a személyi állomány össze-
tételének arányváltozása, be- és kiáramlása, amelyre a HM
lakásügyi tevékenységének meg kell adnia a megfelelõ, az
elõbbiekkel összefüggésbe hozható lakhatási gondokat ke-
zelõ válaszokat. A folyamatos átalakulás azonban a ter-
vezhetõség és kiszámíthatóság gátja.

– A HM személyzeti politikáját meghatározó humánstra-
tégiai célok és elgondolások, amelyek meghatározzák azo-
kat az állománycsoportokat, melyek tagjai a lakhatási támo-
gatás rendszerében kiemelt figyelmet érdemelnek. Ezen ál-
lománycsoportokkal szembeni követelmények, különösen a
mobilitási hajlandóság fokozásának elvárása, a lakhatási tá-
mogatás elmeinek rugalmasságát és egymás közötti átjárha-
tóságát teszik indokolttá. A támogatási rendszernek alkal-
mazkodnia kell a karriermodellekhez, melyek a tiszti és a
zászlósi állomány mobilitását és a tiszthelyettesi állomány
helyben történõ karrierépítését célozzák meg.

– A HM mindenkori költségvetési adottságai, melyek a
lakhatási támogatás egyes elemeinek egymástól eltérõ
mértékû alkalmazhatóságát, szükség szerinti korlátozását
idézik elõ. A hosszú távon meglévõ alulfinanszírozottság a
megoldatlan lakásügyek számának növekedését, kumulált
jelentkezését, társadalmi és szervezeti szinten is jelentke-
zõ feszültséget eredményezett, a személyi fluktuáció nö-
vekedése tekintetében kockázati tényezõként jelentkezett.

A HM a lakásügyi tevékenységével a lakáspiac része,
annak aktív szereplõje. A hatékonyabb gazdálkodást és a
költségvetés számára lényegesen gazdaságosabb támoga-
tási megoldásokat biztosító jogszabályi feltételeket a HM
megteremtette. Képes reagálni a magyarországi lakáspiac
új vagy újszerû jelenségeire. Az elmúlt években megjelent
úgynevezett PPP-projektek, illetve a lakáslízing-konstruk-
ciók térhódítása a lakáspiac klasszikus keresleti-kínálati
viszonyait átalakították. Az átalakuló lakáspiaci jelensé-
gektõl szeparált lakásügyi tevékenység a HM keretein be-
lül nem képzelhetõ el, annak modern szemléletû megköze-
lítése szükséges.

5 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 47. §-ával módosított,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 87. §
(1) bekezdésének felhatalmazása alapján jövõben kiadott kormányrendelet
szabályainak függvénye.
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4 Jelenleg a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról
szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet.



IV. A Honvédelmi Minisztérium lakáspolitikája

IV. 1. A Honvédelmi Minisztérium lakáspolitikájá-
nak lényegi megközelítése, célja

A megváltozott külsõ és belsõ környezet hatására a
HM-nek újra kell fogalmaznia lakáspolitikáját, amely
mentén a lakásügyi tevékenységét végrehajtja. A HM la-
káspolitikája meghatározza a lakásügyi tevékenységének
hosszú távú irányát, stratégiáját. Célja: a honvédelmi és
nemzetközi katonai feladatokat megvalósító személyi ál-
lomány élet-, szolgálati és munkakörülményeihez tartozó-
an az alapvetõ és biztonságos lakhatási feltételek megte-
remtése, az abban történõ támogató közremûködés, a gaz-
daságosság követelményeinek maradéktalan érvényesü-
lése mellett.

A HM lakáspolitikáját meghatározó sarokpontok, alap-
vetések:

– intézményesített ellátási kötelezettség,
– több támogatási megoldás alkalmazása,
– humánpolitikai követelmények érvényesítése,
– valós lakhatási gondok kezelése,
– a lakhatás biztonságának megteremtése és fenntartása,
– költséghatékony módszerek alkalmazása,
– költségvetés függõség, finanszírozhatóság.

A HM lakáspolitikája meghatározza:
– a lakásügyi tevékenységének hosszú távra érvényes

alapelveit,
– a lakhatást elõsegítõ támogatási rendszer mûködteté-

sének követelményeit,
– a támogatandó személyi kört és a szükségszerû diffe-

renciálás mértékét,
– a megvalósító szervezeti struktúrát,
– az eredményes mûködéséhez szükséges erõforrás-biz-

tosítással összefüggõ követelményeket,
– a gazdaságos mûködés követelményeit.

IV. 2. A Honvédelmi Minisztérium lakáspolitikájá-
nak általános követelményei

A HM lakásügyi tevékenységének mindenkor gazdasá-
gos és rugalmas, az adott körülményekhez képest a leg-
megfelelõbb megoldást kell nyújtania a lakásgondok keze-
lésére. Ezért a HM lakáspolitikájának mindenkor valós és
kivitelezhetõ választ kell adnia a társadalmi, gazdasági,
jogi környezet kihívásaira, a gazdaságosság és a hatékony-
ság követelményének betartásával úgy, hogy a lakásügyi
tevékenység ellátása során jogi szabályozásban jól körülír-
ható módon kerüljenek kezelésre a honvédségben jelent-
kezõ lakásgondok. A HM mindezt a többpólusú támogatá-
si rendszer fenntartásával és fejlesztésével látja el.

IV. 2.1. A komformitás és a jogi szabályozottság kö-
vetelménye

A HM lakhatás támogatási rendszerének mindenkor
harmonizálnia kell a társadalmi, gazdasági, jogi környe-
zettel, a honvédelmi, illetve a honvédség humánerõforrás

gazdálkodását meghatározó személyi politikával, a köz-
ponti állami, illetve a speciális honvédségi szabályozási
renddel. A lakhatási támogatások rendszerének az alkal-
mazhatóság követelményeit érvényesíteni kell, azaz csakis
olyan elemeket és eszközöket tartalmazhat, amelyek a lak-
hatási gondok megvalósítását ténylegesen szolgálják és
azok a harmonizált környezetben valóban megvalósítha-
tók. A harmonizált és alkalmazható támogatási elemeket a
tárgykörének és céljának azonossága okán egységes jogi
szabályozásba kell foglalni.

Jogszabályban meghatározottak a támogatás szabályai és
formái, a jogosultak köre, a mûködtetõ szervezetrendszer. A
jogi szabályozás célja az, hogy szervezetten, jól körülírható
módon kerüljön sor az igényjogosultak lakhatásának támo-
gatására, igazodva a sajátos szolgálati, honvédelmi érdekek-
hez, illetve a katonai szolgálati jogviszonyhoz fûzõdõ speci-
fikumokhoz, biztosítva a megfelelõ szintû kontrollt, illetve a
támogatási rendszer jogintézményi fejlesztésének lehetõsé-
gét. A szabályozásnak összhangban kell lennie az Ország-
gyûlésnek és a Kormánynak a tárgykörre vonatkozó vagy
ahhoz kapcsolódó döntéseivel.

IV. 2.2. A lakásügy komplex módon történõ kezelése
– többpólusú támogatási rendszer

A HM lakásügyi tevékenysége a lakásellátással, a lak-
hatási támogatásokkal, a lakhatáshoz kapcsolódó egyéb
juttatásokkal, valamint a HM rendelkezésû bérlakások és
lakóépületben lévõ nem lakáscélú helyiségek hasznosítá-
sával, elidegenítésével, továbbá a jogcím nélküli lakás- és
helyiséghasználattal összefüggõ feladatok ellátásának la-
kásügyi igazgatásra is kiterjedõ komplex tevékenységi
rendszere. A HM a lakhatás támogatását egységes rend-
ben, többpólusú rendszer mûködtetésével, fenntartásával,
fejlesztésével látja el. A többpólusú támogatási rendszer
egymást kiegészítõ, kisegítõ, természetbeni és pénzbeli tá-
mogatási elemekbõl áll, melynek révén egyes támogatási
eszköz rövid távú hiányában is képes reagálni a felmerülõ
lakásgondokra, ezáltal elérve azt is, hogy a lakhatás valós
gondjain túl mutató igények helyett a támogatás valóban a
tényleges lakásprobléma kezelésére irányuljon.

IV. 2.3. Gazdaságosság és hatékonyság követelménye
Az egyes támogatási formák tekintetében a gazdaságos

módszerek alkalmazása az irányadó megoldás. Ennek ré-
szét kell képeznie a piaci szférában megjelenõ magánbe-
fektetõi konstrukciók integrálása. A támogatás rendszere
akkor hatékony, ha

– érvényesül a szükségesség és arányosság elve,
– a látens gondokat kizárva, a ténylegesen jelentkezõ

lakhatási problémákra reagál,
– egyes támogatási elemek körébe a magántõke integ-

rálható,
– az aktuálisan jelentkezõ lakhatási problémára gyors

választ és szükséges mértékû megoldást ad,
– lehetõvé teszi az új megoldások felismerését és alkal-

mazását.
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A HM-nek biztosítani kell a hatékonyságot az eszközte-
remtés oldaláról is. A hatékonyság és a gazdaságosság el-
veit sérti, ha az aktuális problémák kezeléséhez szükséges
támogatási eszközök, vagy azok egyes elemei hiányoznak.
A hiánygazdálkodás jellemzõ következménye a lakásügyi
gondok kumulatív jelentkezése. A gazdaságosság és a ha-
tékonyság követelményeinek megfelelõen tehát biztosíta-
ni kell az alapvetõ és valós lakásproblémák kezeléséhez
szükséges mennyiségû és minõségû eszközt.

IV. 3. A lakáspolitika megvalósításának feltételei
A lakásügyi tevékenység komplex feladatkör megvaló-

sítását jelenti. A lakáspolitikai célok elérésének feltétel-
rendszere van, amely a következõ:

– a lakáspolitika alapelveinek meghatározása,
– korszerû jogi szabályozás megalkotása,
– szakszerû ügyintézést végzõ szervezeti rendszer kiala-

kítása és mûködtetése, társadalmi kontroll biztosításával,
– a hosszú távon kiszámítható finanszírozási feltételek

megteremtése,
– rugalmas alkalmazhatóság.

IV. 4. A lakáspolitika alapelvei
A lakáspolitika alapelvei meghatározzák a lakásügyi te-

vékenységgel összefüggõ feladatok ellátása komplex
rendszerének fejlesztési irányait. A HM lakáspolitikájának
alapelvei a következõk:

– az alapvetõ lakhatási gondok kezelése,
– esélyegyenlõség biztosítása, a méltatlan megkülön-

böztetés kizárása,
– a többpólusú lakhatás támogatási rendszer mûködteté-

se és továbbfejlesztése,
– az egy család egy lakás, illetve egy támogatás elvének

érvényre juttatása,
– az egyéni kezdeményezés ösztönzése és támogatás

elemei közötti választás lehetõségének biztosításával,
– a HM rendelkezésû bérlakás juttatásának fõ szabály-

ként a honvédelmi szervvel fennálló jogviszonyhoz kö-
tése,

– a honvédelmi szervek mûködtetéséhez szükséges HM
rendelkezésû bérlakás állomány biztosítása a lakbér költ-
ségelvû mértékéhez közelítve,6

– a kivételek, méltányossági eljárások lehetõségének
minimalizálása,

– a helyõrség (település) váltással járó terhek mérsék-
lése,

– harmonizáció a változó gazdasági és társadalmi körül-
ményekhez és a haderõ mûködtetésének követelményei-
hez,

– egységes, áttekinthetõ, jogi szabályozás szükségessége.

6 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 47. §-ával módosított,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 87. §
(1) bekezdésének felhatalmazása alapján jövõben kiadott kormányrendelet
szabályainak függvénye.

IV. 4.1. Esélyegyenlõség biztosítása, a méltatlan
megkülönböztetés kizárása

A lakásügyi tevékenység – a humánerõforrás gazdálko-
dására irányuló stratégiai elgondolásokkal, illetve az ab-
ból, valamint az MH személyi állományának hivatásos
vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonyának sajátos-
ságaira, az egyes állománycsoportokra vonatkozó szolgá-
lati kötelmekbõl fakadó különbségekre, eltérõ követelmé-
nyekre figyelemmel – differenciáltan támogatja az egyes
állománycsoportok lakhatását. Ezen túl azonban a támo-
gatható állománycsoportokon belül a jogosultak, illetve a
támogatásban részesíthetõk közötti esélyegyenlõséget biz-
tosítani kell, a lakhatás támogatására vonatkozó szabá-
lyoknak, lakásügyi eljárásoknak törekedniük kell az indo-
kolatlan megkülönböztetések kizárására.

IV. 4.2. Az alapvetõ lakhatási gondok kezelése
A gazdaságosság és indokoltság követelményeinek

megfelelõen a lakásügyi tevékenységnek a HM és az MH
azon személyi körének lakásügyi gondjait kell elsõsorban
megoldania, akik élethivatásként, illetve akik az elõmene-
tellel járó kötelezettségek feltételeit teljesítve, hosszú tá-
von vállalnak képzettségük, beosztásuk és rendfokozatuk-
nál fogva nagyobb felelõsséggel járó katonai szolgálatot a
haderõ kötelékében. Az egyes támogatásokra való jogo-
sulti kör meghatározása során érvényesülnie kell azon hu-
mánstratégiai elgondolásoknak is, miszerint az e tekintet-
ben érintetett állomány mobilizálhatóságát és a mobilitási
hajlandóságot meg kell tartani, illetve fokozni kell.

A lakhatási támogatásra való alanyi jogosultságot a hi-
vatásos katonák, illetve a haderõ kötelékében 5 év szolgá-
latot már letöltött és további legalább 5 év szolgálatot vál-
lalt szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi állomány esetében
fenn kell tartani.

A szerzõdéses legénységi állomány tekintetében a ren-
delkezésre álló eszközökre figyelemmel vizsgálni kell el-
helyezésük korszerû fejlesztésének, illetve egyéb korláto-
zott jellegû támogatásának lehetõségét.

A HM és az MH szerveivel jogviszonyban álló más köz-
szolgálati alkalmazottak és munkavállalók támogatását
korlátozott mértékben, az adhatóság elve alapján kell meg-
oldani.

Korlátozott mértékben meg kell õrizni a honvédelmi
szerv kötelékébõl méltó módon kivált személyek támoga-
tását a végleges letelepedés elõsegítése érdekében.

A lakhatási támogatásra jogosultak, illetve abban része-
síthetõk támogatására csak akkor kerüljön sor, ha az valós,
a törvényi jogkorlátozás (helyben lakási kötelezettség) tel-
jesítésével összefüggésben lévõ, más módon meg nem ol-
dott lakásügyi probléma megoldására szolgál. Az alapvetõ
lakhatási gondokon túl jelentkezõ luxusként, illetve va-
gyon-felhalmozási céllal jelentkezõ igények támogatására
nem kerülhet sor.
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IV. 4.3. A több pólusú lakhatás támogatási rendszer
mûködtetése és továbbfejlesztése

A HM a lakhatás támogatási tevékenységét többpólusú,
egymást kiegészítõ, kisegítõ természetbeni és pénzbeli tá-
mogatási elemekbõl álló komplex rendszer mûködtetésé-
vel, fenntartásával és fejlesztésével valósítja meg. Meg
kell õrizni a lakhatási támogatás rendszerének eddig ered-
ményesen mûködõ eszközrendszerét a szükséges korrek-
ciók végrehajtásával.

A többpólusú lakhatási támogatás rendszerét a változó
jogi, gazdasági, társadalmi környezettel, az átalakuló had-
erõ struktúrával harmonizáltan a rugalmasság és a gazda-
ságosság elveinek maradéktalan érvényesülése mellett
kell fejleszteni, lehetõséget biztosítva a magánbefektetõi
és az új vagy újszerû lakáspiaci megoldások alkalmazásá-
ra. A lakhatási támogatások rendszerének fejlesztése során
el kell érnie azt, hogy a lakhatási gondokat a HM hatéko-
nyan és a költségkímélõ módon legyen képes kezelni.

IV. 4.4. Az egy család egy lakás, illetve egy támogatás
elvének érvényre juttatása

Az alapvetõ lakásgondok kezelésének és a gazdaságos-
ság elvével összhangban ki kell zárni azt, hogy egy sze-
mély vagy egy család egy idõben egynél több bérlakást bé-
reljen vagy a meglévõ bérlakása megtartása mellett önálló
lakástulajdon szerzését elõsegítõ támogatást vehessen
igénybe. A lakhatási támogatások rendszerének mûködte-
tése során ki kell zárni a honvédelmi szervvel jogviszony-
ban nem álló hozzátartozók önálló lakásszerzésének köz-
vetlen vagy közvetett módon történõ támogatását.

IV. 4.5. Az egyéni kezdeményezés ösztönzése és tá-
mogatás elemei közötti választás lehetõségének biztosí-
tásával

A lakhatási támogatások rendszerének ösztönözni kell
az igényjogosultak kezdeményezõkészségét és növelni a
választott megoldásokkal járó felelõsség érzését a támoga-
tási eszközök igénybevétele során. Ezzel összhangban
meg kell teremteni az egyes támogatási elemek közötti vá-
lasztási lehetõségének feltételeit a bérlakás juttatás, illetve
a lakástulajdon szerzését elõsegítõ támogatások (lakáscélú
munkáltatói kölcsön, vissza nem térítendõ juttatás és a la-
káslízing díjának törlesztésére irányuló támogatás igény-
bevétele) között. A lakhatási támogatások rendszerének
cafeteria jellegû mûködtetése során a bérlakásjuttatás és a
magánerõs lakástulajdon szerzését elõsegítõ támogatások
igénybevétele egymást kölcsönösen kizáró feltételeit biz-
tosítani kell.

IV. 4.6. A HM rendelkezésû bérlakás juttatásának fõ
szabályként a honvédelmi szervvel fennálló jogviszony-
hoz kötése

A lakhatási támogatásokat szabályozó rendszer fontos
elemét képezi a bérlakás-juttatási rendszer. A lakásjuttatás
a szolgálati érdekbõl fakadó kötelezettség teljesítését és a
valós lakásproblémák kezelését szolgálja. A lakásjuttatás-

ra elsõsorban a honvédelmi szervvel fennálló katonai szol-
gálati, köztisztviselõi, közalkalmazotti, munkavállalói
jogviszonyhoz kötötten kerül sor. A lakásjuttatás során az
egyes közszolgálati jogviszonyok, illetve munkaviszony
közötti kapcsolatot homogén módon kell kezelni, különö-
sen a lakásbérlet megszûnése, illetve annak jogkövetkez-
ménye tekintetében. Korlátozott mértékben – a végleges
letelepedés elõsegítése érdekében – meg kell tartani a la-
kásellátás lehetõségét a honvédelmi szervtõl méltó módon
kivált személyek, illetve a hivatásos katonák özvegyei te-
kintetében.

IV. 4.7. A honvédelmi szervek mûködtetéséhez szük-
séges HM rendelkezésû bérlakás állomány biztosítása a
lakbér költségelvû mértékéhez közelítve7

A lakásügyi tevékenység gazdaságos mûködése érdeké-
ben idõszakonként méltányos összegû lakbéremelést kell
végrehajtani, közelítve a lakbér költségelvû mértékéhez.
Ugyanígy kell eljárni a személygépkocsi tároló helyiségek
(beállóhelyek), továbbá a lakóépületben lévõ nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása
során is.

IV. 4.8. A kivételek, méltányossági eljárások lehetõ-
ségének minimalizálása

A lakhatási támogatások rendszere az intézményi fel-
adatok teljesítését szolgálja, annak szociális jellegét mini-
malizálni kell. A lakhatási támogatásokra való jogosultsá-
got és annak kizáró okait jól körülírható módon, egyértel-
mûen kell meghatározni, a kivételes és méltányossági eljá-
rások csökkentésével. A méltányossági eljárásokat és az
alapján hozott támogatási döntéseket az önhibán kívül je-
lentkezõ, rendkívüli és súlyos lakásügyi problémák keze-
lésére kell szorítani. Jogi normában kell meghatározni a
méltányosság szempontjait és alkalmazhatóságának korlá-
tait. A méltányos eljárás kizárólag az alapvetõ lakhatási
gondok megoldását szolgálhatja.

IV. 4.9. A helyõrség (település) váltással járó terhek
mérséklése

A lakhatási támogatás rendszerének mûködtetése során
biztosítani kell a haderõ-átalakításával összefüggésben
helyõrség (település) váltást vállaló személyi állomány la-
kásügyének kiemelt kezelését, a kényszerû költözéssel
járó terhek mérséklését az indokoltság és a gazdaságosság
elvének érvényesülése mellett. A haderõ-átalakítási dönté-
sek meghozatalába a rá vonatkozó mértékig a lakásügyi te-
vékenység szakmai irányító szervét be kell vonni e feladat-
ra való felkészülés és annak ellátása érdekében.

7 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 47. §-ával módosított,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 87. §
(1) bekezdésének felhatalmazása alapján jövõben kiadott kormányrendelet
szabályainak függvénye.

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 405



IV. 4.10. Harmonizáció a változó gazdasági és társa-
dalmi körülményekhez és a haderõ mûködtetésének
követelményeihez

A lakásügyi tevékenységnek harmonizáltan kell mû-
ködnie a gazdasági, társadalmi, jogi környezettel, a haderõ
mûködését meghatározó személyi és szervezeti követel-
ményekkel, az azokban bekövetkezett változásokra folya-
matosan reagálnia kell. Ennek megfelelõen kell alkalmaz-
ni a rugalmasság elvét az egyes támogatási formák közötti
hangsúlyváltással. A cél az adott lehetõségek mellett a lak-
hatás támogatásának optimalizált mûködtetése.

IV. 4.11. Egységes, áttekinthetõ, jogi szabályozás
szükségessége

A lakásügyi tevékenység komplex egységes rendszert
jelent, mely érinti a személyi állomány jogait és kötelezett-
ségeit is. A lakhatási támogatások rendszerét jól áttekint-
hetõ, egységes, logikus rendet leképezõ jogi normában
kell szabályozni, melynek harmonizálnia kell a központi
szintû állami szabályozáshoz, biztosítania kell a honvéde-
lembõl mint közérdekbõl fakadó szolgálati érdekek érvé-
nyesülését, a katonai szolgálati jogviszony specifikumai-
nak érvényesülését, választ adva a változó külsõ és belsõ
környezet hatásaira. A jogi szabályozásnak biztosítani kell
az egységes jogalkalmazást mind a végrehajtó honvédelmi
szervek, mind a támogatandó személyi állomány részére
és meg kell felelnie az egyszerûség és áttekinthetõség
követelményeinek.

V. A lakáspolitika megvalósításának feltételei és fel-
adatai

A HM lakáspolitikájának megvalósítása a HM és az MH
egészét érintõ feladat. A lakáspolitika megvalósításának a
feltételei a következõk:

– lakhatási megoldását szolgáló támogatási elemek
megõrzése és fejlesztése, új elemek integrálása,

– a juttatás személyi feltételeinek egzakt meghatáro-
zása,

– az új jogi szabályozás készítése és folyamatos harmo-
nizációja,

– a lakásügyi szervezeti struktúra kialakítása a társadal-
mi kontroll ellenõrzése mellett,

– a megfelelõ mértékû erõforrás költségvetésben törté-
nõ biztosítása,

– a lakásügyi gazdálkodás hatékonyságának fokozása.

V. 1. A lakhatást támogató, elõsegítõ elemek megõr-
zése, fejlesztése és új elemek integrálása

A HM lakáspolitikájának eredményes megvalósítása ér-
dekében a lakhatási támogatás rendszerének többpólusú
(cafeteria) jellegét, illetve azok elemeit, eszközeit meg kell
õrizni a folyamatos fejlesztés igénye mellett.

A finanszírozhatóság, a gazdaságosság és lakásgondok
hatékonyabb kezelhetõségének követelményének érvé-

nyesítésével a fejlesztésnek ki kell terjedni a támogatási
eszközök minõségi és mennyiségi javulására, növelésére
egyaránt. Az egyes támogatási eszközök között adott idõ-
szakban történõ mennyiségi és minõségi fejlesztés aránya,
mértéke a tényleges igények, a finanszírozhatósági és gaz-
daságossági feltételekre figyelemmel változhat. A támo-
gatási rendszer mennyiségi és minõségi fejlesztésének a
valós lakásgondok megoldását kell szolgálnia.

A fejlesztés irányai következõk:
– a bérlakás-fejlesztés több pilléren nyugvó megvalósít-

hatóságának biztosítása,
– az új vagy újszerû lakáspiaci megoldások integrálása,
– a lakásügyi cafeteria-rendszer bevezetése,
– a lakhatási támogatás rendszerének szolgáltatás jel-

legû szemlélete.

V. 1.1. A bérlakás-fejlesztés több pilléren nyugvó
megvalósíthatóságának biztosítása

A bérlakás-fejlesztés volumenének mindenkor igazod-
nia kell a HM erõforrás-tervéhez, költségvetési lehetõsé-
geihez, továbbá a tényleges és szükségszerûen megoldásra
váró lakásigények teljesítéséhez. A bérlakás-fejlesztés te-
kintetében a HM lakásügyi tevékenységének mindenkor
gazdaságosnak kell lennie és hosszú távon kell szolgálnia
a honvédelmi érdekeket. Erre tekintettel a bérlakás-fej-
lesztést elsõsorban olyan helyõrségi településeken szüksé-
ges végrehajtani, ahol a honvédelmi szervek hosszú távú
jelenléte biztosított és a meglévõ lakásigények száma azt
indokolttá teszi. A lakásfejlesztés hatékony és rugalmas
megvalósítását illetõen több pilléren alapuló eszközrend-
szer alkalmazására kell lehetõséget teremteni.

