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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
4/2008. (II. 29.) HM

rendelete
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó

egyes szociális feladatokról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában, valamint 97. § (1) be-
kezdés o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va a Magyar Honvédségben megvalósuló kegyeleti gon-
doskodás érdekében a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatá-

sos és szerzõdéses állományú katonáira (a továbbiakban:
hivatásos állományú katona),

b) önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítõ katonára,
c) a hivatásos állományból nyugállományba helyezett

katonára (a továbbiakban: nyugállományú katona)
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: állomány tagja].

(2) A rendeletet megfelelõen alkalmazni kell a katonai
és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, ok-
tatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV.
törvény alapján hõsi halottá nyilvánított ösztöndíjas hall-
gatókra.

A kegyeleti minõsítés

2. §

A kegyeleti minõsítésre a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 237. §
(2)–(5) bekezdésében, valamint a Hjt. 3. számú mellékle-
tében meghatározottak szerint a honvédelmi miniszter, a
Honvéd Vezérkar fõnöke, a szakirányításra jogosult sze-
mély, az állományilletékes parancsnok, a lakóhely szerinti
illetékes hadkiegészítõ parancsnok [a továbbiakban
együtt: minõsítésre jogosult parancsnok (vezetõ)] jogo-
sult.

3. §

(1) A kegyeleti minõsítés az állomány elhunyt tagjának
életútja, érdemei, a szolgálatteljesítésének jellege és halá-

lának körülményei figyelembevételével a Hjt. 237. §-a
alapján történik.

(2) Az állomány azon tagját, akinek halála nem a szol-
gálatteljesítés idõszakában következett be, a minõsítésre
jogosult parancsnok (vezetõ) – a szolgálat során szerzett
kiemelkedõ érdemeire figyelemmel – minõsítheti.

A kegyeleti gondoskodásban részt vevõ személyek,
szervek és feladataik

4. §

(1) Az állományilletékes parancsnok, illetve az általa
megbízott területileg illetékes szervezet vezetõje

a) az állomány tagjának haláláról kapott értesítést
követõen felveszi a kapcsolatot az intézkedésre jogosult
hozzátartozóval, és egyezteti a halaszthatatlan teendõket a
temetés módjáról, helyérõl, idõpontjáról. Tájékoztatást ad
a honvédelmi szerv kötelezettségeirõl, a költségviselésrõl,
a további gondoskodás formáiról, lehetõségeirõl, ideértve
a baleseti vagy természetes halál esetére – a Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM) által az elhunyt javá-
ra – kötött szerzõdés szerinti biztosítási szolgáltatást is;

b) hatáskörének megfelelõen minõsíti az elhunytat, il-
letve az elhunytra vonatkozó, a Hjt. 237. § (2) és (3) bekez-
dése szerinti minõsítésnek lehetõségét egyezteti az MH
központi személyügyi szervének vezetõjével, majd javas-
latot terjeszt fel a minõsítésre jogosult elöljáróhoz. A mi-
nõsítésre vonatkozó javaslat tartalmazza:

ba) a minõsítéshez szükséges adatokat,
bb) a halál idõpontját és körülményeit,
bc) az elhunyt katonai pályafutásának leírását és rövid

értékelését,
bd) a minõsítési javaslat indokolását,
be) az intézkedésre jogosult megnevezését, elérhetõ-

ségét;
c) a Hjt. 87. § (3) bekezdésében meghatározott esetben

a minõsítési javaslattal egyidejûleg felterjeszti az elõlépte-
tésre vonatkozó javaslatot;

d) e rendelet 2. és 3. számú mellékletében foglaltak
figyelembevételével intézkedik a temetés megszervezésé-
rõl, a zenekar, a díszalegység biztosításáról, engedélyezi a
temetési költségek elszámolását és kifizetését, továbbá a
temetési segély folyósítását;

e) a Hjt. 237. § (2) és (3) bekezdése szerint minõsítettek
temetkezési helyén – a területileg illetékes hadkiegészítõ
parancsnokkal együttmûködve – megszervezi a sírkõállí-
tást és sírkõavatást;

f) intézkedik a jelentések megtételérõl, az érintett állo-
mány tájékoztatásáról – beleértve azokat a helyõrségeket,
ahol az elhunyt legalább öt évet szolgált –, a gyászértesítés
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kifüggesztésérõl, szükség esetén sajtóközlemény kiadásá-
ról és a fekete zászló kihelyezésérõl.

(2) A területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnok
a) a hadkiegészítõ parancsnokság nyilvántartási állo-

mányába tartozó nyugállományú katona haláláról kapott
értesítést követõen az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak-
nak megfelelõen jár el,

b) hatáskörének megfelelõen minõsíti az elhunytat, és
elvégzi az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fel-
adatokat. Az elhunytnak a Hjt. 237. § (3) bekezdése szerin-
ti minõsítése esetén az (1) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott módon és tartalommal kell eljárni,

c) az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakon túl tájékoztat-
ja a nyugállományúak érdekképviseletét ellátó egyesületet
az elhunyt haláláról, a temetés helyérõl és idõpontjáról,

d) felelõs a síremlékállításért, a sírgondozásért, a sír-
hely-újraváltásért és az elhunytról való megemlékezést
szolgáló koszorúzások elõkészítéséért.

(3) Az MH központi személyügyi szervének vezetõje
a) együttmûködve a HM központi pénzügyi szerveze-

tével, kezdeményezheti a hõsi temetõ, hõsi temetkezési
hely, kegyeleti emlékhely létesítését, illetve katonai par-
cellát alakít ki,

b) a vezénylés szerinti munkahelyi vezetõvel együtt-
mûködésben szervezi a más polgári szervnél szolgálatot
teljesítõ hivatásos állományú katona elhalálozása esetén a
minõsítéssel és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos
feladatokat. Ha az elhunytat más szerv is halottjának tekin-
ti, az MH a kegyeleti költségek megosztott viselésérõl a
másik szerv vezetõjével megállapodást köthet,

c) végzi a kegyeleti gondoskodás feladatait a 3. §
(2) bekezdése szerinti esetekben,

d) a Hjt. 237. § (2) és (3) bekezdésében foglalt minõsí-
tés esetén elõkészíti döntésre a minõsítési javaslatokat,

e) a társadalomban vagy a katonai közvéleményben na-
gyobb érdeklõdést kiváltó temetéseknél kezdeményezi a
Központi Kegyeleti Bizottság összehívását,

f) szervezi és végzi a kegyeleti gondoskodás feladatai-
nak ellátásával megbízott személyek felkészítését és to-
vábbképzését,

g) szervezi a tájékoztatást a kegyeleti gondoskodás
rendjérõl.

(4) A katonai temetés szervezését, illetve a lebonyolítá-
sért felelõs katonai szervezet kijelölését a katonai rendé-
szeti alkalmazási körlet körletfelelõs helyõrségparancsno-
ka e rendelet 2. számú melléklete figyelembevételével
végzi. Ennek során

a) biztosítják a 8. § (2) bekezdésében meghatározott
személyek részvételét és a szállításukhoz szükséges jár-
mûveket,

b) gondoskodnak a 8. § (2), (4), valamint (8) bekezdé-
sében meghatározott szimbólumok, kegyeleti tárgyak biz-
tosításáról,

c) gondoskodnak a kegyeleti szertartás audiotechnikai
biztosításáról.

(5) Az MH katonazenekarainak szakmai irányításával
összefüggõ feladatokért felelõs katonai szervezete szak-
mailag koordinálja és ellenõrzi a temetések zenekari bizto-
sítását az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt rend
figyelembevételével.

(6) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kegyeleti
kiadásokat az elhunyt minõsítésérõl szóló parancs (határo-
zat), a halotti anyakönyvi kivonat másolata és a költségek-
rõl szóló, a honvédelmi szerv nevére kiállított számlák
alapján az állományilletékes honvédelmi szervet – nyug-
állományúak esetében a hadkiegészítõ parancsnokságot –
ellátó pénzügyi és számviteli szerv folyósítja. Gondosko-
dik a biztosítási szolgáltatás megfizetéséhez elõírt okmá-
nyok felterjesztésérõl.

(7) Az MH összhaderõnemi feladatokért felelõs pa-
rancsnoksága gondoskodik a (4) bekezdés szerinti szervek
katonai temetési kegyeleti tárgyakkal és technikai eszkö-
zökkel történõ ellátásáról, ezek cseréjérõl, a térítésmentes
központi ellátás körébe tartozó szakanyagokról, azok elõ-
irányzatairól, valamint a kegyeleti tevékenységgel össze-
függõ szállítási igények normatív biztosításáról.

(8) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum csapatzász-
lót kölcsönöz a (4) bekezdés szerinti szervek közül azok
számára, amelyek ezzel önállóan nem rendelkeznek.

A Központi Kegyeleti Bizottság
és a Kegyeleti Bizottság

5. §

(1) Az állomány tagja elhunytakor a Hjt. 237. § (2) és
(3) bekezdése szerint minõsítettek esetében a kegyeleti
gondoskodás feladatainak koordinálására, valamint a ke-
gyeleti gondoskodással kapcsolatos beadványok, esetle-
ges panaszok elbírálására a HM-ben – eseti jelleggel mû-
ködõ – Központi Kegyeleti Bizottságot kell létrehozni.

a) A Központi Kegyeleti Bizottság elnöke a minõsítés-
re jogosult parancsnok (vezetõ) vagy az általa megbízott
személy.

b) Titkára: az MH központi személyügyi szervének ve-
zetõje által kijelölt személy.

c) Tagjai: a HM központi pénzügyi szervének vezetõje,
az MH központi személyügyi szervének vezetõje vagy az
általuk megbízott személyek.

(2) A Központi Kegyeleti Bizottság elnöke – érintettség
esetén – a HM Tábori Lelkészi Szolgálatnak (a továbbiak-
ban: HM TLSZ), a nyugállományúak társadalmi szerveze-
teinek, valamint más szervnek a képviselõjét is bevonhatja
a bizottság munkájába.

(3) A Központi Kegyeleti Bizottság ügyrendjét saját
maga határozza meg.
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6. §

(1) Az állomány tagja elhunytakor a kegyeleti gondos-
kodás feladatainak végrehajtására Kegyeleti Bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság) kell létrehozni, melynek elnö-
ke a minõsítésre jogosult parancsnok (vezetõ).

(2) A Bizottság tagjai: az alakulat személyügyi szerv ve-
zetõje, a honvédelmi szervet ellátó pénzügyi és számviteli
szerv illetékes munkatársa.

(3) A Bizottság elnöke – érintettség esetén – a HM
TLSZ-nek, a nyugállományúak társadalmi szervezeteinek,
valamint más szervnek a képviselõjét is bevonhatja a Bi-
zottság munkájába.

(4) A Bizottság javaslatot tesz a kegyeleti minõsítésre,
valamint intézkedik az elhunyt búcsúztatásának elõ-
készítésérõl.

A kegyeleti gondoskodás módjai

7. §

(1) A kegyeleti gondoskodás keretében – a 4. §-ban
meghatározottak szerint – a honvédelmi szerv

a) megszervezi és lebonyolítja a 8. §-ban meghatáro-
zott katonai temetést, egyéb esetekben segítséget nyújt a
temetés elõkészítésében, megszervezésében,

b) jogszabályban meghatározott esetek kivételével és
jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint viseli a
temetési költségeket,

c) kezdeményezi hõsi temetõ, hõsi temetkezési hely, il-
letve kegyeleti emlékhely létesítését, katonai parcella ki-
alakítását,

d) síremléket állít a Hjt. 237. § (2) és (3) bekezdése
alapján minõsített halottak emlékének megörökítésére, és
gondoskodik annak állagmegóvásáról, a sírhely (urnafül-
ke) használati idejének meghosszabbításáról, szükség ese-
tén a hamvak (sírhely stb.) áthelyezésérõl,

e) hozzájárul a síremlékek gondozási költségeihez,
f) az MH Alaki Szabályzatában megfogalmazottak sze-

rint síremlék-, emlékmûavatást, illetve koszorúzást ren-
dez, továbbá eleget tesz a részvétnyilvánítás egyéb kötele-
zettségeinek; az elhunyt érdemei alapján emléktáblát, em-
lékhelyet létesít, vagy egyéb módon megörökíti halottai
emlékét,

g) a minõsítésre jogosult parancsnok (vezetõ) engedé-
lyével lehetõvé teszi szolgálati gépjármû igénybevételét az
elhunyttal közös háztartásban élõ, ennek hiányában az in-
tézkedésre jogosult közeli hozzátartozó és a munkatársak
részére a gyászszertartásra történõ szállításra.

(2) A Hjt. 237. § (2) és (3) bekezdése alapján minõsítet-
tekrõl való megemlékezésként (síremlékavatáskor, Halot-
tak Napján, kerek születési évfordulók alkalmából a sírem-
léknél, a sírnál vagy az urnafülkénél) koszorút helyezhet el
az elhunyt utolsó szolgálati helye szerinti katonai szerve-

zet vagy jogutódja és a területileg illetékes hadkiegészítõ
parancsnokság.

(3) A Hjt. 237. § (2) bekezdése alapján minõsítettek ese-
tében a Magyar Hõsök Emlékünnepén – minden év május
hónapjának utolsó vasárnapján – a budapesti Hõsök terén
a Hõsök Emlékkövénél megemlékezés szervezhetõ.

(4) A honvédelmi szerv költségére váltott sírhelyen (ur-
nafülkében stb.) a területileg illetékes hadkiegészítõ pa-
rancsnok hozzájárulásával helyezhetõ el az elhunyt házas-
társának (élettársának) és más közeli hozzátartozójának
koporsója (urnája). Az ebbõl származó többletköltség a
hozzátartozókat terheli.

A katonai temetés

8. §

(1) A kegyelet hivatalos kifejezéseként a végtisztesség
megadása katonai temetéssel történik. Ennek formája lehet
hamvasztás vagy elhamvasztás nélküli, egyházi, illetve vi-
lági szertartás. Az elhunyt életében tett erre vonatkozó ren-
delkezésének vagy az intézkedésre jogosult hozzátartozó
(házastárs, élettárs, amennyiben ilyen nincs a temetésrõl
gondoskodó személy) ilyen irányú kérésének e rendelet
keretei között érvényt kell szerezni.

(2) A temetésen az elhunyt iránti tiszteletet és megbe-
csülést, továbbá a testülethez való tartozást és a bajtársias-
ság érzését fejezi ki a katonai díszkíséret, a díszõrség, a
rendjel és érdemjel vivõ(k), a kürtös és a csapatzászló je-
lenléte, valamint az (5) bekezdésben meghatározottak sze-
rinti gyászzene biztosítása.

(3) A díszkíséret a kegyeleti minõsítéstõl függõen „Hõsi
halott” esetén századkötelék, „A Magyar Honvédség ha-
lottja” esetén szakaszkötelék – a Központi Kegyeleti Bi-
zottság javaslatára – kivételesen század szintû alegység is
kivezényelhetõ. E katonai temetéseknél és e személyek
síremlék-avatásainál a díszkíséretet az MH központi dí-
szelgõ feladatait ellátó katonai szervezete biztosítja. Az
„A katonai szolgálat halottjává” minõsített tábornok és fõ-
tiszt esetében szakasz, egyéb esetben pedig raj szintû dísz-
kíséretrõl kell gondoskodni.

(4) „Hõsi halottá”, illetve „A Magyar Honvédség halott-
jává” minõsített hivatásos állományú tábornok esetén az
elhunytat ágyútalpon kell végsõ nyughelyére kísérni.

(5) A temetésen a gyászzenét az alábbiak szerint kell
biztosítani:

a) ,,Hõsi halottá” minõsített személy temetése esetén
katonazenekar részvételével,

b) ,,A Magyar Honvédség halottjává” minõsítettek, il-
letve tábornokok, ezredesek, hivatásos és szerzõdés állo-
mányú tisztek, tiszthelyettesek temetése esetén katonaze-
nekar részvételével,
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c) nyugállományú alezredes, õrnagy temetése esetén
legalább katonazenekari részleg részvételével és kürtös al-
kalmazásával,

d) egyéb esetben legalább audiotechnikai eszközök és
kürtös alkalmazásával.

(6) Az elhunyt ravatalánál a pályatársak, barátok díszõr-
séget állhatnak.

(7) A búcsúbeszéd elmondására kizárólag olyan sze-
mély kérhetõ fel, akinek személyével az elhunyttal közös
háztartásban élt házastársa (élettársa) vagy egyeneságbeli
rokona is egyetért. Az elhunyttól annak közvetlen elöljáró-
ja vagy más, lehetõség szerint az elhunyttal azonos vagy
magasabb rendfokozatú, illetve beosztású személy búcsú-
zik el.

(8) A katonai temetés kegyeleti kellékeit képezik: a sap-
ka, a sapkatartó, a kard, a rendjelvivõ párna és a gyászkar-
szalag.

(9) A katonai temetés lefolytatására az MH Alaki Sza-
bályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

A kegyeleti költségek

9. §

(1) Kegyeleti költségnek minõsül:
a) sírhely, urnasírhely (urnafülke) megváltásának

(meghosszabbításának) költségei,
b) szolgáltatási költségek (különösen: a holttest tárolá-

sa, az elhunyt temetésre történt elõkészítése, a ravatalozás,
a búcsúztatás – ide értve a szükség szerint felmerülõ meg-
bízási díjat is –, a sírásás, a behantolás, az urnaelhelyezés,
a hamvak szétszórása),

c) temetési kellékek (különösen: koporsó, szemfedél,
fejfa),

d) helyi és helyközi halottszállítás költségei,
e) temetéskor elhelyezett koszorúk költsége,
f) a gyászértesítés, a köszönetnyilvánítás országos

vagy helyi médiában történõ megjelentetése,
g) a holttest vagy a hamvak külföldrõl történõ haza-

szállításával kapcsolatos költségek,
h) az elhunyttal közös háztartásban élõ, ennek hiányá-

ban az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozónak a
gyászszertartásra történõ szállítási költségei.

(2) A kegyeleti gondoskodás egyéb költségei, így külö-
nösen:

a) hõsi temetõ, hõsi temetési hely, kegyeleti emlékhely,
emlékmû, síremlék, emléktábla állítása, emlékhely létesí-
tése és a karbantartás költségei,

b) sírgondozás költségei,
c) az exhumálás, a hamvak, a síremlék esetleges áthe-

lyezésének költségei,

d) a halottak emléke megõrzésének egyéb költségei,

e) koszorúzási kiadások.

(3) Eltérõ rendelkezés hiányában a minõsített katona
sírhelye (urnafülkéje) összesen 25 évre váltható, illetve
hosszabbítható meg. A 25 évnél hosszabb idejû megváltás
kérdésében – egyéni kérelemre „A Magyar Honvédség ha-
lottjává” minõsítetteknél – a Központi Kegyeleti Bizottság
jogosult dönteni. A 25 évnél hosszabb idejû megváltás
esetében a Központi Kegyeleti Bizottság írásos döntése
alapján a költségeket idõarányosan lehet elszámolni.

(4) A hõsi halottak sírhelyét (urnafülkéjét) határozatlan
idõre kell megváltani, illetve meghosszabbítani.

A költségtérítéssel kapcsolatos szabályok

10. §

(1) A kegyeleti gondoskodás keretében lebonyolított
szertartások, rendezvények és egyéb feladatok meghatáro-
zása során figyelemmel kell lenni annak tényleges és vár-
ható költségeire, a társadalmi elvárásokra, a hozzátartozók
kívánságaira, a katonai hagyományokra és a temetkezési
szokások helyben kialakult rendjére. Ha e jogszabály más-
ként nem rendelkezik, a temetések, megemlékezések és a
halottak emlékének megõrzésével összefüggõ kiadásokra,
a honvédelmi szerv költségvetése terhére, legfeljebb az e
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott összegek
használhatók fel.

(2) A „Hõsi halottá” és „A Magyar Honvédség halottjá-
vá” minõsítettek temetési és síremlék-állítási költségeinek
kifizetését és elszámolását – számlával igazolt összegben,
a Központi Kegyeleti Bizottság elnökének javaslata alap-
ján – a HM kabinetfõnöke az e rendelet 1. számú mellékle-
tében meghatározott összeghatártól eltérõen egyedileg en-
gedélyezi.

(3) A holttest vagy a hamvak külföldrõl történõ haza-
szállítására a Hjt. 2. § (8) bekezdésében meghatározott or-
szágos parancsnok intézkedik.

(4) A temetési költségeket – eltérõ rendelkezés hiányá-
ban – a honvédelmi szerv nevére kiállított számla alapján
kell elszámolni.

(5) A Hjt. 237. § (6) bekezdésére figyelemmel minõsí-
tettek eltemetésével összefüggõ költségekhez való hozzá-
járulást az állományilletékes parancsnok parancsban enge-
délyezheti. A hozzájárulás mértékét az állományilletékes
parancsnok határozza meg, azonban a hozzájárulás össze-
ge nem haladhatja meg az e rendelet 1. számú mellékle-
tében megállapított összeghatárok 50%-át.
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A temetési segély

11. §

(1) Elhalálozáskor az állomány tagja – a tartalékos kato-
nai szolgálatot nem teljesítõ önkéntes tartalékos katona,
valamint a nyugállományú katona kivételével –, illetõleg
annak házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére szo-
ciális gondoskodás címén temetési segély állapítható meg,
amely nem érinti a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló törvény szerint folyósítandó temetési se-
gélyt, valamint a biztosító által fizetett biztosítási szolgál-
tatást.

(2) A szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegség vagy
baleset következtében elhalálozott állomány tagja – a
nyugállományú katona kivételével – után az (5) bekezdés-
ben meghatározott hozzátartozója részére intézményes te-
metési segélyt kell folyósítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézményes temetési segélyt
– az egyéb feltételek teljesülése esetén – abban az esetben
is folyósítani kell, ha a halál a tényleges katonai szolgálat
megszûnését (a leszerelést) követõ egy éven belül, a szol-
gálatteljesítéssel összefüggõ okból következik be. Ilyen
esetben az intézményes segélyt a 12. §-ban foglaltak alap-
ján kell folyósítani azzal az eltéréssel, hogy a kifizetendõ
összeg az ott megállapított gazdálkodási keretet nem ter-
heli.

(4) Az intézményes temetési segély összege az elhunyt
utolsó havi távolléti díjának háromszorosa.

(5) Az intézményes temetési segélyt az elhalálozást
megelõzõen az elhunyttal közös háztartásban élõ házastárs
részére, amennyiben ilyen nincs, akkor az intézkedésre jo-
gosult egyeneságbeli rokon részére kell kifizetni.

(6) A honvédelmi miniszter kérelemre, az (5) bekezdés-
ben meghatározott személy szociális helyzetére, életkörül-
ményeire tekintettel, a (4) bekezdésben megjelölt összeg-
nél magasabb intézményes temetési segélyt engedé-
lyezhet.

12. §

(1) A hivatásos állományú katona kérelmére, egyéni el-
bírálás alapján, szociális helyzetének figyelembevéte-
lével, az állományilletékes parancsnok temetési segély ki-
fizetését engedélyezheti, ha a kérelmezõ vele közös ház-
tartásban élõ házastársa vagy egyeneságbeli rokona elha-
lálozott. Engedélyezhetõ a segély akkor is, ha az itt meg-
határozott hozzátartozó nem élt az elhunyttal közös háztar-
tásban, de a temetésrõl nagyobb részt õ gondoskodott.

(2) Indokolt esetben temetési segély engedélyezhetõ a
hivatásos állományú katona szolgálati kötelmekkel nem
összefüggõ elhalálozása esetén is. A segély kizárólag az
elhunyttal – az elhalálozás idõpontjában – közös háztartás-
ban élt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére fo-
lyósítható.

(3) E rendelet alkalmazásában illetményalapon a köz-
tisztviselõi illetményalapot kell érteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti temetési segély az éves
költségvetési törvényben megállapított köztisztviselõi
illetményalap 100%-ának megfelelõ összeg.

(5) A HM kabinetfõnök a halálesetekhez kapcsolódó – a
kérelmezõ szociális helyzetére, életkörülményeinek jelen-
tõs romlására való tekintettel – különös méltánylást ér-
demlõ esetekben legfeljebb a köztisztviselõi illetményalap
ötszörösének megfelelõ összegû temetési, illetve a 13. §
szerinti szociális segély folyósítását engedélyezheti.

Szociális segély

13. §

Egyéni elbírálás alapján, szociális helyzetének figye-
lembevételével az állományilletékes parancsnok és az
elöljáró parancsnok (vezetõ) a szociális segélyezésre vo-
natkozó külön rendelkezés alapján szociális segély kifize-
tését engedélyezheti az állomány elhunyt tagjával közös
háztartásban élõ élettárs, illetve az élettárs elhalálozása
esetén az állomány tagja részére, ha a 11–12. §-ban foglal-
tak alapján temetési segélyre nem jogosult.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a kegyeleti gondoskodással kapcso-
latos egyes feladatokról szóló 11/2002. (III. 5.) HM rende-
let, valamint a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló
35/2002. (V. 10.) HM rendelet 17. §-a.

(3) A (2) bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ na-
pon hatályát veszti. E bekezdés a rendelet hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 4/2008. (II. 29.) HM rendelethez

A kegyeleti költségek összeghatárai

A) A temetési költségek

1. Sírhelyköltség
A sírhely (urnasírhely), valamint a templomban vagy

kápolnában elhelyezett urnasírhely költségeit a ténylege-
sen felmerült és a honvédelmi szervezet nevére kiállított
számlával igazolt összeg képezi, amely nem haladhatja
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meg az illetményalap 3-szorosát. Amennyiben a sírhely-
költség nem éri el az illetményalap háromszorosát, a kü-
lönbözetként fennmaradó összeg 50%-a az A/2 pont sze-
rinti keretösszeg kiegészítésére fordítható.

2. A temetkezés dologi és szolgáltatás költségei:
az illetményalap 4-szerese
Ennek a keretnek a terhére kell elszámolni a szolgáltatá-

si költségeket [9. § (1) bekezdés b) és f) pont], a temetési
kellékek [9. § (1) bekezdés c) pont] költségeit, valamint a
temetõn belüli halottszállítás kiadásait. Összegét a tényle-
gesen felmerült és a honvédelmi szervezet nevére kiállított
számlával igazolt összegek alapján kell megállapítani, ez
azonban nem haladhatja meg az illetményalap négyszere-
sét, amit a budapesti temetõkben történõ temetésnél
25%-kal, ezen belül a Nemzeti Sírkertben (Fiumei út) és a
Farkasréti temetõben történõ temetésnél 35%-kal növelni
lehet.

3. Halottszállítás költségei
Az elhunyt holttestének vagy hamvainak a temetõn kí-

vüli helyi és helyközi szállítás miatt felmerülõ költségeit
[9. § (1) bekezdés d) és g) pont] az indokoltan és ténylege-
sen felmerült, a honvédelmi szervezet nevére kiállított
számlával igazolt összeg szerint kell megállapítani.

B) A kegyeleti gondoskodás egyéb költségei

1. Emlékmû, emléktábla, síremlékállítás
A Honvédség központi személyügyi szervének vezetõje

által igazolt számla szerinti összeg.
2. A „Hõsi halott”, a „Magyar Honvédség halottja” sír-

emléke gondozásának és karbantartásának éves együttes
összege legfeljebb az illetményalap 50%-a. Ezen keret-
összeg év végi maradványa a következõ évekre átvihetõ.

3. Exhumálás, síráthelyezés költsége
A ténylegesen és indokoltan felmerült, számla szerinti

összeg.
4. Koszorúzási költségek
a) Koszorúk: az illetményalap 0,2-szerese.
b) Virágcsokrok: az illetményalap 0,l-szerese.
Október 15. és március 15. között ezeket az összegeket

25%-kal kell növelni.
A temetéskor vagy egyéb megemlékezéskor a honvé-

delmi szervezet költségvetése terhére az elhunyt
állományilletékes parancsnoka és annak szolgálati elöljá-
rója, valamint a lakóhely szerinti hadkiegészítõ parancs-
nok, illetve az általa megbízott területileg illetékes szerve-
zet vezetõje helyezhetnek el 1-1 koszorút a sírnál, sírem-
léknél.

Az állományilletékes parancsnok a honvédelmi szerv
állományába tartozó hivatásos, szerzõdéses és önkéntes
tartalékos katona, illetve annak házastársa, szülõje vagy
gyermeke halála esetén egy darab koszorú költségének el-
számolását engedélyezheti.

Nyugállományú katona halála esetén a lakóhely szerinti
hadkiegészítõ parancsnok, illetve az általa megbízott terü-
letileg illetékes szervezet vezetõje egy darab koszorú költ-
ségeinek elszámolását engedélyezheti.

2. számú melléklet
a 4/2008. (II. 29.) HM rendelethez

A kegyeleti feladatok végrehajtása az MH
katonai-rendészeti alkalmazási körletei szerint

Körletfelelõs Helyõrsége Alkalmazási körlete

MH Támogató
Dandár

Budapest Budapest, Pest
megye a Dunától
Ny-ra esõ terület
kivételével

MH
Összhaderõnemi
Parancsnokság

Székesfehérvár Fejér megye és
Tolna megye
területe

MH 25. Klapka
György
Lövészdandár

Tata Komárom-Eszter-
gom megye, Pest
megye Dunától
Ny-ra esõ területe

MH 64. Boczonádi
Szabó József
Logisztikai Ezred

Kaposvár Somogy megye,
Baranya megye
területe

MH 5. Bocskai
István Lövészdandár

Debrecen Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye területe

MH 37. II. Rákóczi
Ferenc Mûszaki
Zászlóalj

Szentes Békés megye,
Csongrád megye
területe

MH 54. Veszprém
Légtér Ellenõrzõ
Ezred

Veszprém Veszprém megye,
Zala megye területe

MH 12. Arrabona
Légvédelmi
Rakétaezred

Gyõr Gyõr-Moson-Sopron
megye, Vas megye
területe

MH 86. Szolnok
Helikopter Bázis

Szolnok Jász-Nagykun-Szol-
nok megye, Nógrád
megye, Heves
megye területe

MH 59.
Szentgyörgyi Dezsõ
Repülõbázis

Kecskemét Bács-Kiskun megye
területe
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3. számú melléklet
a 4/2008. (II. 29.) HM rendelethez

Az MH katonazenekarainak tevékenységi körzetei

MEGNEVEZÉS
TEVÉKENYSÉGI KÖRZET /

MEGYE

MH Központi Zenekar Budapest

MH Budapesti Helyõrségi
Zenekar

Budapest

MH Központi Kiképzõ Bázis
Zenekar

Pest

MH Debrecen Helyõrségi
Zenekar

Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj- Zemplén

MH Hódmezõvásárhely
Helyõrségi Zenekar

Bács-Kiskun, Csongrád, Békés

MH Kaposvár Helyõrségi
Zenekar

Somogy, Baranya, Zala déli
része (75-ös úttól délre)

MH Székesfehérvár Helyõrségi
Zenekar

Fejér, Tolna

MH Tata Helyõrségi Zenekar Komárom- Esztergom,
Gyõr-Moson-Sopron

MH Szolnok Helyõrségi
Zenekar

Jász-Nagykun-Szolnok, Heves,
Nógrád

MH Veszprém Légierõ Zenekar Veszprém, Vas, Zala északi
része (75-ös úttól északra)

A honvédelmi miniszter
5/2008. (II. 29.) HM

rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni

védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerveze-
térõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balese-
tek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
51. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) az 1. §-t követõen a követke-
zõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában:
a) Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továb-

biakban: HKR): az országos katasztrófavédelmi rendszer
részét képezõ, a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi
feladatainak irányítására, végrehajtására, valamint az or-
szágos katasztrófavédelmi feladatokhoz való hozzájárulás
érdekében létrehozott, az MH meglévõ képességein ala-
puló, kijelölt szervezeti elemekbõl felépülõ, ideiglenes
szervezet,

b) objektumvédelmi terv: a veszélyes ipari üzem vagy
veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében
lévõ, külön jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati lé-
tesítményekben tartózkodó személyi állomány mentése, a
haditechnikai eszközökben, egyéb anyagi javakban, a kör-
nyezetben bekövetkezõ károk enyhítése érdekében a vég-
rehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szer-
vezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv.”

2. §

Az R. a 3. §-t követõen a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az MH Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Ér-

tesítési Rendszer Automata Mérõ és Adatgyûjtõ Rendsze-
re katasztrófa-helyzetben vegyi, illetve az Országos Su-
gárfigyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ Rendszer keretében, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nukleárisbal-
eset-elhárítási Információs és Értékelõ Központjától ka-
pott összesített sugárzási adatokat szolgáltat a Honvédelmi
Ágazati Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiak-
ban: HÁKOT), a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság
(a továbbiakban: KOB) és az Országos Környezeti Sugár-
védelmi Ellenõrzõ Rendszer részére a Magyar Köztársa-
ság területén kialakult esetleges vegyi- és sugárhelyzet-
rõl.”

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A HM államtitkára szakirányítja a tárca katasztró-

favédelmi feladatainak végrehajtását, illetve a védekezés
idõszakában vezeti a HÁKOT-ot.”

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A HKR elemei:
a) a HÁKOT,
b) a KOB,
c) a Katasztrófavédelmi Operatív Csoportok (a továb-

biakban: KOCS),
d) a végrehajtó erõk,
e) az Ágazati Információs Központ.”
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5. §

Az R. a 15. §-t követõen a következõ 15/A. §-sal egé-
szül ki:

„15/A. § Az Ágazati Információs Központ végrehajtja a
15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat
(nukleáris-, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben), értékelt
adatokat szolgáltat a KOB döntései elõkészítéséhez, és
azonnal értesíti a közvetlenül veszélyeztetett katonai szer-
vezeteket.”

6. §

Az R. 24. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A Honvéd Vezérkar fõnöke a felkészülés és a megelõzés
idõszakában]

,,c) kijelöli a KOCS-okat és a tervezett végrehajtó erõ-
ket.”

7. §

Az R. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti ható-
ság

a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minõsí-
tésének nyilvántartását,

b) mûködteti az ágazati „veszélyes anyag és veszélyes
objektum” adatbázist, melynek felhasználhatóságát bizto-
sítja az MH katasztrófavédelmi mûveleti feladatok irányí-
tását végzõ szervezete és az Ágazati Információs Közpon-
tot mûködtetõ szervezet részére.”

8. §

(1) Az R. 25. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló
szervezete a felkészülés és megelõzés idõszakában]

„f) javaslatot tesz a HM államtitkár részére a központi
államigazgatási szervekkel való szakmai kapcsolattartás
rendjére,”

(2) Az R. 25. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A HM védelmi igazgatás szakmai elõkészítését és koor-
dinálását végzõ szervezet]

„d) javaslatot tesz a HM államtitkár részére a központi
államigazgatási szervekkel való – védelmi igazgatással
kapcsolatos – szakmai kapcsolattartás rendjére.”

9. §

Az R. 26. §-a és az azt megelõzõ alcíme helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi
tervezése

26. § (1) Az ágazaton belüli engedélyköteles veszélyes
tevékenységek, valamint létesítmények körét külön jog-
szabály határozza meg.

(2) A veszélyes ipari üzem vagy veszélyes katonai ob-
jektum veszélyességi övezetében lévõ, külön jogszabály
hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekre objektum-
védelmi tervet kell készíteni.

(3) Az ágazati létesítmény parancsnoka
a) a felkészülés és megelõzés idõszakában kidolgozza,

legalább három évente, illetve az objektum és környezeté-
nek megváltozását követõen azonnal felülvizsgálja az ob-
jektumvédelmi tervet, és arról tájékoztatja a katasztrófavé-
delmi feladatok végrehajtásáért felelõs szervezetet, vala-
mint a segítségnyújtásra felkért külsõ helyi katasztrófavé-
delmi szerveket,

b) biztosítja az objektumvédelmi terv végrehajtásának
személyi és tárgyi feltételeit,

c) a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért fele-
lõs szervezet bevonásával katasztrófavédelmi gyakorlatot
vezet a létszám 50%-át meghaladó személyi változás ese-
tén, de legalább évente egyszer.”

10. §

Az R. 29. §-a és az azt megelõzõ alcíme helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Segítségnyújtás nemzetközi katasztrófavédelmi
feladatokhoz

29. § (1) A katasztrófák elleni védekezés tárgykörében a
Kormány döntéseinek és az Országgyûlés határozatainak
elõkészítésével kapcsolatos ágazati feladatokat, valamint
a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok ágazati koordi-
nációját a HM államtitkár végzi.

(2) A HKR nemzetközi katasztrófavédelmi segítség-
nyújtásban közremûködõ erõi és eszközei kijelölésével,
felkészítésével és igénybevételével kapcsolatos, a Kor-
mány döntésébõl adódó feladatokat – az érintett honvédel-
mi szervezetekkel együttmûködésben – a Honvéd vezér-
kar fõnöke végzi.”

11. §

Az R. 30. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A katonai oktatási intézmények az MH igénye sze-
rint megszervezik a tanfolyamrendszerû katasztrófavédel-
mi képzést.”
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12. §

Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A HÁKOT állandó tagjai, a KOB és a KOCS-ok ki-
jelölt állománya, a KKB Operatív Törzsébe és a KKB Vé-
dekezési Munkabizottságba kijelölt szakértõk, az Ágazati
Információs Központ kijelölt állománya, valamint a végre-
hajtásra kijelölt erõk meghatározott elemei lakáson eltöl-
tött készenléti szolgálatot látnak el.”

13. §

Az R. 33. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A jóváhagyott elõirányzatok évközi módosítását a
HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szerve-
zete szakmai elõterjesztése alapján a belsõ rendelkezések
szerint kell végrehajtani.”

14. §

Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A védekezés során felmerülõ kiadásokról nyilván-
tartást kell vezetni.”

15. §

Az R. 36. §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ al-
cím lép:

„A lakosság tájékoztatása”

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti

a) az R. 15. § (5) és (7) bekezdése,

b) az R. 27. §-a, valamint

c) a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésé-
nek irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet módosításáról szóló 27/2007. (VI. 27.) HM
rendelet.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.

a) 2. §-ában az „Az országos katasztrófavédelmi rend-
szer részét képezõ Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rend-
szer (a továbbiakban: HKR)” szövegrész helyébe az
„A HKR” szöveg,

b) 28. § b) pontjában az „a belsõ védelmi tervben” szö-
vegrész helyébe az „az objektumvédelmi tervben” szöveg,

c) 30. § (1) bekezdésében az „államtitkár irányítja”
szövegrész helyébe az „államtitkár szakirányítja” szöveg,

d) 32. §-ában a „Katasztrófavédelem önálló címrend”
szövegrész helyébe a „Nukleáris balesetelhárítási felada-
tok a végrehajtásában való közremûködés (Katasztrófavé-
delmi feladatok) címrendkód” szöveg
lép.