A bérlakás-állomány növelése során meg kell tartani a
fejlesztés hagyományos módozatait, azaz a lakásépítés, il-
letve -vásárlás eszközrendszerét. Az így megvalósuló fej-
lesztéseknek mindenkor igazodniuk kell a valós lakáspiaci
jelenségekhez, így különösen a keresleti és kínálati viszo-
nyokhoz.

A bérlakás-fejlesztés tekintetében lehetõséget kell te-
remteni a magánbefektetõi alapon megvalósuló modellek
alkalmazására is. A magánbefektetõi alapú fejlesztési
megoldást akkor kell alkalmazni, ha a projekt összességé-
ben gazdaságosabb és kedvezõbb eredményt, hatásfokot
biztosít a hagyományos típusú építési vagy vásárlási
konstrukcióknál, s a honvédelmi szervekre, illetve az elhe-
lyezett személyi állományra lényeges és jelentõs kockázat-
tal nem jár. Amennyiben magánbefektetõi alapú bérla-
kás-fejlesztésre kerül sor, akkor az együttmûködést szol-
gáló fejlesztési-szolgáltatási megállapodásban megfelelõ
garanciákat kell biztosítani a honvédelmi szervek és az el-
helyezett személyi állomány érdekeinek érvényesítésére.

Ahhoz, hogy a több pilléren alapuló bérlakás-fejlesztés
valós alapokon nyugvó választási lehetõséget biztosítson a
honvédelmi szervek részére

– a magánbefektetõi alapú bérlakás-fejlesztés megvaló-
sításához szükséges további kodifikációt be kell fejezni,
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– a bérlakás-fejlesztéshez szükséges erõforrások bizto-
sítására törekedni kell úgy, hogy az nemcsak a program
elindítását, hanem akár a késõbbi finanszírozását is szol-
gálja,

– a fejlesztési alternatíva tekintetében alapvetõ elvként
kell érvényesíteni a honvédségi lakásellátási és a HM gaz-
daságossági érdekeit.

A bérlakás-fejlesztés módját illetõen mindenkor azt a
megoldási konstrukciót kell választani – legyen szó ha-
gyományos módon megvalósuló lakásépítésrõl, -vásárlás-
ról vagy magánbefektetõi alapú projektrõl –, amely
összességében adott körülmények között a leghatéko-
nyabb, a legkevesebb finanszírozási, jogi kockázattal és a
leggazdaságosabb eredménnyel jár.

A bérlakás-fejlesztés hatékonyságának növelése érde-
kében vizsgálni kell az új építési technológiával történõ la-
kások létesítésének lehetõségét, mely során kiemelt szem-
pontként kell kezelni e fejlesztési módszernek a költségha-
tékonyságát és a mûszaki biztonságát.

V. 1.2. Az új vagy újszerû lakáspiaci megoldások in-
tegrálása

A lakhatási támogatás rendszerének a fejlesztése során
alkalmasnak kell lennie a lakáspiacon megjelenõ új vagy
újszerû megoldások integrálására és annak a honvédségi
lakellátásba történõ alkalmazására. Vizsgálni kell különö-
sen, hogy a lakáslízinghez nyújtható albérleti díj hozzájá-
rulás önálló jogintézményként, lakáslízing hozzájárulás-
ként mûködtethetõ-e, s ha igen annak feltételrendszerét ki
kell dolgozni.

V. 1.3. A lakásügyi cafeteria-rendszer bevezetése
A gazdaságosság és az egyéni felelõsség fokozása, a

lakhatási gondok rugalmas, a jogosult élethelyzetéhez leg-
jobban igazodó megoldása érdekében meg kell teremteni a
választás lehetõségét a bérlakásjuttatás és a magánerõs la-
kástulajdon szerzését elõsegítõ támogatások (lakáscélú
munkáltatói kölcsön, vissza nem térítendõ juttatás és a la-
káslízing díjának törlesztésére irányuló támogatás igény-
bevétele) között. Alapelvként kell rögzíteni, hogy a bérla-
kásjuttatás és a magánerõs lakástulajdon szerzését elõsegí-
tõ támogatások igénybevétele egymást kölcsönösen kizár-
ják. Az egyéni felelõs döntés meghozatala érdekében a la-
kásügyi cafeteria-rendszer bevezetéséhez biztosítani kell a
lakásügyi szervek hatékony kommunikációját az igényjo-
gosultak felé.

V. 1.4. A lakhatási támogatás szolgáltatás jellegû
szemlélete

Tudatosítani kell a jogalkalmazó honvédelmi szervek és
a jogosult állomány számára azt, hogy a lakhatási támoga-
tás biztosítása szolgáltatás jellegû, mely alapján a feleket
kölcsönösen jogok illetik meg, illetve kötelezettségek ter-
helik. Ennek érdekében hatékony kommunikációt kell
folytatni mind a személyi állomány, mind a lakásügyi te-

vékenység végrehajtásában részt vevõ jogalkalmazó szer-
vek felé. A kommunikációnak ki kell terjednie a meglévõ
lakhatási támogatás rendszerének, illetve az abban bekö-
vetkezett változások bemutatására annak érdekében, hogy
az érintett személyi és szervezeti kör megfelelõ módon fel
tudja mérni az ezzel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit és
végrehajtandó feladatait.

A lakásügyi tevékenység szolgáltatási jellegénél fogva
törekedni kell az ügyfelek és a személyi állomány megfe-
lelõ tájékoztatására. Az ügyfélközpontú ügyintézés érde-
kében meg kell õrizni a meglévõ ügyfélfogadási rendszert.

A szolgáltatás jelleg nyomatékosítása érdekében a bér-
lakásjuttatás tekintetében a honvédelmi szerveknek bizto-
sítani kell azt, hogy a bérbe adott lakás feleljen meg a kul-
turált lakhatás feltételeinek, ugyanakkor a bérlakásban
élõk számára tudatosítani kell azt, hogy a lakhatásukra jogi
(így különösen a lakhatás jogszabályban elõírt együttélési,
lakbérfizetési) kötelezettségek vonatkoznak. A bérlakás-
ban élõk számára elõírt kötelezettségek teljesítésének elõ-
mozdítása érdekében meg kell teremteni a jogi feltételeket
arra, hogy a lakásbérlet szankciós felmondása vagy a bér-
let más módon történõ megszûnése az újabb HM rendelke-
zésû lakás juttatását ideiglenesen vagy véglegesen kizáró
ok legyen. Ezzel kapcsolatban méltányos türelmi idõt kell
biztosítani a bérlakásban élõk részére az eddig felhalmo-
zott tartozások kiegyenlítésére vagy a lakás kiürítésének
teljesítésére.

V. 2. A juttatás személyi feltételei
A lakhatási támogatásokra jogosulti, illetve azokban ré-

szesíthetõ személyi kört a személyi állomány haderõben
betöltött szerepe, felelõssége, súlya szerint kell megállapí-
tani, a valós lakásgondok enyhítése érdekében. Meg kell
õrizni a jelenleg hatályos szabályozásban rögzített alanyi
és támogatható személyi kör meghatározását.

Meg kell õrizni, illetve szükség szerint szigorítani kell
az egyes támogatásokat – így különösen a bérlakás juttatá-
sát – kizáró okok és körülmények feltételrendszerét, ezen
belül érvényre kell juttatni az egy család egy lakás vagy
egy támogatás elvét.

V. 3. Új jogi szabályozás készítése és folyamatos har-
monizációja

A HM a lakásügyi kérdéseket komplexen, egységes
rendszerben kezeli, melyet kódex-jelleggel, valamennyi
lakhatást elõsegítõ támogatási elemet és eszközt egységes,
áttekinthetõ, közérthetõ módon megfogalmazott jogi sza-
bályozásba foglal. A társadalmi, jogi, gazdasági, a haderõt
érintõ strukturális és személyi állománycsoportokat érintõ
változások miatt a lakhatási támogatás rendszerét új szem-
léletet tükrözõ jogi alapokra kell helyezni.

A lakhatási támogatás rendszerére vonatkozó új szabá-
lyozásnak:

– harmonizálnia kell a központi szintû állami szabályo-
zással,
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– biztosítania kell a honvédelembõl mint közérdekbõl
fakadó szolgálati érdekek és a katonai szolgálati jogvi-
szony specifikumainak érvényesülését,

– megfelelõ válaszokat kell adnia a változó gazdasági és
társadalmi környezetre, illetve annak körülményeire,

– biztosítania kell az MH-ban jelentkezõ valós lakás-
gondok gyors, hatékony, gazdaságos megoldhatóságát.

A támogatási rendszer modernizációját folyamatosan,
a külsõ és a belsõ környezettel harmonizáltan kell végre-
hajtani.

V. 4. A lakásügyi szervezeti struktúra mûködtetése a
társadalmi kontroll mellett

A lakhatási támogatás rendszere és annak irányítása a
katonai elhelyezés önálló szakterületeként – a nemzetközi
tapasztalatokra és gyakorlatra figyelemmel – a katonai
igazgatási struktúra integráns részét képezi. Annak elsõd-
legesen a szolgálati jogviszonyban álló személyek ellátá-
sát és az állomány érdekeit, valamint a sajátos katonai-
szervezeti célokat kell minél teljesebb körben érvénye-
sítenie.

Erre figyelemmel biztosítani kell a lakásügyi tevékeny-
séget ellátó szervezeti struktúrát, annak stabilitását,
amelyben meg kell õrizni a lakásügyi igazgatás feladatai-
nak központi, területi és helyi szintû ellátását. A lakásügyi
tevékenység irányítását mindenkor a HM mint a honvédel-
mi szakigazgatás központi szintjén kell megszervezni, biz-
tosítva egyben a hatékony projekt- és a menedzsment-típu-
sú szakmai irányítási, a lakásügyi tevékenység meg- és új-
raszervezõ hatáskörét, a lakásügyi igazgatási szervek ka-
tonai struktúrához igazodó kialakítását, valamint a lakás-
ügyi végrehajtást szolgáló területi és helyi lakásgazdálko-
dási szervek szakmai kontrollját, a központi szakmai irá-
nyítás katonai jellegének megõrzését, ezáltal a honvédelmi
és azon belül is a katonai érdekek maradéktalan érvénye-
sülését.

A lakásügyi tevékenység, a lakásgondok megoldhatósá-
ga a társadalom oldaláról kiemelt figyelemmel bír. Szerve-
zeti szinten tehát továbbra is biztosítani kell a lakásellátás
tekintetében a társadalmi szervek kontrollját helyõrségi
(Budapesten keretgazda) lakásbizottságok és a HM Köz-
ponti Lakásbizottság formájában.

A lakásügyi tevékenység ellátása során a lakásügyi
szakmai szervekkel hatékonyan együtt kell mûködnie a
pénzügyi, a személyügyi, továbbá az erõforrás-tervezõ
honvédelmi szerveknek.

V. 5. A megfelelõ mértékû erõforrás költségvetésben
történõ biztosítása

A lakásügyi tevékenység során törekedni kell a lakás-
gondokból származó feszültségpontok és kockázati jelen-
ségek csökkentésére. Ennek feltétele a tervezhetõség és a
támogatási megoldások elõre kiszámítható módon történõ
biztosíthatósága. A HM erõforrás-tervezése és a tárgyévi
költségvetés kidolgozása során meg kell teremteni az alap-

vetõ lakhatási gondok biztonságos kezelhetõségének for-
rását.

V. 6. A lakásügyi gazdálkodás hatékonyságának fo-
kozása

A lakásügyi tevékenység folytatása során fokozni kell a
lakásgazdálkodás hatékonyságát

– rugalmas támogatási eszközökkel,
– hatékony és gyors lakásügyi eljárásokkal,
– az erõforrás tervezhetõ, kiszámítható biztosításával,
– a lakáselidegenítés korlátozott folytatásával,8

– az egyéni (családi) erõforrások mozgósításával,
– a lakáspiaci szereplõk bevonásával.

V. 6.1. Rugalmas támogatási eszközök megteremtése
Meg kell teremteni a jogi és erõforrás feltételeit annak,

hogy egyes támogatási elemek cafeteria módjára önállóan,
az egyén élethelyzetéhez legjobban igazodó módon vá-
laszthatók legyenek. A cafeteria jelleggel mûködtetett tá-
mogatások tekintetében érvényesíteni kell az egy család
egy lakás vagy egy támogatás elvét.

A gazdaságosság elvének érvényesítése érdekében a tá-
mogatásoknak az egyén valós lakásügyi problémáját kell
megoldani. A lakhatási megoldásoknak fokozatosnak, az
egyén tényleges élethelyzetéhez igazodóknak kell lennie.

V. 6.2. Hatékony és gyors lakásügyi eljárások megte-
remtése

A lakhatási támogatások rendszerének a szolgáltató jel-
legénél fogva biztosítani kell a hatékony eljárásokat, a le-
hetõ leggyorsabb, a jogszerûségnek megfelelõ döntések
meghozatalát, maradéktalanul fel kell számolni a függõ la-
kásjogi helyzeteket. A hatékonyság fokozása érdekében
vizsgálni kell, hogy a lakásüggyel összefüggõ jogi eljárá-
sokat milyen eszközökkel lehet gyorsabbá, eredményeseb-
bé tenni. A hatékony és gyors ügyintézés érdekében töre-
kedni kell egy országos szintû informatikai rendszer kidol-
gozására és mûködtetésére.

V. 6.3. Az erõforrás tervezhetõ és kiszámítható bizto-
sítása

A lakásügyi tevékenység elsõsorban fejezeti forrásból
valósul meg. A lakhatási támogatások rendszerének mû-
ködõképességéhez szükséges forrásokat hosszú távon, ki-
számítható módon kell tervezni, a forrásmegvonások nem
okozhatják a lakásügyi tevékenység mûködésképtelensé-
gét, így különösen a szerzõdéses determinációk teljesítésé-
nek ellehetetlenülését.

A lakhatási támogatások rendszerének megfelelõ minõ-
ségû és hatékony mûködtetéséhez, a lakásfejlesztési prog-

408 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám

8 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 47. §-ával módosított,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 87. §
(1) bekezdésének felhatalmazása alapján jövõben kiadott kormányrendelet
szabályainak függvénye.



ram megvalósításához, valamint a lakáscélú támogatások
(munkáltatói kölcsön, vissza nem térítendõ juttatás) jutta-
tásához szükséges, a valós lakásügyi problémák megoldá-
sát lehetõvé tevõ költségvetési forrás biztosítására hosszú
távon tervezve, mindenkor törekedni kell. A HM központi
lakásgazdálkodási szerv feladata, hogy a valós, megoldás-
ra szoruló igények, továbbá a lakásfejlesztési program vo-
lumenének felmérése alapján szükséges forrásigényt meg-
fogalmazza, s az alapján az erõforrás-tervezõ és a költség-
vetési honvédelmi szervek az igény mértékéhez igazodó
vagy ahhoz a mindenkori költségvetési lehetõségekhez ké-
pest legjobban közelítõ erõforrást biztosítsák.

Az erõforrás-feltételek megteremtése mellett meg kell
õrizni a lakásügyi tevékenység részben önfinanszírozó jel-
legét, azaz – amennyiben arra a jogi szabályozás lehetõsé-
get teremt – biztosítani kell a lakásügyi tevékenységbõl
származó (így különösen a lakásprivatizációból, visszaté-
rülõ jellegû támogatások megfizetésébõl befolyó) bevéte-
leknek a lakhatás támogatására történõ fordítását.

V. 6.4. A lakáselidegenítés korlátozott folytatása9

Gazdálkodási eszközként továbbra is meg kell tartani a
nem mobilizálható állami tulajdonú HM vagyonkezelõi
jogú lakások elidegenítésének lehetõségét. Az elidegení-
tés során vizsgálni kell az elidegenítési eljárás egyszerûsí-
tésének lehetõségét. Meg kell tartani az elidegenítés felté-
teleinek a bérlõ (lakáshasználó) lakásügyi helyzetéhez
mért differenciálását, ugyanakkor vizsgálni kell az elide-
genítés költségeinek csökkentését és bevételeinek növelé-
sét is. Ezzel összhangban:

– Meg kell õrizni a bérlõ kedvezményes módon történõ
lakásvásárlásának feltételeit.

– Szigorítani kell a megfelelõ elhelyezésre jogosult jog-
cím nélküli lakáshasználókra vonatkozó lakásvásárlási
feltételeket, különösen az elidegenítési vételár megállapí-
tása tekintetében.

– Szükséges és indokolt mértékben, a lakásellátási érde-
kek sérelme nélkül meg kell õrizni a forgalmi értéken, egy
összegben történõ lakáselidegenítés lehetõségét a megfe-
lelõ elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasz-
nálók esetében.

– A gazdasági és lakásgazdálkodási érdekek egybeesése
esetén lehetõvé kell tenni az elõvásárlási jog gyakorlását
korlátozó szabályok alóli felmentést.

V. 6.5. Az egyéni (családi) erõforrások mozgósításá-
nak megteremtése

A lakhatási támogatás rendszerét úgy kell kialakítani,
hogy az ösztönözze az igényjogosultakat a lakhatásának
önerõs módon történõ megoldására. A lakhatási támogatás

rendszerét ezért a szükséges mértékben cafeteria jelleggel
kell szabályozni és mûködtetni, ehhez szükséges források
biztosítására mindenkor törekedni kell. A támogatási rend-
szer mûködésének, mûködtetési feltételeinek biztosításá-
val el kell érni, hogy a cafeteria jellegû támogatások zavar-
talanul és folyamatosan biztosíthatók legyenek. Emellett
a személyi állományt folyamatosan tájékoztatni kell a ca-
feteria jellegû támogatások juttatásának lehetõségeirõl és
támogatási következményeirõl.

V. 6.6. A lakáspiaci szereplõk bevonása
A lakásügyi tevékenység hatékonyságának fokozása ér-

dekében, amennyiben annak egyéb, így különösen a finan-
szírozási feltételei fennállnak és gazdasági lehetõségek,
gazdaságossági elõrejelzések indokolják, a szükséges
mértékben be kell vonni a lakáspiaci szereplõket. E feltéte-
lek fennállása esetén aktív cselekvési programot kell ki-
dolgozni arra, hogy a bérlakás-fejlesztés tekintetében ho-
gyan, milyen módon kell és lehet a magánbefektetõi szfé-
rát mozgósítani, az ehhez szükséges elõkészítõ és végre-
hajtási munkákat el kell végezni.

Folyamatosan vizsgálni kell a lakáspiacon megjelenõ új
vagy újszerû megoldásokat, azok jogi alapjait, illetve a
HM lakásgazdálkodási rendszerébe történõ integrálását új
támogatási eszköz kialakításával vagy meglévõ elem át-
alakításával meg kell teremteni, amennyiben az a HM la-
kásügyi tevékenységének hatékonyságát és a gazdaságos-
ságát egyaránt fokozza.

VI. A HM lakáspolitikájának elvárt eredménye

A HM az új lakáspolitikájával a továbbiakban is elisme-
ri az intézményes lakásellátási kötelezettségének fontossá-
gát és a haderõ mûködõképességének fokozása és a szemé-
lyi állomány élet- és szolgálati körülményeinek javítása
érdekében betöltött szerepét.

A HM lakáspolitikai koncepciója alapján kialakításra
kerülõ támogatási rendszernek hatékonyan, a korábbiak-
hoz képest szélesebb körben, a gazdaságosság követelmé-
nyeinek teljesítése mellett kell szolgálnia a valós és alap-
vetõ lakhatási gondok megoldását, melyhez mindenkor
biztosítani kell a szükséges jogi és költségvetési hátteret.
A fejlesztési lehetõségek feltételeinek megteremtése során
valós és végrehajtható lakásügyi alternatívákat kell bizto-
sítani az igényjogosult személyi állomány és a döntéshozó
honvédelmi szervek részére.

A lakhatási támogatás rendszerének átalakításával, re-
formjával el kell érni, hogy a jogosulti állomány valós élet-
helyzetéhez igazodó támogatásokban részesüljön, fokozva
a támogatható személyi kör választási lehetõségét és az
egyéni döntésével járó felelõsséget.

A lakhatási támogatás rendszerének mindenkor képes-
nek kell lennie arra, hogy a lakáspiaci környezet jótékony
hatásait integrálja a személyi állomány lakhatásának meg-
oldása érdekében.
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Olyan rendszert kell kialakítani, amelyben a lakásügyi
tevékenység katonai jellege és a szolgáltatási szemlélete,
továbbá a jogtudatosság követelménye egyaránt érvénye-
sül. Ezzel összefüggésben olyan folyamatos és hatékony
kommunikációt folytató rendszernek és tevékenységnek
kell kialakulnia, amely a személyi állomány tudatos és
felelõs magatartását erõsíti.

A HM lakáspolitikai és -gazdálkodási koncepciója alap-
ján a lakásügyi tevékenység átalakításával, reformjával
olyan hatékony, gazdaságos lakásellátási rendszernek kell
kialakulnia és hosszú távon mûködnie, amelyben a modern
szolgáltatási szemlélet és a katonai sajátosságok elvei
együttes érvényesülésével megoldhatóvá válik a személyi
állomány alapvetõ lakhatási problémája.

A honvédelmi miniszter
15/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a 2008. március 9-i országos népszavazáson való

részvétellel kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseire, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
28. §-ára – a 2008. március 9-i országos népszavazáson
való részvétellel kapcsolatos feladatokról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen, fenntartói irányítása és felügye-
lete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

Az országos népszavazáson való részvétel az egyén sza-
bad elhatározásán alapul, ezért a szavazáson történõ meg-
jelenést jogellenesen akadályozni, vagy a megjelenésre
parancsot adni, illetõleg az egyén szabad akaratát bármi-
lyen formában és módon befolyásolni tilos.

3. §

Az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) a HM
Honvéd Vezérkar fõnökének intézkedése alapján megter-
vezik a népszavazás napjára az állomány elfoglaltságát,
továbbá tájékoztatják a személyi állományt arról, hogy a
népszavazáson való részvételi (szavazási) jogát – a tör-
vényben foglalt kivétellel – az állandó lakóhelyén gyako-
rolhatja.

4. §

A népszavazáson való részvételt az állomány számára
lehetõvé kell tenni. A személyi állomány azon tagjai szá-
mára, akik a szolgálatukat állandó lakóhelyüktõl távol tel-
jesítik, a szolgálat ellátását úgy kell megszervezni, hogy
a népszavazás napján lakóhelyükön szavazhassanak.
Amennyiben az állomány tagja számára a lakóhelyén való
szavazás nem lehetséges, lehetõvé kell tenni számára a je-
len utasítás melléklete szerint a szolgálatteljesítése helyén
való népszavazást. A népszavazáson való részvételhez
szükséges idõre a személyi állományt szolgálatmentesség
illeti meg.

5. §

Az állomány tagja kérelme alapján az állományilletékes
parancsnokok közremûködnek abban, hogy a szükséges
iratok (személyazonosság és lakcím megállapítására alkal-
mas igazolvány, személyazonosság megállapítására alkal-
mas, magyar hatóság által kiállított igazolvány) és igazolá-
sok kiadása megtörténjen olyan idõszámvetéssel, ami biz-
tosítja a népszavazáson való részvételt.

6. §

A népszavazás napján éleslövészet, gyakorlat, jelentõ-
sebb csapatmozgás végrehajtását úgy kell megszervezni,
hogy a személyi állomány szavazati jogának gyakorlását a
lehetõ legkisebb mértékben befolyásolja.

7. §

A szervezetek parancsnokai (vezetõi) a készenléti, vala-
mint az ügyeleti és õrszolgálatok, továbbá a lakossági ellá-
tási feladatok ellátásának vezénylését és váltásának idõ-
pontját a népszavazás napjára az alábbiak szerint szabá-
lyozzák:

a) szolgálat (feladat) ellátására lehetõleg a helyõrségben
lakókat kell vezényelni;

b) a szolgálatváltás idõpontját oly módon kell meghatá-
rozni, hogy a szolgálatot leadók, valamint a szolgálatba
lépõk szolgálat elõtt vagy után lakóhelyükön szavazhas-
sanak.

410 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



8. §

(1) A külföldön szolgálatot teljesítõ állomány a nagykö-
vetségekkel, fõkonzulátusokkal rendelkezõ magyar kül-
képviseleteken gyakorolhatja a szavazati jogát, melyhez
az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló esz-
közökkel, figyelembe véve a katonai szervezet harcképes-
ségét és a szolgálati-feladat ellátását, minden törvényes
segítséget megad.

(2) A külföldön szolgálatot teljesítõ állomány népszava-
záson való részvételével kapcsolatos intézkedéseket az ál-
lományilletékes parancsnok a helyi sajátosságok figye-
lembevételével teszi meg.

9. §

Jelen utasítás az aláírása napján lép hatályba*, és 2008.
március 31-én hatályát veszti.

10. §

Felhatalmazást kap a HM Honvéd Vezérkar fõnöke,
hogy a katonai szervezetek, valamint a külföldi missziók
állományának a népszavazáson való részvételére – a Hjt.
választójog gyakorlására, valamint a szabad mozgás és a
tartózkodási hely szabad megválasztására vonatkozó ren-
delkezéseinek figyelembevételével – jelen utasítás hatály-
ba lépését követõ három napon belül intézkedjen.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 14.