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

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

A honvédelmi miniszter
21/2008. (HK 6.) HM

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

Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az
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 (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a

Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség 119/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 9. pontjának a) és b) alpontjai helyébe az
alábbi a) és b) alpontok lépnek:

„a) a Pénzügyminisztérium elõírásai, a Tárca Védelmi
Tervezõ Rendszer (a továbbiakban: TVTR), illetve a HM
Honvéd Vezérkar fõnök által elõkészített és a tárca vezeté-
se által meghozott döntések alapján az államháztartási elõ-
írásoknak megfelelõ, a HM költségvetési fejezet személyi,
egyéb pénzügyi jellegû, egyes fejezeti kezelésû és nemzet-
közi feladatok kiadásainak tervezése, a tárca összesített és
címenkénti/alcímenkénti, valamint a tárca belsõ gazdálko-
dási rendjét meghatározó jogszabályokban, utasításokban



és egyéb rendelkezésekben elõírt bontású költségvetései-
nek és módosításainak összeállítása és jóváhagyásra tör-
ténõ elõkészítése;

b) a fejezet költségvetési elõirányzatai felhasználásának
és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében, hasz-
nálatában lévõ állami vagyon nyilvántartása (számvitel), a
felhasználás finanszírozása, a költségvetés felhasználásá-
ról az államháztartási elõirányzatoknak megfelelõ elemi és
fejezeti szintû beszámolók és mérlegjelentések elkészíté-
sének megszervezése, illetve összeállítása és jóváhagyásra
történõ elõkészítése, a Honvédelmi Minisztérium vagyon-
kezelésében, használatában lévõ állami vagyonra vonat-
kozó beszámolók, adatszolgáltatások elkészítéséhez infor-
máció szolgáltatása, bedolgozások készítése;”

2. A határozat 9. pontjának j) alpontja helyébe az alábbi
j) alpont lép:

„j) a személyi állomány szolgálati, köztisztviselõi és
közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatá-
lya alá tartozó munkavállalók jogviszonyával összefüggõ
pénzbeni járandóságok, költségtérítések, társadalombizto-
sítási, családtámogatási és egyéb szociális juttatások elszá-
molása (számfejtése) és kifizetése (folyósítása), ügyfél-
centrikus ellátása;”

3. A határozat 9. pontjának l) alpontja helyébe az alábbi
l) alpont lép:

„l) a tárca nemzetközi szerepvállalásából fakadó felada-
tok, a válságkezelõ és békemûveletek keretében mûködõ
katonai szervezetek és egyéni beosztást betöltõk, valamint
a katonai képviseleteken NATO, EU és önálló nemzeti be-
osztást betöltõk pénzügyi biztosításának kialakítása és
mûködtetése, a nemzetközi feladatokból eredõ kiadások
(költségek) és bevételek tervezése, nyilvántartása, az
együttmûködõ szervek tájékoztatása, továbbá a Nemzeti
Támogató Rendszer keretében ellátandó pénzügyi felada-
tok szakmai felügyeletének végzése;”

4. A határozat 9. pontjának u) alpontja helyébe az alábbi
u) alpont lép:

„u) az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzés kereté-
ben a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi el-
lenõrzés (FEUVE) tárcaszintû szabályozásának szakmai
elõkészítése, a fejezeti FEUVE rendszer mûködtetésének
koordinálása, annak folyamatos fejlesztése, valamint a
szabályozás tekintetében szakellenõrzés végrehajtása;”

5. A határozat 9. pontjának x) alpontja helyébe az alábbi
x) alpont lép:

„x) a tárca biztosítási ügyeinek kezelése, a központosí-
tott biztosítások megkötésében való közremûködés, és a
személyi állomány csoportos balesetbiztosításával kap-
csolatos feladatok ellátása, továbbá az alaptevékenység ki-
egészítéseként – a biztosítóval kötött szerzõdés szerint – a
HM fejezet személyi állományának és gépjármûveinek
biztosításával kapcsolatos állománykezelés;”

6. A határozat 9. pontjának cc) alpontja helyébe az aláb-
bi cc) alpont lép:

„cc) a HM KGIR mûködtetésével és fejlesztésével kap-
csolatos rendszergazda feladatok ellátása, ideértve az üze-
meltetéshez és fejlesztéshez szükséges mûködési és felhal-
mozási elõirányzatok tervezését, felhasználását és beszá-
molását;”

7. A határozat 9. pontja az alábbi ee)–ii) alpontokkal
egészül ki:

„ee) a tárca éves „Beszerzési Terv”-ének pénzügyi fe-
lülvizsgálata, ellenjegyzése;

ff) a pénzeszközben keletkezett károk esetében a min-
denkor hatályos jogszabályokban, illetve belsõ szabályo-
zókban meghatározott összeghatárig a leírási tanúsítvány
kiállítása;

gg) a vállalkozási tevékenységet végzõ honvédelmi
szervek vállalkozási szabályzatával kapcsolatban az ellen-
jegyzési feladatok végrehajtása;

hh) a tárca képviselete az Országos Statisztikai Tanács-
ban, valamint az Államigazgatási Belsõ Pénzügyi Ellenõr-
zési Bizottság FEUVE Albizottságban;

ii) részvétel (esetenként a HM tárca egészének képvise-
letében) a különbözõ makroszintû érdekegyeztetõ megbe-
széléseken, úgymint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
(OÉT) ülésein, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ
Tanács (OKÉT) plenáris és szakértõi tárgyalásain, vala-
mint a tárca képviselete a Közalkalmazottak Országos
Munkaügyi Tanácsának (KOMT) kormányzati oldalán.”

8. A határozat 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép:
„14. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba

vételét az R. 13. § (1)–(3) bekezdései alapján a Magyar
Államkincstár végzi.”

9. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a vezérigazga-
tó ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül
módosítja, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM védelmi
tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár részére.

10. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*, egy-
idejûleg a határozat 9. pontjának n) alpontjában a „hon-
védség” megnevezés helyébe a „Magyar Honvédség”
megnevezés, továbbá a határozat 10. pontjának „Gazdál-
kodási jogkör:” címsora helyébe az „Intézményi gazdálko-
dási jogkör:” címsor lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. március 4.
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A honvédelmi miniszter
22/2008. (HK 6.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár

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 Magyar Honvédség
5. Bocskai István Lövészdandár 81/2007. (HK 11.) HM
határozattal módosított, 30/2007. (HK 4.) HM határozattal
kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 3. pontjának a „Kihelyezett szervezeti
elemei:” címsora az alábbi hatodik francia bekezdéssel
egészül ki:

„– Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
Egészségügyi Központ kihelyezett személyi állománya”

2. A határozat 8. pontja az alábbi d) alponttal egészül ki:
„d) a kihelyezett szervezeti elemek közvetlen vezetõje:

dandárparancsnok-helyettes (Hódmezõvásárhely), aki
– mint a kihelyezett szervezeti elemek állományilletékes
parancsnoka – a jogszabályokban, az állami irányítás
egyéb jogi eszközeiben és a belsõ rendelkezésekben meg-
határozott keretek között gyakorolja a neki alárendelt sze-
mélyi állománnyal kapcsolatos jogokat, teljesíti a kötele-
zettségeket.”

3. A határozat 11. pontjában a „TEÁOR ’03 Gazdasági
tevékenység” címsor és a hozzá tartozó felsorolás helyébe
az alábbi címsor és felsorolás lép:
„TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.12 Vasút építése
42.13 Híd, alagút építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmû

építése
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmû

építése
42.91 Vízi létesítmény építése
42.99 Egyéb m.n.s. építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
52.22 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
52.24 Rakománykezelés
56.29 Egyéb vendéglátás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

77.11 Személygépjármû kölcsönzése
77.12 Gépjármûkölcsönzés (3,5 t felett)
77.32 Építõipari gép kölcsönzése
77.34 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
85.32 Szakmai középfokú oktatás
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás”

4. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a katonai szer-
vezet parancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészíti és azt szolgálati úton felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. március 4.

A honvédelmi miniszter
14/2000. (HK 9.) HM

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

és tevékenységének meghatározásáról

(egységes szerkezet)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-a szerint a
következõ

alapító okiratot

adom ki.1

1. Az egyetemi integrációval kapcsolatos feladatok ré-
szeként a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megne-
vezését és tevékenységét – 2000. január 1-jei hatállyal – a
következõk szerint határozom meg.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem (rövidítve: ZMNE).

1 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 1. pont
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A ZMNE az 1999. december 31-ig mûködött Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Bolyai János Kato-
nai Mûszaki Fõiskola jogutódja.

Az 1999. december 31-ig mûködött Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem a Magyar Királyi Honvéd Hadiaka-
démia, a Honvéd Hadiakadémia, a Honvéd Akadémia
utódja, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, valamint a
Kossuth Lajos Katonai Fõiskola és a Szolnoki Repülõtiszti
Fõiskola jogutódja.

Az 1999. december 31-ig mûködött Bolyai János Kato-
nai Mûszaki Fõiskola jogutódja volt a mûszaki tisztképzés
szolgálatában az 1872-ben alapított m. kir. Ludovika Aka-
démiának, az 1940-ben alapított Bolyai János Honvéd
Mûszaki Akadémiának, az 1949-ben alapított fegyverne-
mi mûszaki tisztképzést folytató intézményeknek, az
1957-ben alapított Egyesített Tiszti Iskolának és az 1967-
ben alapított Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskolának,
mely a Bolyai János nevet 1991-ben vette fel.

3.2 A ZMNE alapítója: az Országgyûlés.

4.3 A ZMNE felügyeleti szerve: a Honvédelmi Minisz-
térium. A ZMNE fenntartója: a honvédelmi miniszter,
címe: Budapest V. ker., Balaton utca 7–11. A honvédelmi
miniszter gyakorolja az Ftv.-ben, a katonai és rendvédelmi
felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hall-
gatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvényben
(a továbbiakban: Hft.), valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben (a to-
vábbiakban: Hvt.) biztosított jogokat.

5.4 A ZMNE
székhelye: Budapest X., Hungária krt. 9–11.
postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15
telephelyei: Budapest IX., Üllõi út 133–135.
postacíme: 1456 Budapest, Pf. 12, Szolnok, Kilián út 1.
postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 1

Székhelyen kívüli képzés:
címe: 3600 Ózd, Gyár út 2.
postacíme: 3600 Ózd, Pf. 1105

6címe: Szeged, Dugonics tér 13.
postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

6.7 8 A ZMNE jogi személy, a gazdálkodás módjára néz-
ve önállóan gazdálkodó, a költségvetési elõirányzatok fe-
letti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelke-
zõ központi költségvetési szerv, a honvédelmi miniszter
fenntartói irányítása mellett. A 8. pont szerinti szervezeti

egysége(i) az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosult-
ság szempontjából részjogkörû költségvetési egység(ek).
Pénzügyi és számviteli szakmai felügyeletét a HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség látja el. A költségvetési
szerv vezetõje gazdálkodási hatás- és jogkörét az Áht., az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a HM költségvetési
fejezetre vonatkozó és egyéb jogszabályok, valamint belsõ
rendelkezések szerint gyakorolja.

7. 9A ZMNE szakágazati besorolása: 854200 felsõfokú
oktatás.

8. A ZMNE részjogkörû költségvetési egységei:
8.1.10 ZMNE Bolyai János Katonai Mûszaki Kar
Címe: 1091 Budapest, IX. ker., Üllõi út 133–135.
8.2.11 ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
Címe: 1091 Budapest, IX. ker., Üllõi út 133–135.
8.3.12

8.4.13

8.5.14

8.6.15

9. A ZMNE tevékenységi körei:
9.1. 16A ZMNE alaptevékenysége:
a)17 18 19 a ZMNE a társadalomtudományok, a mûszaki

tudományok tudományterületein, a nemzetvédelmi és a
katonai, a mûszaki, továbbá a gazdaságtudományi képzési
területeken, a szakindítási engedéllyel rendelkezõ szako-
kon a képesítési, illetve képzési és kimeneti követelmé-
nyek szerint a honvédelmi tárca, a rendvédelmi szervek, a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság által meghatározott, vala-
mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium által engedé-
lyezett, tervezett létszámkeretben – államilag támogatott
és költségtérítéses finanszírozási módban az engedélyezett
maximális hallgatói létszámon belül – egyetemi, fõiskolai
szintû alapképzést, kiegészítõ alapképzést, továbbá dokto-
ri képzést, valamint 2006. szeptember 1-jétõl az Ftv. sze-
rinti alap- és mesterképzést, doktori képzést, általános és
szakirányú továbbképzést, tanfolyamrendszerû képzést,
felsõfokú szakképzést folytat teljes idejû, illetve részidõs
munkarendben, valamint távoktatásban, angol és magyar
nyelven, valamint felnõttképzést végez;

478 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám

2 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 2. pont
3 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 3. pont
4 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 1. pont
5 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 4. pont
6 Beiktatta: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 1. pont
7 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 5. pont
8 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont

9 Módosította: 5/2008. (HK 3.) HM határozat 1. pont
10 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 3. pont
11 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 4. pont
12 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont
13 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont.
14 Hatályon kívül helyezte: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 11. pont
15 Hatályon kívül helyezte: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 11. pont
16 Az „állami feladatként ellátott” szövegrészt hatályon kívül helyezte:

147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 9. pont
17 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 6. pont
18 Módosította: 88/2006. (HK 17./I.) HM határozat 1. pont
19 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 2. pont



b)20 a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása
alapján doktori képzést végez és doktori fokozatot ítél oda,
valamint habilitációs eljárást folytat le;

c)21 22 a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken tudo-
mányos, valamint tudományszervezõ tevékenységet végez;

d)23 24 könyvtári szolgáltatásokat nyújt az egyetem hallga-
tói, oktatói, kutatói, tanárai, alkalmazottai és a honvédelmi
tárca állománya részére, valamint nyilvános könyvtárként
minden állampolgár számára biztosítja gyûjteményéhez, il-
letve a szakirodalmi információkhoz való hozzáférést;

e) a nemzeti, valamint az egyetemes kultúra és mûvé-
szetek közvetítésével, mûvelésével, fejlesztésével, az
anyanyelvi, továbbá idegen nyelvi ismeretek fejlesztésé-
vel, képzésével, vizsgáztatásával hozzájárul a hallgatók-
nak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez, valamint a
hivatásos állomány egyes beosztásához meghatározott
nyelvi követelmények teljesítéséhez;

f) az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szüksé-
ges nemzetközi kapcsolatait fejleszti, illetve ápolja;

g) tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez;

h)25 az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, informati-
kai, valamint laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhe-
lyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá
olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését,
egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják;

i)26 az ingatlan infrastruktúrájának fenntartása és üze-
meltetése a szolgáltatóval kötött szerzõdés alapján a köz-
ponti költségvetés terhére történik;

j) feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési,
gazdasági, mûszaki és más szolgáltató szervezeti egysége-
ket mûködtet;

k)27

l)28 29 30a hivatásos és szerzõdéses katonák át- és tovább-
képzését, valamint nyelvképzését és nyelvvizsgáztatását a
honvédelmi tárca igényei alapján a honvédelmi miniszter
által jóváhagyott beiskolázási terv szerint végzi;

m)31 32a ZMNE maximális hallgatói létszáma 6500 fõ
(ebbõl a honvédelmi tárca, a rendvédelmi szervek, a polgá-
ri nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság részére: 1000 fõ; más államilag
finanszírozott és költségtérítéses képzésben: 5500 fõ).
A honvédelmi tárca igényeitõl függõen a létszámok aránya
a maximált létszám átlépése nélkül változhat.

A költségvetési szerv az alaptevékenysége keretében
végzi a következõ gazdasági tevékenységet:
33TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás,
fejlesztés

85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
85.42 Felsõfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.52 Kulturális képzés
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
49.39 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi

személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
85.51 Sport, szabadidõs képzés
93.11 Sportlétesítmény mûködtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás,

szabadidõs tevékenység
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti

szolgáltatás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató

szervezése

9.2.34 35A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysé-
get folytathat

TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás,
fejlesztés

58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
52.10 Raktározás, tárolás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
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20 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 5. pont
21 Módosította: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 6. pont
22 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 3. pont
23 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 7. pont
24 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 3. pont
25 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 5. pont
26 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 6. pont
27 Hatályon kívül helyezte: 95/2005. (HK 12.) HM határozat 11. pont
28 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 7. pont
29 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 2. pont
30 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 4. pont
31 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 8. pont
32 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 4. pont

33 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 5. pont
34 Módosította: 101/2003. (HK 21.) HM határozat 9. pont
35 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 6. pont



58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.11 Film-, videó-, televíziómûsor-gyártás
59.12 Film-, videógyártás, televíziós mûsorfelvétel

utómunkálatai
59.13 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése
59.14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs

szolgáltatás
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi

tevékenység
70.10 Üzletvezetés
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
74.20 Fényképészet
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai,

tudományos, mûszaki tevékenység
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti

szolgáltatás
85.51 Sport, szabadidõs képzés
85.60 Oktatást kiegészítõ tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
93.11 Sportlétesítmény mûködtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás,

szabadidõs tevékenység
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató

szervezése
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti

szolgáltatás

A vállalkozási tevékenységbõl származó bevétel a költ-
ségvetési tervezett összkiadás 33%-át érheti el.

9.3.36 37 38A ZMNE kiegészítõ tevékenységként tanfo-
lyamrendszerû képzést, felsõfokú szakképzést (egyéb
szolgáltatások szakmacsoportban) folytathat. Nyelvvizs-
gáztatást végezhet, a honvédelmi tárca igényeinek megfe-
lelõen általános és szakmai továbbképzést folytathat teljes
idejû, illetve részidõs munkarendben. Saját bevételeivel
önállóan gazdálkodik, figyelembe véve a fejezet gazdál-
kodására vonatkozó érvényben lévõ szabályzókat.

36 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 9. pont
37 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 2. pont
38 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 7. pont

10.39 A ZMNE szervezeti tagoltságának elvei:
A ZMNE átfogó oktatási-kutatási egységei a karok. Az

egyetem ezek mellett szolgáltató és funkcionális szerveze-
ti egységeket mûködtet a honvédelmi miniszter által jóvá-
hagyott SZMSZ-e és munkaköri jegyzéke alapján.

A szervezeti egységeket az egyszemélyi felelõs vezetés
elvének érvényesítése mellett az elvégzendõ feladatok
alapján alakítja ki az egyetem. A szervezeti egységek ve-
zetése és mûködtetése során a szolgálati út elve, mint alap-
vetõ vezetési és irányítási módszer érvényesül.

11.40 41 A ZMNE szervezete és vezetése:
A ZMNE vezetõje a rektor, akit pályázat útján, a Szená-

tus felterjesztése alapján – az oktatási és kulturális minisz-
ter egyetértésével – a honvédelmi miniszter javaslatára a
köztársasági elnök bíz meg, illetve ment fel. A rektor fölött
a munkáltatói jogkört – a kinevezési és felmentési jogkör
kivételével – a honvédelmi miniszter gyakorolja.

A rektor munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalvá-
nyozási jogkörét, valamint egyéb hatásköreit és azok átru-
házásának eseteit az intézményi SZMSZ rögzíti.

A ZMNE szervezeti felépítését és mûködésének részle-
tes leírását az SZMSZ tartalmazza, amelyet – illetve annak
módosítását – az alapító okirat hatálybalépését követõ
2 hónapon belül a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra
fel kell terjeszteni.

A ZMNE rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon,
amely tekintetében az egyetem használati joggal rendel-
kezik:

– Cím: Budapest X. ker., Hungária krt. 9–11.
Hrsz.: Budapest 38900/12

– Cím: Budapest IX. ker., Üllõi út 133–135.
Hrsz.: Budapest 38295

– Cím: Ócsa, gyakorlótér, Kincses-domb
Hrsz.: Ócsa 1128/4, 0150, 0152

A megjelölt ingatlanok vonatkozásában az egyetem ki-
zárólag használati joggal rendelkezik. Ezen belül – a hon-
védelmi tárca szabályozói szerint – jogosult a mûködésé-
hez nem szükséges egyes ingatlanrészeket bérbe adni az-
zal, hogy a befolyó bevételt köteles a Honvédelmi Minisz-
tériumnak befizetni.

42A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartását a
honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt honvédelmi szervezet végzi.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

39 Beiktatta: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 10. pont
40 Módosította: 78/2006. (HK 16.) HM határozat 11. pont
41 Módosította: 88/2006. (HK 17/I.) HM határozat 3. és 4. pont
42 Módosította: 147/2007. (HK 1/2008.) HM határozat 8. pont
* A határozat aláírásának napja: 2000. április 28.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
20/2008. (HK 6.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési

Szabályzatának kiadásáról, valamint
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség

Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról
szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. §-a (1) bekezdésének p) pontja,
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevél-
tári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény
10. §-ának (2) bekezdése, a közfeladatot ellátó szer-
vek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a, az államtitok-
ról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény
19. §-ának (1) bekezdése, valamint a minõsített adat keze-
lésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet
3. §-ának (1) bekezdése alapján – a Magyar Honvédség
Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadása tekinteté-
ben az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, to-
vábbá a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Hadtörténelmi Levéltárával egyetértésben – a
Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának
kiadásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Ma-
gyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata
kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás módosítá-
sáról az alábbi

u t a s í t á s t

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen
felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együttesen: szervezetek) terjed ki.

2. §

Ezen utasítás mellékleteként kiadom a Magyar Honvéd-
ség Egységes Iratkezelési Szabályzatát (a továbbiakban:
MH ISZ).*

* A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

3. §

(1) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális
rendeltetésû iratainak készítését és kezelését az MH ISZ
elõírásainak figyelembevételével a honvédelmi miniszter
által jóváhagyott külön fõigazgatói utasítás szabályozza.

(2) Az MH ISZ elõírásai – a legfõbb ügyész által kiadott
utasítás rendelkezéseivel együtt – irányadók a katonai
ügyészségek iratkezelési tevékenységére is, amennyiben
ezen elõírások ellentétes szabályokat állapítanak meg ab-
ban az esetben a legfõbb ügyész utasítását kell alkalmazni.