Melléklet a 15/2008. (HK 5.) HM utasításhoz

Tájékoztató a tartózkodási helyen való szavazás
szabályairól

a) A személyi állomány azon tagja, aki nem az állandó
lakcíme szerinti településen, hanem más, magyarországi
tartózkodási helyén kíván szavazni, a népszavazáson való
részvételhez szükséges igazolást az állandó lakcíme sze-
rint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl (a helyi
jegyzõ) kérheti személyesen, meghatalmazott útján vagy
ajánlott levélben. Az igazolást legkésõbb a szavazást meg-
elõzõ második napon lehet kiadni (2008. március 7.), illet-
ve, amennyiben az állomány tagja az igazolást ajánlott le-
vélben kéri, annak az illetékes helyi választási irodához
legkésõbb a népszavazást megelõzõ 5. napon (2008. már-

cius 4-ig) meg kell érkeznie. Az igazolás kiadásához a ké-
relmezõ részérõl az alábbi adatok közlése szükséges: név;
személyi azonosító; állandó lakcím; annak a településnek
a neve, ahol a szavazás napján tartózkodik, az a cím, ahová
az érintett személy az igazolás megküldését kéri. A levél-
ben kért igazolást a választási iroda az érintett számára tér-
tivevényes levélben küldi meg.

b) Az állomány azon tagja, aki a népszavazás napján
külföldön tartózkodik, az állandó lakcíme szerint illetékes
helyi választási iroda vezetõjétõl személyesen vagy teljes
bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással
rendelkezõ meghatalmazott útján kérheti a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét a népszavazást megelõzõ
16. napig (2008. február 22-ig). Külföldön szavazni a Ma-
gyar Köztársaság akkreditált külképviseleti szervénél
(nagykövetség, fõkonzulátus) lehet. A kérelemnek tartal-
maznia kell a kérelmezõ: családi és utónevét, személyi
azonosítóját, születési helyét és idejét, anyja nevét, ma-
gyarországi lakcímét, annak a külképviseletnek a megjelö-
lését, ahol szavazni kíván, valamint a külföldi értesítési cí-
mét akkor, ha az értesítést oda kéri.

A honvédelmi miniszter
16/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a honvédelmi miniszter felügyelete alá tar-
tozó Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Köz-
pont) (a továbbiakban: HM ÁEK) egy telephelyen történõ
elhelyezésének elõkészítésével összefüggõ feladatok vég-
rehajtására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen és fenntartói
irányítása alá tartozó szervezetekre, a HM ÁEK-re, vala-
mint a feladattal érintett katonai szervezetekre terjed ki.
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2. §

(1) A HM ÁEK egy telephelyen történõ elhelyezésének
elõkészítésével és megvalósításának koordinálásával
összefüggõ feladatok végrehajtása érdekében miniszteri
biztossá nevezem ki dr. Szeredi Péter urat, a HM kabinet-
fõnökét (a továbbiakban: miniszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2008. február 15-tõl kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos
a) a miniszter által átruházott jogkörben irányítja a HM

ÁEK egy telephelyen történõ elhelyezésével kapcsolatos
feladatokat, meghozza a miniszteri felügyeleti jogosítvá-
nyokból eredõ szükséges döntéseket;

b) felügyeli a telephelyek összevonásának elõkészítésé-
vel és a megvalósítással, a szükséges beruházásokkal kap-
csolatos költségek tervezését, a miniszter által jóváhagyott
költségvetési kereten belül engedélyezi azok felhaszná-
lást;

c) feladatkörében jogosult az utasítás hatálya alá tartozó
szervezetek vezetõitõl információk, adatok, tájékoztatók
és jelentések bekérésére, illetve jogosult a hatáskörét
meghaladó döntések elõkészíttetésére;

d) feladatkörében jogosult közvetlen utasítások kiadá-
sára.

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, és 2008.
augusztus 16-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 15.

A honvédelmi miniszter
17/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó

egyes szociális feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény 165. § (1) bekezdése, a köztisztvi-

selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/J. §
(5) bekezdés c) pontjára és 49/M. §-ára, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2. § (3) bekezdésének rendelkezéseire – a kegyeleti gon-
doskodásra való jogosultságról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumban (a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltsé-
gébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zeteknél, az Állami Egészségügyi Központ és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinél
köztisztviselõi, közalkalmazotti és munkaviszonyban álló,
vagy e jogviszonyok valamelyikében állt nyugállományú,
valamint korábbi jogszabályok alapján polgári alkalma-
zottként vagy kinevezett polgári alkalmazottként nyugál-
lományba került munkavállalókra (a továbbiakban együtt:
jogosultak).

(2) A kegyeleti költségek elszámolásában a kegyeleti a
kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes
szociális feladatokról szóló 4/2008. (II. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) elõírásait kell alkalmazni.

2. §

(1) A köztisztviselõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/M. §-ban meghatározott felté-
telek esetén a „Közszolgálat halottjává” nyilvánítható.

(2) A jogosultakat a „Honvédelmi szervezet saját halott-
jává” lehet minõsíteni.

3. §

(1) A munkaviszonyban állókat a munkáltatói jogkört
gyakorló parancsnok (vezetõ), a nyugdíjasokat pedig a la-
kóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnok, illetve
az általa megbízott területileg illetékes szervezet vezetõje
minõsíti.

(2) A nyugdíjas közalkalmazott (korábban polgári al-
kalmazott) és munkavállaló a rendelkezésre jogosult hoz-
zátartozó kérésére akkor minõsíthetõ, ha az elhunytat a
honvédelmi szervtõl nyugdíjazták és e szervnél vagy jog-
elõdjénél legalább 20 év (munka-, közszolgálati) jogvi-
szonnyal rendelkezett, és ezt a volt munkáltatója személy-
ügyi szerve, vagy az elhunyttal közös háztartásban élt há-
zastársa (élettársa) vagy egyeneságbeli rokona hitelt ér-
demlõen igazolja.

412 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



(3) A honvédelmi miniszter a (2) bekezdésben foglal-
taktól a hozzá benyújtott kérelem alapján eltérhet, ha az el-
hunyt a honvédelem érdekében kifejtett tevékenységével
kiemelkedõen szolgálta a honvédelem ügyét, valamint a
honvédelmi hagyományok ápolása területén kiemelkedõ
tevékenységet végzett.

4. §

A jogosultakat kérelemre a munkáltatói jogkör gya-
korlója az R. 11. §-ának megfelelõen temetési segélyben
részesítheti.

5. §

Ez az utasítás 2008. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
18/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
a fejezeti kezelésû elõirányzatok

2008. évi felhasználásának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. § (9) bekezdésében és a
49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért
felelõs miniszterrel egyetértésben – a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 97. §
(1) bekezdésének k) pontjában meghatározott feladatkö-
römben a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2008. évi fel-
használásának rendjének szabályozására a következõ uta-
sítást adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra és
költségvetési felügyelete alá tartozó, a honvédelmi minisz-
ter által átruházott hatáskörben az egyes elõirányzatok ter-
vezésére, felhasználására és elszámolására, illetve az elõ-
irányzatok felhasználásával összefüggõ feladatok felügye-
letére vonatkozó jogosítványokat gyakorló szervezetekre
(a továbbiakban: gazdálkodást végzõ szervezetek) ter-
jed ki.

(2) Az utasítást a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a további-
akban: költségvetési törvény) szerint a XIII. Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 8. Fejezeti ke-
zelésû elõirányzatok költségvetési cím

1. Beruházás,
2. Ágazati célelõirányzatok

költségvetési alcímek elõirányzataira kell alkalmazni.

2. §

(1) Gazdálkodást végzõ szervezetek az 1. Beruházás al-
címen belül:

a) az 5. Központilag kezelt lakástámogatási elõirányza-
tok jogcímcsoport 5. Lakástámogatás kiemelt elõirányzata
vonatkozásában a HM Védelemgazdasági Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM VGF) azzal, hogy a költségvetési elõ-
irányzat felhasználását és elszámolását a HM Infrastruktu-
rális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) végzi, mely
szervezet lakásgazdálkodási feladatainak végrehajtását a
HM VGF felügyeli;

b) az 5. Központilag kezelt lakástámogatási elõirányza-
tok jogcímcsoport 6. Lakásépítés kiemelt elõirányzat te-
kintetében a HM IÜ.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok tekintetében
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) VII. feje-
zetében foglaltak szerint kell eljárni.

3. §

(1) Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõ-
irányzatok alcímen belül:

a) a 3. Társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport [a
társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támoga-
tásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasításban foglal-
taknak megfelelõen], valamint a 37. Honvéd Mûvész-
együttes támogatása jogcímcsoport (mely elõirányzat te-
kintetében a HM és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közötti megállapodással az érintett tárcák fejezetek közötti
elõirányzat-átadást hajtanak végre) tekintetében a HM
Kommunikációs és Toborzó Fõosztály;

b) az 5. Közhasznú Társaságok által ellátott állami fel-
adatok finanszírozása jogcímcsoport esetében a HM VGF
a Honvédelmi Minisztérium részvételével alapított köz-
hasznú társaságok mûködése feletti tulajdonosi és szakmai
felügyelet-gyakorlás és a szakmai követelménytámasztás
rendjérõl szóló 96/2005. (HK 20.) HM utasításban foglal-
tak szerint eljárva;

c) a 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához jogcímcsoport tekintetében az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja
magyarországi végrehajtási rendjérõl és szabályairól szóló
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31/2000. (X. 27.) HM rendeletben foglaltak szerint eljárva
a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség;

d) a 36. MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása jogcímcsoport tekintetében (kétol-
dalú megállapodás alapján) a HM Személyzeti Fõosztály
(a továbbiakban: HM SZEF);

e) az 1. Válságkezelõ és békemûveletek keretében fel-
ajánlott alegységek (NRF és Battle Group) jogcímcsoport
tekintetében a felülrõl nyitott elõirányzatokra vonatkozó
szabályok szerint eljárva, a 16. Védelmi Miniszteri talál-
kozó, a 24. Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (mely
elõirányzat felhasználása a Magyar Köztársaságnak az
Észak-atlanti Szerzõdéshez történõ csatlakozásról és a
Szerzõdés szövegének kihirdetésérõl szóló 1999. évi I. tör-
vény, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés alapján aláírt
egyéb egyetértési nyilatkozatok és technikai egyezmé-
nyekben foglaltak szerint történik), a 35. Egyéb uniós befi-
zetések (mely elõirányzat felhasználása a Magyar Köztár-
saság Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szer-
zõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi XXX. törvény alapján
aláírt egyetértési nyilatkozatok és technikai egyezmények
szerint történik), a 38. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által
nyújtott szolgáltatások díjai jogcímcsoportok, valamint a
39. Fejezeti tartalék jogcímcsoporton belül a 2. Fejezeti
egyensúlyi tartalék jogcím (mely elõirányzat a költségve-
tési törvény 52. §-ában foglaltak szerint használható fel) és
a 32. Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes
nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási el-
látásának kiadásaihoz jogcímcsoporton belül az 1. Hozzá-
járulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásá-
nak kiadásaihoz jogcím [mely feladat a költségvetési tör-
vény 25. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kerül végre-
hajtásra] vonatkozásában a HM Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ).

(2) Gazdálkodást végzõ szervezetek a költségvetési tör-
vényben nem nevesített jogcímcsoportok vonatkozásában:

a) a 8/2/15. Nemzetközi kártérítés jogcímcsoport tekin-
tetében – mely forgóalapot képez – a HM Jogi Fõosztály a
NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyek-
kel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint, ahol a forgóalap év végi ma-
radványa a HM tárca kötelezettségvállalással terhelt elõ-
irányzat-maradványát képezi;

b) a 8/2/29. Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi
Föderációban jogcímcsoport tekintetében – mely kor-
mányhatáskörû elõirányzat-módosítással kerül jóváha-
gyásra – a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kor-
mánya között a háborúkban elesett katonák és polgári ál-
dozatok emlékének megörökítésérõl, valamint sírjaik jogi
helyzetérõl szóló Megállapodás, valamint az ezzel kapcso-
latos pénzügyi finanszírozásról készített Jegyzõkönyv
jóváhagyása tárgyában kiadott 2158/1996. (VI. 25.) Korm.
határozatban foglaltaknak megfelelõen.

4. §

(1) A gazdálkodást végzõ szervezetek feladataikat a
HM KPÜ bevonásával hajtják végre. A HM KPÜ a jóvá-
hagyott elõirányzat-módosításokról a gazdálkodást végzõ
szervezetek részére tájékoztatást nyújt.

(2) A feladatfinanszírozás keretén kívüli, a „Fejezeti
kezelésû elõirányzat, célelõirányzat felhasználási keret-
számlá”-ról közvetlenül, fejezeten kívülre átadott, illetve
kifizetett pénzeszközök forgalmának lebonyolítása, vala-
mint a számlára befolyt bevételek felhasználására irányuló
javaslattétel a HM KPÜ hatásköre.

(3) A Magyar Államkincstár által az Ámr. 108/A. §-ában
foglaltak alapján – a feladatfinanszírozási és egyéb fejezeti
kezelésû elõirányzatokhoz kapcsolódó forintszámlák vo-
natkozásában – felszámított díjakat a HM KPÜ számolja el
a 8/2/38. jogcímcsoport dologi kiadások elõirányzata ter-
hére.

5. §

(1) Az Ámr. 41. §-a szerinti elemi költségvetési javasla-
tokat a gazdálkodást végzõ szervezetek készítik el és a HM
KPÜ részére küldik meg. A HM KPÜ a javaslatokat felül-
vizsgálja, és a honvédelmi miniszter részére – a HM védel-
mi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár (a továb-
biakban: HM VTISZÁT), a HM Kabinetfõnök és a HM
Államtitkár útján – jóváhagyásra felterjeszti. A jóváha-
gyást követõen a gazdálkodást végzõ szervezetek az elemi
költségvetésben meghatározott elõirányzatok tárgyévben
történõ teljesítésével, illetve felhasználásával összefüg-
gésben – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – az elõírt adat-
szolgáltatási és elszámolási kötelezettségek tekintetében
saját hatáskörben járnak el.

(2) Az Ámr. 46. § (1) bekezdésének d) pontjában, vala-
mint (5) bekezdésében és a költségvetési törvény 51. §-
ának (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásával kapcsolatos elõ-
irányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslatokat a gaz-
dálkodást végzõ szervezetek a HM KPÜ részére küldik
meg. A HM KPÜ a javaslatokat felülvizsgálja és a honvé-
delmi miniszter részére – a HM VTISZÁT, a HM Kabinet-
fõnök és a HM Államtitkár útján – jóváhagyásra felter-
jeszti.

(3) A 8. Fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési
cím elõirányzatai teljesítésérõl – az államháztartás szerve-
zetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
elõírásai szerint – a HM KPÜ számszaki beszámolót és
szöveges indokolást állít össze a gazdálkodást végzõ szer-
vezetek adatszolgáltatása alapján. Az elõirányzatok 2007.
évben képzõdõ maradványát a gazdálkodást végzõ szerve-
zetek által – a 2007. évi költségvetési beszámoló elkészíté-
sére vonatkozó HM KPÜ intézkedésben foglaltak szerint –
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megküldött beszámolók alapján a HM KPÜ felülvizsgálja
és a honvédelmi miniszter részére – a HM VTISZÁT, a
HM Kabinetfõnök és a HM Államtitkár útján – jóváha-
gyásra felterjeszti.

(4) A jóváhagyott 2007. évi elõirányzat-maradvány
2008. évi felhasználására vonatkozó javaslatok alapján az
elõirányzat-módosítás érdekében a HM KPÜ a (2) bekez-
désben foglaltak szerint jár el. Elõirányzat-maradványt
terhelõ kifizetés tárgyévi elõirányzat terhére nem teljesít-
hetõ.

(5) A beszámolóhoz kapcsolódóan az Ámr. 149/A. §-
ában foglaltak alapján a közhasznú társaságok mûködésé-
rõl a HM VGF, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány te-
kintetében pedig a HM SZEF az Ámr. 19. számú mellékle-
te szerinti ûrlap felhasználásával szöveges értékelést ké-
szít, melyet 2008. június 15-éig a HM KPÜ részére meg-
küld, mely szervezet a szöveges értékeléseket a Pénzügy-
minisztérium részére 2008. június 30-ig továbbítja.

6. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési alapok-
mányát a gazdálkodást végzõ szervezetek az Ámr. 21. szá-
mú mellékletében meghatározott tartalommal legkésõbb
2008. március 10-ig a HM KPÜ útján terjesztik fel a hon-
védelmi miniszternek. A fejezeti kezelésû elõirányzatok
költségvetési alapokmányában rögzítetteknek megfelelõ
és jogszabályi elõírások szerinti felhasználásának ellenõr-
zését a HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal a
HM éves ellenõrzési terve szerint végzi.

7. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokon megtervezett költ-
ségvetési támogatás Magyar Államkincstár általi biztosí-
tása az Ámr. 109/A. §-ban meghatározottak szerint teljesí-
tésarányosan, a benyújtott elõirányzat finanszírozási terv
alapján történik, melynek összeállítása érdekében a gaz-
dálkodást végzõ szervezetek a fejezeti kezelésû elõirány-
zatok terhére történõ kifizetések finanszírozásáról és az
ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl szóló
54/2007. (HK 12.) HM utasításban foglaltak szerint a
tárgyhónapot megelõzõ hónap 18-áig a HM KPÜ részére
adatszolgáltatást teljesítenek.

8. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal való gazdálkodás
feladatainak végrehajtásához a gazdálkodást végzõ szer-
vezetek az Ámr. 138/B–C. § elõírásainak megfelelõen
éves elõirányzat-felhasználási tervet kötelesek készíteni és
arról a költségvetési elõirányzatok felhasználásának terve-

zésérõl és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl
szóló 56/2007. (HK 12.) HM utasításban foglaltak szerint
minden hónap 4-ig a HM KPÜ részére adatszolgáltatást
teljesítenek.

9. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére fizetési,
vagy más teljesítési kötelezettséget – a jogszabály alapján
történõ fizetési kötelezettségtõl eltekintve – a honvédelmi
miniszter, a HM Államtitkár, a HM Kabinetfõnök, a HM
VTISZÁT, továbbá az érintett gazdálkodást végzõ szerve-
zet vezetõje vagy az általuk írásban megbízott személy
vállalhat.

(2) A tárgyévi elõirányzat terhére akkor vállalható köte-
lezettség, ha a pénzügyi teljesítés a tárgyévet követõ év jú-
nius 30-áig megtörténik.

(3) Éven túli kötelezettség a tárgyévet követõ év(ek)
elõirányzata terhére történõ kifizetésre az Áht.
12/A–12/B. §-ában és 22–23/A. §-ában foglaltakra figye-
lemmel vállalható.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kötelezettségvál-
lalással terhelt elõirányzat-maradványa terhére – ha a kö-
telezettségvállalás meghiúsul, vagy a felhasználás összege
kisebb az elõirányzatnál – újabb kötelezettség csak a pénz-
ügyminiszter engedélyével vállalható.

(5) A kötelezettségvállalásnak elõirányzat-felhasználá-
si terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalás a gazdasá-
gi vezetõ vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegy-
zése után, és csak írásban történhet.

(6) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének el-
rendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni, szakmailag
igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a szer-
zõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

(7) A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt
végzõ személyek kijelölésérõl a gazdálkodást végzõ szer-
vezet vezetõje belsõ szabályzatban köteles rendelkezni.
A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítõnek el-
lenõriznie kell az összegszerûséget, a fedezet meglétét és
azt, hogy az elõírt követelményeket betartották-e.

(8) Érvényesítést a gazdálkodást végzõ szervezet veze-
tõje által írásban megbízott, pénzügyi-számviteli képesíté-
sû dolgozó végezhet. A kiadás teljesítésének, a bevétel be-
szedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesí-
tett okmány alapján (a továbbiakban: utalványozás) a gaz-
dálkodást végzõ szervezet vezetõje vagy az általa írásban
felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány ellenjegyzé-
sére a gazdálkodást végzõ szerv gazdasági vezetõje, illetõ-
leg az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(9) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetõleg az
utalványozó és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági ese-
ményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet. Az ér-
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vényesítõ személy nem lehet azonos a kötelezettségválla-
lásra, utalványozásra jogosult személlyel.

(10) A szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre,
az utalványozásra, valamint az ellenjegyzésre a jelen uta-
sítás mellékleteként kiadott formanyomtatványt (utal-
ványrendeletet) kell alkalmazni.

10. §

Az Ámr. 162/A. és 162/B. §-aiban elõírt kötelezettség-
vállalások bejelentését és azok módosítását az Ámr.-ben
meghatározott okmányok alkalmazásával:

a) a 8/1 Beruházás költségvetési alcímen belül a 2. §
a) pontban meghatározott elõirányzat tekintetében a HM
VGF, a 8/1 Beruházás költségvetési alcímen belül a 2. §
b) pontban meghatározott elõirányzat tekintetében a
HM IÜ;

b) a 8/2 Ágazati célelõirányzatok költségvetési alcímen
belül a HM KPÜ
végzi.

11. §

(1) A HM KPÜ szakmai területét érintõen felülvizsgál-
ja, illetve a szakmai kompetenciáját meghaladó esetekben
az illetékes – szakmai felelõs – szervezetek bevonásával

felülvizsgáltatja a részére megküldött, a 24. Hozzájárulás a
NATO költségvetéséhez és a 35. Egyéb uniós befizetések
jogcímcsoportokat terhelõ kifizetésekre vonatkozó fize-
tési felszólításokat.

(2) Amennyiben a felszólításban szereplõ összeg kifize-
tésének jogossága igazolt, 25 M Ft-os összeghatárig a kifi-
zetést a HM KPÜ vezérigazgatója engedélyezi, 25 M Ft fe-
lett a HM KPÜ a kifizetésre vonatkozó javaslatát 50 M
Ft-os összeghatárig a HM VTISZÁT-nak, 50 M Ft feletti
kifizetés esetén a HM Kabinetfõnöknek – a HM VTISZÁT
útján – jóváhagyásra felterjeszti.

(3) Az év közben új feladatokkal kapcsolatban felme-
rülõ – a költségvetés tervezési idõszakában még nem is-
mert – fizetési kötelezettségek esetében azok teljesítésé-
nek engedélyezése – összeghatártól függetlenül – a HM
Kabinetfõnök hatáskörébe tartozik.

12. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg a fejezeti kezelésû elõirányzatok
2007. évi felhasználásának rendjérõl szóló 46/2007.
(HK 11.) HM utasítás a hatályát veszti.

Dr. Vadai Ágnes s. k.,
HM államtitkár

416 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám

Melléklet a 18/2008. (HK 5.) HM utasításhoz

… számú példány
honvédelmi szerv neve

UTALVÁNYRENDELET
szakmai teljesítés igazolására, az utalványozásra, az ellenjegyzés és a könyvelés igazolására

200… ÉV

I. A szakmai teljesítés igazolása

…………………….….. számú és ………………………….. összegû szerzõdés, megrendelés, megállapodás alapján
…………………….…….. által kiállított …………………számú számlában (bizonylaton) megjelölt elvégzett munka,
szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, összegszerûségének szakmai teljesítését igazolom.

Az ellenjegyzési okmány száma: …………………………
Bevételezése megtörtént (okm. száma: ………………………………..) Bevételezést nem igényel

…………..…………, 200. ………………. hó …….. nap
………………………………….…

szakmai teljesítést igazoló

Kedvezményezett megnevezése és címe:
Jóváírandó bankszámla megnevezése és száma:



Fizetési határidõ: ………………………… Fizetés módja: ………………………………
Fizetés összege: …………………………… Fizetés tárgya: ………………………………
Teljesítés helye (helyõrség, objektum): …………………………………………………….

Az érvényesítéssel megállapított összeg a következõ fõkönyvi számlákra könyvelendõ:

Szöveg CRK Szakfeladat
Fõkönyvi számla száma

Számla összege

Elõirányzat-
felhasználás

nyilvántartási
tételszámTartozik Követel

II. A számla (bizonylat) érvényességének igazolása

A szakmai teljesítés igazolása alapján a ………… keltû …………….…… számú számla (bizonylat) „érvényesítve”

Budapest, 200. ………………. hó …….. nap
………………………………………

érvényesítõ

III. A mellékelt igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján …………….. fizetési idõponttal ……………. fize-
tési móddal utalványozom, ellenjegyzem ………………………………………………………………. forint összegben
………………………… számla javára, …………………………………… terhére.

………………………, 200… …… hó ……-n ………………………, 200… …… hó ……-n

……………………………… …………………………………
utalványozó ellenjegyzõ

IV. Könyvelés igazolása

Számlakivonat száma: ……………… számlakivonat kelte: ………………

Könyvelés kelte: ………………………
…………………………………………

könyvelte
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A honvédelmi miniszter
19/2008. (HK 5.) HM

u t a s í t á s a
az intézményi bevételekkel kapcsolatos

feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
és a 97. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján – figyelem-
mel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvényben, valamint az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 48. §-ában és a honvédelmi szervek mûködésének
az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekez-
désében foglaltakra – az intézményi bevételekkel kapcso-
latos feladatokról a következõ utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM) és a honvédelmi miniszter
költségvetési felügyelete alá tartozó szervezetekre (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezet).

(2) Az utasítás rendelkezéseit a 2008. január 1-e után
teljesített intézményi bevételekre kell alkalmazni. Az uta-
sítás hatálya nem terjed ki az ingatlan értékesítésébõl be-
folyó bevételekre.

A bevételek minõsítése

2. §

(1) A honvédelmi szervezet kincstári számláján jóváírt,
vagy a házipénztárba befizetett, illetõleg tényleges pénz-
forgalom nélkül keletkezett bevételeit az eredeti bizonylat
alapján kell minõsíteni abból a szempontból, hogy azok a
HM költségvetési fejezet központosított, vagy a honvédel-
mi szervezet intézményi saját bevételét képezik. A bevéte-
leket ennek a minõsítésnek megfelelõen kell rögzíteni a
könyvelésben.

(2) A minõsítést a honvédelmi szervezetek pénzügyi és
számviteli szervezeti elemei, illetve a HM Közgazdasági
és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) állo-
mányából a honvédelmi szervezetekhez a pénzügyi és
számviteli ellátásra kikülönített szervezeti elemek (a to-
vábbiakban együtt: pénzügyi és számviteli szerv) – a hon-
védelmi szervezet szakszolgálataival együttmûködve – a
HM hatályos számlarendje alkalmazásával végzik.

3. §

(1) A HM költségvetési fejezet központosított bevételét
képezi a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok (a további-
akban: KNBSZ) speciális gazdálkodással összefüggõ be-
vételeit kivéve, a honvédelmi szervezet alap-, kiegészítõ-
és kisegítõ tevékenységével kapcsolatos minden olyan be-
vétel, mely tevékenység kiadásainak fedezete költségveté-
si támogatás, vagy természetbeni ellátás formájában bizto-
sított, s annak visszapótlása nem indokolt.

(2) A HM költségvetési fejezet központosított bevételei
közé tartoznak különösen:

a) az ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésébõl
származó bevételek 100%-a, ide nem értve a barter megál-
lapodásokból, a közbeszerzési eljárások dokumentációjá-
nak értékesítésébõl és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) intézményi saját bevé-
telei terhére beszerzett tárgyi eszközök értékesítésébõl
származó bevételeket;

b) a kártérítési bevételek (kivéve a KNBSZ e címen be-
folyó bevételeit) és a késedelmi kamat 100%-a;

c) a honvédségi gépjármûvek magáncélú igénybevétele
után befolyt bevételek 100%-a, ide nem értve a KNBSZ, a
ZMNE és a katonai ügyészségek e jogcímen befolyt bevé-
teleit;

d) a képzési támogatás visszatérítésérõl szóló 6/2002.
(I. 25.) HM rendelet által szabályozott ösztöndíj- és kép-
zési költség-visszatérítések 100%-a;

e) a külföldi feladat végrehajtással kapcsolatos anyag és
eszközszállítások áfa visszatérülésének 100%-a;

f) a nemzetközi feladatok és a nemzetközi térítések
(1) bekezdés szerint minõsített bevételeinek 100%-a;

g) a kötbér, bírságbevételek 100%-a;
h) a bankköltségekkel csökkentett kamat és az árfo-

lyamnyereség 100%-a;
i) az igazgatási szolgáltatási díjbevételek 100%-a;
j) a szolgáltatási díjbevételek 85%-a, kivéve a ZMNE

költségtérítéses képzésébõl és a továbbszámlázott, közve-
tített szolgáltatásokból befolyt bevételeket;

k) a bérleti és lízing díjak 80%-a, kivéve a külképvisele-
tek bérleti díj bevételeit, valamint az 4. § a) pontja szerint
befolyó bevételeket;

l) az általános forgalmi adó alanyi körbe (a továbbiak-
ban: áfa-körbe) nem tartozó honvédelmi szervezetek ese-
tében a munkahelyi étkezési térítési díjak 21%-a, az
áfa-körbe tartozó honvédelmi szervezetek vonatkozásá-
ban pedig 4%-a, ide nem értve a Kiképzési, Oktatási és
Regeneráló Központok üdültetési szolgáltatásait igénybe-
vevõk étkezési térítési díját.

(3) A kiegészítõ, kisegítõ tevékenységek ellenértékébõl
a HM költségvetési fejezetet megilletõ bevételekre vonat-
kozó szabályokat a honvédelmi szervek kiegészítõ, kisegí-
tõ tevékenységébõl származó bevételek felhasználásáról
és elszámolásáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel
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kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 99/2007. (HK 18.)
HM utasítás tartalmazza.

(4) A (2) bekezdés l) pontja szerinti az étkezési térítési
díjakból a HM költségvetési fejezet központosított bevé-
telét képezõ – mérték az étkezési térítési díjak évközi vál-
toztatása esetén a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez
tartozó szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak
és térítési díjainak megállapítását szabályozó HM rende-
letben kerül meghatározásra.

4. §

A HM Ingatlankezelési Ügynökség (a továbbiakban:
HM IÜ) központi bevételét képezik:

a) a honvédelmi szervek mûködésének az államháztar-
tás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti, a HM IÜ által
kötött ingatlan bérbe-, használatba adási szerzõdések alap-
ján befolyó bérleti díjak;

b) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet 149. §-ában meghatározott bevételek.

5. §

A 3. § (2) bekezdésének j)–l) pontjaiban meghatározott
%-on felüli bevételek, továbbá a 3. § (1) bekezdése szerint
a HM költségvetési fejezet központosított bevételének
nem minõsített bevételek a honvédelmi szervezet intézmé-
nyi saját bevételét képezik. Az intézményi saját bevétel-
nek minõsített költségvetési bevételek a 9. § (2) bekezdés-
ben foglaltak kivételével csak a szükséges elõirányzat-mó-
dosítást követõen használhatók fel.

A bevételek elszámolásának, befizetésének
és elõirányzat-módosításának rendje

6. §

(1) A honvédelmi szervezet bevételeirõl, a (2) és (6) be-
kezdésekben foglaltak kivételével negyedévente, a tárgy-
negyedévet követõ hónap 15-éig, a melléklet szerinti ki-
mutatás kitöltésével adatszolgáltatást teljesít a HM KPÜ
részére. A honvédelmi szervezet – a 8. és 9. §-okban fog-
laltak kivételével – adatszolgáltatással kezdeményezi az
intézményi saját bevétele, a HM IÜ pedig a központi bevé-
tele elõirányzatosítását, valamint egyidejûleg végrehajtja
– a deviza bevételek kivételével – a központosított bevéte-
lek befizetését.

(2) A honvédelmi szervezet indokolt esetben soron kí-
vül kezdeményezheti az intézményi saját bevétele elõ-

irányzatosítását az (1) bekezdés szerinti kimutatás meg-
küldésével.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kimutatást kettõ példány-
ban, az elõirányzat-módosítás indoklására vonatkozó szö-
veges javaslatot pedig egy példányban kell megküldeni.
Az elõirányzat-módosítási javaslatot a pénzügyi és szám-
viteli szerv állítja össze és a honvédelmi szervezet vezetõje
írja alá.

(4) A devizabevételekrõl az adatszolgáltatást elkülöní-
tetten, Ft-ban és az adott devizanemben kell végrehajtani,
azonban a befolyt bevételeket nem kell befizetni a (8) be-
kezdésben meghatározott számlára, azokat az elõirány-
zat-módosítás jóváhagyásáig átfutó tételként kell kezelni.

(5) A KNBSZ a devizában befolyt bevételek után az
adatszolgáltatást és a befizetést Ft-ban teljesíti.

(6) A honvédelmi szervezet
a) az október–november havi bevételek elõirányzatosí-

tásának kezdeményezését, valamint a központosított bevé-
telek befizetését tárgyév december 6-áig hajtja végre;

b) a december hónapban realizálódott bevételek elõ-
irányzatosításának kezdeményezését, valamint a köz-
pontosított bevételek befizetését a tárgyévet követõ ja-
nuár 15-éig hajtja végre. A beutalás a „420”-as kiadási és a
„510”-es bevételi kincstári tranzakciós kódok (KTK) al-
kalmazásával történik.

(7) Az általános forgalmi adó alanyi körbe (a továbbiak-
ban: áfa-körbe) nem tartozó honvédelmi szervezet a köz-
pontosított bevételeit bruttó összegben fizeti be. Az áfa-
körbe tartozó honvédelmi szervezet a bevétel áfa összegét
saját bevételként kezeli és helyileg számolja el. A köz-
pontosított bevételeket a bevétel nettó összege alapján fi-
zeti be.

(8) A honvédelmi szervezet az adatszolgáltatással egy-
idejûleg a központosított bevételként befizetendõ összeget
a „510”-es KTK-val a „HM KPÜ II. (0102) Központi”
megnevezésû, 10023002-01782439-00000000 számú
kincstári számlájára átutalja és a fõkönyvi könyvelésben
átfutó fõkönyvi számlaszámokra (bevételként és kiadás-
ként) könyveli.

7. §

(1) A HM KPÜ a bevételek minõsítésének felülvizsgá-
latát, valamint a központosított befizetések elszámolása és
befizetése egyezõségének ellenõrzését követõen az adat-
szolgáltatásokból az intézményi saját bevételeket költség-
vetési cím/alcímbontásban, a HM költségvetési fejezet
központosított bevételeit pedig fejezeti szintre összesíti.

(2) A HM KPÜ a HM költségvetési fejezet központosí-
tott bevételei felhasználására vonatkozó, valamint az in-
tézményi saját bevételeket érintõ összesített elõirány-
zat-módosítási javaslatot negyedévente, indokolt esetben
pedig soron kívül a honvédelmi miniszter részére – a HM
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Védelmi Tervezési Fõosztállyal, a HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökséggel és HM IÜ-vel történt egyeztetést
követõen – jóváhagyásra felterjeszti.

Az egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok

8. §

(1) A ZMNE a költségtérítéses képzésbõl ténylegesen
befolyt bevételeit saját hatáskörben elõirányzatosítja a
következõk szerint:

a) a befolyt bevételekkel kapcsolatos saját hatáskörben
történõ elõirányzat-módosításról a melléklet szerint tájé-
koztatást küld a HM KPÜ részére;

b) az elõirányzat-módosításról a HM KPÜ értesíti a Ma-
gyar Államkincstárt, és az elõirányzat-módosítás befoga-
dásáról haladéktalanul tájékoztatja a ZMNE-t;

c) a ZMNE a HM KPÜ értesítése alapján az elõirány-
zat-módosítást fõkönyvi könyvelésében rögzíti, melyet
követõen a bevétel felhasználható.

(2) Az elõirányzat-módosítást követõen a személyi ki-
adások és azok járulékaihoz kapcsolódó tényleges kifize-
téseknek megfelelõ összeget soron kívül be kell utalni a
„HM KPÜ (0400) Illetmény” megnevezésû, 10023002-
00281076-00000000 számú elõirányzat-felhasználási ke-
retszámlára.

9. §

(1) A honvédelmi szervezet, az általa üzemeltetett tiszti
étkezde, összevont étkezde intézményi saját bevételeként
várható éves étkezési térítési díjbevételét – a 3. § (2) be-
kezdés l) pontjában meghatározott mértéket figyelembe
véve – felméri és az egész évre vonatkozó pótelõirányzat
igényét 2008. február 28-ig – az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokságnak alárendelt honvédelmi szervezet a szolgá-
lati úton – megküldi a HM KPÜ részére.

(2) A munkahelyi étkeztetés biztosításához szükséges
kiadási és bevételi pótelõirányzatok jóváhagyásáig az ét-
kezési térítési díjakból befolyó bevételek 3. § (2) bekezdés
l) pontja szerinti 79, illetve 96%-a felhasználható.

10. §

(1) A honvédelmi szervezet a vállalkozási tevékenység
eredményébõl, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. §-a (5)–(6) bekezdéseinek elõírásai
szerinti, a központi költségvetést megilletõ összeget a

„620”-as bevételi KTK-val a „HM Fejezeti befizetési”
megnevezésû, 10023002-00370004-60000006 számú
kincstári számlájára utalja át.

(2) A honvédelmi szervezet vállalkozási tevékenységét
fenntartási hozzájárulás címén a HM költségvetési fejezet
központosított bevételeként befizetési kötelezettség ter-
heli, melynek mértéke az „51–52 személyi juttatások”
számlacsoportban a vállalkozási szakfeladatra együttesen
elszámolt kiadások 5%-a. A befizetés során a 6. § (8) be-
kezdésében elõírtak szerint kell eljárni. A befizetési köte-
lezettséggel kapcsolatos kiadást az érintett honvédelmi
szervezet intézményi költségvetésében, vállalkozási szak-
feladaton kell elszámolni.

(3) A vállalkozási tevékenység bevételei elõirányzatosí-
tását a 6. § (1) bekezdése szerint, az (1) és (2) bekezdések
szerinti befizetéseket pedig a tárgyévet követõ június
15-éig kell végrehajtani és a melléklet szerinti formában
kimutatni.

11. §

(1) A honvédelmi miniszter költségvetési felügyelete
alá tartozó egészségügyi intézetek által beszedett és az in-
tézetet megilletõ vizitdíj, valamint kórházi napidíj a köte-
lezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 35/A. §-a alapján támogatásértékû be-
vételként az Egészségbiztosítási Alapból történõ támoga-
tásnak minõsül.

(2) A bevételek az egészségügyi intézetek részére jóvá-
hagyott eredeti támogatásértékû bevételi elõirányzat telje-
sítéséig elõirányzat-módosítás nélkül felhasználhatóak.
Az eredeti támogatásértékû bevételi elõirányzatot megha-
ladó többletbevételek elõirányzatosítását a 6. §-ban elõír-
tak szerint kell kezdeményezni.

Záró rendelkezések

12. §

Az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Ezzel egy-
idejûleg hatályát veszti az intézményi bevételekkel kap-
csolatos feladatokról szóló 19/2007. (HK 3.) HM utasítás,
valamint az intézményi bevételekkel kapcsolatos felada-
tokról szóló 19/2007. (HK 3.) HM utasítás módosításáról
szóló 80/2007 (HK 15.) HM utasítás.

Dr. Vadai Ágnes s. k.,
HM államtitkár
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Melléklet a 19/2008. (HK 5.) HM utasításhoz

……………………………………………
honvédelmi szervezet megnevezése

MINTA

KIMUTATÁS
a 200.. ................. negyedévi (havi) központosított és intézményi saját bevételekrõl

Fsz.

Tényleges bevétel
A bevételekbõl

(Ft)
Saját bevételként felhasználásra igényelt összeg (E Ft)

megnevezés összeg
saját

bevétel

a HM
Központi
bevétele

a központi
költségvetés

bev.

bevételi elõirányzat kiadási elõirányzat

Fkv.-i
számlaszám

megnevezés összeg
Fkv.-i

számlaszám
megnevezés összeg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13.

1. Helyiség bérl. díj1
100 000 20 000 80 000 – – – 20 – – 20

2. Készletértékesítés2
200 000 33 340 166 660 – 33 33

3. Munkahelyi étk. tér3
400 000 386 667 13 333 – 387 387

4. Eszköz bérl. díj4
200 000 66 672 133 328 67 67

stb.5

A váll. tev. eredm. után stb.
6

Összesen: – –

Megjegyzés: A példákban a 2. és 4. folyószámok alatti bevételek felülrõl számított 20%-os áfával (16,67%-kal) szerepelnek.
1 Az ingatlanbérlet tárgyi adómentes.
2 A 4. oszlop az áfa összegét tartalmazza.
3 Áfa-körbe tartozó honvédelmi szerv esetén a 4. oszlop a bruttó bevétel áfa összegét (66 680 Ft) és a nettó bevétel 96%-át (319 987 Ft), az 5. oszlop pedig a nettó bevétel 4%-át (13 333 Ft) tartalmazza.
4 A 4. oszlop a bruttó bevétel áfa összegét (33 340 Ft) és a nettó bevétel 20%-át (33 332 Ft), az 5. oszlop pedig a nettó bevétel 80%-át (133 328 Ft) tartalmazza.
5 A devizabevételeket elkülönítve, Ft-ban és az adott pénznemben is rögzíteni kell.
6 Csak a vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség esetén kell kitölteni.

............................., 200... hó ......-n
pü. szervezeti elem vezetõje
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉS

A HM jogi szakállamtitkárának és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
19/2008. (HK 5.) HM JSZÁT–HM HVKF

együttes intézkedése
a 2008. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
54/2008. (HK 5.) HM HVKF

p a r a n c s a
a szervezet elemzés-értékelés 2008. évi

végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

HM Honvéd Vezérkar fõnökének
57/2008. (HK 5.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a 2008. március 9-én tartandó ügydöntõ országos

népszavazással kapcsolatos feladatokról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
és a HM védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
58/2008. (HK 5.) HM HVKF–HM VTI SZÁT

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázishoz

alapkiképzésre vezényelt szerzõdéses katonák
utaztatásáról***

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, valamint
101. § (4) bekezdése alapján a Magyar Honvédség Köz-

ponti Kiképzõ Bázishoz alapkiképzésre vezényelt szerzõ-
déses katonák utaztatásáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya az MH Központi Ki-
képzõ Bázisra (a továbbiakban: Kiképzõ Bázis), a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségre (a továbbiakban:
HM KPÜ), a HM Személyzeti Fõosztályra (a továbbiak-
ban: HM SZF) és a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó
Központra (a továbbiakban: MH LEK) terjed ki.

2. Az együttes intézkedést a Kiképzõ Bázishoz (Szent-
endre) alapkiképzésre vezényelt szerzõdéses katona Ki-
képzõ Bázis és – legfeljebb heti egy alkalommal – lakhe-
lye, vagy szolgálati helye közötti, a MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt. és a Gyõr-Sopron–Ebenfurti Vasút
Zrt. vonalain, a személyszállító vonatok II. kocsi osztályán
történõ utazására kell alkalmazni.

3. A Kiképzõ Bázis, a szerzõdés katona 2. pont szerinti
utazására – a HM KPÜ, a HM SZF és a 2. pont szerinti köz-
lekedési vállalatokkal közötti szolgáltatási szerzõdés alap-
ján – a melléklet szerinti „Felhívás” nyomtatvány kiadásá-
val intézkedik. A „Felhívással” történõ utazás, térítés nél-
kül vehetõ igénybe.

4. Ha a szerzõdéses katona a „Felhívás” által biztosított
kedvezményt nem veszi igénybe, a 2. pont szerinti utazási
költségét a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák,
valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérí-
téseirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet szabályai
szerinti kell megtéríteni.

5. A Kiképzõ Bázist az MH LEK látja el „Felhívás”
nyomtatvánnyal.

6. A „Felhívás” szigorú számadás köteles nyomtatvány,
melyet a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjé-
rõl szóló 438/2007. (HK 1.) HM KPÜ vezérigazgatói intéz-*** Az együttes intézkedést az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.



kedésben meghatározottak szerint kell nyilvántartani, ke-
zelni és tárolni.

7. Az utazást parancsban kell engedélyezni. A „Felhívás”
kiadásával, elszámolásával (leadásával), tárolásával, meg-
semmisítésével és felhasználása jogszerûségének belsõ el-
lenõrzésével kapcsolatos feladatokat – a Honvédelmi mi-
nisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjérõl szóló 102/2007. (HK 18.) HM utasítás 16. §-a sze-
rinti – gazdálkodási intézkedésben kell szabályozni.

8. A 3. pont szerinti szolgáltatási szerzõdés költségvetési
fedezetét a HM KPÜ központi költségvetésében tervezi.

9. A „Felhívás”-sal történõ utazások számáról a Kikép-
zõ Bázis évente két alkalommal, július 15-ig és decem-
ber 15-ig tájékoztatja a HM SZF-t.

10. Ez az együttes intézkedés a közzétételét követõ
8. napon lép hatályba.

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

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár
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HM Honvéd Vezérkar fõnökének
59/2008. (HK 5.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
az F/1. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló

20/2003. (HK 8.) HVKF intézkedés
hatályon kívül helyezésérõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
60/2008. (HK 5.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a nemzetközi válságkezelési feladatokra kijelölt erõk

kiképzésérõl és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, – figyelemmel a Magyar
Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámoga-
tó mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ
feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra és a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 3. §-ban foglalt rendelkezésre – a nemzetközi válság-
kezelési feladatokra kijelölt erõk kiképzésérõl és felkészí-
tésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a HM Honvéd Vezérkar fõnö-
kének (HVKF) alárendelt szervezetekre terjed ki.

I. A nemzetközi válságkezelési feladatokra kijelölt
erõk kiképzési követelményei

2. A Magyar Köztársaság nemzeti érdekeinek védelme,
a kül-, biztonsági, és védelempolitikai céljainak megvaló-
sítása megköveteli a Magyar Honvédség részvételét a
nemzetközi válságkezelési feladatok végrehajtásában,
amelyhez magasan képzett, felkészült és kiképzett szemé-
lyi állományt kell biztosítania a katonai szervezetek pa-
rancsnokainak.

3. A nemzetközi válságkezelési feladatokra kijelölt ka-
tonák és kötelékek (a továbbiakban: a kijelölt katonák és
kötelékek) felkészítésének, kiképzésének alapját a nem-
zetközi és a nemzeti szabályozók, követelmények, szabvá-
nyok, kiképzési programok képezik.

4. A kijelölt katonák és kötelékek kiképzése az alap- és
kötelékkiképzés során végrehajtott egyéni és kötelékki-
képzés, valamint a mûveleti készenlét elérését biztosító
célfelkészítés, illetve a missziót vezetõ elöljáró által szer-
vezett kiképzés keretében valósul meg.

5. A nemzetközi válságkezelési feladatokra csak olyan
katonák és kötelékek vezényelhetõk, akik a kötelékkikép-
zési feladataikat, illetve a célfelkészítési programban meg-
határozott követelményeket eredményesen teljesítették.

6. Az adott válságkezelési feladatra felkészítõ alap- és
kötelékkiképzés befejeztével a katonák és kötelékek le-
gyenek képesek:

a) az egyéni és a kollektív fegyverek szakszerû kezelé-
sére, és karbantartására;

b) az egyéni és kollektív védõeszközök, védõkészletek
szakszerû használatára és karbantartására;

c) a megfelelõ védelmi rendszabályok foganatosítására;
d) az ön- és kölcsönös segélynyújtás feladatainak végre-

hajtására;
e) a terepen való tájékozódásra, a terep adottságok szak-

szerû kihasználására;
f) a rendszeresített híradó és informatikai eszközök

használatára;
g) az õrzésvédelmi és önvédelmi, mûszaki, kutató-men-

tõi feladatok végrehajtására;
h) az alapvetõ emberi jogok és a nemzetközi hadijog

elõírásainak, valamint a fegyverhasználatra vonatkozó
nemzetközi és misszió specifikus elõírások (ROE) alkal-
mazására;

i) a tervezett beosztásra elõírt együttmûködés végrehaj-
tására többnemzetiségû környezetben.

7. A mûveleti készenlét elérését biztosító célfelkészítés
keretén belül a katonák és kötelékek ismerjék meg:

a) az adott misszió céljaiból eredeztethetõ feladataikat
és a vonatkozó nemzetközi elõírásokat, egyezményeket;

b) a mûveleti területre vonatkozó általános, katonaföld-
rajzi és éghajlati jellemzõket, vallási, erkölcsi, etikai szo-
kásokat, a helyi kultúrát és jogrendet;

c) a vonatkozó nemzetközi egyezményekben rögzített,
az erõk státuszáról és alkalmazásáról, a fegyverhasználat
szabályairól rendelkezõ részeket;

d) a helyi lakossággal, szervezetekkel, hatóságokkal, a
mûveleti területen tevékenykedõ nemzetközi, kormányza-
ti és nem kormányzati szervezetekkel történõ együttmûkö-
dés, koordinálás szabályait;

e) az erõk megóvásának, védelmének komplex felada-
tait és eljárásmódjait;
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f) a mûveleti területre vonatkozó környezetvédelmi elõ-
írásokat, a védelem alatt álló kulturális javak megóvásá-
nak nemzetközi szabályait;

g) a kulcsfontosságú beosztást betöltõ katonák a mun-
kakörüknek megfelelõ mûveleti nyelv követelményeit
(NATO STANG 6001), illetve valamennyi katona rendfo-
kozattól függetlenül a mûveleti területre jellemzõ nyelv
alapkifejezéseit;

h) a mûveleti területen általában alkalmazott aknák,
robbanóeszközök, lõszerek felismerési jegyeit, jellemzõit,
a fel-nem robbant eszközök elleni védelem rendszabályait,
megjelölésük, jelentésük rendjét;

i) a rögtönzött robbanószerkezetek elleni védelem rend-
szabályait, felismerésük jegyeit, jellemzõit, alkalmazásuk
elveit.

8. A kijelölt katonák és kötelékek a fizikai felkészítés
keretében:

a) a lehetõségek függvényében készüljenek fel a válto-
zó földrajzi és éghajlati viszonyok között viszonylag
hosszan tartó nagy fizikai terhelések elviselésére;

b) legyenek képesek a harcászati, mûveleti eljárásokba,
tevékenységekbe ágyazott katonai közelharc és kézitusa
fogásainak alapvetõ végrehajtására, alkalmazására.

9. A kijelölt katonák felkészültségi szintjét és a kötelé-
kek mûveleti készenlétét, a célfelkészítést követõen egyé-
ni vizsgáztatással, illetve záró gyakorlat keretében kell fel-
mérni.

10. A kijelölt katonák és kötelékek felkészítésének, ki-
képzésének tervezését, szervezését és végrehajtását a HM
HKF által kijelölt ellenõrzõcsoport ellenõrzi és értékeli,
egyeztetve és együttmûködve a felkészítésért felelõs szer-
vezetekkel (MH Összhaderõnemi Parancsnokság, a továb-
biakban: MH ÖHP; MH Mûveleti Központ, a továbbiak-
ban: MH MK).