Módosuló rendelkezések

4. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvéd-
ség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szó-
ló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás mellékletét képezõ Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvé-
delmi és Ügyviteli Szabályzata (a továbbiakban: szabály-
zat) címe helyébe a következõ cím lép:

„A MAGYAR HONVÉDSÉG
TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA”

5. §

(1) A szabályzat 1. pontjának felvezetõ szövege helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A Magyar Honvédség Titokvédelmi Szabályzata (a to-
vábbiakban: TSZ) célja, hogy az államtitokról és a szolgá-
lati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ttv.) és a minõsített adatok kezelésének rendjérõl szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint – össz-
hangban a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény-
ben, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a ma-
gánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. tör-
vényben elõírtakkal – a hatálya alatt állók számára megha-
tározza:”

(2) A szabályzat 1. pontjának b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, és a következõ c) alponttal egé-
szül ki:

(A Magyar Honvédség Titokvédelmi Szabályzata … cél-
ja, hogy …meghatározza)

„b) a minõsített iratok készítésének, nyilvántartásának,
átadás-átvételének, továbbításának, tárolásának, ellenõr-
zésének és irattári-levéltári kezelésének szabályait;

c) az ügyvitel külön szabályait, illetve az ügyvitel ellen-
õrzésének szabályait.”
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6. §

(1) A szabályzat 2. pontjának felvezetõ szövege, a)–d)
alpontja és e) alpontjának elsõ bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A TSZ hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és köz-
vetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre, a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire, (a továbbiakban együt-
tesen: szervezetek; a szervezetek összefoglaló rövidítése:
MH), valamint ezek állományába tartozó személyekre bel-
és külföldön egyaránt.”

(2) A szabályzat 2. pontjának utolsó elõtti bekezdésében
a „KFH és a KBH” szövegrész helyébe a „Katonai Felderí-
tõ Hivatal (a továbbiakban: KFH) és a Katonai Biztonsági
Hivatal (a továbbiakban: KBH)” szövegrész lép.

(3) A szabályzat 2. pontja az alábbi bekezdéssel egé-
szül ki:

„Ezen szabályzatban nem rendezett iratkezelési kér-
désekben az MH Egységes Iratkezelési Szabályzatában
rögzített, köziratokra vonatkozó szabályokat kell alkal-
mazni.”

7. §

A szabályzat 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. A titokvédelem azon rendszabályok és eljárások
összessége, amelyek érvényesülésével biztosítható, hogy a
szervezetek vagy objektumok rendeltetésével, mûködésé-
vel kapcsolatos minõsített adat illetéktelen szervek vagy
személyek birtokába ne jusson, a megszerzett információ
valódiságának megítélésében bizonytalanok legyenek, to-
vábbá a fedõinformációk megismerésével téves következ-
tetésre jussanak.”

8. §

A szabályzat 5. pontjának elsõ és második bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az ügyvitel olyan komplex érdemi tevékenység,
amely – a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezések-
nek megfelelõen – magába foglalja az ügyek intézését, a
nyílt iratok és a minõsített iratok, adatok kezelését.

Az ügyintézés során a TSZ hatálya alatt állók számára a
szolgálati út betartása kötelezõ, melytõl csak a kiadványo-
zó utasítására térhetnek el.”

9. §

(1) A szabályzat 7. pontja elsõ bekezdésének elsõ mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szervezet parancsnoka (vezetõje) köteles gondos-
kodni arról, hogy a titokvédelemre vonatkozó jogszabá-
lyokat és a TSZ rendelkezéseit az ügyintézõi állomány ré-
szére rendszeresen – évente legalább egy alkalommal – to-
vábbképzés keretében oktassák.”

(2) A szabályzat 7. pontja második bekezdésének elsõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A katonai felsõoktatási intézmény hallgatói részére a
titokvédelmi jogszabályokat és a TSZ elõírásait oktatni
kell.”

(3) A szabályzat 7. pontjának harmadik bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A magasabb beosztásra felkészítõ tanfolyamon az
érintett állomány részére a titokvédelmi és a minõsített
iratkezelés szabályait – a várható beosztásnak megfele-
lõen – oktatni kell.”

10. §

A szabályzat 8. pontjának harmadik bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A HM jogi szakállamtitkára – a KFH és a KBH nem-
zetbiztonsági vonatkozású titokvédelmi és a minõsített
iratkezelési tevékenységének kivételével – végzi az infor-
mációvédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a
TSZ-ben meghatározott feladatok MH szintû szakirányí-
tását.”

11. §

A szabályzat 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„9. A katonai szervezeteknél szakmailag az objektum-
védelemért a titokvédelmi fõtiszt, vagy a hadmûveleti biz-
tosító (fõ-)tiszt, egyéb szervezeteknél az erre kijelölt sze-
mély, az iratok titokvédelméért az ügyviteli szerv vezetõ-
je, az elektronikus információvédelmi eljárásokért a szá-
mítástechnikai titokvédelmi felelõs vagy rendszerbizton-
sági felelõs felel.”

12. §

A szabályzat 10. pontjának elsõ, második és harmadik
bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az ügyviteli szerv élén a vezetõ áll, aki felelõs a nyílt
és minõsített iratok ügyviteli szervnél történõ elõírások
szerinti kezeléséért, továbbá az ügyintézõknél és ügykeze-
lõknél levõ minõsített iratok TSZ elõírásai szerinti kezelé-
sének, tárolásának ellenõrzéséért. Feladata az alárendelt
(irányítása alá tartozó) ügyviteli szervek, a vezetése alatt
álló szerv beosztottjainak, valamint a szervezethez tartozó
ügyintézõk és ügykezelõk kiképzése, minõsített iratkeze-
lési feladataik végrehajtásának ellenõrzése, továbbá min-
den – az irat titokvédelmével, az iratkezeléssel össze-
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függõ – tevékenység, amelyet a szervezet parancsnoka
(vezetõje) a feladatkörébe utal.

Az ügykezelõ tevékenységét az ügyviteli vezetõ által
meghatározott módon végzi. A nyílt iratok elõírások sze-
rinti kezelésén túl felelõs a minõsített iratoknak a TSZ-ben
meghatározott módon történõ kezeléséért.

A minõsített adatok és iratok kezelését végzõ ügyviteli
szerv állományában olyan személy alkalmazható, aki leg-
alább középfokú végzettséggel rendelkezik, a meghatáro-
zott követelmények szerint a titokvédelemre vonatkozó
jogszabályokból és jelen szabályzatból a kijelölt vizsgabi-
zottság elõtt vizsgát tett és a továbbképzésben folyamato-
san részt vesz, továbbá a vonatkozó miniszteri rendeletben
meghatározott szintû nemzetbiztonsági ellenõrzését vég-
rehajtották. Az eredményes vizsga letételérõl az érintett
Igazolást kap. A felkészítés és a vizsgáztatás az MH
információvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szerv vezetõjének intézkedése alapján tör-
ténik.”

13. §

A szabályzat 11–12. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„11. Ügyintézõ az a személy, aki jogszabályi felhatal-
mazás alapján a minõsített adatokkal, iratokkal, valamint
ügyekkel kapcsolatos érdemi tevékenységet végzi.

12. A szervezet parancsnoka (vezetõje) a minõsített
adatokra vonatkozó titokvédelmi jogszabályok, valamint a
TSZ elõírásainak értelemszerû figyelembevételével Helyi
Titokvédelmi Szabályzatban határozza meg a szervezet-
re vonatkozó helyi eljárási szabályokat.”

14. §

A szabályzat 16. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Védett körletnek minõsülnek a légierõ csapatai egy-
ség és annál magasabb szintû vezetési pontjai, valamint a
különleges technika elhelyezését biztosító elkülönített
(bekerített), technikai õrzés-védelmi berendezésekkel el-
látott és hagyományos õrséggel vagy kombinált módon õr-
zött, a személyek be- és kilépésének jogosságát ellenõr-
zõ-áteresztõ pont (a továbbiakban: EÁP) szolgálat vagy
technikai beléptetési rendszer által ellenõrzött olyan be-
rendezett körlet, amely magában foglalja a különleges
technika és annak mûködéséhez szükséges eszközök rak-
tárait, telephelyeit és tüzelõ- (indító-) állásait.”

15. §

(1) A szabályzat 17. pontjának g) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A védett körletek és a különleges technikai eszközök
felderítés elleni védelme:)

„g) az MH elektronikai hadviselésért felelõs szerv veze-
tõje – a részére külön intézkedésben meghatározott esetek-
ben – az elektronikai eszközök teljes vagy részleges kisu-
gárzási tilalmát rendelheti el;”

(2) A szabályzat 17. pontjának i) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A védett körletek és a különleges technikai eszközök
felderítés elleni védelme:)

„i) a készenlét fokozása esetén létesítendõ megtévesztõ
objektumok és álláskörletek berendezésére a Honvéd Ve-
zérkar fõnök helyettes külön intézkedik.”

16. §

A szabályzat 18. pontja b) alpontjának elsõ mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„EÁP-szolgálatba kellõen felkészített és határozott fel-
lépésû katonák, illetve fegyveres biztonsági õrök vezé-
nyelhetõk.”

17. §

A szabályzat 24. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„24. A védett körleten belüli munkába a személyek be-
vonását – a saját és az alárendelt csapatok állományából –
a védett körletért felelõs szervezet parancsnoka (vezetõje)
és elöljárói engedélyezhetik. A más alárendeltségbe tarto-
zó személy vagy az MH állományába nem tartozó magyar
és külföldi állampolgárok esetében az engedélyezés a 66.
pontban meghatározott személyek hatáskörébe tartozik.
Külföldi állampolgárok részére engedély csak akkor adha-
tó, ha tevékenységük a hivatalos kapcsolattartás felvételé-
rõl szóló külön rendelkezésben meghatározott feltételek-
nek megfelel.”

18. §

A szabályzat 27–28. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„27. A zárt körlettel kapcsolatos részletes szabályokat
az illetékes vezetõk (fõnökök) határozzák meg. Az elekt-
ronikus beléptetõ eszközök telepítésére vonatkozó igénye-
ket szolgálati úton az MH információvédelmi tevékenysé-
gének szakmai felügyeletét ellátó HM szervéhez kell fel-
terjeszteni, a KFH és a KBH kivételével.

28. A titoktartásra vonatkozó Kötelezvény (3. számú
minta) alapján írásban kell nyilatkozni a szervezetek állo-
mányába nem tartozó azon személyeknek, akik az enge-
délyezett tevékenységük során „B” kategóriás szerve-
zettel kapcsolatos minõsített adatok birtokába juthatnak.
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A Kötelezvény kitöltéséért, aláíratásáért, nyilvántartásáért
és tárolásáért a 9. pont alapján kijelölt személy a felelõs.”

19. §

(1) A szabályzat 30. pontjának a) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az õrzés-védelemmel, valamint a biztosítással kapcso-

latos feladatok:)

„a) az MH információvédelmi tevékenységének szak-
mai felügyeletét ellátó HM szerv vezetõje által külön meg-
határozott védett körletek õrzés-védelmét elsõsorban kül-
és beltéri technikai jelzõeszközökkel kell biztosítani. Ezen
eszközök csak központi beszerzéssel rendelhetõk meg, il-
letve telepíthetõk;”

(2) A szabályzat 30. pontjának d) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az õrzés-védelemmel, valamint a biztosítással kapcso-

latos feladatok:)

„d) az új objektumok létesítésénél, felújításánál figye-
lembe kell venni azok vizuális, termovíziós és fotográfiai
felderítés elleni védelmének (álcázásának) követelménye-
it. Az objektum építési programjának fedésére – a tervezés
és a kivitelezés feladataival kapcsolatos valamennyi ok-
mányban – a beruházó, vagy a Honvéd Vezérkar fõnöke
által meghatározott fedõnevet és legendát kell alkal-
mazni;”

(3) A szabályzat 30. pontjának f) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az õrzés-védelemmel, valamint a biztosítással kapcso-

latos feladatok:)

„f) a különleges technika meghibásodása esetén –
amennyiben azt a saját állománnyal nem tudják elhárítani
és a technika nem szállítható (nem vontatható) – a javítási
munkálatokat csak az adott technikai eszköz szervizelésé-
re kijelölt szervezet szakemberei, vagy a 66. pontban meg-
határozott elöljárók engedélyével rendelkezõ személyek
hajthatják végre;”

(4) A szabályzat 30. pontjának i) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az õrzés-védelemmel, valamint a biztosítással kapcso-

latos feladatok:)

„i) a különleges technikai eszközök bemutatása – az
MH állományába nem tartozó személyek részére – bármi-
lyen rendezvény alkalmából csak a 66. pontban meghatá-
rozott elöljárók hozzájárulásával történhet.”

20. §

A szabályzat 31. pontjának harmadik bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A szervezetek és objektumaik „B–D” kategóriába so-
rolása, valamint a technikai eszközök különleges kategóri-

ába sorolása az MH információvédelmének szakirányítá-
sát végzõ állami vezetõ hatáskörébe tartozik.”

21. §

A szabályzat 32. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„32. Az „A” kategóriába tartozó szervezetek objektu-
mai a 16. pontban meghatározottak szerint védett körlet-

nek minõsülnek. Felderítés elleni védelmük, valamint biz-
tonságuk megszervezésének követelményeit az objektum
üzemeltetéséért felelõs vezetõ „Rezsim” kezelési utasítás-
sal ellátott külön intézkedésben szabályozza.”

22. §

A szabályzat 40. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„40. Az elektronikai, robbanóanyag-, a központi lõ-
szer-, fegyver- és üzemanyag- raktárak területén a szemé-
lyek benntartózkodásának, a technikai eszközök mozgásá-
nak rendjét az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH ÖHP) parancsnoka szabályozza.”

23. §

A szabályzat 42. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

42. A „D” kategóriába tartozó szervezetek részére a ti-
tokvédelmi követelményeket és az általános biztonsági
rendszabályokat – a Magyar Honvédség Szolgálati Sza-
bályzata elõírásainak figyelembevételével – az illetékes
szolgálati elöljárók (fõnökök) határozzák meg.”

24. §

A szabályzat 45. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„45. A szervezetek objektumaiba, azok védett körletei-

be – az „A” kategóriába tartozó objektumok kivételével –
belépési engedély nélkül beléphetnek: a honvédelmi mi-
niszter, a HM államtitkár, szakállamtitkárok és kabinetfõ-
nök, a Honvéd Vezérkar fõnöke és helyettese, valamint a
KBH fõigazgatója.”

25. §

A szabályzat 46. pontjának második bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Olyan objektumoknál, ahol a kiadott belépési enge-
déllyel ellátott személyek beléptetése aktívkártyával törté-

484 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



nik, az aktívkártyák igénylésének és kiadásának rendjét az
MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szerv vezetõje szabályozza. A HM el-
helyezésére szolgáló objektumokkal kapcsolatos szabá-
lyozást – a honvédelmi miniszter felhatalmazása alapján –
az MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szerv vezetõjével egyetértésben az
objektum parancsnokok szabályozzák. Az aktívkártya (a
vendégkártya kivételével) csak az adott személy részére
kiadott belépési engedéllyel együtt érvényes.”

26. §

A szabályzat 47. pontjának második bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Az olyan külföldi személyek részére, akiket a
HM-nél, valamint a HM szervezeteknél, illetve a Honvéd
Vezérkar fõnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezeteknél végzendõ feladatok ellátására három hó-
napnál hosszabb idõre szóló szerzõdés köt, állandó belé-
pési engedély – eseti elbírálás alapján – a HM, valamint a
HM szervezetek esetében a HM kabinetfõnök, a Honvéd
Vezérkar fõnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek esetében a Honvéd Vezérkar fõnökének en-
gedélyével adható.”

27. §

(1) A szabályzat 48. pontja b) alpontjának második be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A HM objektumaiba képviselõi igazolvánnyal belépõ
személy érkezését a rendész szolgálat köteles a képviselõt
fogadó elöljárónak, vagy az általa kijelölt személynek je-
lenteni, majd a képviselõt az elöljáróhoz kísérni.”

(2) A szabályzat 48. pontja b) alpontja harmadik bekez-
désének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„A HM objektumai kivételével a szervezetekhez képvi-
selõi igazolvánnyal érkezõ személyt a kapuügyeletes kí-
sérje a HDM (EGYS.) Ü-hez, aki a képviselõ érkezését je-
lenti a parancsnoknak (vezetõnek).”

28. §

(1) A szabályzat 49. pontjának felvezetõ szövege és
a)–c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az MH információvédelemi tevékenységének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerve által kiadott jelszámos állan-
dó belépési engedélyek – az érvényes szolgálati (személyi)
igazolvánnyal, illetve a személyazonosságot hitelt érdem-
lõen bizonyító más okmánnyal együtt – a szervezetek ob-
jektumaiba és védett körleteibe a következõk szerint jo-
gosítanak belépésre:

a) az 1/Z jelszámos belépési engedély az MH objektu-
maiba – a KFH, KBH objektumai kivételével –, valamint
azok védett körleteibe;

b) az 1-es jelszámos belépési engedély az MH objektu-
maiba, a KFH, KBH objektumai, valamint a védett körle-
tek kivételével;

c) a 2/Z jelszámos belépési engedély az MH ÖHP és alá-
rendelt szervezetei objektumaiba, valamint azok védett
körleteibe;”

(2) A szabályzat 49. pontjának g) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az MH információvédelemi tevékenységének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerve által kiadott jelszámos ál-
landó belépési engedélyek – az érvényes szolgálati (szemé-
lyi) igazolvánnyal, illetve a személyazonosságot hitelt ér-
demlõen bizonyító más okmánnyal együtt – a szervezetek
objektumaiba és védett körleteibe a következõk szerint jo-

gosítanak belépésre:]

„g) a 4-es jelszámos belépési engedély a HM objektu-
mokba;”

29. §

A szabályzat 50–51. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„50. A 49. pont a)–i) alpontjában felsorolt jelszámos be-
lépési engedélyek nem jogosítanak belépésre a HM I. ob-
jektum I. emeletére, az „A” kategóriába sorolt szervezetek
védett körletébe, valamint a KFH és a KBH objektu-
maiba.

51. A HM I. objektum I. emeletére belépésre jogosíta-
nak az MH információvédelmi tevékenységének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerve által kiadott (1/Z, 1-es, 4-es,
4/I-es) jelszámos belépési engedélyek, amelyeken a piros
színû I. jelszám is feltüntetésre került.

A HM objektumokban elhelyezett szervezetek zónásí-
tott (beléptetõ terminállal ellátott) körleteibe az adott ob-
jektumba belépést biztosító engedélyekkel, továbbá az il-
letékes vezetõ engedélyével lehet belépni.”

30. §

A szabályzat 52. pontjának e)–f) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Ideiglenes belépési engedély:)
„e) az MH fizikai biztonságának szakmai felügyeletét

ellátó HM szerv vezetõje által aláírt O – P igazolvány,
amely a Platina rendszer szervizelésére jogosult személy
részére (az abban meghatározott feladat végrehajtásának
idõtartamáig) biztosít belépést az objektum területére;

f) az „SZ” típusú engedély (az MH fizikai biztonságá-
nak szakmai felügyeletét ellátó HM szerv vezetõje által
aláírt, szolgáltatási célból központilag kiadott okmány),
amely a meghatározott szolgáltatási feladat elvégzésére
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jogosult személy részére – a szervezet állományából kije-
lölt kísérõ jelenlétében – biztosít belépést az objektumba;”

31. §

(1) A szabályzat 53. pontjának a) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Egyszeri belépési engedély az adott objektumba, védett

körletbe érkezõ (berendelt) – állandó vagy ideiglenes belé-

pési engedéllyel nem rendelkezõ – személy részére biztosít

belépést, amely lehet:]

„a) a Belépõlap, amely a rajta feltüntetett jelzésnek
megfelelõen az adott objektumba elõre nem tervezetten ér-
kezõk beléptetésére jogosít; a védett körletek kivételével;”

(2) A szabályzat 53. pontjának c)–d) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Egyszeri belépési engedély az adott objektumba, védett

körletbe érkezõ (berendelt) – állandó vagy ideiglenes belé-

pési engedéllyel nem rendelkezõ – személy részére biztosít

belépést, amely lehet:]

„c) az Egyszeri belépési engedély-tömb, amely a szer-
vezetek parancsnokai (vezetõi), vagy az általuk felhatal-
mazott személy aláírásával az objektum területére belépés-
re jogosít;

d) a Riportkészítési engedély, amely az újságírók (tudó-
sítók) részére a 81. pontban felhatalmazott személyek alá-
írásával, a kijelölt katonai szervezet objektumába, illetve
védett körletébe belépésre jogosít;”

32. §

(1) A szabályzat 54. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Az 53. pont a) és e) alpontjaiban meghatározott egy-
szeri belépési engedéllyel bebocsátott személy adatait a
kapuügyeletes (rendész) szolgálatnál vezetett nyilvántartó
füzetben („Nyilvántartás a belépõlappal bebocsátott sze-
mélyekrõl”) rögzíteni kell: a belépõ személy nevét, szemé-
lyi igazolványa számát, annak a nevét, akihez megy, a be-
lépés és a távozás idejét (hó, nap, óra), valamint a kísérõ
nevét és rendfokozatát. Olyan objektumok esetében, ahol
technikai beléptetõ rendszer mûködik, a fenti adatokat a
rendszeren kell rögzíteni.”