11. A kötelékek mûveleti készenlétét a záró gyakorlat
keretén belül nemzeti CREVAL/CAPEVAL (Harci Ké-
szenléti Értékelés/Képesség Értékelés) jellegû ellenõrzés-
sel minõsítik, melynek végrehajtására a HM HKF külön
intézkedik.

II. Szervezési feladatok

12. A kijelölt katonák és kötelékek kiképzéséért az MH
ÖHP és az MH MK parancsnoka a megosztott felelõsségi
köröknek/területeknek megfelelõen együttesen felelõs.

13. Szakterületük vonatkozásában a kijelölt állomány
kiképzésében a következõ szervezetek vesznek részt: HM
HKF, HM Személyzeti Fõosztály, HM Haderõ-tervezési
Fõosztály, MH Támogató Dandár, MH Honvéd Egészség-

ügyi Központ, MH Geo-információs Szolgálatfõnökség,
MH MK, MH Központi Kiképzõ Bázis.

14. A vegyes összetételû kötelékek (alegység, törzs és
különbözõ szakállomány) kiképzésének tervezésére, szer-
vezésére, irányítására és támogatására az MH ÖHP pa-
rancsnoka parancsban felelõs parancsnokot és szervezetet
jelöl ki.

15. A mûveleti készenlét elérését biztosító célfelkészí-
tés a külföldi missziókban szolgálatot teljesített, illetve az
adott mûveleti területrõl tényleges helyismerettel rendel-
kezõ, állandó kiképzõ állomány biztosításával történik.

16. A mûveleti készenlétet biztosító célfelkészítés során
felhasználásra kerülnek a NATO/EU által kidolgozott és
rendelkezésre bocsátott felkészítési rendezvények és táv-
oktatási programok.

17. A kijelölt katonák és kötelékek felkészítési rendez-
vényeit, gyakorlatait az MH Gyakorlatok és Kiképzési
Rendezvények Programjában tervezik.

18. A HM HKF követelményei alapján az MH ÖHP – a
HM HVKF közvetlen alárendelt szervezetek bevonásá-
val – 2008. május 31-ig kidolgozza a felkészítés általános
programját, melyet a HM HKF útján terjeszt fel jóváha-
gyásra a HM HVKF részére.

19. A 2008-ban kezdõdõ missziókba (az ISAF Mûveleti
Tanácsadó és Összekötõ Csoport – OMLT, az ISAF Kabul
Nemzetközi Repülõtér – KAIA, az ISAF Különleges Mû-
veleti Csoport, valamint a KFOR Nyugati Többnemzeti
Alkalmi Harci Kötelék) kijelölt állomány felkészítésére a
HM HKF külön intézkedik.

III. Záró rendelkezések

20. Az intézkedés tartalmát a kiképzés felsõszintû irá-
nyításáért és a kiképzés szakmai irányításáért felelõs HM
HVK szervek, a kiképzésért felelõs középszintû parancs-
nokság, valamint a kiképzés végrehajtó parancsnokságok
állománya teljes egészében, a kiképzésben részesülõk a
vonatkozó mértékben ismerjék.

21. Az egyes célfelkészítésekrõl – a felkészítést követõ
15 napon belül – az MH ÖHP jelentést készít, melyet a HM
HKF útján terjeszt fel a HM HVKF részére.

22. Ezen intézkedésen túl, az újonnan kezdõdõ missziók
állományának felkészítésére a HM HKF intézkedést ad ki.

23. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke
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A HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
4/2008. (HK 5.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírások hatályba léptetésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ dokumentumok bevezetését:

I. STANAG 2449 LO (EDITION 1) – TRAINING IN
THE LAW OF ARMED CONFLICT

– Témafelelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály

– Témakezelõ: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály, Kiképzési Osztály

– Bevezetés idõpontja: 2008. július 1.
– Végrehajtás módja: Bedolgozás a „Harcoljunk Jog-

szerûen – Kézikönyv a hadijogról a fegyveres erõk számá-

ra” kiadványba (HM HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
463/323).

II. STANAG 2530 IGEO (EDITION 1) – AERONA-
UTICAL FOUNDATION DATA (AFD)

– Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
– Témakezelõ: MH Geoinformációs Szolgálat
– Bevezetés idõpontja: 2008. július 1.
– Végrehajtás módja: MH geoinformációs szolgálatfõ-

nöki intézkedés kiadása.

A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumot. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosítá-
sokat is: a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ ko-
rábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

40/2008. (HK 5.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Szakutasítás a TS-4530/UPM IFF ellenõrzõ
berendezés üzemeltetési és alakulat szintû mûszaki

kiszolgálásához” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl

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

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

3. Az intézkedés a közzététel napján, a szakutasítás pe-
dig kiadáskor lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
6/2008. (HK 5.) HM FLÜ

intézkedése
az MCP SHORAR FELDERÍTÕ RADAR

Kapcsolási rajzok
Vázlatok

82335010 B
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az „MCP SHO-
RAR FELDERÍTÕ RADAR Kapcsolási rajzok Vázlatok
82335010 B” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésé-
rõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség MIST-
RAL technikai eszközöket üzemeltetõ, hitelesítõ és javító
szervezeteire terjed ki.



2. Az „MCP SHORAR FELDERÍTÕ RADAR Kapcsolá-
si rajzok Vázlatok 82335010 B” címû fõnökségi kiadványt
ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a MISTRAL fegyverrendszert alkalma-
zó, üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek
mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya
részleteiben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba, és ez-
zel egyidejûleg a 907/2006. (HK 3.) MH FVTSZF intézke-
dés hatályát veszti. A fõnökségi kiadvány a kiadásakor lép
hatályba.

Dr. Horváth József dandártábornok s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
7/2008. (HK 5.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a TRC 9500-3 JÁRMÛBE SZERELHETÕ

FREKVENCIAUGRATÁSOS
VHF/FM ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK
Kezelési utasítás MAE 300-3GB 88060282

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „TRC 9500-3
JÁRMÛBE SZERELHETÕ FREKVENCIAUGRATÁSOS
VHF/FM ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK Kezelési utasí-
tás MAE 300-3GB 88060282” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség MIST-
RAL technikai eszközöket üzemeltetõ, hitelesítõ és javító
szervezeteire terjed ki.

2. A „TRC 9500-3 JÁRMÛBE SZERELHETÕ FREK-
VENCIAUGRATÁSOS VHF/FM ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉ-
SZÜLÉK Kezelési utasítás MAE 300-3GB 88060282”

címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként
felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a MISTRAL fegyverrendszert alkalma-
zó, üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek
mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya
részleteiben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Horváth József dandártábornok s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
8/2008. (HK 5.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a TRC 9200 HORDOZHATÓ

ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK
O és I szintû mûszaki leírás

856M2 88060846
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „TRC 9200
HORDOZHATÓ ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK O és
I szintû mûszaki leírás 856M2 88060846” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség MIST-
RAL technikai eszközöket üzemeltetõ, hitelesítõ és javító
szervezeteire terjed ki.

2. A „TRC 9200 HORDOZHATÓ ADÓ-VEVÕ RÁDIÓ-
KÉSZÜLÉK O és I szintû mûszaki leírás 856M2
88060846” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a MISTRAL fegyverrendszert alkalma-
zó, üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek
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mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya
részleteiben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Horváth József dandártábornok s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
9/2008. (HK 5.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a TRC-9200-3 és TRC-9500

FREKVENCIAUGRATÁSOS
VHF ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK

Oktatási kézikönyv
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „TRC-9200-3
ÉS TRC-9500 FREKVENCIAUGRATÁSOS VHF ADÓ-
VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK Oktatási kézikönyv” címû fõ-
nökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség MIST-
RAL technikai eszközöket üzemeltetõ, hitelesítõ és javító
szervezeteire terjed ki.

2. A „TRC-9200-3 ÉS TRC-9500 FREKVENCIAUG-
RATÁSOS VHF ADÓ-VEVÕ RÁDIÓKÉSZÜLÉK Oktatási
kézikönyv” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a MISTRAL fegyverrendszert alkalma-
zó, üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek
mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya
részleteiben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Horváth József dandártábornok s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
10/2008. (HK 5.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a VONTATOTT ÁRAMFORRÁS

I szintû mûszaki leírás
GT03542-051

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „VONTATOTT
ÁRAMFORRÁS I szintû mûszaki leírás GT03542-051”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség MIST-
RAL technikai eszközöket üzemeltetõ, hitelesítõ és javító
szervezeteire terjed ki.

2. A „VONTATOTT ÁRAMFORRÁS I szintû mûszaki le-
írás GT03542-051” címû fõnökségi kiadványt ezen intéz-
kedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a MISTRAL fegyverrendszert alkalma-
zó, üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek
mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya
részleteiben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Horváth József dandártábornok s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
11/2008. (HK 5.) HM FLÜ

intézkedése
az MCP-ÁRAMFORRÁS

I szintû mûszaki leírás és felhasználói utasítás
GT03542-001

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HIK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az „MCP-
ÁRAMFORRÁS I szintû mûszaki leírás és felhasználói uta-
sítás GT03542-001” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség MIST-
RAL technikai eszközöket üzemeltetõ, hitelesítõ és javító
szervezeteire terjed ki.

2. Az „MCP-ÁRAMFORRÁS I szintû mûszaki leírás és
felhasználói utasítás GT03542-001” címû fõnökségi kiad-
ványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra ki-
adom.

3. A kiadványt a MISTRAL fegyverrendszert alkalma-
zó, üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek
mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya
részleteiben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Horváth József dandártábornok s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
13/2008. (HK 5.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya utazási költségátalányáról, valamint

a szállítási normaösszegekrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésben kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat
folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes
ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) rendelkezéseire, a Magyar Honvédség külföldi szolgá-
latot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya utazási költségátalányáról, valamint a szállítási
normaösszegekrõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató
személyi állományára terjed ki.

2. A Rendelet 16. § (3) bekezdés alapján a kiküldött és
családtagi pótlékra jogosuló hozzátartozója utazási költ-
ségátalányának elkészítésére és közzétételére a Honvédel-
mi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
mint illetékes logisztikai ellátó szerv jogosult.

3. A Rendelet 17. § (7) bekezdés alapján a honvédség
tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttei állomáshe-
lyéül szolgáló helyõrségek esetében a szállítási norma-
összegek elkészítésére és közzétételére a Honvédelmi Mi-
nisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, mint
illetékes logisztikai ellátó szerv jogosult.

4. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya által
igénybe vehetõ utazási költségátalányt, valamint a szállítási
normaösszeget a Rendelet vonatkozó szabályainak alkalma-
zásával az intézkedés melléklete szerint állapítom meg.

5. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2008. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Horváth József dandártábornok s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató

*Az intézkedés aláírásának napja 2008. február 14.
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1. számú melléklet a 13/2008. (HK 5.) HM FLÜ intézkedéshez

Helyõrség
Utazási költség

átalány
(forintban)

Szállítási normaösszegek (forintban)

Egyedülálló (300 kg) Kiküldött + 1 fõ (450 kg) Kiküldött + 2 fõ (500 kg) Kiküldött + 3 fõ (550 kg) Kiküldött + 4 fõ (600 kg)

Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp.

Bécs 10 010 69 927 69 927 104 891 104 891 116 545 116 545 128 200 128 200 139 854 139 854

Belgrád 15 050 79 239 79 239 113 857 113 857 126 507 126 507 139 158 139 158 151 808 151 808

Brunnsum 98 350 89 631 86 545 134 446 129 817 149 385 144 241 164 323 158 665 179 262 173 089

Brüsszel 87 850 99 633 96 546 149 449 144 820 166 054 160 911 182 660 177 002 199 265 193 093

Bydgoszcz 37 100 82 244 81 015 123 366 121 522 137 073 135 025 150 780 148 527 164 488 162 030

Capellen 58 590 82 244 82 244 123 366 123 366 137 073 137 073 150 780 150 780 164 488 164 488

Casteau - Mons 72 870 89 631 86 545 134 446 129 817 149 385 144 241 164 323 158 665 179 262 173 089

Edmonton 228 550 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Geilen-Kirchen 22 400 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Genf 37 800 94 163 94 163 141 245 141 245 156 939 156 939 172 633 172 633 188 327 188 327

Glons 95 900 89 617 86 545 134 425 129 817 149 361 144 241 164 297 158 665 179 233 173 089

Göteborg 40 600 160 994 160 994 241 491 241 491 268 323 268 323 295 156 295 156 321 988 321 988

Hamburg 18 550 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Heidelberg 46 340 79 157 79 157 118 736 118 736 131 929 131 929 145 122 145 122 158 315 158 315

Izmír 114 100 217 712 168 445 326 567 252 668 362 853 280 742 399 138 308 817 435 423 336 891

Kalkar 45 850 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Kijev 31 850 119 179 100 719 178 769 151 078 198 632 167 864 218 495 184 651 238 358 201 437

Madrid 35 000 131 496 125 337 197 244 188 006 219 160 208 896 241 075 229 785 262 991 250 675

Molesworth 39 340 125 337 106 863 188 006 160 294 208 896 178 104 229 785 195 915 250 675 213 725

Monsanto 47 950 140 740 119 179 211 110 178 769 234 567 198 632 258 024 218 495 281 481 238 358

Monterey, USA 188 650 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Moszkva 43 750 162 287 106 863 243 431 160 294 270 479 178 104 297 526 195 915 324 574 213 725

Motta di Livenza 67 550 79 157 79 157 118 736 118 736 131 929 131 929 145 122 145 122 158 315 158 315

Nápoly 102 550 98 861 98 861 148 292 148 292 164 769 164 769 181 245 181 245 197 722 197 722

Norfolk, USA 178 150 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Oberammergau 92 190 77 300 77 300 115 950 115 950 128 833 128 833 141 717 141 717 154 600 154 600

Ottawa 203 350 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Párizs 42 350 109 973 109 973 164 959 164 959 182 558 182 558 201 251 201 251 219 945 219 945

Poggio Renatico 57 540 91 474 91 474 137 211 137 211 152 457 152 457 167 702 167 702 182 948 182 948
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Helyõrség
Utazási költség

átalány
(forintban)

Szállítási normaösszegek (forintban)

Egyedülálló (300 kg) Kiküldött + 1 fõ (450 kg) Kiküldött + 2 fõ (500 kg) Kiküldött + 3 fõ (550 kg) Kiküldött + 4 fõ (600 kg)

Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp. Bp. Céláll. Céláll. Bp.

Ramstein 53 970 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Rheindahlen 54 460 86 545 86 545 129 817 129 817 144 241 144 241 158 665 158 665 173 089 173 089

Regina (Moose Jaw) 239 400 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Róma 103 250 93 946 93 946 140 919 140 919 156 577 156 577 172 234 172 234 187 892 187 892

Solbiate Olona 45 850 85 316 85 316 127 974 127 974 142 193 142 193 156 412 156 412 170 631 170 631

Stavanger 92 050 159 215 159 201 238 823 238 801 265 359 265 335 291 894 291 868 318 430 318 402

Tampa, USA 168 350 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Udine 66 815 79 157 79 157 118 736 118 736 131 929 131 929 145 122 145 122 158 315 158 315

Ulm 53 900 77 447 77 447 106 255 106 255 118 060 118 060 129 866 129 866 141 671 141 671

Vyskov 10 050 69 927 69 927 104 891 104 891 116 545 116 545 128 200 128 200 139 854 139 854

Zágráb 10 500 72 999 72 999 109 499 109 499 121 665 121 665 133 832 133 832 145 998 145 998
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A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
136/2008. (HK 5.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a vizitdíj, kórházi napidíj, és részleges térítési díj

megfizetésérõl, valamint az elszámolási nyilatkozat
szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a kötelezõ egészségbiz-
tosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvényre, va-
lamint végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendeletre, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletre, valamint a sürgõs
szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatá-
sokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendeletre, továbbá a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. § (2) bekezdésére – a vizitdíj, kórházi napidíj és a
részleges térítési díj megfizetésének, valamint az elszámo-
lási nyilatkozat szabályairól az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ Repülõorvosi, Egészségvizs-
gáló és Kutató Intézetre és az MH dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ Fogorvosi Rendelõre terjed ki.

2. A kötelezõ egészségbiztosítás keretében egészség-
ügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál történõ
egészségügyi ellátás igénybevétele vizitdíj, kórházi napi-
díj, illetve részleges térítési díj megfizetésével történik.

3. Vizitdíj megfizetésével igénybe vehetõ szolgálta-
tások:

a) Fogászati alapellátás
b) Járóbeteg-szakellátás
c) Járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott rehabilitá-

ciós ellátás
A vizitdíj összege 300 Ft.

4. Alkalmanként 1000 Ft emelt összegû vizitdíjat kell fi-
zetni:

a) Járóbeteg-szakellátás esetében, amennyiben azt a
biztosított személy más finanszírozott egészségügyi szol-
gáltatónál veszi igénybe, mint amelynél a beutaló orvos
azt kezdeményezte.

b) Járóbeteg-szakellátás esetében, ha a biztosított sze-
mély a beutalóval igénybe vehetõ ellátást beutaló nélkül
veszi igénybe.

c) Ügyeleti járóbeteg-ellátás esetén, amennyiben annak
igénybevételét nem indokolja a sürgõs szükség (kivéve a
18 éven aluliak).

5. A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele elõtt kell be-
fizetni.

6. Az egynapos sebészeti ellátás jelentés és finanszíro-
zás szempontjából fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásnak
minõsül, ennek értelmében kórházi napidíjat kell utána
fizetni.

7. A kórházi napidíj összege 300 Ft/nap.

8. A kórházi napidíjat a gyógyintézetbõl történõ elbo-
csátáskor kell beszedni.

9. Részleges térítési díj megfizetésével igénybe vehetõ
szolgáltatások:

a) Fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás, ha azt a biztosított
beutaló nélkül veszi igénybe, kivéve a sürgõs szükség
esetét.

b) Fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási
rendtõl eltérõ igénybevétele, kivéve a sürgõs szükség
esetét.

c) A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás, amennyiben a
biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltató mun-
karendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost
igényel.

10. A részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a
30%-a, ami az adott ellátásért az egészségbiztosító felé el-
számolható, azzal, hogy a biztosított által fizetendõ összeg
nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot.

11. Nem kell vizitdíjat, illetve kórházi napidíjat fizetni,
ha:

a) az ellátás kötelezõ járványügyi intézkedés részét
képezi,

b) az ellátás katasztrófa-egészségügyi ellátás részét
képezi,

c) a biztosított népegészségügyi célú, célzott szûrõvizs-
gálatot vesz igénybe,

d) az ellátás terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és
gyermekágyas anya gondozásának részét képezi,

e) az ellátás sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelésnek
minõsül,

f) az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeál-
lapotának pszichiátriai fekvõbeteg-gyógyintézetben törté-
nõ megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges,

g) az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálo-
zott,

h) az ellátást a biztosított a hajléktalanok ellátására lét-
rehozott és finanszírozott háziorvos által kiállított beutaló
alapján veszi igénybe,

i) a biztosított a 18. életévét még nem töltötte be,
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j) az ellátás a Magyar Honvédség tényleges állományú
tagjának, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a rend-
védelmi szervek (határõrség, rendõrség, vám- és pénzügy-
õrség, polgári védelem, büntetés végrehajtási szervezet,
állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, polgári
nemzetbiztonsági szolgálat), az Országos Mentõszolgálat
és az irányítása alatt mentési feladatokat ellátó egyéb men-
tõszervezetek dolgozói a szolgálattal közvetlenül össze-
függõ intézkedés vagy eljárása során szerzett sérülés vagy
betegség esetén (beleértve a kontroll és kiegészítõ vizsgá-
latokat is),

k) az ellátást igénybevevõ biztosított térítésmentesen
legalább 30 alkalommal adott teljes vért, és ezt az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat által kiállított dokumentummal
igazolja,

l) tüdõszûrõ vizsgálat igénybevételére a fertõzõ beteg-
ségek és járványok megelõzése céljából kerül sor, függet-
lenül attól, hogy az kötelezõen elrendelt-e,

m) az ellátást a 18 év feletti, nappali rendszerû alapfokú
vagy középfokú iskolai oktatásban részt vevõ biztosított
az iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás keretében veszi
igénybe,

n) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértõi
vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási
vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve az egész-
ségbiztosítás pénzbeli vagy baleseti ellátására való jogo-
sultság megállapítása céljából kerül sor,

o) ha az ellátás nem az OEP terhére történik,
p) fogvatartott személyek ellátásakor.

12. Nem kell vizitdíjat fizetni a csatolt dokumentumban
felsorolt tartós orvosi kezelések esetében, amennyiben az
annak részét képezi, vagy azzal kapcsolatos. A mentesség
a betegség diagnózisa felállításának dokumentált idõpont-
jától a biztosított gyógyulásáig, illetve a szakmailag indo-
kolt kontrollvizsgálatok elvégzéséig tart.

13. Ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbe-
teg-szakellátást vesz igénybe a biztosított személy, csak
egyszer kell vizitdíjat fizetnie.

14. Nem számít külön alkalomnak, ezért kezelésenként
nem kell vizitdíjat fizetni

a) injekciós, infúziós kúráért,
b) kötözésért,
c) gyógytorna kezelésért,
d) fizikoterápiás kezelésért amennyiben azt nem az or-

vos végzi,
e) fürdõgyógyászati ellátás részét képezõ kezelésért.

15. Sürgõsségi ellátást nyújtó munkahelyeken (ügyelet,
sürgõsségi fogadóhelyen, sürgõsségi osztályon, illetve so-
ron kívüli ellátási igény esetében) a vizitdíjat és a kórházi
napidíjat az ellátás igénybevételét követõen kell beszedni,
amennyiben a sürgõs szükség nem állt fenn. Amennyiben
az orvosi vizsgálat olyan kórképet állapít meg, amely a

sürgõs szükség kategóriájába tartozik, de a beteg már fize-
tett, a szolgáltatónak vizitdíj visszatérítési kötelezettsége
keletkezik.

16. Évente összesen 20 napnyi kórházi napidíj fizetése
után, amennyiben a biztosított a helyszínen igazolni tudja,
nem kell a továbbiakban fizetni.

17. Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyre köte-
les kifüggeszteni a díjfizetési kötelezettségrõl szóló tájé-
koztatót, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a fizetendõ vizitdíj, illetve kórházi napidíj mértékét,
b) a fizetés lehetséges módjait, ideértve az általa elfo-

gadásra kerülõ vizitbérlet azonosításra alkalmas megneve-
zését,

c) a fizetés helyét.

18. A vizitdíjat az adott napon elõször igénybevett ellá-
tás kezdetéig meg kell fizetni, kivéve, ha sürgõsségi ellá-
tásról kiderül, hogy indokolatlanul kérték.

19. Az igénybe nem vett ellátásért fizetett vizitdíjat, il-
letve a törvényi mentesség ellenére beszedett vizitdíjat/na-
pidíjat az egészségügyi szolgáltatónak a biztosított részére
vissza kell fizetni készpénzben a pénztárban.

20. A vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetnie a
biztosítottnak. Amennyiben a biztosított külön a háziorvo-
si alapellátás (beleértve a fogászati alapellátás) és külön a
járóbeteg-szakellátás (beleértve a fogászati szakellátást)
területén 20-20 alkalommal nem emelt összegû vizitdíjat
fizetett a 21. alkalomtól a jogszabályi feltételek szerint
igényelheti azt vissza az illetékes jegyzõtõl. (Ez a jog nem
érinti a szolgáltató jogosulatlanul beszedett vizitdíj vissza-
térítési kötelezettségét.)

21. Az egészségügyi szolgáltató szabályzatában határoz-
za meg a vizitdíj és kórházi napidíj befizetésének módját.

22. A vizitdíj és kórházi napidíj fizetési kötelezettség
teljesíthetõ:

a) Készpénzzel.
b) Az egészségügyi szolgáltató döntése alapján
– vizitbérlettel,
– az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vi-

zitdíj, illetve kórházi napidíj befizetését igazoló bizony-
lattal,

– az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által kiadott egészségpénztári kártyával,

– egyéb készpénz helyettesítõ eszközzel.

23. Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell a
személyi és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a vizitdíj

a) készpénzben,
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b) a szolgáltató telephelyén illetve telephelyein,
c) az általa meghatározott pontokon, módon befizethe-

tõ, illetve beszedhetõ legyen.

24. A beszedett vizitdíjról, illetve kórházi napidíjról
nyugtát, illetve kérelemre számlát kell kiállítani, amelynek
tartalmaznia kell:

a) annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlá-
nak vagy nyugtának minõsül,

b) az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybevevõ nevét és

tajszámát,
d) a megfizetett összeget,
e) a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért

fizetett vizitdíjat), vagy szakorvosi vizitdíj, vagy kórházi
napidíj,

f) fizetés módját,
g) a teljesítés idõpontját,
h) a számla, illetve nyugta sorszámát.

25. Az egészségügyi szolgáltató mentesül külön bi-
zonylatadási kötelezettsége alól, amennyiben a vizitdíj il-
letve napidíj befizetése automata igénybevételével törté-
nik, feltéve, ha az alkalmazott eszköz a jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelõ tartalmú bizonylat
két példányban történõ kiállítását elvégzi.

26. A társadalombiztosítás által finanszírozott fogászati
alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat
– magyar nyelven, közérthetõen megfogalmazott – elszá-
molási nyilatkozatban tájékoztatja

a) a biztosított által igénybe vett ellátásról,
b) a biztosított által fizetendõ vizitdíj összegérõl,
c) az ellátásért fizetendõ külön jogszabály szerinti térí-

tési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének fel-
tétele.

27. A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szol-
gáltató a biztosítottat – magyar nyelven, közérthetõen
megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja

a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jog-
szabályban meghatározott OENO-kóddal együtt),

b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási fi-
nanszírozás keretében külön jogszabály alapján igényel-
hetõ legmagasabb finanszírozási összeg mértékérõl,

c) a biztosított által fizetendõ vizitdíj összegérõl,
d) az ellátásért fizetendõ külön jogszabály szerinti térí-

tési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének fel-
tétele.

28. A biztosított az elszámolási nyilatkozat mindkét pél-
dányának aláírásával igazolja, hogy az abban megnevezett
ellátást igénybe vette. Az aláírt elszámolási nyilatkozat
egyik példányát a biztosítottnak át kell adni, másik példá-
nyát pedig az egészségügyi szolgáltató a biztosított egész-
ségügyi dokumentációjának részeként megõrzi.

29. Ha a biztosított nem képes aláírni az elszámolási
nyilatkozatot, úgy azt helyette a képviseletére jogosult, az
egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 16. §-ának
(1)–(2) bekezdése szerinti személyek – az ott meghatáro-
zott sorrend alapján – jogosultak aláírni. Ha a biztosított
nem akarja aláírni a ténylegesen elvégzett tevékenységrõl
szóló elszámolási nyilatkozatot, annak pótlását a bíróság-
tól lehet kérni.

30. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a 64/2007. (HK 3.) MH HEKET parancsnoki
intézkedést hatályon kívül helyezem.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök
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Tartós orvosi kezelések köre és a hozzájuk tartozó BNO kódok

1. Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõ
betegek oki és tüneti kezelése

C00–C97; D00–D09; D37–D48; Z08; Z51.0–Z51.2

2. Vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggõ
vizsgálatok

Z49

3. A véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben
szenvedõk ellátása

D66–D67; D68.0–D68.2; D69.1; D69.4; D69.8

4. Véradással összefüggõ vizsgálatok Z52.0; Z00.5

5. Cukorbetegség kezelése E10–E14

6. Szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és
szövetátültetésen átesettek gondozása

Z94 (kivéve Z94.5; Z94.7); Z00.5; Z52; Z01.91

7. HIV fertõzés és AIDS betegség kezelés B20–B24



8. Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos
depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése

F20; F25; F31.4; F31.5; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3

9. Kábítószer függõséget gyógyító kezelés, kábítószer
használatot kezelõ más ellátás

F11.1–7; F12.1–7; F14.1–7; F 15.1–7, F16.1–7; F19.1–7

10. Alkoholfüggõséget gyógyító kezelés F 10.1–7

11. Dokumentált autoimmun megbetegedések D86; E06.3; E31.0; K50; K51; L93; M30–M36

12. Veleszületett és szerzett vérzékenységek D65; D68.4; D68.8; D68.9

13. Porphyria E80.0; E80.1; E80.2

Sürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ állapotok és betegségek

1. Életet veszélyeztetõ, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külsõ vagy belsõ) vérzés

2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (pl. embolia, Adams-Stokes-Morgagni szindróma,
syncope, fulladások, életet veszélyeztetõ ritmuszavarok, klinikai halál állapota)

3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion-háztartás életveszélyes zavarai

4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor,
gyulladás, fejlõdési rendellenesség, trauma)

5. Eszméletlen állapotok

6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok

7. Hirtelen fellépõ látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés

8. Szepszis

9. Magas halálozású, vagy súlyos szövõdmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépõ, vagy progrediáló,
nem sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása

10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut nõgyógyászati
vérzés

11. Sokk megelõzõ és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és
poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai

12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros mûködésén, illetve a csontvelõi vérsejtképzés elégtelenségén alapuló
heveny vérsejthiány-állapot

13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövõ heveny életveszély

14. Akut légzési elégtelenség, légút szûkület (pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)

15. Mérgezések

16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkezõ, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek
(pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis
tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)

17. Égés-fagyás (III–IV. fokú és nagykiterjedésû I–II. fokú és/vagy az életminõség szempontjából különösen
veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintõ)

18. Elsõdleges sebellátás

19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdõ, lép, máj, vese) sérülése

20. Compartement szindrómák

21. Nyílt törések és decollement sérülések

22. Amputációk (replantációs lehetõségekkel vagy azok nélkül)
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23. Súlyos medencegyûrû törések

24. Politraumatizáció, többszörös sérülések

25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma

26. Áramütés, elektrotrauma

27. Hõ- és hidegártalom, kihûlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hõguta

28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség

29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggõ közvetlen veszélyeztetõ állapot

30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok

31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövõdményeik révén az életet veszélyeztetõ állapotot
idéznek elõ.
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A Magyar Honvédség

Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)

144/2008. (HK 5.) MH HEK

i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírás (STANAG 3527

– A repülõszemélyzet pihenésének szabályozása –

3. kiadás)

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló 1/2000.
(HK. 2.) HM utasításra, valamint az Egységes NATO Elõ-
írások elfogadásáról szóló 11/2006. (HK 23.) HVKF elsõ
helyettesi közleményére, továbbá a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl
szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdésére
– az egészségügyi szakfeladatok egységes elvek szerint
történõ végrehajtása érdekében az Egységes NATO Elõírás
(STANAG 3527 – A repülõszemélyzet pihenésének szabá-
lyozása – 3. kiadás) nemzeti bevezetésére az alábbiak sze-
rint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
teljes repülõ-hajózó állományára.

2. A STANAG 3527 – A repülõszemélyzet pihenésének
szabályozása 3. kiadás – címû dokumentumot ezen intéz-
kedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A szabványosítási dokumentum célja, irányelvek
meghatározása a maximum megengedett repülési órák és a
kötelezõ pihenõidõ biztosításának vonatkozásában.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.* Rendel-
kezéseit 2008. március 10-tõl kell alkalmazni.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
HM egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. február 20.

Melléklet a 144/2008. (HK 5.) MH HEK intézkedés

Repülõszemélyzet pihenésének szabályozása

A résztvevõ nemzetek megállapodnak abban, hogy a re-
pülési tevékenység szabályozásánál minimum követel-
ményként alkalmazni fogják az alábbi bekezdésekben fog-
laltakat.

ÁLTALÁNOS

1. A repülõszemélyzet bármilyen repüléssel kapcsolatos
maximális repülési idejét és a kötelezõ pihenõidõket az
alábbiak figyelembe vételével kell meghatározni:

a) Két repülési tevékenység között kötelezõ pihenõidõ
biztosítása.

b) További kötelezõ pihenõidõ elrendelése, amennyiben
a repülõ orvos a fáradtság jeleit észleli.

c) A havonta, negyedévente és évente teljesített maxi-
mális repülési óraszám meghatározása.



d) Speciális küldetések és hosszantartó mûveletek során
a személyi állomány teljesítõképességének fenntartása,
illetve a fáradtság következményeinek minimalizálása.
24 órás mûveletek során a térbeli és helyzeti tudatosság és
tájékozódó képesség biztosítása érdekében kiemelt figyel-
met kell fordítani az alvás és ébrenlét egyensúlyára.

2. Fenti kívánalmak teljesülésénél az alábbi tényezõket
kell számításba venni:

a) repülési óraszám,

b) repüléssel kapcsolatos földi tevékenységek (kiképzé-
sek, eligazítások, szimulátor mûszeres kiképzések stb.),

c) egyéb szolgálati feladatok,

d) a mûveleti terület éghajlati és környezeti viszonyai,

e) a repülési tevékenység típusa és idõtartama (pl.
trans-meridián repülés, kiképzés, továbbképzés, mûrepü-
lés stb.),

f) repülõgép típusa (a személyzet tagjainak igénybevé-
telével összefüggésben),

g) a Topülés tulajdonságai (sebesség, G túlterhelés, re-
pülési csúcsmagasság, túlnyomás, kezelési jellemzõk),

h) a repülõszemélyzet tagjának személyi és szociális kö-
rülményei.

A MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETEI

3. Megszorítások: A repüléssel és kötelezõ pihenéssel
töltött tevékenységnek váltakoznia kell. Tekintettel a re-
pülõgépek, a küldetések és/vagy a személyzet konfigurá-
ció széles választékára, ezen intézkedés nem szab meg ha-
tárokat a napi repülési órák vonatkozásában.

A havi/negyedéves/éves maximum repülési órákat az
alábbi táblázat tartalmazza:

Repülési órák

Repülõgép típusa

egyszemélyes
többszemélyes

(nem túlnyomá-
sos repülõgép)

többszemélyes
(túlnyomásos

repülõgép)

havonta 90 125 150

negyedévente 240 330 400

évente 850 1200 1400

4. Pihenõidõ: A repülési és repüléssel kapcsolatos tevé-
kenységeket pihenõidõnek kell követnie a 2. pontban fel-
sorolt tényezõk figyelembevételével. A pihenõidõ hossza
és a pihenõidõt követõ tevékenység egyaránt a pihenést
megelõzõ tevékenységtõl függ. Bizonyos körülmények
között a pihenõidõt lehet csökkenteni és növelni. A mun-
ka-pihenési rezsim meghatározása a parancsnok felelõssé-
ge, összhangban a nemzeti szabályozókkal.

5. Repülõ-egészségügyi ajánlás: Fenti rendelkezéseken
túl, a fáradtság jeleit mutató repülõ személyzet részére a
repülõorvos pihenõidõt javasolhat, melyet a parancsnok
engedélyez.

A repülõszemélyzet pihenését lehetõség szerint az aláb-
biak alapján kell biztosítani:

a) A személyzet pihentetése lehetõleg a repülõtéren kí-
vül, kényelmes környezetben történjen, repülõ-egészség-
ügyi szakállomány felügyelete mellett.

b) A repülõorvos értékelje újra az egyén állapotát,
mielõtt az folytatná a repüléssel kapcsolatos tevékeny-
ségét.

6. Bizonyos hosszantartó mûveletek során indokolt le-
het különbözõ farmakológiai szerek használata a teljesít-
mény növelésére, a fáradtság okozta következmények mi-
nimalizálására. Ezen szerek használata nagy körültekin-
tést, fokozott ellenõrzést igényel a repülõorvosok részérõl,
összhangban az ezzel kapcsolatos jogszabályokkal, sza-
bályzókkal.
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SZERZÕDÉS

Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdés
megnevezése

Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõk neve
Szerzõdés értéke

(nettó)
Szerzõdés létrejöttének

dátuma

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási Gumiabroncsok szállítása,
szerelése, tárolása, javítása

JSI Profil Kft.
Asz: 10317998-2-07 8 millió Ft 2008. február 4. 2008. február 4. 2008. december 31.

438
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

5.szám



KÖZLEMÉNYEK

Az MH Drogprevenciós Bizottság
k ö z l e m é n y e

A Magyar Honvédség
Drogprevenciós Stratégiája

A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottsága a
zéró tolerancia érvényesítése érdekében az alábbi fõ fel-
adatok megvalósítását jelöli meg tevékenysége céljául:

A drogproblémával és annak kezelésével összefüggõ
egységes belsõ szabályozó rendszer érvényesítése.

1. Hatékony prevenciós tevékenység szakmai proto-
kolljainak meghatározása, azok érvényesülésének szak-
mai felügyelete.

2. A képzési, kiképzési és parancsnoki felkészítési
programok felügyelete.

3. Monitoring-rendszer kidolgozása és mûködésének
felügyelete.

4. Központi adattár létrehozásával az abban tárolt infor-
mációk alapján a Magyar Honvédség drogtérképének fo-
lyamatos aktualizálása.

I.
Epidemiológia

Fel kell mérni és nyomon kell követni a szerekkel kap-
csolatos drogfogyasztási szokásokat, fertõzöttségi mutató-
kat, a hozzáférhetõséget, a szocializációs háttértényezõk-
kel összefüggésbe hozható sûrûsödési pontokat.

Az eredményeket úgy kell feldolgozni, hogy lehetõvé
váljon a beavatkozási pontok beazonosítása, melyek alap-
ján a személyi állomány körében célorientált megelõzõ
tevékenységet kell végezni.

A drogstratégia kialakításához, a drogfogyasztáshoz
kapcsolódó bármilyen intervencióhoz elengedhetetlen a
valós, aktuális helyzet pontos ismerete, valamint a tel-
jes állomány idõszakos szûrése.

Cél
A tárca drogstratégiai döntései epidemiológiailag meg-

alapozottak legyenek.

Feladat
1. Adatbázis kialakítása, mely alkalmas a valós aktuális

helyzet pontos ismertetésére (az egészségügyi és a hozzá-
juk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmé-
rõl szóló törvény elõírásainak figyelembevételével).

2. Az epidemiológiai vizsgálatok egységes koncepció-
jának kidolgozása.

3. Adatok komplex értékelésének megvalósítása több
dimenzió mentén (drogfogyasztást elõrejelzõ tényezõk,
kockázati hajlamosító tényezõk stb.).

4. Jelentési rendszer kialakítása.

Várható eredmény
A drog-epidemiológiai helyzet pontos ismerete – a pre-

venciós munka monitorozásán át a minõségkontroll lehe-
tõségének megteremtésével – alapján valósulhat meg a pa-
rancsnoki állomány döntés elõkészítõi támogatása a zéró
tolerancia érvényesítése érdekében.

II.
Prevenció

Több tudományos területet átfogó ismeretek alapján ki-
épített hálózattal mûködtetett komplex megelõzési prog-
ram végrehajtása a MH személyi állománya körében.

Cél
A drogfogyasztó magatartás kialakulásához vezetõ koc-

kázati tényezõk csökkentése és a védõtényezõk érvénye-
sülésének erõsítése.

Feladat
1. Meg kell határozni azoknak a szakterületi képvise-

lõknek a körét, akik a drogprevenciós feladatokat, illetve a
konkrét megelõzõ tevékenységet végzik.

2. A továbbképzések folyamatosságát biztosítani kell a
szakemberek számára, illetve rendszeres konzultációkat
kell szervezni részükre.

3. A MH teljes személyi állománya körében folyamatos
megelõzõ tevékenységet kell folytatni, melyet az állo-
mányilletékes parancsnoknak kell biztosítani (tervezni,
szervezni, végrehajtani).

Várható eredmény
Az életstílus befolyásolásán keresztül a rekreációs

igényszint fejlesztésével megadni az esélyt az állomány
részére, hogy a szervezet elvárásainak képes legyen meg-
felelni.

III.
Ártalomcsökkentés

A zéró tolerancia követelményének figyelembevéte-
lével:

Cél
A droghasználó ellátását biztosítani képes civil egész-

ségügyi, illetve speciális intézmények gyors elérhetõségé-
nek megteremtése.
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A droghasználó visszailleszkedésének segítése a civil
szférába.

Feladat
Ártalomcsökkentõ kiadványok szerkesztése.
A drogfogyasztó egyén szolgálati viszonyának meg-

szüntetése méltatlanság címen, a drogfüggõk vonatkozá-
sában egészségügyi alkalmatlanság címén.

Várható eredmény
Az ártalomcsökkentõ elemeket és munkajogi szankció-

kat tartalmazó drogstratégiától várhatjuk a droghasználat
okozta egyéni és közösségi károk viszonylag rövid idõn
belül jelentkezõ mérséklését.

IV.
Szûrés

A hatályos belsõ normatívák lehetõségeinek alkalmazá-
sával, az illegális kábítószerekkel, pszichotróp vegyüle-
tekkel való kapcsolatba kerülés megakadályozása, illetve
ezek felderítése a MH személyi állománya körében.

Cél
Az állomány biztonságának növelése, a zéró tolerancia

elvének figyelembevételével.

Feladat
1. Az érintett állomány folyamatos tájékoztatását kell

elrendelni az ellenõrzésre irányuló rendszer mûködésérõl.
2. A probléma fontosságára és kényességére tekintettel

a jogi szakterület részérõl módszertani útmutató kidolgo-
zása indokolt az egységes jogalkalmazás érdekében. A
szûrõvizsgálatok elrendelésének kezdeményezésével jo-
gosult állománycsoport jogi tájékoztatását végre kell
hajtani.

3. A szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szakszemély-
zet továbbképzéseit biztosítani kell számukra.

4. A szûrésben résztvevõ szolgálatok együttmûködésé-
nek megvalósítása.

Várható eredmény
A kábítószer fogyasztás felderítése, beazonosítása és bi-

zonyítása.
Az MH személyi állományának körében az illegális

drogfogyasztás minimálisra történõ csökkenése.

Az egyes szervek, szervezetek feladatai a Drogstraté-
gia megvalósításában:

Az érintett szervek, szervezetek a Magyar Honvédség
Drogstratégiája célkitûzéseinek valóra váltása érdekében
éves munkatervben tervezzék a szakirányú feladataikat.

A feladatok prioritásai a Magyar Honvédség Drogpre-
venciós Bizottság éves munkatervében kerülnek jóváha-
gyásra.

A jóváhagyott stratégia összehangolása érdekében
az éves munkatervben rögzített feladatokról a Magyar
Honvédség Drogprevenciós Bizottság részére évenként
beszámoló készül.

A Magyar Honvédség
Drogprevenciós Bizottság

ügyrendje

I. A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA ÉS FÕBB ADATAI

1. A Bizottság jogállása

I. 1.1. A Bizottság a Magyar Honvédség jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ konzultatív szervezeti egysége,
melynek neve: Magyar Honvédség Drogprevenciós Bi-
zottság. Rövidített neve: MH DB (a továbbiakban: Bizott-
ság).

I. 1.2. A Bizottság székhelye: 1055 Budapest, V. kerü-
let, Balaton utca 7–11. Postacím: 1885 Budapest, Pf. 25.

I. 1.3. A Bizottság tagjainak nevét (rendfokozatát), be-
osztását, szolgálati (munka-) helyét, a jelen Ügyrend mel-
léklete tartalmazza.

I. 1.4. A Bizottság megalakulására, mûködésére, vala-
mint a Bizottság tagjaira vonatkozó fenti adatok, jogok és
tények nyilvánosak. A tagok nevét (rendfokozatát, tisztsé-
güket), valamint a megalakulásra és a mûködésre vonatko-
zó fontosabb adatokat – a Honvéd Vezérkar fõnöke dönté-
se alapján – a Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapjá-
ban (Honvédelmi Közlöny) közzé kell tenni.

2. A Bizottság rendeltetése és tevékenységi köre

I. 2.1. A Bizottság rendeltetése: A hatályos jogszabá-
lyok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, továbbá a
jelen Ügyrend – és az önigazgatás – keretei között a kábí-
tószer-fogyasztás visszaszorítására irányadó országos
programból a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH)
háruló feladatok eredményes ellátásának elõsegítése.

I. 2.2. A Bizottság feladat- és hatásköre: A kábító-
szer-fogyasztás visszaszorítása érdekében a MH-re háruló
feladatok eredményes ellátásához döntés-elõkészítés, vé-
leményezés és javaslattétel. Ezen belül a kábítószer elle-
nes nemzeti program alapján javaslatot dolgoz ki:

a) a katonai drogprevenciós stratégia kialakításához,
annak sikeres végrehajtása érdekében;
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b) az MH szervezeteinek személyi állománya kábító-
szerrel való visszaélése megakadályozására, a kábító-
szer-fogyasztás megelõzésére, továbbá az ilyen fogyasz-
tók – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett
történõ – kiszûrésére;

c) az a) pontban meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében a katonai szervezetek munkájának összehango-
lására;

d) az e célra rendelkezésre álló erõforrások elosztására
és felhasználására;

e) a honvédelmi ágazat érdekeinek a Kábítószerügyi
Koordinációs Bizottságban történõ megjelenítése és a ha-
tékony érvényesítés elõsegítésére.

I. 2.3. A Bizottság tagjainak az Ügyrendben nem szabá-
lyozott jogaira és kötelezettségeire, valamint a Bizottságot
létrehozó Honvédelmi Minisztériummal, továbbá a tago-
kat delegáló katonai szervezettekkel való munkaügyi
kapcsolatokra a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény, illetve a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

I. 2.4. A Bizottság feladatainak ellátása során:
a) kidolgozza a kábítószer-ellenes MH szintû stratégia

irányelveit,
b) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer, ezen belül

egy komplex droginformációs hálózat mûködésének, vala-
mint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakemberek képzé-
sének szakmai követelményeire;

c) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer – különösen
a jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges szemé-
lyi erõforrások és technikai eszközök – mûködtetéséhez
szükséges költségvetésre;

d) ajánlásokat készít a kábítószer elleni küzdelemmel
összefüggõ jogalkotásban részt vevõ szervek, illetve a bel-
sõ szabályozó tevékenységben és jogalkalmazásban köz-
remûködõ katonai szervek részére;

e) összehangolja a regionális és helyi albizottságok
munkáját, elfogadja az éves tevékenységükrõl szóló be-
számolót;

f) éves munkájáról beszámolót készít a HM Honvéd Ve-
zérkar Fõnök helyettes útján a HM Honvéd Vezérkar fõnö-
kének, aki azt a HM kabinetfõnökkel együttesen terjeszti
fel a honvédelmi miniszternek.

I. 2.5. Az a)–c) pontokban meghatározott irányelveket
és javaslatokat a HM Honvéd Vezérkar fõnök elõterjeszté-
se alapján a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

I. 2.6. A Bizottság köteles a tevékenységérõl és az
ügyek állásáról a HM Honvéd Vezérkar fõnököt kívánsá-
gára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha
más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a
felmerült új körülmények a Bizottság tevékenységét sza-
bályozó normák módosítását teszik indokolttá.

I. 2.7. A Bizottság feladatának ellátásával felmerült
költségek az MH-t, mint megbízót terhelik.

3. A Bizottság mûködése

I. 3.1. A Bizottságot szükség szerint, de legalább évente
kétszer kell összehívni.

I. 3.2. A Bizottság minden tagja jogosult és köteles a Bi-
zottság tevékenységében, illetve annak ülésein részt venni.

I. 3.3. Megszûnik a tag megbízása:
a) a bizottsági tagságra vonatkozó megbízás felmondá-

sával, visszavonásával;
b) a megbízó és a tag közötti szolgálati viszony (munka-

viszony) megszûnésével;
c) a tagságról való lemondással.

I. 3.4. A Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a bizottsági tagságra vonatkozó megbízás megbízó

részérõl történõ felmondásának kezdeményezése;
b) a kábítószer-ellenes MH szintû stratégia irányelvei-

nek elfogadása,
c) javaslattétel a drogprevenciós rendszer, ezen belül

egy komplex drog-információs hálózat mûködésének, va-
lamint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakemberek kép-
zésének szakmai követelményeire;

d) javaslattétel a drogprevenciós rendszer – különösen a
jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges személyi
erõforrások és technikai eszközök – mûködtetéséhez szük-
séges költségvetésre;

e) ajánlástétel a kábítószer elleni küzdelemmel össze-
függõ jogalkotási tevékenységben részt vevõ szervek, il-
letve a belsõ szabályozó tevékenységben és normaalkotás-
ban közremûködõ katonai szervezetek részére;

f) az Ügyrend elfogadása, módosítása;
g) a Bizottság önkormányzati egységei (regionális és

helyi albizottságok) létrehozásának kezdeményezése;
h) a Bizottság éves munkájáról készített beszámoló je-

lentés elfogadása.

I. 3.5. A Bizottság a fenti kérdésekben határozattal dönt.

I. 3.6. A Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi
tagjának többsége jelen van. E rendelkezéstõl eltérõen va-
lamennyi tagját figyelembe véve, kétharmados jelenlét
szükséges a határozatképességhez

a) az Ügyrend elfogadása és módosítása;
b) a Bizottság éves munkájáról készített beszámoló el-

fogadása tárgyában hozott döntéshez.

I. 3.7. A Bizottság – ha az Ügyrend ettõl eltérõen nem
rendelkezik – az ülésére szóló meghívóban (hirdetmény-
ben) nem szereplõ kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg,
ha az ülésen jelenlévõ tagok többsége hozzájárul a
napirendi kérdés megtárgyalásához.

I. 3.8. A jelenlévõ tagok szótöbbséggel hozzák meg ha-
tározatukat.

I. 3.9. Ha a Bizottság tagja az Ügyrend szerint valamely
ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben tör-
ténõ határozathozatal során a határozatképesség megálla-
pításánál számításon kívül kell hagyni.
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I. 3.10. Számításon kívül kell hagyni azt a tagot,

a) aki a tanácskozáson nem jelent meg;

b) akit a határozat kötelezettség vagy felelõsség alól
mentesít, illetve a Bizottság rovására másfajta elõnyben
részesít.

I. 3.11. Az utolsó alpont alkalmazása esetén a tag nem is
szavazhat.

I. 3.12. Az elnökségi tagok megbízatása a Magyar Hon-
védség Drogprevenciós Bizottságáról szóló 67/2005.
(HK 14.) HM utasítás rendelkezésein alapul.

I. 3.13. A Bizottság székhelyének, valamint tevékenysé-
gi körének normatív rendelkezés miatti megváltozása so-
rán az Ügyrend módosítását a Bizottság ülésén felvett
jegyzõkönyvbe kell foglalni.