(2) A szabályzat 54. pontjának harmadik bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az 53. pont a) és c) alpontjai alapján egyszeri belépési
engedéllyel bebocsátott személyek, csak megfelelõ ellen-
õrzéssel közlekedhetnek.”

33. §

A szabályzat 55. pontjának második bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Az egyszeri belépési engedélyt távozáskor a kapu-
ügyeletes (EÁP-, rendész-, diszpécser) szolgálatnak le kell
adni.”

34. §

A szabályzat 56–57. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„56. A jelszámos belépési engedély-ûrlapok nyomdai
elkészíttetéséért, a fényképes belépési engedélyek elkészí-
téséért, valamint azoknak az érintett szervezetek számára
történõ biztosításáért az MH fizikai biztonságának szak-
mai felügyeletét ellátó HM szerv a felelõs.

A szervezetek számára biztosított jelszámokat az MH
információvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szerv vezetõje intézkedésben határozza meg. A
szervezetek parancsnokai (vezetõi) a jelszámokat hatáskö-
rükben, annak figyelembevételével osztják el, hogy elöljá-
rói szintenként legyen olyan jelszám, amely belépésre jo-
gosít az alárendeltjeik valamennyi objektumába, illetve
védett körleteibe, a többi jelszám pedig csak egy – egy
adott objektumba vagy védett körletbe biztosítson belé-
pést. Az alárendeltek részére kiadott jelszámokat tartalma-
zó összesített kimutatást a következõ évi belépési enge-
dély-igényekkel együtt az MH információvédelmi tevé-
kenységének szakmai felügyeletét ellátó HM szervnek
kell felterjeszteni (megküldeni).

57. Az 1/Z, az 1-es, a 2/Z, a 2-es, a 4-es jelszámok fel-
tüntetése és a belépési engedélyek kiadása az MH informá-
cióvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó
HM szerve hatáskörébe tartozik. Ezen belépési engedélye-
ket (a fényképes jelszámos belépési engedélyek kivételé-
vel) a „HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály”
feliratú, számnélküli, kisméretû körbélyegzõjével kell le-
bélyegezni és az MH információvédelmi tevékenységének
szakmai felügyeletét ellátó HM szervének vezetõje által
megbízott személy aláírásával kell ellátni.”

35. §

A szabályzat 58. pontja felvezetõ szövegének második
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Magyar Honvédség belsõ szabályozó tevékenységé-
nek rendjérõl szóló HM utasítással összhangban, a sorszá-
mos rendelkezésben meg kell határozni:”

36. §

A szabályzat 66. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„66. A szervezetek védett körleteibe ideiglenes belé-
pés engedélyezésére jogosult:

a) a HM szervezetek esetében a HM államtitkár, az alá-
rendeltségnek megfelelõen a HM kabinetfõnök és a szak-
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államtitkárok, az MH információvédelmének szakirányí-
tását végzõ állami vezetõ, valamint az MH információvé-
delmi tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó HM
szervének vezetõje;

b) a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetek esetében a Honvéd Vezérkar
fõnöke, a Honvéd Vezérkar fõnök helyettes, valamint az
MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szervének vezetõje;

c) az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó szervezetek
esetében az MH ÖHP parancsnoka és helyettesei.”

37. §

(1) A szabályzat 67. pontja elsõ bekezdésének második
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A belépési engedély iránti kérelmeket a 66. pont a) és
b) alpontjai szerinti esetekben az MH információvédelmi
tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó HM szervé-
nek vezetõje részére kell megküldeni.”

(2) A szabályzat 67. pontjának második bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A 66. pont c) alpontja szerinti esetben a belépési enge-
dély iránti kérelmet az ott megjelölt szervezetek parancs-
nokához kell megküldeni.”

38. §

A szabályzat 68. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„68. Az MH ÖHP parancsnoka és helyettesei a szolgála-
ti vagy szakmai alárendeltségébe tartozó katonai szerveze-
tek védett körletébe – az „A” kategóriába tartozó szerve-
zetek kivételével – ideiglenes belépést engedélyezhetnek a
katonai tanintézetek tanári- és hallgatói állománya részére
kiképzési foglalkozások megtartása céljából.”

39. §

A szabályzat 69–70. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„69. A HM szervei, a Honvéd Vezérkar fõnökének köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a Katonai
Fõügyészség az 1/Z, az 1-es, a 2/Z, a 2-es, a 4-es jelszámos
belépési engedély- és engedélyûrlap-igényüket az MH in-
formációvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szervének minden év október hó 1-ig küldik
meg.

A HM objektumokban elhelyezett szervezetek zónásí-
tott körletébe történõ belépésre vonatkozó igények meg-
küldése elõtt meg kell kérni az adott szervezet vezetõjének
hozzájárulását.

Az MH információvédelmi tevékenységének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerv a belépési engedélyeket csak
pontosan kitöltött névjegyzék (név, rendfokozat, beosztás,
születési év, hó, nap, szolgálati vagy személyi igazolvány
száma és belépési jogosultság megjelölése) alapján ad-
hatja ki.

A fényképes aktívkártyás jelszámos belépési engedé-
lyek visszavonásig érvényesek. Ezen engedéllyel rendel-
kezõk adatait és a belépési jogosultságukat csak pontosíta-
ni kell.

70. Az 1/Z és I-es jelszámmal kiegészített belépési en-
gedéllyel kell ellátni a HM fõosztályvezetõket és helyette-
seiket; a KFH fõigazgatóját és helyetteseit, valamint a
KFH Biztonsági Fõosztály vezetõjét; a KBH fõigazgatóját
és helyetteseit; az MH ÖHP parancsnokát és helyetteseit; a
katonai fõügyészt, a Katonai Fõügyészség Katonai Fõosz-
tály vezetõjét, valamint a Budapesti Katonai Ügyészség
vezetõjét.

Az 1-es és I-es jelszámmal kiegészített belépési enge-
déllyel kell ellátni a HM fõosztályvezetõit és helyetteseiket.

Az 1-es jelszámos belépési engedéllyel kell ellátni a HM
osztályvezetõit és helyetteseiket, az MH ÖHP fõnökeit.

Az MH fel nem sorolt személyi állományát az MH in-
formációvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szervéhez megküldött igények elbírálását és en-
gedélyezését követõen kell belépési engedéllyel ellátni.

Az I jelzés engedélyezése a HM kabinetfõnök, az 1/Z

és az 1 jelszámok engedélyezése a Honvéd Vezérkar fõ-

nöke és az MH információvédelmét szakirányító állami
vezetõ, a 2/Z és a 2 jelszámok engedélyezése az MH ÖHP
parancsnok hatáskörébe tartozik.

A funkcionális feladat indoklásával az I jelzés és az 1/Z,
1 jelszámok engedélyezésére vonatkozó kérelmeket az
MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szerv vezetõje útján kell felterjesz-
teni.

Az MH állományába tartozó személyeknek a 4 jelszá-
mot az MH információvédelmi tevékenységének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerv vezetõje engedélyezi.

A fel nem sorolt beosztások esetében az egyes szemé-
lyek részére a funkcionális feladataik ellátásához szüksé-
ges jelszámos állandó belépési engedélyt kell biztosítani.”

40. §

A szabályzat 71. pontja a következõ mondattal egészül ki:
„Beosztás változása esetén a jogosultságot felül kell

vizsgálni.”

41. §

A szabályzat 72. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„72. Az MH szerveivel együttmûködõ minisztériumok,
valamint más központi államigazgatási szervek állománya
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részére a jelszámos állandó belépési engedély a HM kabi-
netfõnök, az MH információvédelmének szakirányítását
végzõ állami vezetõ, valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke,
illetve helyettese által jóváhagyott névjegyzék alapján és
az általuk engedélyezett személyeknek adható ki.”

42. §

A szabályzat 73. pontjának második mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Az érvényüket vesztett 1/Z, 1-es, 2/Z, 2-es, és 4-es jel-
számmal ellátott belépési engedélyeket január 30-ig az
MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szervének vissza kell küldeni, a többi
jelszámos belépési engedélyt saját hatáskörben kell meg-
semmisíteni.”

43. §

A szabályzat 74. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az MH információvédelmi tevékenységének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerv a HM objektumaiban elhe-
lyezett szervek részére évente annyi egyszeri belépésre jo-
gosító Belépõlapot ad ki, hogy osztályonként egy darabbal
rendelkezzenek.”

44. §

(1) A szabályzat 75. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A jelszámos állandó belépési engedélyt a szolgálati
(személyi) igazolvánnyal együtt kell tárolni és megbízha-
tóan õrizni. Az MH információvédelmi tevékenységének
szakmai felügyeletét ellátó HM szerve által kiadott 1/Z,
1-es, valamint a HM objektumaiba belépésre jogosító 4-es
jelszámmal ellátott belépési engedélyek elvesztését az el-
vesztés idejének, helyének, körülményeinek és a tett intéz-
kedésnek pontos leírásával az érintett szervezet parancs-
noka (vezetõje) – a szolgálati út betartásával – az MH in-
formációvédelmének szakmai felügyeletét ellátó HM
szerv vezetõjének írásban (telefaxon) jelenti.”

(2) A szabályzat 75. pontjának harmadik és negyedik
bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az elveszett belépési engedély érvénytelenítésére az
MH információvédelmének szakmai felügyeletét ellátó
HM szerv vezetõje az érintett szervek felé írásban intéz-
kedik.

A HM szervezetek vezetõi, az általuk kiadott jelszámos,
állandó belépési engedélyek elvesztése esetén hatáskörük-
ben a fentiek szerint járnak el.”

45. §

A szabályzat 77. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„77. A honvédelmi adatok sajtó útján történõ nyilvános-
ságra hozatalának szabályai a szervezetek állománya ré-
szére elõírt azon követelmények összessége, amelyek be-
tartásával biztosítható, hogy minõsített adatok az arra jo-
gosult elöljárók engedélye nélkül ne kerüljenek a nyílt saj-
tóban közzétételre, és ezen adatok illetéktelen személyek
birtokába sajtó útján ne juthassanak.”

46. §

A szabályzat 79. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„79. Honvédelmi témában minõsített adatot – tájékozta-
tót – bármilyen módon nyílt sajtóban közzétenni, vagy er-
rõl a sajtó képviselõjének nyilatkozni csak az adat minõsí-
tõjének engedélye alapján szabad.”

47. §

A szabályzat 81. pontjának a)–c) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A riportkészítési engedély aláírására jogosult:)
„a) Minõsített adatokat nem érintõ témák esetében az

adott szervezet parancsnoka (vezetõje) és elöljárói, továb-
bá a HM sajtónyilvánosságért felelõs szervezeti elemének
vezetõje.

b) A szervezetek védett körletét érintõ témák esetében
az alárendeltségnek megfelelõen a HM államtitkár, a Hon-
véd Vezérkar fõnökének közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetek esetében a Honvéd Vezérkar fõnöke és he-
lyettese, más esetben a HM szakállamtitkárok.

c) A honvédelmi vonatkozású állam- és szolgálati titkot
érintõ adatok esetében az államtitok minõsítésére felhatal-
mazottak közül a magasabbegység parancsnoka, a vele
azonos, vagy a nála magasabb jogállású elöljáró.”

48. §

A szabályzat 82–83. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„82. A 81. pont b) és c) alpontjai szerinti engedélyeket
minden esetben az alárendeltség figyelembevételével, az
MH ÖHP parancsnokának hatáskörébe tartozó ügyeket
közvetlenül, más esetekben az MH információvédelmi te-
vékenységének szakmai felügyeletét ellátó HM szerv ve-
zetõje útján kell aláírásra felterjeszteni.

A riportkészítés során elhangzott és nyilvános közlésre
tervezett minõsített adatokról – az engedélyezõ beosztásá-
tól függetlenül – az MH információvédelmi tevékenységé-
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nek szakmai felügyeletét ellátó HM szerv vezetõjét írás-
ban tájékoztatni kell.

83. A hazai országos (terjesztésû, sugárzású) és a kül-
földi írott és elektronikus médiumok részére a riportkészí-
téshez az engedély csak a HM sajtónyilvánosságért felelõs
szervezeti eleme útján – a 81. pontban meghatározottak fi-
gyelembevételével – biztosítható.”

49. §

A szabályzat 89. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„89. A titokvédelmi szabályok megsértése esetén
– szolgálati úton – az MH információvédelmi tevékenysé-
gének szakmai felügyeletét ellátó HM szerv vezetõjéhez
jelentést kell felterjeszteni.

Államtitoksértés esetén az MH információvédelmi te-
vékenységének szakmai felügyeletét ellátó HM szerve és a
KBH a közösen kialakított állásfoglalásáról az MH infor-
mációvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét ellá-
tó HM szerv vezetõje terjesszen fel jelentést az MH infor-
mációvédelmének szakirányítását végzõ állami vezetõ ré-
szére. A jelentést továbbítani kell a honvédelmi miniszter-
nek, aki azt megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet el-
nökének.”

50. §

A szabályzat 91–95. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„91. Mérõkamarás légi felvételek csak az MH informá-
cióvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó
HM szervével egyeztetett és az MH Geoinformációs Szol-
gálat szolgálatfõnöke által jóváhagyott terv alapján ké-
szülhetnek. Az elkészített légi felvételeket feldolgozásuk
és felhasználásuk (kiadásuk) elõtt az MH Geoinformációs
Szolgálat szolgálatfõnökének kell ellenõrizni. Indokolt
esetben az MH információvédelmi tevékenységének szak-
mai felügyeletét ellátó HM szerv vezetõje elrendelheti a
képanyagok az MH információvédelmi tevékenységének
szakmai felügyeletét ellátó HM szerve általi ellenõrzé-
sét is.

92. A mérõkamarás légi felvételeket külön jogszabály
szerint kell minõsíteni. A minõsített felvételek más szerv
részére történõ átadására csak az MH információvédelmi
tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó HM szerv
vezetõjének külön engedélyével – vagy intézkedésére –
adható ki.

93. A honvédelmi célú és készítésû mérõkamarás légi
felvételek elõhívásáról és képenkénti minõsítésérõl, vala-
mint a katonai térképek titokvédelmének szakmai felügye-
letérõl az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnöke
gondoskodik.

Polgári célú és jellegû, nem mérõkamerás
légi felvételek engedélyezése és ellenõrzése

94. A Magyar Köztársaság területén a polgári célú és
jellegû nem mérõkamerás légi fényképezés, filmezés en-
gedélyezése – az MH információvédelmi tevékenységé-
nek szakmai felügyeletét ellátó HM szervének állásfogla-
lása alapján – az ORFK illetékes szervének hatáskörébe
tartozik.

95. Az ORFK illetékes szerve a légi fényképezési enge-
dély iránti kérelem másolatát a szükséges térképvázlatok-
kal együtt állásfoglalás végett az MH információvédelmi
tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó HM szervé-
nek megküldi.”

51. §

A szabályzat 96. pontjának felvezetõ szövege helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Az MH információvédelmi tevékenységének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerve állásfoglalását az alábbiak
szerint határozhatja meg:”

52. §

A szabályzat 97–98. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„97. Az MH információvédelmi tevékenységének szak-
mai felügyeletét ellátó HM szerv által ellenõrzésre kötele-
zett felvételeket a kijelölt szaktisztnek be kell mutatni, aki
köteles gondoskodni arról, hogy a minõsített adatokat tar-
talmazó légi felvételek törlésre kerüljenek.

98. Az ORFK illetékes szerve saját hatáskörében enge-
délyezi az olyan területre vonatkozó légi felvétel iránti ké-
relmeket, amelyek az MH információvédelmi tevékenysé-
gének szakmai felügyeletét ellátó HM szervének megkül-
dött térképen (M = 1:500 000) feltüntetésre kerültek. Indo-
kolt esetben az MH információvédelmi tevékenységének
szakmai felügyeletét ellátó HM szerve ezekre a területekre
is felvételi korlátozásokat írhat elõ, amelyekrõl az ORFK
illetékes szervét tájékoztatja.”

53. §

A szabályzat 102–103. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„102. Az olyan központi rendezvény elõkészítését és
megszervezését, amelyen minõsített katonai adatokat dol-
goznak fel, vagy a kormány tagjai (képviselõik) is részt
vesznek, a KBH bevonásával kell végrehajtani.

103. A 102. pontban meghatározott központi rendez-
vény vagy tájékoztató helyszíne annak megtartási ideje
alatt zárt körletnek minõsül.”
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54. §

A szabályzat 106. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„106. A Biztosítási tervet a megszervezésért felelõs pa-
rancsnok (vezetõ) hagyja jóvá.”

55. §

A szabályzat 108–109. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„108. Az éves rendezvények tervét a Honvéd Vezérkar
fõnök helyetteshez – a HM hadmûveleti tervezésért felelõs
szerve útján – kell jóváhagyásra felterjeszteni.

Az éves tervben szereplõ katonai bemutatók Biztosítási
tervét a biztonsági vezetõ a bemutató megtartása elõtt egy
hónappal köteles felterjeszteni a rendezvény megszerve-
zéséért felelõs parancsnokhoz (vezetõhöz) jóváhagyásra.

109. A „C” kategóriába sorolt szervezeteknél a nem ma-
gyar állampolgárságú személyek vagy csoportok részére
laktanya-látogatást vagy technikai bemutatót szervezni,
kiképzési foglalkozást bemutatni, részükre honvédelmi té-
májú tájékoztatót tartani – a központilag elõírt esetek kivé-
telével – csak a Honvéd Vezérkar fõnöke, alárendeltjeire
vonatkozóan az MH ÖHP parancsnok engedélyével lehet.

Az ilyen tervezett rendezvényekrõl elõzetesen tájékoz-
tatni kell az érintett szervezet biztonsági tisztjét.”

56. §

A szabályzat 112. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„112. Az (MK/HU) minõsített adatok rejtjelzésére csak
a nemzeti rejtjeltevékenység országos szintû felügyeletére
feljogosított szakhatóság (Országos Rejtjelfelügyelet) ál-
tal engedélyezett, az MH-nál rendszeresített, illetve ki-
adott rejtjelzõ eszközt szabad alkalmazni.”

57. §

A szabályzat 113. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A szolgálati titokkörbe tartozó adatok (közlemények)
rejtjelzésére szolgáló ügyeletes tiszti, illetve szakfegyver-
nemi vezetési táblázatok szolgálati titkot képezõ rejtjelzõ
eszközök. Nyilvántartásukra a TSZ elõírásai vonatkoznak,
kezelésükhöz rejtjelzõ „Betekintési engedély” nem szük-
séges.”

58. §

(1) A szabályzat 114. pontjának elsõ bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A minõsített közlemények rejtjelzéséhez csak olyan
rejtjelzõ eszközt, berendezést szabad alkalmazni, melynek
titokvédelmi képessége eleget tesz a rejtjeltevékenységgel
szemben támasztott biztonsági követelményeknek. Ennek
alapján egy irat vagy beszéd jellegû minõsített közleményt
csak akkor szabad egy adott berendezéssel rejtjelezni, ha a
közlemény minõsítési foka megegyezik a rejtjelzõ beren-
dezés titokvédelmi képességével, vagy alacsonyabb an-
nál.”

(2) A szabályzat 114. pontjának negyedik bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A rejtjelzõ eszköz titokvédelmi képességét és alkal-
mazhatósági körét (nemzeti, kétoldalú nemzetközi,
NATO/EU) az üzemeltetõ, illetve az alkalmazó személyek
tudomására kell hozni.”

59. §

A szabályzat 116. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A Magyar Köztársaság területén a nemzeti vonatko-
zású rejtjeltevékenység legfelsõ szintû szakirányítása és
ellenõrzése az Országos Rejtjelfelügyelet hatáskörébe tar-
tozik.”

60. §

A szabályzat 117. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„117. Az MH szervezeti keretein belül – a KFH és a
KBH saját célú, nemzeti érdekkörû rejtjeltevékenységé-
nek kivételével – bármilyen rendeltetésû rejtjeltevékeny-
ség legfelsõ szintû szervezõ, szabályozó, irányító és ellen-
õrzõ szerve az MH Központi Rejtjelfelügyelet.”

61. §

A szabályzat 119–123. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„119. A rejtjeltevékenységgel kapcsolatos minõsített
adatok fokozott védelme érdekében a rejtjelzõ szervek ön-
álló szakiratkezelést végeznek.

120. A különbözõ rendeltetésû rejtjeltevékenységek
szakiratkezelése egymástól elkülönített módon történik.
Ez részben a rejtjelzõ szervek elektronikus adatkezelõ (to-
vábbító és nyilvántartó) rendszerében /EKMS rendszer/,
részben pedig a kiadott rejtjelzõ szakalapnyilvántartó
könyvekre épülõ hagyományos ügykezelés keretében va-
lósul meg. A szaknyilvántartó, szakanyagkezelõ tevé-
kenységet a rejtjelzõ szerv állományába tartozó ügykezelõ
(NATO rejtjeltevékenység vonatkozásában: crypto custo-
dian) beosztású, vagy ezen tevékenységek végzésével
írásban megbízott (kijelölt) személy végzi.
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121. A szakiratkezelési okmányok, valamint a bennük
nyilvántartott szakiratok, szakanyagok nyilvántartási szá-
ma után a rejtjeltevékenység kategóriájától függõen nem-
zeti és kétoldalú rejtjeltevékenység esetén „-R”, NATO
vagy EU érdekkörbe tartozóknál „/NATO-R” illetve
„/EU-R” megkülönböztetõ jelzést kell alkalmazni.

122. A rejtjelzõ eszközök és rejtjeltechnikai szakanya-
gok kivitelezési sajátosságainak és biztonsági szabályai-
nak megfelelõen minõsítésük hitelesítésére, a kapcsolatos
adatok megjelenítésére, valamint az irat jellegû eszközök
(például: rejtjelkulcsok) kötelezõ záradékára az általános-
tól eltérõ szabályok vonatkoznak.

123. A rejtjelezve továbbítandó ügyiratokat, táviratokat
– a rejtjelzõ szervek saját adatkezelõ és nyilvántartó rend-
szerében továbbított közlemények kivételével – az általá-
nos ügyviteli elõírások szerint kell nyilvántartani, kezelni,
irattározni.”

62. §

A szabályzat 125–127. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„125. A rejtjelzõ szervek szakiratainak, szakanyagainak
meglétét és a nyilvántartások vezetését – a szervezet ügy-
vitelének tételes ellenõrzésével egyidejûleg – évente ellen-
õrizni kell. Az ellenõrzést olyan bizottság végezheti, mely-
nek minden tagja jogosult az ellenõrzés tárgyát képezõ ira-
tok és szakanyagok megismerésére. Az éves ellenõrzésrõl
jegyzõkönyvet kell készíteni, melynek összegzett megál-
lapításait be kell dolgozni a katonai szervezet éves ügyvi-
teli ellenõrzési jegyzõkönyvébe, valamint az értékelõ pa-
rancsba.

126. Az ügyviteli szervek csak az általuk kiadott szak-
alapnyilvántartó könyv és bélyegzõk meglétét ellenõrizhe-
tik.

127. A különbözõ rendeltetésû rejtjeltevékenységek
szakiratainak, szakanyagainak kezelésére vonatkozó rész-
letes szabályok, a szakellenõrzések módszere és követel-
ményei, a rejtjelzõ és az ügyviteli szerv munkakapcsolatá-
ra vonatkozó követelmények külön intézkedésben kerül-
nek meghatározásra.”

63. §

A szabályzat 131. pontjának a) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Egyedi és sürgõs esetekben – menetrendtõl eltérõ – kü-
lön futárjárat, esetenként kijelölt futárjárat és kézbesítõ
indítható, mégpedig:)

„a) külön futárjáratot az MH Támogató Dandár Fõhír-
központ futár- és postaközpont parancsnoka, a honvédel-
mi miniszter, a HM kabinetfõnök, a HM államtitkár, a HM
szakállamtitkárok, a Honvéd Vezérkar fõnöke és helyette-
se, a HM Vezérkari Titkárság titkárságvezetõ, a HM terve-

zési és koordinációs fõosztályvezetõ, a HM jogi fõosztály-
vezetõ, a HM informatikai és információvédelmi fõosz-
tályvezetõ, a HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályveze-
tõ és a HM nemzetközi együttmûködési fõosztályvezetõ
intézkedésére (utasítására) indíthat;”

64. §

(1) A szabályzat 143. pontjának elsõ bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Elektronikus Információkezelést végzõ szervezetek
elektronikus információvédelmi munkájának felügyeleté-
re a szervezet parancsnoka (vezetõje) számítástechnikai ti-
tokvédelmi felügyelõt jelöl ki.”

(2) A szabályzat 143. pontja második bekezdésének
elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A nyílt nem nyilvános és minõsített elektronikus adatot
kezelõ szervezetnél a parancsnoknak (vezetõnek) a titkos
ügyiratkezelésben jártas és megfelelõ számítástechnikai
ismeretekkel rendelkezõ számítástechnikai titokvédelmi
felelõst kell kijelölni.”

65. §

A szabályzat 144. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„144. A számítástechnikai titokvédelmi felelõs jogait és
kötelességeit, az elektronikus információ kezelés, eljárá-
sok és az üzemeltetés biztonság részletes szabályait – a fel-
dolgozott adatok minõsítésének és a katonai szervezet sa-
játosságának megfelelõ – Számítástechnikai Védelmi Sza-
bályzatban kell meghatározni. A Szabályzat elkészítéséért
és kiadásáért a HM-nél az MH információvédelmének
szakirányítását végzõ állami vezetõ, az MH szervezetek-
nél a parancsnok (vezetõ) felel.”

66. §

A szabályzat 146. pontjának harmadik mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A képernyõn megjelenített, minõsített adatról jegyze-
tet, másolatot készíteni csak a minõsített iratkezelési sza-
bályok szerint szabad.”

67. §

A szabályzat 154. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„154. A bizonylatot, a számítógépes berendezésen és el-
járással készült papíralapú adathordozót a minõsített irat-
kezelési szabályok szerint kell kezelni. Irattári példányán
fel kell tüntetni a számítógépes adathordozón tárolt példá-
nyának azonosító adatait.”

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 491



68. §

A szabályzat 184–185. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„184. A minõsítés az a döntés, melynek meghozatala so-
rán a minõsítésre felhatalmazott személy megállapítja,
hogy egy adat megfelel a Ttv. 3–4. §-ában meghatározott
valamennyi feltételnek. A minõsítés alkalmával a minõsítõ
a károkozás mértékének figyelembe vételével megállapítja
a minõsítési jelölést és az érvényességi idõt.

185. A minõsített iraton államtitok esetén a „Szigorúan
titkos!”, szolgálati titok esetén a „Titkos!”, „Bizalmas!”,
„Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölést, továbbá az
érvényességi idõt, a minõsítõ nevét és beosztását, továbbá
az adat magyar származását jelölõ országjelet (MK/HU) is
fel kell tüntetni.”

69. §

(1) A szabályzat 186. pontjának a) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(Államtitok minõsítésére jogosultak a szervezet állomá-
nyába tartozók közül:)

„a) a HM államtitkára, kabinetfõnöke, szakállamtitká-
rai, fõosztályvezetõi és helyettesei, a honvédelmi minisz-
ter alárendeltségébe, fenntartói irányítása, közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetek vezetõi – a HM Tábori
Lelkészi Szolgálat vezetõjének kivételével –, a bécsi és
brüsszeli katonai képviseletek vezetõi;”

(2) A szabályzat 186. pontjának c) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(Államtitok minõsítésére jogosultak a szervezet állomá-
nyába tartozók közül:)

„c) a Honvéd Vezérkar fõnöke és helyettese, valamint a
HM Vezérkari Titkárság vezetõje, az MH szintû fegyver-
nemi- és szolgálatiág-fõnökök, az MH KRF vezetõje és a
rejtjelfelügyeletek vezetõi, a katonai fõügyész, a katonai
ügyészségek vezetõi, a középszintû vezetõ szerv parancs-
noka, illetve a velük azonos szintû szervezetek parancsno-
kai (vezetõi).”

70. §

A szabályzat 188. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„188. A HM szerv képviseletében eljáró küldöttség pa-
rancsnoka (vezetõje) szükség szerint gyakorolja az õt ki-
küldõ parancsnokot (vezetõt) megilletõ minõsítõi jog-
kört.”

71. §

A szabályzat 189. pontjának a)–b) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(Szolgálati titok minõsítésére jogosultak a 186. pontban
államtitok minõsítésére felhatalmazottak, továbbá a szer-
vezet állományába tartozók közül:)

„a) a HM és a honvédelmi miniszter alárendeltségébe
tartozó szervezetek osztályvezetõi, a 186. pontban kivétel-
ként felsorolt vezetõ, valamint a kiadványozási joggal ren-
delkezõ vezérigazgató-, fõigazgató- és igazgatóhelyette-
sek;

b) a középszintû vezetõ szerv kiadmányozási joggal
rendelkezõ parancsnokhelyettesei, fegyvernemi és szolgá-
latiág-fõnökei, osztályvezetõi, az államtitok minõsítésére
nem jogosult önálló állománytáblával rendelkezõ katonai
szervezetek parancsnokai, valamint kiadmányozási joggal
rendelkezõ parancsnokhelyettesek.”

72. §

A szabályzat 199. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A saját készítésû, minõsített adatokat a minõsítõ rend-
szeresen, de államtitok esetén 3 évente, szolgálati titok
esetén 5 évente köteles felülvizsgálni.”

73. §

A szabályzat 201. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„201. A minõsítésben bekövetkezett változásról minden
érintett titokbirtokost, akinek a minõsített adat megküldés-
re került – beleértve a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Hadtörténelmi Levéltárat és a HM KI-t is – írásban értesí-
teni kell.”

74. §

A szabályzat 203–208. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„203. Állam- vagy szolgálati titkot tartalmazó iratot
külföldi szervnek vagy személynek átadni az MH informá-
cióvédelmének szakirányítását végzõ állami vezetõ írásos
engedélyével lehet, a KFH és a KBH nemzetbiztonsági ira-
tai kivételével.

204. A büntetõ-, polgári peres-, illetve közigazgatási
eljárásban titoktartási kötelezettség alóli felmentést a
203. pontban megjelölt vezetõ adhat.

205. A szolgálati titokköri jegyzék rendszeres és folya-
matos karbantartásáról az MH információvédelmének
szakirányítását végzõ állami vezetõ – az MH információ-
védelmi tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó HM
szerve bevonásával – gondoskodik, és szükség esetén kez-
deményezi a titokköri jegyzék megváltoztatását.

206. A szervezetek parancsnokai (vezetõi) a szolgálati
titokköri jegyzék változtatásáról szóló javaslatukat évente
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december 15-ig az MH információvédelmi tevékenységé-
nek felügyeletét ellátó HM szerv vezetõje útján az MH in-
formációvédelmének szakirányítását végzõ állami vezetõ
részére felterjesztik.

J) A KOMPLEX TITOKVÉDELMI ELLENÕRZÉSEK
TERVEZÉSE

207. Az MH titokvédelmi rendszerének megalapozásá-
val és fejlesztésével összefüggõ feladatok tervezését és
irányítását az MH információvédelmi tevékenységének
szakmai felügyeletét ellátó HM szerve végzi.

208. A komplex titokvédelmi ellenõrzések alapvetõ ok-
mánya a Komplex titokvédelmi ellenõrzési terv, amelyet
minden olyan szervezetnek el kell készítenie, amelynek elöl-
járói vagy felügyeleti jogkörében ellenõrzési kötelme van.”

75. §

A szabályzat 212. pontjának felvezetõ szövege és a) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az MH szerv(ek) az alárendelt szervezetek komplex
titokvédelmi ellenõrzését az alábbi gyakorisággal terve-
zi(k):

a) az „A” kategóriába tartozó szervezeteknél külön in-
tézkedésben meghatározottak szerint;”

76. §

(1) A szabályzat 217. pontjának felvezetõ szövege he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A titokvédelmi feladatokat az „A” kategóriába tartozó
szervezeteknél a rendszeresített hadmûveleti biztosító
(fõ-)tisztek, a „B–C” kategóriába tartozó békében élõ szer-
vezeteknél a rendszeresített titokvédelmi (fõ-)tisztek, had-
mûveleti biztosító (fõ-)tisztek vagy megbízott hadmûvele-
ti biztosító (fõ-)tisztek, a „D” kategóriába tartozó szerve-
zeteknél megbízott hadmûveleti biztosító (fõ-)tisztek, a
„B–D” kategóriába tartozó egyéb szervezeteknél a kijelölt
személyek az alábbi fõbb területeken végzik:”

(2) A szabályzat 217. pontjának e)–f) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A titokvédelmi feladatokat az „A” kategóriába tartozó

szervezeteknél a rendszeresített hadmûveleti biztosító

(fõ-)tisztek, a „B–C” kategóriába tartozó békében élõ

szervezeteknél a rendszeresített titokvédelmi (fõ-)tisztek,

hadmûveleti biztosító (fõ-)tisztek vagy megbízott hadmû-

veleti biztosító (fõ-)tisztek, a „D” kategóriába tartozó

szervezeteknél megbízott hadmûveleti biztosító (fõ-)tisz-

tek, a „B–D” kategóriába tartozó egyéb szervezeteknél a

kijelölt személyek az alábbi fõbb területeken végzik:]

„e) a szervezetekrõl készített sajtótudósítások riportala-
nyainak szükséges információvédelmi felkészítése;

f) a polgári célú (nem mérõkamarás) légi felvételek el-
lenõrzése, amelyrõl az érintett katonai szervezetet az MH

információvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szerve értesíti;”

77. §

A szabályzat 218. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„218. A komplex titokvédelmi ellenõrzések tapasztala-
tait titokvédelmi területenként értékelve évente összesítik
és március 1-ig a 208. pontban meghatározott szervezetek
felterjesztik az MH információvédelmi tevékenységének
szakmai felügyeletét ellátó HM szervéhez.

A felterjesztett jelentések és javaslatok alapján az MH
információvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szerve március 31-ig elkészítteti az MH titokvé-
delmi helyzetérõl szóló Összefoglaló jelentést és azt az
MH információvédelmének szakirányítását végzõ állami
vezetõ részére jóváhagyásra felterjeszti.”

78. §

A szabályzat III. FEJEZETÉNEK címe helyébe a követ-
kezõ cím lép:

„A MINÕSÍTETT IRAT KÉSZÍTÉSÉNEK
ÉS KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI”

79. §

A szabályzat 253. pontjának második mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Ha ezen idõn belül a minõsítésre nem kerül sor, az ira-
tot a nyílt köziratokra vonatkozó szabályok szerint kell ke-
zelni.”

80. §

A szabályzat 262. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Más államtól, nemzetközi szervezettõl érkezett minõ-
sített irat sokszorosítása, fordítása, másolása, illetve abból
kivonat készítése csak a vonatkozó kétoldalú titokvédelmi
szerzõdés, illetve a nemzetközi egyezmény elõírásai sze-
rint történhet.”

81. §

A szabályzat 264. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„264. Minõsített irat sokszorosítása csak az MH köz-
ponti nyomdai tevékenység ellátására kijelölt szervezet
nyomdájában, az ügyviteli szerveknél és a parancsnok (ve-
zetõ) által írásban kijelölt helyen végezhetõ.”
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82. §

A szabályzat 278. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„278. A 268–274. pontok szerinti kezelési utasítások
feltüntetésének módját az 1. számú melléklet, az irat alaki
kellékeit és azok elhelyezését az 1. és a 2 . számú melléklet
tartalmazza.”

83. §

A szabályzat 279. pontjának elsõ és második bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A minõsített küldeményeket munkaidõ alatt a szerve-
zet ügyviteli szerve, a minõsített küldeménykezelõ, a fu-
tárállomásként kijelölt ügyviteli szerv, illetve a címzett
szervezet parancsnoka (vezetõje) által meghatalmazott
személy veszi át.

Az MH Támogató Dandár Fõhírközpont „Futár- és pos-
taközpont Minõsített küldeménykezelõ” részlegétõl, to-
vábbá a futárállomásként kijelölt ügyviteli szervtõl, minõ-
sített küldeményt átvevõ/átadó személynek (személyek-
nek) a parancsnok (vezetõ) által aláírt MEGHATALMA-
ZÁSSAL kell rendelkezni. A MEGHATALMAZÁST a
12. számú minta tartalmazza.”

84. §

A szabályzat 280. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Az ÁFSZ útján munkaidõ után érkezett minõsített kül-
deményeket az ügyeleti szolgálat aláírással és a részére
biztosított ügyviteli körbélyegzõ lenyomatával igazolva
veszi át.”

85. §

A szabályzat 283. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„283. A futárjárattól átvett küldeményt felbontás, illetve
kézbesítés elõtt a minõsített küldeménykezelõnek, csapat-
postásnak (ügyviteli szervnek) biztonsági okokból külsõ-
leg meg kell vizsgálni. A küldemények különleges vizsgá-
latával kapcsolatos elõírások és a gyanús küldemények ok-
mányolása az MH Egységes Iratkezelési Szabályzata elõ-
írásai szerint történik.”

86. §

A szabályzat 296. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„296. A véglegesen elküldött, de bármely oknál fogva
visszaérkezett saját iratot az iktatókönyv eredeti fõszámá-
nak következõ alszámára kell iktatni.”

87. §

A szabályzat III. fejezetének C) fõcíme helyébe a követ-
kezõ fõcím lép:

„C) A MINÕSÍTETT ADATHORDOZÓK
IRATKEZELÉSI OKMÁNYAI”

88. §

A szabályzat 297. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„297. A minõsített iratok kezeléséhez szükséges iratke-
zelési okmányok részletes felsorolását, fajtáit, továbbá a
„H” iratkezelési okmányokra vonatkozó sajátosságokat a
3. számú melléklet tartalmazza.”

89. §

A szabályzat 298. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az állam- és szolgálati titok rögzítésére szolgáló füze-
tet, naplót stb. használatba és nyilvántartásba vétel elõtt az
MH Egységes Iratkezelési Szabályzata elõírásai szerint hi-
telesíteni kell.”

90. §

A szabályzat 304. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„304. Az irat ügyviteli nyilvántartására és irattárkezelé-
sére – kivéve a KFH és a KBH nemzetbiztonsági vonatko-
zású adatok kezelésével kapcsolatos szoftvereit – az MH
információvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szerve által jóváhagyott szoftver használható.”

91. §

A szabályzat 307. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„307. Az iratkezelés fõbb okmányai a fõ nyilvántartó
könyv, az iktatókönyv, az iktatólap a gyûjtõív, és az egyéb
alapnyilvántartások.”

92. §

A szabályzat 309–312. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„309. Iktatókönyvben kell nyilvántartani a szervezethez
érkezett, vagy ott keletkezett minõsített iratokat és iktató-
lapokat. Az iratok az iktatókönyv évente újra kezdett sor-
számát kapják, az évszám egyidejû feltüntetésével és a mi-
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nõsítési jelölést kifejezõ nullákkal (pl.: 0126/1995.;
00360/1995.). Az iktatókönyv fõ nyilvántartó könyvben
kapott nyilvántartási számát az iraton feltüntetni nem kell.

Az iktatókönyvben nem szerepelhetnek a iktatólapban
nyilvántartott iratok, továbbá azok, amelyeket sajátossá-
guknál fogva egyéb iratkezelési okmányban kell nyilván-
tartani.

Az iktatókönyvben azonos sorszámon kell nyilvántarta-
ni a szervezetnél több példányban maradó minõsített irato-
kat, azonos sorszám alszámain az érkezett iratra készített,
vagy elküldött iratra érkezett választ.

310. Iktatólapban kell nyilvántartani az azonos ügyben
folyamatosan keletkezett, továbbá a rendszeresen készített
és érkezett minõsített iratokat. Az iktatólapon nyilvántar-
tott iratok, az iktatókönyvben kapott sorszámot az iktatóla-
pon belüli alszámot és a felfektetés évszámát együttesen
kapják (pl.: 032-1/2007.).

311. Minõsített iratokat tartalmazó iktatólapba bejegy-
zést az ügyviteli szerv tehet, azonban a parancsnok (veze-
tõ) írásos felhatalmazása alapján erre az ügyintézõ is jogo-
sult.

312. A HM szervezeteknél és kisebb iratforgalmú szer-
vezeteknél engedélyezett az egyébként más alapnyilván-
tartásban nyilvántartandó iratok fõ nyilvántartó könyvi
gyûjtõívben való kezelése (könyvleltár, plakáttabló nyil-
vántartás stb.). A gyûjtõívet ez esetben az ügyviteli szerv
vezeti és tárolja.”

93. §

(1) A szabályzat 313. pontjának elsõ bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Titokvédelmi vagy ügyintézési érdekbõl az adott ügyre
vonatkozó nyílt iratokat minõsített iktatólapban lehet ke-
zelni.”

(2) A szabályzat 313. pontja második bekezdésének
elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A minõsített irattal együtt kezelt nyílt iratokon a nyil-
vántartási számot a minõsítést jelölõ nulla nélkül (pl.:
M/25-2/1995.) kell feltüntetni és a minõsített irattal együtt
kell irattározni.”