4. A Bizottság szervezete

a) Bizottság tagjainak gyûlése (a tagok összessége);

b) Elnökség;

c) Operatív Csoport;

d) az albizottságok (különösen regionális albizottság).

5. Az Elnökség

I. 5.1. Az Elnökség (vezetõ tisztségviselõk) három fõbõl
áll: Elnök, Titkár, Operatív Csoport Vezetõje.

I. 5.2. A Bizottság Elnöke vezeti a Bizottságot. A Bi-
zottság Elnökét távollétében a Bizottság Titkára helyet-
tesíti.

I. 5.3. A Bizottság Titkára irányítja a Bizottság részfel-
adatainak összehangolását.

I. 5.4. A Bizottság csak abban az esetben és olyan kör-
ben vonhatja el az elnökségi tagok – illetve az Operatív
Csoportnak az ügyvezetés körébe esõ – hatáskörét,
amennyiben azt ezen Ügyrend lehetõvé teszi.

I. 5.5. A vezetõ tisztségviselõk kötelesek a tagok kérésé-
re a Bizottság ügyeirõl felvilágosítást adni, a Bizottság
gyûjtõíveibe és irataiba való betekintést lehetõvé tenni. Ha
e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmé-
re a HM HVKF kötelezi a Bizottságot a felvilágosításra,
illetve a betekintés biztosítására.

I. 5.6. A vezetõ tisztségviselõk a Bizottság vezetését és
képviseletét, az Operatív Csoport tagjai pedig a Bizottság
ügyvezetését, az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl el-
várható fokozott gondossággal, a Bizottság érdekeinek
elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni.

6. Az Operatív Csoport

I. 6.1. Az Operatív Csoport 3–4 fõbõl áll, akik közül 1 fõ
az Operatív Csoport Vezetõje, 1 fõ pedig az Operatív Cso-
port Titkára.

I. 6.2. A Bizottság operatív mûködéséhez szükséges fel-
adatokat – ezen Ügyrend szerint – az Operatív Csoport
hajtja végre.

I. 6.3. Az Operatív Csoport vezetõjén keresztül felel a
Bizottság határozatainak végrehajtásáért.

I. 6.4. Feladata a Bizottság tevékenységére vonatkozó
jogszabályok és az Ügyrend keretei között, a bizottsági ha-
tározatoknak megfelelõen tervezni, szervezni a Bizottság
mûködéséhez szükséges tevékenységet.

I. 6.5. Figyelemmel kíséri, hogy a Bizottság és önkor-
mányzati szervei a jogszabályokban és a belsõ szabályza-
tokban rögzítetteknek megfelelõen mûködjenek, közre-
mûködik a tevékenységükhöz szükséges szervezési és sze-
mélyi feltételek lehetõségének biztosításában.

I. 6.6. Feladata az Ügyrend és módosításainak elkészí-
tése, elõterjesztése a Bizottságnak.

I. 6.7. Feladata különösen a kábítószer-ellenes MH szin-
tû stratégia irányelveinek; a katonai drogprevenciós straté-
giának; a drogprevenciós rendszer, ezen belül egy komp-
lex droginformációs hálózat mûködése, valamint a mûkö-
déshez nélkülözhetetlen szakemberek képzése szabályai-
nak; a kábítószer elleni küzdelemben részt vevõ, illetve
közremûködõ katonai szervek részére ajánlások megalko-
tása és a Bizottságnál azok szükséges és aktuális módosítá-
sának kezdeményezése.

I. 6.8. Segíti a bizottsági demokrácia érvényesülését, tá-
mogatja a tagok ilyen irányú kezdeményezését.

I. 6.9. Kezdeményezi a Bizottságnál a bizottsági tagok
felvételét, véleményt nyilvánít a tag felmondásának elfo-
gadásában és a tag kizárásának kezdeményezésében.

I. 6.10. Elõkészíti a Bizottság éves munkatervét, és azt
eljuttatja az önkormányzati egységek részére.

I. 6.11. Feladata javaslatot tenni a Bizottságnak minden
olyan kérdésrõl, szándékról és feladatról, melynek eldön-
tése annak hatáskörébe tartozik.

I. 6.12. Megtárgyalja a külsõ szervek által tartott vizsgá-
latok megállapításait, és e tárgyban elõterjesztést készít a
Bizottságnak.

I. 6.13. Döntés-elõkészítés bármilyen pályázaton való
részvételrõl vagy pályázat kiírásáról.

I. 6.14. Közremûködés a regionális és helyi albizottság
szervezeti egységeinek kialakításában és azok tevékenysé-
gének MH szintû segítésében.

I. 6.15. Dönt minden olyan ügyben, melyet a mûködési
szabályok a hatáskörébe utalnak.
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II. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1. Az ülések elõkészítése

II. 1.1. A Bizottsági ülés idõpontjára, helyére és napi-
rendjére az Operatív Csoport vezetõje tesz javaslatot. Az
idõpontot úgy kell kitûzni, hogy a részvételben a tagok ne
legyenek akadályozva.

II. 1.2. Az 1. pontban foglaltakra vonatkozó javaslatot
az Operatív Csoport az ülésén tárgyalja meg. Ha a regioná-
lis albizottság, illetve testületi szerv, tisztségviselõ, vagy a
Bizottság bármely tagja a napirendre vonatkozóan javasla-
tot tesz az Operatív Csoportnak, akkor azt meg kell tár-
gyalnia, és döntenie kell arról, hogy a javaslatot a bizottsá-
gi ülés napirendjére javasolja-e. Nemleges döntés esetén a
javaslat elvetésének okát a bizottsági ülésen ismertetni
kell.

II. 1.3. Az Operatív Csoport a napirendre tûzött elõter-
jesztéseket lehetõség szerint írásba foglalja és azokat
– esetleg rövidített formában – a tagokhoz legkésõbb a bi-
zottsági ülést megelõzõen 5 nappal eljuttatja, vagy a bi-
zottsági ülés meghirdetésével egyidejûleg tudomásukra
hozza, hogy az elõterjesztést hol és mikor lehet megtekin-
teni.

II. 1.4. Az Operatív Csoport a bizottsági ülés napjáról,
idejérõl, helyérõl – az ülést megelõzõen legalább 5 nap-
pal – értesíti a Bizottság tagjait, továbbá mindazokat, aki-
ket az ülésre meg kell, vagy meg kíván hívni.

II. 1.5. A tagok értesítése történhet a (Bizottság székhe-
lyén található) hirdetõtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
vagy a tagoknak átadott, illetve postán megküldött meghí-
vóval.

II. 1.6. Írásbeli meghívót kell küldeni azoknak a tagok-
nak, akik állandóan, vagy tartósan nem a Bizottság székhe-
lyén végeznek munkát.

II. 1.7. A bizottsági ülésre meg kell hívni a Bizottság va-
lamennyi tagját, és az állandó képviselõ(ket).

2. A bizottsági ülések lefolytatása

II. 2.1. A bizottsági ülésen megjelent, szavazásra jogo-
sult tagok jelenlétüket elõre elkészített jelenléti ív aláírásá-
val igazolják. A meghívott megjelentekrõl ugyancsak je-
lenléti ívet kell készíteni.

II. 2.2. Az ülés megnyitásakor kell az összehívás sza-
bályszerûségét, és a tagok számára készített jelenléti ív
alapján a határozatképességet megállapítani.

II. 2.3. A határozatképesség megvizsgálása után a Bi-
zottság Elnöke, vagy az általa kijelölt levezetõ elnök az
ülést érdemben megnyitja.

II. 2.4. Amennyiben az összehívás nem volt szabály-
szerû vagy az ülés nem határozatképes, az Elnök vagy az

elnöklésre kijelölt személy ezt bejelenti. Ilyen esetben
egyidejûleg ki lehet hirdetni az újabb ülés helyét, idejét.
Az újabb ülésrõl a jelenléti ívet aláíró tagokat nem kell
írásban értesíteni.

II. 2.5. A távol levõ tagokat, valamint más szervek meg-
hívott képviselõit azonban ismételten írásban meg kell
hívni.

II. 2.6. A határozatképesség megállapítása után az El-
nök ismerteti a napirendet, és javaslatot kér annak esetle-
ges módosítására, vagy kiegészítésére. A napirendet, vala-
mint a módosító és kiegészítõ javaslatokat a tagok szava-
zással fogadják el.

II. 2.7. Érvényes határozatot a Bizottság csak az elfoga-
dott napirenden szereplõ kérdésekben hozhat. Ez alól csak
az a javaslat kivétel, amely határozatképtelenség miatti
újabb ülés összehívására vonatkozik.

II. 2.8. A napirendi pontok elõterjesztése után az Elnök
a vitát megnyitja.

II. 2.9. A vitában minden résztvevõ felszólalhat, a fel-
szólalások sorrendjét a jelentkezések sorrendjében az El-
nök állapítja meg. A bizottsági ülés résztvevõi a napiren-
den szereplõ ügyekkel kapcsolatban kérdéseket tehetnek
fel, és javaslatokkal élhetnek.

II. 2.10. Ezekre a kérdésekre és javaslatokra a Bizottság
Elnöke, vagy felkérésére a Bizottság valamelyik tisztség-
viselõje, tagja, vagy más meghívott válaszol.

II. 2.11. Ha az Elnök azt állapítja meg, hogy a válasz-
adásra az ülésen nincs lehetõség, a választ a kérdés felte-
võjének az ülés idõpontjától számított 15 napon belül írás-
ban kell megadni.

II. 2.12. Az ülés rendjére az Elnök ügyel. Ha a felszóla-
lások elhúzódnak, õ vagy az ülés bármelyik résztvevõje ja-
vasolhatja a felszólalások idejének korlátozását, indokolt
esetben a felszólalás berekesztését. Ezekben a kérdések-
ben a tagok szavazással döntenek.

II. 2.13. A napirendi pontokkal kapcsolatos vitát az El-
nök akkor zárja le, amikor a szólásra jelentkezõk mind-
egyike felszólalt. Ekkor módot kell adni arra, hogy a Bi-
zottság Elnöke, más vezetõ tisztségviselõje, vagy az ügy
elõadója a felszólalásokra válaszoljon.

II. 2.14. A vita eredményét az Elnök ezután összegzi,
majd javaslatot tesz a határozatra, amelyet szavazásra
bocsát.

II. 2.15. Az Operatív Csoport beszámolójának kereté-
ben, vagy külön napirendi pontként a Bizottság Elnöké-
nek, vagy az Operatív Csoport kijelölt tagjának ismertet-
nie kell a legutóbbi bizottság ülés határozatainak végrehaj-
tását. Ugyancsak választ kell adni azokra a kérdésekre is,
amelyek a korábbi ülésen hangzottak el, és közérdeklõdés-
re tartanak számot.

II. 2.16. A bizottsági ülésrõl feljegyzést kell készíteni,
melyet az Elnök ír alá.
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II. 2.17. A feljegyzésnek tartalmaznia kell:
a) a bizottsági ülés helyét, idejét;
b) a résztvevõk nevét és beosztását;
c) a Bizottság döntéseit (határozatait);
d) a végrehajtásért felelõs szervezeti elemet (a személy

nevét) és a végrehajtás idõpontját.

III. AZ OPERATÍV CSOPORT
MÛKÖDÉSI RENDJE

III. 1.1. Az Operatív Csoport Vezetõjét akadályoztatá-
sának esetére az Operatív Csoport Titkára helyettesíti.

III. 1.2. Az Operatív Csoport munkaterv alapján mûkö-
dik. A munkatervet az Operatív Csoport Titkára terjeszti
az Operatív Csoport elé elfogadás céljából.

III. 1.3. Az Operatív Csoport a hatáskörébe tartozó fel-
adatokat tagjai között osztja meg.

III. 1.4. Az ülésre vonatkozó meghívót, amely az ülés
helyét, idõpontját és napirendjét tartalmazza, legkésõbb az
ülés idõpontját megelõzõ 5 munkanapon kell eljuttatni az
Operatív Csoport tagjaihoz, továbbá azokhoz, akik az
Operatív Csoport ülésén részt vesznek. Amennyiben a na-
pirend valamelyik pontjához írásbeli elõterjesztés készült,
a meghívóval együtt annak szövegét is meg kell küldeni.

III. 1.5. Az Operatív Csoporti ülésen az Operatív Cso-
port Vezetõ akadályoztatása esetén a Tikár elnököl.

III. 1.6. Az ülés megnyitása után a Vezetõ számba veszi
a megjelenteket, és attól függõen állapítja meg a határozat-
képességet.

III. 1.7. Ezt követõen ismerteti az ülés napirendjét, a na-
pirenddel kapcsolatos indítványokat, majd a napirendet és
az indítványokat vitára és szavazásra bocsátja.

III. 1.8. Az elõzetesen meghatározott napirendi javaslat-
ban nem szereplõ ügyek napirendre tûzésének kérdésében
az Operatív Csoport egyszerû szótöbbséggel dönt.

III. 1.9. Ha az Operatív Csoport a napirendet elfogadja,
a Vezetõ, vagy más kijelölt személy ismerteti a napirend-
del kapcsolatos elõterjesztéseket.

III. 1.10. A napirend keretében a Vezetõ minden ülésen
beszámol az elõzõ Operatív Csoporti ülések határozatai-
nak végrehajtásáról és a két Operatív Csoporti ülés között
vezetõi hatáskörben tett intézkedésekrõl.

III. 1.11. Minden Operatív Csoporti ülésen külön napi-
rendi pontot képeznek a bizottsági határozatokból adódó
feladatok ismertetése.

III. 1.12. Egy-egy napirendi pont tárgyalása után, a Ve-
zetõ dönt a vélemények összefoglalását követõen. Ha az
Operatív Csoport valamely tagja a döntéssel nem ért egyet,
különvéleményét kívánságára írásban rögzíteni kell.

III. 1.13. Minden döntés esetén meg kell jelölni a végre-
hajtásért felelõs személy nevét és a végrehajtás határidejét.

III. 1.14. Az Operatív Csoporti ülésen hozott döntéseket
közölni kell a végrehajtásért felelõs, vagy a végrehajtással

érintett személyekkel, és az Operatív Csoport döntésétõl
függõen, részben vagy egészben ismertetni kell a Bizott-
ság tagjaival.

III. 1.15. Az Operatív Csoporti ülésrõl feljegyzést, em-
lékeztetõt kell készíteni, melyet a Vezetõ ír alá.

III. 1.16. A feljegyzésnek tartalmaznia kell:
a) az Operatív Csoporti ülés helyét, idejét;
b) a résztvevõk nevét és beosztását;
c) az Operatív Csoporti ülés döntéseit (határozatait);
d) a végrehajtásért felelõs személy (személyek) nevét és

a végrehajtás idõpontját.

III. 1.17. Az ülés emlékeztetõjét, az ülést követõ 5 mun-
kanapon belül kell elkészíteni.

III. 1.18. Az emlékeztetõhöz mellékelni kell a beszámo-
lók írásos anyagát, valamint az Operatív Csoporti ülés na-
pirendjével kapcsolatos egyéb anyagokat. A feljegyzést
egy példányát a Bizottság Titkára kapja.

IV. A BIZOTTSÁG
ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉGEI

IV. 1.1. A helyi önkormányzati egységeket a Bizottság
szervezetében a regionális és helyi albizottságok alkothat-
ják, melyek szakmailag elkülönített egységek.

IV. 1.2. Jogaikat és kötelezettségüket a vonatkozó jog-
szabályokban, a jelen Ügyrend és saját szabályzatuk kere-
tei között gyakorolják és teljesítik a tanácskozásaikon.

IV. 1.3. A helyi önkormányzati egységek hatáskörébe
tartoznak véleményezési és javaslati jogkörrel:

a) az albizottság elé kerülõ anyagok megtárgyalása és
véleményezése;

b) véleménynyilvánítás a területükön diszlokáló katonai
szervezetek drogprevenciós tevékenységérõl. (Ezen véle-
ményüket az egység vezetõ tisztségviselõje által juttatják
el a Bizottság Operatív Csoportjához is.)

IV. 1.4. A helyi önkormányzati egységek tanácskozását
szükség szerint, továbbá akkor kell összehívni

a) ha a Bizottság vagy az Operatív Csoport azt indítvá-
nyozza,

b) ha a helyi tanácskozás vezetõ tisztségviselõje azt kö-
zös érdekbõl szükségesnek tartja,

c) ha a regionális vagy a helyi albizottság, illetve a Bi-
zottságnak a szavazatok egy tizedét képviselõ tagjai azt
írásban indítványozzák.

IV. 1.5. Az összehívás a helyi önkormányzati egység
vezetõ tisztségviselõjén keresztül történik, melyben meg
kell jelölni a tanácskozás helyét, idõpontját és a napirendi
pontokat. Ezekrõl a Bizottság Operatív Csoport Vezetõjét
is tájékoztatni kell.

IV. 1.6. A tanácskozáson – tanácskozási joggal – a Bi-
zottság tagja részt vehet, az Operatív Csoportnak legalább
egy tagja pedig köteles megjelenni. A témaköröktõl füg-
gõen tájékoztatás megtartására más is meghívható.
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IV. 1.7. A tanácskozáson részt vevõknek módot kell
biztosítani arra, hogy az elhangzott beszámolókhoz és tá-
jékoztatásokhoz hozzászólhassanak, véleményükkel azt
kiegészíthessék, javaslatukat megtegyék, vagy saját indít-
ványukat elõterjeszthessék.

IV. 1.8. A tanácskozásról felvett emlékeztetõnek a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

a) a tanácskozás helyét, idõpontját és a napirendi pon-
tokat;

b) a jelenlevõ albizottsági tagok és a tanácskozás más
jelenlevõinek nevét;

c) a meghozott döntéseket és állásfoglalásokat a hatás-
körébe tartozó felvetett kérdésekben.

IV. 1.9. A tanácskozások emlékeztetõit két példányban
kell elkészíteni. Az egyik példányt, a tanácskozást követõ
öt munkanapon belül a tanácskozás szerinti albizottság El-
nökének aláírásával ellátva a Bizottság Operatív Csoport
Titkárához el kell juttatni.

IV. 1.10. Az albizottság Elnökének feladatát, illetve a
mûködés egyéb szabályait a megbízásra jogosult elöljáró
hagyja jóvá.
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Melléklet

A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottság tagjai

Név, rendfokozat Beosztás Bizottsági tisztség

Dr. Németh András o. dandártábornok MH HEK parancsnok vezetõ

Dr. Fintha Zoltán ezredes HM Vezérkari Titkárság
szakreferens (titkárság vezetõ-helyettes)

titkár

Dr. Szilágyi Zsuzsanna orvos ezredes MH HEK Preventív Igazgatóság
preventív igazgató (pk. h.)

operatív csoport
vezetõje

Dr. Pataki Szabolcs õrnagy HM Jogi Fõosztály
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály
fõtiszt

tag

Andó Sándor p. alezredes HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
Humánstratégiai Osztály
kiemelt fõtiszt

tag

Dr. Gachályi András ny. mk. ezredes MH HEK Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató Osztály
osztályvezetõ

tag

Sótér Andrea õrnagy MH HEK Egészségfejlesztési Intézet
Egészségvédelmi és Rekreációs Osztály
osztályvezetõ

tag

Sásik Csaba százados MH HEK Egészségfejlesztési Intézet
Egészségvédelmi és Rekreációs Osztály
fõtiszt

tag

Orosz Zoltán vezérõrnagy MH Összhaderõnemi Parancsnokság
törzsfõnök

tag

Dr. Janka Norbert o. ezredes MH Összhaderõnemi Parancsnokság
egészségügyi fõnök

tag

Dr. Kiszely Péter ezredes MH Összhaderõnemi Parancsnokság
jogi és igazgatási osztályvezetõ

tag

Pristyák János mk. ezredes MH Hiradó és Informatikai Rendszer
Fõközpont Parancsnokság
fõközpont parancsnok

tag

Melczer Tamás ezredes HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
Intézménygazdálkodási Osztály
osztályvezetõ

tag

Gyuricza Béla õrnagy MK Katonai Biztonsági Hivatal
fõtiszt

tag

Dr. habil. Kiss Zoltán László alezredes ZMNE Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-Pszichológia és Pedagógia Tanszék
tanszékvezetõ

tag



Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnokának

k ö z l e m é n y e

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
alábbi alezredesi rendfokozattal rendszeresített beosz-
tásaira:

A) Általános feltételek:

1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtarta-

mú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/V.
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes
– Munkaköri fizetési osztály: H–J (amennyiben közal-

kalmazottal is betölthetõ)

2. Szolgálatteljesítés helye: 6000 Kecskemét, Balaton
u. 17.

3. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság;
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti szolgá-

lati jogviszony;
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, vagy fran-
cia). Az 1965. december 31-e elõtt született hivatásos és
szerzõdéses katonák, közalkalmazottak mentesülnek a
nyelvi követelmények teljesítése alól;

– egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályázók-

nál erkölcsi bizonyítvány.

4. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai profilú egyetemi végzettség;
– tudományos munkában való részvétel;
– kialakult vezetõi készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség;
– egyéb szakvizsga;
– alkalmazóképes számítógépes ismeret.

5. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon hiva-
tásos és szerzõdéses állományú honvédorvosok, valamint
a magyar honvédséggel közalkalmazotti jogviszonyban
álló orvosok, gyakorló orvosok, akik a pályázati feltétel-
ben leírt követelményeknek megfelelnek.

B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Re-
pülõorvosi Egészségvizsgáló és Kutató Intézet, Sebé-
szeti osztály (egy napos), osztályvezetõ fõorvos

a) Az MH HEK REVKI Sebészeti osztály (egy napos),
osztályvezetõ fõorvos feladata:

– Irányítja és vezeti az osztály munkáját.
– Szoros munkakapcsolatot alakít ki a Járóbeteg Szak-

rendelõ orvosaival, a betegirányítás és a kiválogatás terü-
letén.

– Együttmûködik a Járóbeteg Szakrendelõ rendelõveze-
tõ fõorvosával.

– Szervezi és irányítja a betegfelügyeletet, a készenlét
és a munkaidõn túli ellátás rendjét.

– Kapcsolatot tart a Bács-Kiskun Megyei Kórház Sür-
gõsségi osztályával és az ellátásban érintett kórházi osztá-
lyokkal.

– Kapcsolatot tart az utalt háziorvosokkal.
– Felügyeli a teljesítményvolument és a teljesítményje-

lentést.
– Kiemelten kezeli a költséghatékony mûködést.

b) Pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– egy klinikai szakvizsga (sebészet, baleseti sebészet,

intenzív anaesthesiológiai, sürgõsségi);
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat;
– legalább 8 év szakmai gyakorlat;
– jártasság a controlling munkában;
– klinikai osztályon eltöltött szakmai munka;
– központi mûtõi gyakorlat.

c) Elõnyt jelent:
– Egy napos sebészeti gyakorlati vagy vezetõi tevé-

kenység.

d) Borítékon fel kell tüntetni:
„A pályázat MH HEK REVKI Sebészeti osztály (egy

napos), osztályvezetõ fõorvosi beosztás ellátására.”

2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Re-
pülõorvosi Egészségvizsgáló és Kutató Intézet (REVKI),
Igazgatóság, fõorvos (igazgató helyettes)

a) Az MH HEK REVKI Igazgatóság, fõorvos (igazgató
helyettes) feladata:

– Szakmailag irányítja az intézet repülõorvosi és tudo-
mányos kutató munkáját.

– Felügyeli az intézet alkalmasságvizsgálati munkáját.
– Felügyeli a járóbeteg szakellátást.
– Felügyeli az intézet informatikai szakfeladatainak

végrehajtását.
– Irányítja az igazgatóság és a közvetlen alárendeltek

napi feladatait.
– Elõkészítõi, kidolgozói feladatokat végez.
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– Kapcsolatot tart az elöljáró szakmai szerveivel, az
OEP-el és az ÁNTSZ-el.

– Az igazgató távolléte esetén teljes jogkörrel helyet-
tesíti.

b) Pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– egy klinikai szakvizsga;
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat;
– tudományos tevékenység;
– repülõorvostan szakvizsga;
– legalább 10 éves kórházi szakmai gyakorlat.

c) Elõnyt jelent:
– szervezõ orvosi szakvizsga;
– orvosmenedzseri végzettség.

d) Borítékra fel kell tüntetni:
„Pályázat az MH HEK REVKI, Igazgatóság, fõorvos

(igazgató helyettes) beosztására.”

3. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK Re-
pülõorvosi Egészségvizsgáló és Kutató Intézet, Repülõ-
orvosi Kutatóosztály, osztályvezetõ fõorvos

a) Az MH HEK REVKI Repülõorvosi Kutatóosztály,
osztályvezetõ fõorvos feladata:

– Vezeti és irányítja az intézet tudományos munkáját és
a Kutatóosztályt.

– Szervezi, irányítja, összehangolja a repülõorvosi és
ahhoz kapcsolódó kutatásokat.

– Megszervezi a rövid és hosszú távú kutatási és tudo-
mányos munkát, meghatározza a kutatási vonalakat és te-
rületeket.