94. §

A szabályzat 314–316. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„314. Egyéb alapnyilvántartásokban kell nyilvántartani
a sajátos rendeltetésû vagy formájú minõsített iratokat. Az
irat az adott alapnyilvántartás fõ nyilvántartó könyvben
kapott sorszámát és az alapnyilvántartáson belüli alszámot
együttesen kapja (pl.: 132/052).

315. Az érkezett minõsített sorszámos rendelkezéseket
a kiadó beosztása szerint, vagy együttesen a sorszámos
rendelkezések nyilvántartásaiban kell nyilvántartani.

A kiadásra kerülõ saját minõsített sorszámos rendelke-
zéseket évente újra kezdõdõ sorszámozással kell kiadni. A
személyi állományra vonatkozó eseti rendelkezéseket kü-
lön alapnyilvántartásban lehet kezelni.

316. A minõsített fõnökségi kiadványokat, tankönyve-
ket könyvleltárban vagy fõ nyilvántartó könyvi gyûjtõív-
ben kell nyilvántartani.”

95. §

A szabályzat 320. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„320. A hatályon kívül helyezett minõsített és a „Re-
zsim” kezelési utasítású szolgálati könyveket a Honvédel-
mi Közlönyben történõ hatálytalanítás után csomagolóje-
gyen vissza kell küldeni az MH központi szabályzat kész-
letezéssel foglalkozó szervezetének.”

96. §

A szabályzat 326. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„326. Az MH szakiratainak nyilvántartási sajátosságait
az MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szerv vezetõjének egyetértésével az
illetékes vezetõ (fõnök) határozza meg, a KFH és a KBH
nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos okmányai
kivételével.”

97. §

A szabályzat 328. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„328. A katonai és polgári szervekkel (személyekkel)
való levelezés során, ha minõsített adatokat továbbítanak,
a borítékon a szervezet teljes megnevezésével ellátott bé-
lyegzõ alkalmazható.”

98. §

A szabályzat 350. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„350. Állam-, illetve szolgálati titkot tartalmazó minõsí-
tett iratot az ügyviteli szerv annak az ügyintézõnek adhat ki,
aki a TSZ elõírásainak figyelembevételével arra jogosult.”

99. §

A szabályzat 351. pontjának második mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Az átvevõ ezt a tényt köteles az átadó belsõ leírásában
(iktatólapban) grafitceruzával dátummal aláírva igazolni,
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az iratot saját belsõ leírásába tintával (golyóstollal) beírni.
A visszavételt az eredeti átadó tintával (golyóstollal) írja
alá.”

100. §

A szabályzat 352. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„352. Az ügyviteli szervnek az iratot a belsõ leírásában,
vagy iktatólapban az az ügyintézõ köteles visszaadni, aki
azt onnan átvette.”

101. §

A szabályzat 353. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„353. Állam- és szolgálati titkot tartalmazó, valamint
„Rezsim”, „H” és „GYAK” kezelési utasítással ellátott ira-
tot az ügyintézõnek egymástól elkülönítetten lemezszek-
rényben kell tárolni. Szolgálati titkot tartalmazó adathor-
dozó irattartó dobozban is tárolható.

Több ügyintézõ minõsített iratait közös lemezszekrény-
ben vagy irattartó dobozban nem tárolhatja.”

102. §

A szabályzat 364. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„364. A szervezettõl minõsített küldeményt az MH
BKFSZ-el, továbbá kézbesítõvel, illetve az ÁFSZ-el, vala-
mint híradócsatornán rejtjelezve lehet továbbítani.”

103. §

A szabályzat 365. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Több darabból álló küldeményt futárzsákban kell to-
vábbítani. A futárzsákban címmásolatot kell elhelyezni,
amelyen fel kell tüntetni: a feladó és a címzett megnevezé-
sét és helyõrségét, valamint a futárzsákban elhelyezett mi-
nõsített küldemények darabszámát. A futárzsákot úgy kell
lezárni, hogy csak a feladó és a címzett nyithassa.”

104. §

(1) A szabályzat 367. pontja elsõ bekezdésének elsõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A továbbítandó minõsített iratot – a minõsített irattal
együtt átadott, megcímzett borítékban – az ügyviteli szerv
borítékolja.”

(2) A szabályzat 367. pontjának második bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A minõsített iraton feltüntetett kezelési utasításoknak
megfelelõ borítékolásért, továbbá a borítékba kerülõ irat
és mellékletei teljességéért a borítékoló felelõs.”

105. §

A szabályzat 368. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„368. A minõsített iratot tartalmazó boríték címzését és
zárását a 8. számú minta tartalmazza.”

106. §

A szabályzat 370. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„370. A borítékot név és beosztás szerint címezni csak a
„Kizárólag s. k. felbontásra!” és az „S. k. felbontásra!” ke-
zelési utasítással ellátott minõsített iratok esetében lehet.

A „Kizárólag s. k. felbontásra!” és „S. k. felbontásra!”
kezelési utasítású minõsített iratokat külön borítékban kell
továbbítani.”

107. §

A szabályzat 383. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„383. A nyílt parancs váltására (érvényességi idejére)
az MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szerv vezetõje intézkedik.”

108. §

A szabályzat 388. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Minõsített iratot külföldre továbbítani a honvédelmi
miniszter, a HM államtitkár, a HM kabinetfõnök, a HM
szakállamtitkárok, valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke és
helyettese írásbeli engedélye alapján szabad. Kivételt ké-
peznek a KFH és a KBH nemzetbiztonsági vonatkozású
iratai.”

109. §

A szabályzat 389. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A diplomáciai postában továbbítandó minõsített iratot
a HM és a HM szervezetei vonatkozásában a HM Nemzet-
közi Együttmûködési Fõosztály készíti elõ továbbításra.”
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110. §

A szabályzat 390–392. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„390. A szervezet ügyviteli szerve a diplomáciai posta
útján külföldre továbbítandó minõsített iratot lezárt borí-
tékban megcímezve megküldi a HM Nemzetközi Együtt-
mûködési Fõosztálynak, illetve a KFH részére. A minõsí-
tett adathordozóval együtt meg kell küldeni a kivitelre vo-
natkozó engedélyt, valamint – ha a továbbítás eseti futár
útján történik – a futár nevét, rendfokozatát, útlevelének
számát (érvényességi idejét), az országból való kilépés he-
lyét és idejét, valamint a feladat várható idõtartamát.

391. A diplomáciai posta útján külföldre továbbítandó
minõsített iratot a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõ-
osztály, valamint a KFH becsomagolja, futár-összefog-
lalót készít és eljuttatja a Külügyminisztériumnak (a to-
vábbiakban: KÜM).

392. Az eseti futár útján külföldre továbbítandó minõsí-
tett iratot a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, il-
letve a KFH – a diplomáciai küldemények továbbítására és
kezelésére vonatkozó rendelkezések elõírásainak megfe-
lelõen – becsomagolja, jegyzéket készít, államtitkot tartal-
mazó adathordozó esetén a KÜM-tõl beszerzi, szolgálati
titkot tartalmazó adathordozó esetében elkészíti a különfu-
tár személyére szóló engedélyeket (futárigazolvány, bor-
dereau). A fenti okmányokat – a szervezetek diplomáciai
postájának elkészítéséért felelõs szervek részére – a KÜM
illetékes fõosztálya biztosítja és felhasználásukat idõsza-
konként ellenõrzi. Az engedélyt és a küldeményt átadja a
különfutárnak, ellátja futár-igazolvánnyal és megismerteti
a futárszolgálattal kapcsolatos tennivalókkal.”

111. §

A szabályzat 396. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Államtitkot tartalmazó iratot a külképviselet épületé-
bõl a HM adathordozói tekintetében az MH információvé-
delmének szakirányítását végzõ állami vezetõ, illetve a
KFH vezetõjének engedélyével lehet kivinni.”

112. §

A szabályzat 401. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„401. A nem a készítõnél kiadványozásra kerülõ iratot
magyar nyelven, illetve a lehetõségek megléte esetén a
címzett partner levelezési nyelvén a TSZ elõírásai szerint,
legalább két példányban kell elkészíteni és kísérõ irat nél-
kül – minõsített iratot leírónapló- vagy gépi nyilvántartási
számon – kell felterjeszteni a HM Nemzetközi Együttmû-
ködési Fõosztályra.”

113. §

A szabályzat IV. FEJEZET B) fõcímének elsõ alcíme
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Kötelékben lévõ alegységek minõsített
iratkezelési feladatai”

114. §

A szabályzat 409. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„409. A kötelékben lévõ és ügyviteli szervvel nem ren-
delkezõ alegység minõsített iratait az alegységparancsnok
kezeli.

Minõsített irat az alegységhez csak az egység ügyviteli
szerve útján érkezhet. Minõsített iratot más alegységeknek
csak az ügyviteli szerven keresztül lehet átadni.

Az alegység érvényes betekintési engedéllyel rendelke-
zõ ügyintézõje az átvett minõsített iratot munkaidõ végén
köteles visszaadni az alegység parancsnokának.

A további ügyintézést nem igénylõ minõsített iratokat
– a megfelelõ irattárkezelést követõen – az alegységpa-
rancsnok az ügyviteli szerv részére köteles átadni.”

115. §

A szabályzat IV. FEJEZET C) fõcíme helyébe a követ-
kezõ fõcím lép:

„C) A HÁBORÚS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
KÖVETENDÕ RENDSZABÁLYOK”

116. §

A szabályzat 423. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„423. A katonai szervezet ügyviteli tevékenységére há-
borús idõszakban a TSZ általános elõírásai az irányadóak.

Kizárólag gyakorlatokon érvényesek a 451–457. pon-
tok, készenlét fokozása ellenõrzések alkalmával pedig a
458–460. pontok elõírásai.”

117. §

A szabályzat 424. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A katonai szervezet „Készenlét Fokozása Tervébe” il-
lesztve meg kell tervezni az ügyviteli feladatok végrehaj-
tásának rendjét, és azt a készenlét fokozása ellenõrzések
rendszerében – korlátozásokkal – be kell gyakoroltatni.”
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118. §

A szabályzat IV. FEJEZET D) fõcíme helyébe a fõcím
lép:

„D) A GYAKORLATOK
ÉS A KÉSZENLÉT FOKOZÁSA ELLENÕRZÉSÉNEK

ÜGYVITELI SZABÁLYAI”

119. §

A szabályzat 453. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„453. A gyakorlatra vezetési pontonként (munkacso-
portonként) „GYAK” iktatólapot kell felfektetni a
„GYAK” iktatókönyv következõ sorszámán. Az iktatólap-
ba a gyakorlat elõkészítõ idõszakában az ügyviteli szerv
vezesse be a vezetési pontra (munkacsoporttal) kiszállítás-
ra kerülõ, valamint a gyakorlattal kapcsolatban érkezett és
készített iratokat.

A kiszállításra kerülõ iratok „GYAK” iktatólapba törté-
nõ bevezetésének tényét – a nyilvántartási okmányokban,
az ügyintézõ által kezelt irat esetében a belsõ leírásában –
grafitceruzával kell megjelölni.”

120. §

A szabályzat 454. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A gyakorlat befejeztével, a helyõrségbe történt bevo-
nulás elõtt, valamennyi iratot és nyilvántartási okmányt le
kell adni az adott gyûjtõívet kezelõ ügyviteli szervnek
(ügykezelõnek). Ennek végrehajtását a lezárt iktatólap
utolsó bejegyzése után záradékban kell rögzíteni.”

121. §

A szabályzat 455. pontjának második és harmadik be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gyakorlat befejezése után az ott használt iktatólapo-
kat fel kell számolni. Ennek érdekében az ügyviteli szerv –
a megfelelõ kezelési záradékokkal ellátva – a „GYAK” ik-
tatólapokban kezelt iratokat, nyilvántartási okmányokat
helyezze vissza az eredeti nyilvántartásba.

A „GYAK” iktatókönyvben kezelt „GYAK” iktatólap
esetében az ügyviteli szerv emelje ki és külön iktatólapba
helyezze el a parancsnok, vagy a kijelölt bizottság által
meghatározott iratokat. A feleslegessé vált „GYAK” ikta-
tólapot és iratokat a gyakorlat értékelését követõ 10 napon
belül ki kell selejtezni.”

122. §

A szabályzat 458–460. pontja és azt megelõzõ alcím he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A készenlét fokozásának ellenõrzése

458. A készenlét fokozásának ellenõrzésekor az elren-
delt körletbe ki kell szállítani valamennyi „H” kezelési
utasítású iratot, valamint a „GYAK” iktatókönyvet és az
abban kezelt nyilvántartási okmányokat és iratokat.

459. A készenlét fokozásának ellenõrzésekor készíten-
dõ iratok (gyakorló feladatok végrehajtása) nyilvántartá-
sának céljára a vezetési pontok, munkacsoportok részére a
„GYAK” iktatókönyvben nyilvántartott iktatólapokat kell
felfektetni. Azon katonai szervezeteknél, amelyek nem
rendelkeznek „GYAK” iktatókönyvvel, ezen iratokat az
iktatókönyvben felfektetett iktatólapokban kell nyilván-
tartani. Az ilyen iktatólapokat – ha azokba a gyakorló fel-
adatok végrehajtása során iratokat iktattak – az ellenõrzés
befejezése után a 455. pont elõírása szerint kell felszá-
molni.

A készenlét fokozásának ellenõrzésekor készített irato-
kon „GYAK” kezelési utasítást kell feltüntetni; az iratokat
a gyakorlatokra vonatkozó szabályok szerint kell készíteni
és kezelni.

460. Ha az elöljáró a készenlét fokozásának ellenõrzé-
sekor korlátozásokat rendel el, az ügyviteli feladatokat a
korlátozások szerint kell végrehajtani.”

123. §

A szabályzat 461. pontja és azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A minõsített iratkezelés ellenõrzési rendszere

461. A szervezetek minõsített adatai védelmének fel-
ügyeletét a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiak-
ban: NBF) a honvédelmi miniszterrel közösen látja el. Az
NBF a szakmai felügyelet gyakorlása során jogosult bár-
mely titokbirtokos szerv vezetõjének titokvédelmi tevé-
kenységét ellenõrizni.”

124. §

A szabályzat 464. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A minõsített iratkezelés belsõ ellenõrzését a szervezet
titokvédelmi felügyelõje szervezi és irányítja.”

125. §

A szabályzat 465. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:
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„465. A minõsített iratkezelés tárca szintû felügyeleti
ellenõrzéseit a nyílt iratkezelés ellenõrzésével egyidõben
az MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szerve tervezi és hajtja végre. Az alá-
rendeltekkel rendelkezõ katonai szervezetek ügyviteli ve-
zetõi az alárendelt katonai szervezetek minõsített és nyílt
iratkezelés együttes ellenõrzését önállóan tervezik és hajt-
ják végre. Az ügyviteli ellenõrzés nem terjedhet ki a KFH
és a KBH nemzetbiztonsági vonatkozású irataira.”

126. §

A szabályzat 466. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Témavizsgálatot az MH információvédelmének szak-
irányítását végzõ állami vezetõ követelményei alapján, va-
lamint célellenõrzéseket minõsített irat elvesztése esetén
az MH információvédelmi tevékenységének szakmai fel-
ügyeletét ellátó HM szerv végez.”

127. §

A szabályzat 467–469. pontja és azt megelõzõ alcím he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A minõsített iratkezelés ellenõrzésének tervezése

467. A minõsített iratok kezelésének ellenõrzését a szer-
vezet éves feladattervében (munkatervében) kell rögzíteni.

468. Az MH információvédelmi tevékenységének szak-
mai felügyeletét ellátó HM szerv ellenõrzési tervét az MH
információvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét
ellátó HM szerv vezetõje, a szervezet ügyviteli vezetõjé-
nek ellenõrzési tervét a szervezet titokvédelmi felügyelõje
hagyja jóvá.

469. A belsõ ellenõrzések éves részletes tervét az ügyvi-
teli szerv készíti el és a szervezet titokvédelmi felügyelõje
hagyja jóvá.”

128. §

A szabályzat 473. pontjának második bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Az ügyviteli ellenõrzések értékelésének szempontjait
az 5. számú melléklet tartalmazza. A gyakorlatok végre-
hajtására, valamint a háborús áttérésre nem kötelezett ügy-
viteli ellenõrzésének értékelésénél az 5. számú melléklet
e) és f) elemeinek elõírásait figyelmen kívül kell hagyni.”

129. §

A szabályzat 474. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„474. A szervezetek ügyvitelének szakellenõrzését az
elöljáró ügyviteli szerv a honvédelmi tárca ellenõrzési
rendjérõl szóló HM utasítás elõírásai szerint szervezi
meg.”

130. §

A szabályzat 477. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„477. A közremûködõknek átadott – minõsített adatot
tartalmazó – licenc haditechnikai gyártmányokkal és kato-
nai megrendelésekkel kapcsolatos minõsített dokumentá-
ciók meglétét és az elõírásoknak megfelelõ kezelését a
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség – az MH infor-
mációvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét ellá-
tó HM szerv vezetõjének koordinálásával – éves terv alap-
ján ellenõrzi. Az ellenõrzést végrehajtókat megbízólevél-
lel az MH információvédelmének szakirányítását végzõ
állami vezetõ látja el.

Az ellenõrzés eredményérõl jegyzõkönyvet kell felven-
ni, amelybõl egy példány az ellenõrzött szervnél marad,
egy-egy példányt meg kell küldeni az ellenõrzött szerv fel-
ügyeleti hatóságának, az MH információvédelmi tevé-
kenységének szakmai felügyeletét ellátó HM szervnek, il-
letve államtitoksértés esetén – szolgálati úton – a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet elnökének.”

131. §

A szabályzat 478. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A titokvédelmi felügyelõ belsõ ellenõrzés során bizott-
ság útján tételesen ellenõrzi a minõsített iratok, hivatalos
bélyegzõk és személyi pecsétnyomók meglétét, az ügyin-
tézés és a minõsített iratkezelés szabályainak megtartását
az ügyviteli szervnél és az ügyintézõknél.”

132. §

A szabályzat 480. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A tételes bizottsági ellenõrzés befejezésekor a titokvé-
delmi felügyelõ javaslata alapján a szervezet parancsnoka
(vezetõje) parancsban értékeli a minõsített iratok kezelésé-
nek helyzetét, illetve ezzel egyidejûleg meghatározza a
szükséges feladatokat.”

133. §

A szabályzat 481. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 499



„A minõsített iratok munkaidõn túli tárolására vonatko-
zó szabályok megtartását a titokvédelmi felügyelõ a szer-
vezeten belül évi 2-3 alkalommal váratlanul bizottságilag
köteles ellenõriztetni.”

134. §

A szabályzat 482. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„482. A parancsnok (vezetõ), a törzsfõnök vagy a titok-
védelmi felügyelõ áthelyezése esetén a titokvédelem és a
minõsített iratkezelés helyzetét – tételes bizottsági ellenõr-
zés végrehajtása nélkül – jegyzõkönyvbe kell rögzíteni.”

135. §

A szabályzat 483. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az ügyviteli szerv vezetõjének váltásakor a minõsített
iratok meglétét az ügyviteli szervnél tételesen, bizottság
útján ellenõrizni kell.”

136. §

A szabályzat 485. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az ügyintézõk a kezelésükben lévõ minõsített iratokat
negyedévente kötelesek tételesen ellenõrizni.”

137. §

A szabályzat 486–487. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„486. Az ügyintézõk a minõsített irataik tételes ellenõr-
zését kötelesek végrehajtani huzamosabb távollét (szabad-
ság, vezénylés stb.) megkezdése elõtt is.

487. Az áthelyezett, tartósan vezényelt és leszerelt sze-
mélyek kötelesek az általuk kezelt minõsített iratokkal ma-
radéktalanul elszámolni az ügyviteli szervnek.”

138. §

A szabályzat 488. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Ha az ügyintézõ váratlanul távol marad szolgálati he-
lyérõl (baleset, haláleset stb.), az általa kezelt minõsített
iratokat bizottságilag ellenõrizni kell, illetve át kell adni az
ügyviteli szervnek.”

139. §

A szabályzat 490. pontjának elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az ügyviteli szerv vezetõje beosztottjai bevonásával –
az ügyintézõknél – folyamatosan ellenõrzi a minõsített ira-
tok készítésére és kezelésére vonatkozó szabályok megtar-
tását; évente tételesen az irataik meglétét.”

140. §

A szabályzat 492. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A minõsített irat elvesztését az MH szervezetei – a
gt.-k kivételével – az „Azonnali tényközlõ jelentés” nyom-
tatványon jelentik. A gt.-k a minõsített irat elvesztést tele-
faxon jelentik.”

141. §

A szabályzat 493. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„493. A saját készítésû minõsített irat elvesztése esetén
a minõsítési jelölés megváltoztatására vagy törlésére – a
HM információvédelmének szakirányítását végzõ állami
vezetõ írásbeli hozzájárulása alapján – a minõsítõ jo-
gosult.”

142. §

A szabályzat 495. pontjának második mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Minõsített irat nyilvántartásból történõ kivezetéshez
be kell szerezni az MH információvédelmének szakmai
felügyeletét ellátó HM szerv vezetõjének írásbeli hozzájá-
rulását.”

143. §

A szabályzat VI. FEJEZET fejezetcíme helyébe a kö-
vetkezõ fejezetcím lép:

„VI. FEJEZET
A MINÕSÍTETT IRATOK IRATTÁRI KEZELÉSE”

144. §

A szabályzat 501. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„501. A minõsített iratok irattári kezelése során a nyílt
iratokra vonatkozó általános alapelveket a következõ pon-
tokban szereplõ eltérésekkel kell alkalmazni.”
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145. §

A szabályzat 506. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„506. A szervezetnél a minõsített irat irattári példányát
csak a minõsítés megszûnését követõen lehet selejtezni.”

146. §

A szabályzat 512. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Az ügyintézõ azokkal a minõsített iratokkal kapcsolat-
ban, amelyekkel már további érdemi tevékenység nincs, il-
letve nem várható, a nyílt iratokra vonatkozó irattári keze-
lési szabályok szerint köteles eljárni.”

147. §

A szabályzat 513. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„513. Az ügyviteli szerv – a nyílt iratokra vonatkozó
irattári kezelés általános elõírásainak figyelembevételé-
vel – az irattári kezelési utasításnak megfelelõen végzi az
irat irattári kezelését.”

148. §

A szabályzat 516. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„516. A nyílt iratokkal azonos selejtezési eljárás alá
vont minõsített iratok megsemmisítését legalább két, mi-
nõsített adat kezelésére feljogosított személy felügyeleté-
ben lehet elvégezni.”

149. §

A szabályzat 518. pontjának elsõ bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A minõsített irat feleslegessé vált munkapéldányait,
másolatait, rontott lapokat megsemmisítés céljából az ügy-
viteli szerv részére kell átadni. Az ilyen azonnal megsem-
misíthetõ minõsített iratokat a leadás sorrendjében selejtí-
tési és megsemmisítési jegyzõkönyvbe kell bevezetni és
selejtezési eljárás nélkül bizottságilag megsemmisíteni.”

150. §

A szabályzat 520. pontját megelõzõ alcím helyébe a kö-
vetkezõ alcím lép:

„A levéltári értékû minõsített iratok kezelése”

151. §

(1) A szabályzat 521. pontja elsõ bekezdésének elsõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az irattári kezelésre átvett levéltári iratokat irattári té-
telenként külön 3 példányos belsõ leltárban kell nyilván-
tartani.”

(2) A szabályzat 521. pontjának második bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A belsõ leltárakon fel kell tüntetni az adott folyószám-
hoz tartozó irat nyilvántartási számát, példány- és lapszá-
mát, tárgyát, évkörét, minõsítését és annak érvényességi
idejét.”

152. §

A szabályzat 522. pontjának negyedik mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A leadási jegyzéket fõ nyilvántartó könyvben kell nyil-
vántartani, majd a továbbiakban a nyílt levéltári értékû ira-
tokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.”

153. §

A szabályzat 524. pontját megelõzõ alcím helyébe a kö-
vetkezõ alcím lép:

„Az irattári értékû minõsített adathordozók kezelése”

154. §

A szabályzat 526. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„526. A szervezetnél készített minõsített irat felülvizs-
gálati példányát az irat minõsítés érvényességi éve szerint
felfektetett külön selejtezési és megsemmisítési jegyzõ-
könyvbe kell bevezetni. Ezen iratok megsemmisítését a
minõsítés érvényességi idejének lejártát követõen lehet
végrehajtani.”

155. §

A szabályzat 1. számú mellékletének fõcíme helyébe a
következõ fõcím lép:

„A MINÕSÍTETT IRAT ALAKI KELLÉKEI”

156. §

A szabályzat 1. számú melléklete I. fejezetének címe és
azt követõ elsõ és második bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„A MINÕSÍTETT IRAT ÁLTALÁNOS ALAKI
KELLÉKEI

A nyílt iratra vonatkozó általános alaki kellékeket a mi-
nõsített iratra vonatkozóan az alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni.

A papír alapanyagú adathordozó mindkét oldalára lehet
gépelni, kivéve ha a minõsítõ (kiadványozó) másként ren-
delkezik. Csak szabvány méretû papír használható. Felül,
alul és baloldalt 2,5–3 cm-es, jobb oldalt 1,5–2,5 cm-es
lapszélt kell hagyni.”

157. §

A szabályzat 1. számú melléklete I. fejezete 2. pontjá-
nak elsõ bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Államtitok!
(MK/HU) Szigorúan titkos!

2008. 10. 08-ig
Kiss Péter

vagy
Szolgálati titok!
(MK/HU) Titkos!
2008. 10. 08-ig

Kiss Péter”

158. §

A szabályzat 1. számú melléklete I. fejezete 2. pontja
harmadik bekezdésének elsõ mondata helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„A minõsítési jelöléssel, megjelöléssel és az országjel
feltüntetésével egy idõben a minõsítés érvényességi idejét
(minden esetben év, hó, nap), a minõsítõ nevét (ha van, a
rendfokozatát) és beosztását az adathordozó elsõ lapján, és
ha van ilyen, annak borítóján is fel kell tüntetni.”

159. §

A szabályzat 1. számú melléklete I. fejezete 17. pontjá-
nak a)–c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) Minõsítési javaslat minta Államtitok!, „Szigorúan
titkos!” minõsítésû irat esetében:

Minõsítési javaslat:
Az irat az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995.

évi LXV. törvény mellékletének 64. pontja alapján állam-
titkot képez, a minõsítés érvényességi idejének fenntartása
2030. 09. 18-ig indokolt, mert olyan háborús vezetési pont
védelmi képességére vonatkozó adatot tartalmaz, melynek
érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jo-
gosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen
személy tudomására hozása, vagy az arra jogosult részére
hozzáférhetetlenné tétele különösen súlyos kárt okoz a
Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve
biztonságában.

Budapest, 1995. szeptember 18.

(Kovács Kázmér alezredes)
HALOV.

b) Minõsítési javaslat minta Szolgálati titok! „Titkos!”
minõsítésû irat esetében:

Minõsítési javaslat:
Az irat a honvédelmi miniszter 11/1995. (XI. 14.) HM

rendelete mellékletének 2. pontja alapján „Titkos!” minõ-
sítésû jelölésû szolgálati titkot képez, a minõsítés érvé-
nyességi idejének fenntartása 2015. 09. 18-ig indokolt,
mert a szervezet olyan háborús hadrendi megnevezésére és
létszámára vonatkozó adatot tartalmaz, melynek érvényes-
ségi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan
megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tu-
domására hozása, vagy az arra jogosult részére hozzáfér-
hetetlenné tétele súlyos kárt okoz a Magyar Honvédség
mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságában.

Budapest, 1995. szeptember 18.

(Kovács Kázmér alezredes)
HALOV.

c) Minõsítési javaslat szolgálati titok, „Titkos!” minõsí-
tésû munkafüzet esetében:

Minõsítési javaslat:
A munkafüzet a honvédelmi miniszter 11/1995.

(XI. 14.) HM rendelete mellékletének 5. pontja alapján
„Titkos!„ minõsítésû jelölésû szolgálati titkot képez, a mi-
nõsítés érvényességi idejének fenntartása 2010. 09. 18-ig
indokolt, mert a szervezet olyan készenlét fenntartásával
és fokozásával kapcsolatos adatait tartalmazza, melynek
érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jo-
gosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen
személy tudomására hozása, vagy az arra jogosult részére
hozzáférhetetlenné tétele súlyos kárt okoz a Magyar
Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságá-
ban.

Budapest, 1995. szeptember 18.

(Kovács Kázmér alezredes)
HALOV.”

160. §

A szabályzat 1. számú melléklete II. fejezetének címe
helyébe a következõ cím lép:

„II.
A MINÕSÍTETT IRAT KÖTELEZÕ ZÁRADÉKA”

161. §

A szabályzat 1. számú melléklete III. fejezetének hato-
dik és hetedik gondolatjeles bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:
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„– a 3–7. fsz.-on feltüntetett iratokat zúzógéppel meg-
semmisítettük;

Budapest, 2007. november 25-én.

Bizottsági tagok:

(Fehér Pál alezredes)
biz. elnök

(Kovács Jenõ alezredes)
biz. tag

(Szûcs Irén õrnagy)
biz. tag”

162. §

A szabályzat 3. számú melléklete I. fejezetének címe
helyébe a következõ cím lép:

„I.
AZ OKMÁNYOK FAJTÁI ÉS JELÖLÉSÜK”

163. §

A szabályzat 3. számú melléklete I. fejezetének máso-
dik és harmadik bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„Minden szervezetnél a minõsített iratok nyilvántartá-
sára szolgáló fõ- és alapnyilvántartásokon minden esetben
fel kell tüntetni a „Minõsített!” jelölést.

Minden szervezetnél „Minõsített!” jelöléssel kell ellátni
a minõsített iratok kezelésére szolgáló belsõ leltárakat,
személyi kartonokat, leíró- és sokszorosítási naplókat,
illetve a belsõ leírásokat.”

164. §

A szabályzat 3. számú melléklet I. fejezete B) alpontjá-
nak 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Iktatólap”

165. §

A szabályzat 5. számú melléklete f) alpontjának 1. al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Az ügyviteli szerv vezetõjének készenlét fenntartása
és fokozása terve (munkajegye); annak tartalma és napra-
készsége.”

166. §

A szabályzat 5. számú mellékletének utolsó bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szakellenõrzésrõl készített jegyzõkönyvet (össze-
foglaló jelentést) a szakmai elöljáróhoz is meg kell külde-
ni, így az MH középszintû ügyviteli vezetõi a jegyzõköny-
vet az ellenõrzést követõ 30 napon belül az MH informá-
cióvédelmi tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó
HM szerv vezetõjének felterjesztik.”
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167. §

A szabályzat 4. számú minta 1. a) alpontjában szereplõ minták helyébe a következõ minták lépnek:
„1. a) jelszámos és fényképes belépési engedély minták
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„
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168. §

A szabályzat 4. számú minta 2. c) alpontjában szereplõ minták helyébe a következõ minták lépnek:
„2. c) A KBH tagjai részére kiadott szolgálati igazolvány minták

„
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169. §

A szabályzat 4. számú minta 2. d) alpontjában szereplõ minták helyébe a következõ minták lépnek:

„2. d) Katonai ügyészségi ügyész szolgálati igazolvány minta
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2. d-1) Katonai ügyészségi titkár és fogalmazó szolgálati igazolvány minta
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2. d-2) Katonai ügyészségi ügyintézõ szolgálati igazolvány minta
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2. d-3) Katonai ügyészségi tisztviselõ, írnok és fizikai alkalmazott szolgálati igazolvány minta

”
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170. §

A szabályzat 2. pontja e) alpontjának második és har-
madik bekezdésben, 3. pontjának felvezetõ szövegében,
7. pontjának negyedik bekezdésében és 8. pontjának elsõ
bekezdésében a „TÜSZ” rövidítés helyébe a „TSZ” rövidí-
tés lép.

Hatályát vesztõ rendelkezések

171. §

Hatályát veszti a szabályzat 22. pontja, 49. pontjának e),
f), h) és i) alpontja, 53. pontjának b) alpontja, 54. pontjának
negyedik bekezdése, 76. pontja, 87. pontjának második
mondata, 209–211. pontja, 214–215. pontja, 217. pontjá-
nak utolsó bekezdése, III. fejezetének A) címe, III. fejezete
A) címének elsõ alcíme, 221-240. pontja, III. fejezet A) cí-
mének ötödik alcíme, 242. pontja, 265–266. pontja,
275–277. pontja, 285. pontjának második bekezdése,
288. pontja, 289. pontja, 298. pontjának második és har-
madik bekezdése, 299–300. pontja, 301. pontjának máso-
dik bekezdése, 302–303. pontja, 305–306. pontja,
317–319. pontja, 321–322. pontja, 324. pontjának elsõ be-
kezdése, 324. pontja második bekezdésének második
mondata, 327. pontja, 330–331. pontja, 333–335. pontja,
336–338. pontja, 340–341. pontja, 344. pontja, III. feje-
zet C) címének hatodik alcíme, 345–347. pontja,
348–349. pontja, 357. pontja, 359. pontja, 366. pontja,
372–373. pontja, 378. pontjának második bekezdése,
IV. fejezet A) címe, 403–407. pontja, 408. pontja,
410–414. pontja, 462. pontja, 466. pontjának elsõ bekez-
dése, 466. pontjának harmadik bekezdése, 496–500. pont-
ja, 502–505. pontja, 508–511. pontja, 512. pontjának má-
sodik bekezdése, 515. pontja, 517. pontja, 520. pontja,
523. pontjának elsõ és második bekezdése, 524. pontja,
525. pontja, 527–528. pontja, 530–531. pontja, 533. pont-
ja, VI. fejezet A) címének ötödik alcíme, 534–535. pontja,
VI. fejezet A) címének hatodik alcíme, 536–539. pontja,
IV. fejezet B) Irattári Terve, 1. számú melléklet I. fejezete
1. pontjának ötödik bekezdése, 1. számú melléklet I. feje-
zete 3. pontjának elsõ, második, harmadik és negyedik be-
kezdései, 1. számú melléklet I. fejezetének 4. pontja,
1. számú melléklet I. fejezete 5. pontja elsõ bekezdésének
második mondata, 1. számú melléklet I. fejezete 5. pontjá-
nak második, harmadik bekezdése, 1. számú melléklet
I. fejezetének 6. pontja, 1. számú melléklet I. fejezeté-
nek 7–12. pontja, 1. számú melléklet I. fejezetének
14–15. pontja, 1. számú melléklet II. fejezet 1. pontja a) al-
pontjának „Irattári tételszám: (a továbbiakban: Itsz.)
3333” szövegrésze, 1. számú melléklet II. fejezet 1. pont-
jának második, harmadik, negyedik bekezdése, 1. számú
melléklet II. fejezete 1. pontja b) alpontjának utolsó sora,
1. számú melléklet II. fejezete 5. pontja a) alpontjának
„Itsz.: 3333” szövegrésze, 1. számú melléklet II. fejezete

5. pontja a) alpontjához tartozó megjegyzés 1–3. pontja,
1 számú melléklet II. fejezete 5. pontja b) alpontjának
„Itsz.: 3333” szövegrésze, 1. számú melléklet II. fejezete
5. pontja c) alpontjának „Itsz.: 1111” szövegrésze, 1. szá-
mú melléklet II. fejezete 5. pontja d) alpontjának „Itsz.:
1111” szövegrésze, 1. számú melléklet II. fejezete 6. pont-
jának „Itsz.: 3333” szövegrésze, 1. számú melléklet II. fe-
jezetének 7. pontja, 1. számú melléklet III. fejezetcím alat-
ti elsõ bekezdés negyedik és ötödik gondolatjeles bekez-
dése, 1. számú melléklet IV. fejezete, 3. számú melléklet
I. fejezetének elsõ bekezdése, 3. számú melléklet III. feje-
zetének 1–6. pontja, 4. számú melléklete, 4. számú minta
2. e) alpontja felvezetõ szövegének és az engedélymintá-
nak az „ORFEUSZ és” szövegrésze, valamint 9–11. számú
mintája.

Záró rendelkezések

172. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésbe foglalt kivételek-
kel – az aláírását követõ 5. napon lép hatályba.*

(2) Az utasítás 3–171. §-a és az utasítás mellékletét ké-
pezõ MH ISZ 2008 július 1-jén lép hatályba.

173. §

(1) 2008. július 1-jétõl a fõ nyilvántartó könyvben nyil-
vántartott gyûjtõívben ügyeket kezelni, abból levelezni ti-
los.

(2) A korábban levelezésre felfektetett Fnyt. gyûjtõíve-
ket le kell zárni. Amely ügyek tovább folytatódnak, azokat
az MH ISZ 114. pontja szerint elõzményként szerelni kell
a 2008. július 01. után iktatásra kerülõ elsõ irathoz. Azokat
a gyûjtõíveket, amelyeknek folytatása 2008. évben nem
várható irattár kezelni kell.

(3) Az MH ISZ hatálybalépése elõtt felfektetett meg-
semmisítési jegyzõkönyveket le kell zárni, azokra a továb-
biakban irat már nem vezethetõ. A jegyzõkönyveken lévõ
iratok megsemmisítését a 2008. június 30-ig hatályos elõ-
írásainak megfelelõen kell végrehajtani.

(4) Az összes belsõ leltárt le kell zárni, azokra 2008. jú-
lius 1-jétõl irat már nem vezethetõ. A belsõ leltárakon lévõ
iratok leadását a 2008. június 30-ig hatályos eljárási rend-
nek megfelelõen kell végrehajtani.

(5) A 2008. július 1-jét követõen az ügyintézõk által le-
adott valamennyi irat elszámolására (megsemmisítendõ,
központi irattárba adandó, levéltári értékû) az MH ISZ elõ-
írásai vonatkoznak.

* Az utasítás aláírásának napja 2008. február 29.
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174. §

(1) A szervezetek iratkezelési tevékenységének szak-
mai felügyeletét ellátó HM Informatikai és Információvé-
delmi Fõosztály a közvetlen szakmai felügyelete alá tarto-
zó szervezetek ügyviteli szerv vezetõinek az MH ISZ elõ-
írásaiból szervezett továbbképzését a MK HM 2008. évi
feladattervében rögzítettek szerint hajtja végre.

(2) Az MH ISZ elõírásainak szükséges mértékû elsajátí-
tása érdekében az MH információvédelmi feladatok szak-
irányítását végzõ jogi szakállamtitkár 2008. szeptember
30-ig gondoskodik az MH szervezetek helyi iratkezelési
felügyeletét ellátó vezetõk szakmai felkészítésérõl.

(3) A szervezeteknél 2008. július 1-ig el kell érni, hogy
valamennyi iratkezelési feladatot ellátó ügyintézõ az
MH ISZ elõírásaiból való felkészítése megtörténjen.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
21/2008. (HK 6.) HM

u t a s í t á s a
a kiképzési-oktatási és regeneráló központok

mûködési rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. év CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel a kedvezményes üdültetés rendjérõl
szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendeletben foglaltakra – a ki-
képzési-oktatási és regeneráló központok mûködési rend-
jérõl a következõ

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium
Tervezési és Koordinációs Fõosztályra (a továbbiakban:
HM TKF), a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökségre (a továbbiakban: HM KPÜ), a
Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökségre
(a továbbiakban: HM IÜ), a Keretgazda Üdültetési Szerve-
zetekre (a továbbiakban: KÜSZ), valamint a kiképzési-ok-
tatási és regeneráló központokat (a továbbiakban: KORK)
üzemeltetõ és fenntartó katonai szervezetekre.

Általános rendelkezések

2. §

(1) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság

a) a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezred (a továbbiakban: MH 64. log. e.) szervezeti
elemként, badacsonylábdihegyi telephelyén az 1. számú
KORK-ot, valamint

b) a Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ
Ezred (a továbbiakban: MH 54. Veszprém lte. e.) szerve-
zeti elemként, csopaki telephelyén a 2. számú KORK-ot
üzemelteti.

(2) A Magyar Honvédség Támogató Dandár (a további-
akban: MH TD) a szervezeti elemeként mályi telephelyén
a 3. számú KORK-ot üzemelteti.

3. §

(1) A KORK-ot üzemeltetõ katonai szervezet évente ok-
tóber 20-ig a HM TKF részére megküldi:

a) a tárgyév szálláshelyi statisztikai adatait,
b) a tárgyévet követõ évre tervezett igénybevételi terve-

ket, férõhelykereteket, javasolt igényjogosulti térítési díja-
kat, üdülési szezonidõszakokra vonatkozó javaslatokat.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatok alapján a
HM TKF a fõszezon üdülési keretével együtt meghatároz-
za a regeneráló pihentetési férõhelykereteket a KÜSZ szá-
mára, és e döntésérõl tájékoztatja a KORK-ot üzemeltetõ
katonai szervezetet és a HM Honvéd Kulturális Szolgál-
tató Kht.-t.

(3) A KÜSZ évente április 20-ig megküldi a HM Hon-
véd Kulturális Szolgáltató Kht.-nak a regeneráló pihente-
tésre jelentkezett igényjogosultak adatlapjait, illetve az
adatlapok másolati példányának megküldésével május
1-