– Tudományos és kutatási pályázati feladatokat végez.
– Szoros együttmûködést alakít ki és tart fenn a Szegedi

Tudományegyetem, Repülõ- és Ûrorvos Tanszékével.
– Kapcsolatot tart és együttmûködik a társintézetekkel

és kutatási osztályokkal.

b) Pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– repülõorvostan és egy klinikai szakvizsga;
– repülõalakulatnál eltöltött legalább 2 év csapatgya-

korlat;
– 10 évnél hosszabb szakorvosi mûködés;
– tárgyalóképes angol nyelvismeret;
– tudományos tevékenység.

c) Elõnyt jelent:
– egyéb nyelvismeret;
– tudományos fokozat (orvostudományi);
– egyetemi oktatói gyakorlat.

d) Borítékon fel kell tüntetni:
„Pályázat az MH HEK REVKI, Repülõorvosi Kutató-

osztály, osztályvezetõ fõorvosi beosztására.”

4. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
REVKI Járóbeteg Szakrendelõ, rendelõvezetõ fõorvos
beosztás ellátására:

a) Az MH HEK REVKI Járóbeteg Szakrendelõ, rende-
lõvezetõ fõorvos feladata:

– Szoros munkakapcsolatot alakít ki az alkalmasság-
vizsgáló és a repülõorvosi osztályokkal a kölcsönös kon-
zultációk és helyettesítések területén.

– Együttmûködik a Kecskeméti Alapellátás igazgatójá-
val, a területileg ellátásra az intézethez utalt körzetek házi-
orvosaival.

– Felügyeli a teljesítményvolument, a betegforgalmat és
az ellátási forgalmat.

– Irányítja a járóbeteg-ellátást, felügyeli a szakrendelõ
munkavégzését és szakmai munkáját.

b) Pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– belgyógyászati szakvizsga és legalább egy klinikai

szakvizsga;
– legalább 3 év csapatorvosi gyakorlat;
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat;
– 5 évnél hosszabb szakorvosi mûködés;
– járóbeteg-ellátási tapasztalat.

c) Elõnyt jelent:
– több éves osztályon eltöltött belgyógyászati és sürgõs-

ségi betegellátási gyakorlat;
– repülõorvostan szakvizsga;
– orvosmenedzseri képesítés.

d) Borítékon fel kell tüntetni:
„Pályázat MH HEK REVKI Járóbeteg Szakrendelõ,

rendelõvezetõ fõorvos beosztás ellátására.”

C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásá-
val kapcsolatosan:

a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló

igazolvány másolatát;
– mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat

másolata;
– a végzettséget; képzettséget és nyelvismeretet tanúsí-

tó okiratok hiteles másolatait;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pá-

lyázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság ré-
szérõl.

b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH Dr.
Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134 Buda-
pest, Lehel u. 35–37.
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A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bi-
zottság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ
15 napon belül.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.

Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozhatók nyil-
vánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK REVKI igazgató ad. Tel: 06 (76) 481-011.
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A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
k ö z l e m é n y e

Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

Hivatásos szolgálati igazolvány

Ssz. Név Rendfokozat
Hivatásos szolgálati
igazolvány száma

1. Antal Zsolt zászlós H 022311

2. Bakó István százados H 028692

3. Balla István zászlós H 015274

4. Banos Ottó mk. alezredes H 024025

5. Batári Miklós fõtörzsõrmester H 017025

6. Benkõ Imre alezredes H 031415

7. Bíró Zoltán törzsõrmester H 018393

8. Bohács Róbert fõtörzsõrmester H 012390

9. Bóka Elemér zászlós H 015152

10. Bucsák Anita fõtörzsõrmester H 029184

11. Busa Krisztián õrnagy H 012888

12. Czene Péter Gergely õrmester H 020314

13. Czigler Zsuzsanna törzszászlós H 028290

14. Csendom Tamás hadnagy H 020114

15. Csermák Gergõ Zoltán hadnagy H 028441

16. Csesznok Péter százados H 032258

17. Csikesz Ferenc fõtörzsõrmester H 011050

18. Csordás Illés õrnagy H 028283

19. Deák István törzsõrmester H 029599

20. Deák József fõtörzsõrmester H 029095

21. Dr. Folyó Gyula alezredes H 026080

22. Dr. Krizbai János ezredes H 012982

23. Dr. Krizbainé Harang Klára K. õrnagy H 013128

24. Dr. Patyi Sándor dandártábornok H 010020

25. Fábián József õrmester H 011087



Ssz. Név Rendfokozat
Hivatásos szolgálati
igazolvány száma

26. Farkas Balázs törzszászlós H 027484

27. Farkas Vendel törzsõrmester H 021683

28. Fazekas Lajos törzsõrmester H 026748

29. Fazekas Zsolt õrnagy H 012905

30. Fekete Gábor õrmester H 025921

31. Földesi Attila Zsolt mk. õrnagy H 028984

32. Fülöp József százados H 023610

33. Gál Emil alezredes H 026473

34. Gál Gábor alezredes H 012185

35. Gáspár Miklós fõhadnagy H 028553

36. Gerencsér Norbert törzsõrmester H 031316

37. Gyõri István õrnagy H 033485

38. Heiling Ottó alezredes H 015857

39. Hevesiné Megyeri Ágnes fõtörzsõrmester H 033158

40. Horváth Ferenc alezredes H 012364

41. Horváth László hadnagy H 028495

42. Horváthné Pernyés Éva mk. százados H 012739

43. Illés Gábor õrnagy H 020155

44. Jónás Brigitta õrmester H 011315

45. Kálmán Tibor õrmester H 020387

46. Katona Zoltán László alezredes H 032505

47. Kékesi Anna fõtörzsõrmester H 018479

48. Kelemen Melánia fõtörzsõrmester H 024911

49. Kerekes László mk. alezredes H 013932

50. Kerezsi Ferenc mk. alezredes H 012650

51. Kókai Ernõ mk. ezredes H 032168

52. Kónya Pál százados H 028907

53. Kovács Lajos fõtörzsõrmester H 030142

54. Kovács Tibor fõtörzsõrmester H 027549

55. Köblös Richárd fõtörzsõrmester H 028544

56. Krakkai Csaba András õrnagy H 028985

57. Krizsán Zoltán százados H 016811

58. Lajos János mk. törzsõrmester H 028000

59. Lõrinczi László õrnagy H 024030

60. Martin László fõtörzsõrmester H 030558

61. Melke Tamás õrnagy H 025313

62. Mészárosné Honfi Marianna fõtörzsõrmester H 029782

63. Mezei József fõtörzsõrmester H 022905

64. Miksó Lajos alezredes H 029185
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Ssz. Név Rendfokozat
Hivatásos szolgálati
igazolvány száma

65. Molnár Attila János százados H 020183

66. Molnár Tibor fõhadnagy H 024386

67. Molnárné Hettmann Emilia mk. százados H 018759

68. Nagy Balázs törzsõrmester H 019171

69. Nagy Gábor õrmester H 011192

70. Nagy István fõtörzsõrmester H 022700

71. Németh Sándor mk. ezredes H 027680

72. Nosza Vilmos õrnagy H 012226

73. Pálfi Balázs törzsõrmester H 023935

74. Pap László õrmester H 011404

75. Papp László hadnagy H 026315

76. Páricsi József zászlós H 015148

77. Pete Arnold õrmester H 024613

78. Potornai Elek százados H 014437

79. Radványi Attila õrnagy H 028287

80. Sáfár Albert alezredes H 016144

81. Sáriné Sági Gizella zászlós H 014560

82. Schrancz Norbert törzsõrmester H 029634

83. Simon Csaba zászlós H 021568

84. Spaics József ezredes H 015706

85. Szabó Attila mk. alezredes H 025777

86. Szabó Lajos zászlós H 022387

87. Szabó Miklós alezredes H 030440

88. Szabóné Polyák Szandra fõhadnagy H 031408

89. Szalainé Kocsis Edina zászlós H 029325

90. Szentirmay Zoltán törzsõrmester H 027698

91. Szilágyi József hadnagy H 011580

92. Szilágyi Zoltán õrnagy H 030388

93. Szõnyegi János alezredes H 029067

94. Szûcs László alezredes H 032226

95. Tombor Attila százados H 020657

96. Tóth József mk. alezredes H 013954

97. Tóth Tibor õrnagy H 012010

98. Tóth Zsolt fõtörzsõrmester H 020007

99. Tudesze László alezredes H 026875

100. Uhrin István alezredes H 020256

101. Valkai Krisztián törzsõrmester H 027023

102. Varga István fõhadnagy H 027262

103. Varga Mihály alezredes H 012751
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Ssz. Név Rendfokozat
Hivatásos szolgálati
igazolvány száma

104. Várszegi Márton Miklós hadnagy H 028528

105. Vásár Béla fõtörzsõrmester H 022128

106. Vékás-Kovács Imre õrnagy H 032913

107. Velmovszki Zoltán százados H 017962

108. Vilmányi Zsolt mk. õrnagy H 015636

109. Völgyi Ferenc törzszászlós H 025585

110. Zavacki István törzszászlós H 022952

Szerzõdéses szolgálati igazolvány

Ssz. Név Rendfokozat
Szerzõdéses szolgálati

igazolvány száma

1. Balázs Péter szakaszvezetõ S 023560

2. Balogh Dezsõ szakaszvezetõ S 012647

3. Balogh Tamás szakaszvezetõ S 011500

4. Becskeházi Ferenc szakaszvezetõ S 017856

5. Bédy Gyula Norbert szakaszvezetõ S 021558

6. Bieliczky András szakaszvezetõ S 017994

7. Bíró István szakaszvezetõ S 022781

8. Borbély Szabolcs õrmester S 025457

9. Brezovai Zoltán szakaszvezetõ S 011061

10. Cseszneg Erika fõtörzsõrmester S 015613

11. Csontos Károly szakaszvezetõ S 019322

12. Deák Éva szakaszvezetõ S 014376

13. Debreczeni-Kiss Zoltán szakaszvezetõ S 017458

14. Dr. Szilágyi Zoltán õrnagy S 011219

15. Dredán Szilárd Tibor õrvezetõ S 018002

16. Farkas Zsolt õrmester S 017612

17. Fazekas Miklós szakaszvezetõ S 019416

18. Fehér Gábor szakaszvezetõ S 019785

19. Gáll Richárd õrvezetõ S 022830

20. Gáspár Péter szakaszvezetõ S 020543

21. Hajdú Tamás tizedes S 014483

22. Halász Arnold szakaszvezetõ S 023977

23. Hallgató Krisztina szakaszvezetõ S 013490

24. Horváth Alpár törzsõrmester S 016628

25. Kardos József szakaszvezetõ S 011870

26. Kemény Norbert tizedes S 023139
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Ssz. Név Rendfokozat
Szerzõdéses szolgálati

igazolvány száma

27. Kiss Attila Balázs õrvezetõ S 019581

28. Kiss Csaba szakaszvezetõ S 011882

29. Kiss János szakaszvezetõ S 023906

30. Kiss József hadnagy S 020026

31. Klung László szakaszvezetõ S 016969

32. Kovács Attila õrmester S 015264

33. Kovács Regina tizedes S 022999

34. Kovács Róbert szakaszvezetõ S 013555

35. Kováts Zoltán tizedes S 018023

36. Kresznerits Mónika törzsõrmester S 017932

37. Magyar György tizedes S 022090

38. Majorné Szoták Adrienn fõhadnagy S 018638

39. Nagy Henrik szakaszvezetõ S 017977

40. Ollé István szakaszvezetõ S 014780

41. Orosz Barbara õrmester S 017749

42. Pecze Éva szakaszvezetõ S 021754

43. Pelles Tamás szakaszvezetõ S 022584

44. Rakovecz Sándor szakaszvezetõ S 022027

45. Szabó Péter szakaszvezetõ S 016817

46. Szalontai Tamás tizedes S 022872

47. Szentirmay Balázs szakaszvezetõ S 013731

48. Szlaboda Kornél szakaszvezetõ S 017011

49. Szõke Edit szakaszvezetõ S 014950

50. Szûcs Krisztián törzsõrmester S 023624

51. Takács István szakaszvezetõ S 022589

52. Tichy Csaba õrvezetõ S 012108

53. Tomeg Zsolt szakaszvezetõ S 018656

54. Tóth Sándor szakaszvezetõ S 019453

55. Tóth Tamás fõtörzsõrmester S 021435

56. Törõcsik Roland tizedes S 020753

57. Tündik Szabolcs szakaszvezetõ S 023309

58. Varga Mátyás õrmester S 015026

59. Veréb Tibor szakaszvezetõ S 024224

60. Vince Richárd Olivér szakaszvezetõ S 012153
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Katonai nyugdíjas igazolvány

Ssz. Név Rendfokozat
Katonai nyugdíjas
igazolvány száma

1. Bak Barnabás nya. alezredes N 018953

2. Bencze József nya. õrnagy N 015838

3. Botos János nya. õrnagy N 020608

4. Csiszár János nya. százados N 018627

5. Dunai András nya. õrnagy N 019054

6. Fehér Béla nya. törzszászlós N 017438

7. Feldmann László nya. százados N 016621

8. Gazsi István Attila nya. százados N 016632

9. Gombár Zoltán nya. törzszászlós N 019567

10. Greguska Gábor nya. zászlós N 018668

11. Györkei Kálmán nya. alezredes N 018249

12. Horváth József Attila nya. alezredes N 015121

13. Jakab Ferenc József nya. alezredes N 019706

14. Kerti Sándorné nya. fõtörzsõrmester N 014148

15. Kocsis László nya. fõtörzsõrmester N 014222

16. Kondás János nya. fõtörzsõrmester N 013281

17. Krekács Csaba nya. õrnagy N 016790

18. Makkos György nya. alezredes N 010423

19. Méhész Sándor nya. õrnagy N 015241

20. Mészáros Zsolt nya. százados N 010365

21. Molnár Albert nya. alezredes N 019579

22. Nagy Gyula nya. ezredes N 012171

23. Nemes József nya. alezredes N 012260

24. Pantyi György nya. alezredes N 019214

25. Rása Imre nya. õrnagy N 017886

26. Salamon Tibor nya. alezredes N 017870

27. Széles Ernõ nya. dandártábornok N 014441

28. Varga József nya. ezredes N 011573
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Közalkalmazotti igazolvány

Ssz. Név
Közalkalmazotti igazolvány

száma

1. Antoni Erzsébet K 015280

2. Argay Ferenc K 013176

3. Bukszár Katalin Zsuzsanna K 015638

4. Cser Tímea K 011495

5. Dörnyei Jánosné K 014893

6. Dr. Szöllõsy Tamás Antal K 016876

7. Fábián Zoltánné K 011675

8. Gazsi Zoltán K 014634

9. Horváth Józsefné K 013098

10. Horváth Lászlóné K 010463

11. Kovács Ferencné K 011676

12. Kovács Gáborné K 015867

13. Lázár Tibor K 013982

14. Mátyók Istvánné K 013670

15. Németh Beáta K 011703

16. Piriné Polt Melinda K 016898

17. Somogyi László K 012421

18. Stéger Ferenc K 013672

19. Szabó Gábor K 011161

20. Toman Tiborné K 012612

21. Várkoly Ferenc Móric K 011768

22. Vígh András K 012442

23. Vozsech István K 010417

Köztisztviselõi igazolvány

Ssz. Név
Köztisztviselõi igazolvány

száma

1. Dr. Szabolcski Zsuzsanna T 010366
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LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI INTÉZKEDÉS

ÉS HONVÉDELMI MINISZTERI KÖZLEMÉNY

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
62/2008. (HK 5.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
az 57/2004. (HK 18.) HM HVKF intézkedéssel kiadott

„Egységes Lövészeti Szakutasítás a gyalogsági-,
a harcjármû- és harckocsi fegyverekhez”

Ált/20. kiadvány módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (3) bekezdés d) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján az 57/2004. (HK 18.) HM
HVKF intézkedéssel kiadott „Egységes Lövészeti Szak-
utasítás a gyalogsági-, a harcjármû- és harckocsi fegyve-
rekhez” Ált/20. címû kiadvány módosítására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az 57/2004. (HK 18.) HM HVKF intézkedéssel ki-
adott „Egységes Lövészeti Szakutasítás a gyalogsági-, a
harcjármû- és harckocsi fegyverekhez” Ált/20. címû kiad-
vány (a továbbiakban: szakutasítás) 27. pontjának utolsó
elõtti bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A 30 mm-es vagy annál nagyobb ûrméretû fegyverek-
kel, rakéta lövedékekkel végrehajtott, a bonyolultabb (szi-
tuációs, speciális, különleges) egyéni, a kötelék (tûzpár,
tûzcsoport, raj kezelõszemélyzet, csoport, részleg, sza-
kasz) lõgyakorlatra és komplex harcászati gyakorlattal
egybekötött éleslövészetekre, valamint éles kézigránátdo-
bó gyakorlatokra elsõ orvosi segélyt vagy emelt szintû elsõ
szaksegélyt, más lõgyakorlatok esetén elsõ szaksegélyt
szükséges biztosítani.

2. A szakutasítás 27. pontja a következõ három bekez-
déssel egészül ki:

Az elsõ orvosi segély állománya, technikai eszközei:
egészségügyi tiszt vagy fõtiszt – orvos – (1 fõ), egészség-
ügyi tisztes vagy tiszthelyettes (szükség szerint), sebesült
szállító gépjármûvezetõ (1 fõ), sebesült szállító gépjármû
teljes felszereléssel (1 db), orvosi elsõ ellátó készlet (1 db),
szükség esetén egészségügyi tisztes elsõ ellátó készlet
(1 db) vagy tiszthelyettesi elsõ ellátó készlet (1 db).

Az emelt szintû elsõ szaksegély állománya, technikai
eszközei: speciális végzettségû egészségügyi tiszt – men-
tõtiszt – (1 fõ), egészségügyi tisztes vagy tiszthelyettes
(szükség szerint), sebesültszállító gépjármûvezetõ (1 fõ),
sebesültszállító gépjármû teljes felszereléssel (1 db), orvo-

si ellátó készlet (1 db), szükség esetén egészségügyi tisztes
elsõ ellátó készlet (1 db), vagy tiszthelyettesi elsõ ellátó
készlet (1 db).

Az elsõ szaksegély állománya technikai eszközei:
egészségügyi tisztes vagy tiszthelyettes (1 fõ), sebesült-
szállító gépjármûvezetõ (1 fõ), sebesültszállító gépjármû
teljes felszereléssel (1 db), tiszthelyettesi elsõ ellátó kész-
let (1 db).

3. Az intézkedés a közzététele napján lép hatályba, egy-
idejûleg az 57/2004. (HK 18.) HVKF intézkedéssel kiadott
„Egységes Lövészeti Szakutasítás a gyalogsági-, a harcjár-
mû- és harckocsi fegyverekhez” Ált/20. címû szolgálati
könyv módosításáról szóló 108/2006. (HK 23.) HVKF
számú intézkedés hatályát veszti.

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

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

és Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
dékáni munkaköre ellátására

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 10/A. § és 12. §-a alapján pályá-
zatot hirdetek a

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János
Katonai Mûszaki Kar és Kossuth Lajos Hadtudományi
Kar dékáni munkaköre ellátására.

A pályázaton a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem Bolyai János Katonai Mûszaki Kar és Kossuth La-
jos Hadtudományi Kar teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott hivatásos állományú egyetemi tanárai, egyetemi
docensei, valamint fõiskolai tanárai vehetnek részt.

A dékán feladat- és hatásköre:
– vezeti, irányítja, képviseli a kart, annak nevében ki-

admányozási jogot gyakorol;
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– irányítja a Kari Tanács tevékenységéhez szükséges
elõkészítõ és szervezõmunkát;

– irányítja és ellenõrzi a kar oktatási és tudományos te-
vékenységét;

– irányítja a kar szakalapítással és szakindítással kap-
csolatos tevékenységét;

– tervezi és felügyeli a kar akkreditációval kapcsolatos
feladatait;

– a Szenátus ülésére elõkészítteti a tanterveket és az
egyéb oktatást szabályzó okmányokat;

– gondoskodik a kar részére biztosított költségvetési
keret rendeltetésszerû felhasználásáról;

– irányítja a dékánhelyettesek tevékenységét, az inté-
zetvezetõk, a tanszékvezetõk, a dékáni hivatalvezetõ mun-
káját;

– felügyeletet gyakorol a kari szervezeti egységek és a
kar képzési, továbbképzési, valamint tudományos kutatási
tevékenysége felett, ideiglenes bizottságokat jelölhet ki;

– betölti a Kari Tanács elnöki tisztét.

A pályázatot elnyert kari dékán megbízása – 2008. au-

gusztus 15-tõl határozott idõre – öt év idõtartamra szól.

A megbízás feltétele megfelelés a „B” típusú nemzet-
biztonsági ellenõrzésnek.

A dékán besorolása és illetményének megállapítása a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
alapján történik.

A pályázó rendelkezzen:

– hazai, vagy külföldi katonai akadémiai vagy egyete-
mi végzettséggel;

– államilag elismert idegennyelv-ismerettel;
– katonai felsõoktatási vezetõi gyakorlattal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének megnevezését, beosztását, munka-
köri besorolását,

– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, ide-
gennyelv-tudását;

– eddigi szakmai, vezetõi, tudományos és oktatói mun-
kájának ismertetését,

– a dékáni munkakörrel kapcsolatos jövõbeni terveit és
azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseket.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot;
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos foko-

zatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ
által hitelesített másolatát;

– fontosabb publikációk jegyzékét;
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pá-

lyázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata szerint az erre jogosult
bizottságok és tanácsok megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap. A pályáza-
tok elbírálására a beérkezési határidõt követõ 30 napon be-
lül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további egyéb információt a
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály Köz-
ponti Elõmeneteli, Oktatás- és Képzésszervezési Osztály
[tel.: 06 (1) 398-4653; HM 57-986] nyújt.

A pályázatot 2 példányban az alábbi címre kell be-
nyújtani:

Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály,1885
Budapest, Pf. 25.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki
Kar/Kossuth Lajos Hadtudományi Kar dékáni munka-
körére”.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

pályázati felhívása

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

gazdasági igazgatói munkaköre ellátására

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 10/A. és 12. §-a alapján pályázatot
hirdetek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fõfog-
lalkozású gazdasági igazgatói munkakör ellátására.

A gazdasági igazgató feladata és hatásköre:

– az egyetem gazdálkodásának és gazdasági ügyeinek
szervezése, irányítása, a koordináló feladatok ellátása;

– az egyetem gazdálkodó egységei gazdálkodási tevé-
kenységének felügyelete;

– a rektor jóváhagyásával az egyetem központi pénz-
ügyi alapjaival és a más pénzügyi forrásból származó kere-
tekkel, valamint a hatáskörébe tartozó anyagi-technikai
eszközökkel történõ gazdálkodás;

– a kötelezettségvállalási, az utalványozási, a képvise-
leti és kiadványozási jogok, valamint a javaslattételi, illet-
ve véleményezési jogkör gyakorlása minden olyan gazda-
sági kérdésben, amelyet a Szenátus a gazdasági igazgató
hatáskörébe utal;

– a következõ évi költségvetési javaslatok összesítése
és elõterjesztése, majd – a Szenátus döntése és a felettes
szerv jóváhagyása után – a felhasználás megszervezése.

456 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



Az éves beszámoló elkészítése és beterjesztése a Szenátus
elé;

– a Keretgazda Lakás- és Szociálpolitikai Bizottság
munkájának vezetése.

A pályázatot elnyert gazdasági igazgató megbízása
– 2008. augusztus 1-jétõl határozott idõre – öt év idõ-

tartamra szól.

A gazdasági igazgató besorolása és illetményének meg-
állapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján történik.

A pályázónak rendelkeznie kell:

– egyetemi, vagy katonai akadémiai végzettséggel és
felsõfokú közgazdasági, illetve pénzügyi vagy számviteli
szakképzettséggel;

– legalább tíz év katonai és gazdasági szakmai gyakor-
lattal;

– honvédelmi szervnél szerzett gazdálkodói, vezetõi
tapasztalattal.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent katonai intézetben
szerzett gazdasági vezetõi, vezetõ helyettesi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének, munkakörének, beosztásának meg-
nevezését;

– eddigi szakmai tevékenységét;
– munkájára vonatkozó jövõbeni célkitûzéseit, elgon-

dolásait.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot;
– szakképzettségét tanúsító egyetemi, akadémiai okle-

vél közjegyzõ által hiteles másolatát;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

és munkaköri alkalmasságot tanúsító orvosi igazolást;
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pá-

lyázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata szerint az erre jogosult
bizottságok és tanácsok megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi
Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap. A pályázat
elbírálására a benyújtást követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további egyéb információt a
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály Köz-
ponti Elõmeneteli, Oktatás- és Képzésszervezési Osztály
[tel.: 06 (1) 398-4653; HM 57-986] nyújt.

A pályázatot 2 példányban az alábbi címre kell be-
nyújtani:

Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885
Budapest, Pf. 25.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem gazdasági igazgatói munka-
körére”.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

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

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

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

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

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

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 4284 Ft áfával.

fél évre: 2142 Ft áfával.

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös

telefonszámon.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., fax-

számon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

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

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

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

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

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

Elõfizetési díj fél évre 64 260 Ft
negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

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

Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára át-
utaljuk.

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

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf.: 25., telefon: 474-1111/217-58
A szerkesztésért felelõs: dr. József Péter
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrum-
ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 420 Ft áfával, 2008. évi féléves elõfizetési díj: 10 710 Ft áfával, egy példány ára: 1050 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1218–0378

08.0735 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató9
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta
megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rende-
letek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõ-
része közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõ-
szék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával.
fél évre: 3276 Ft áfával.

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára át-
utaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás




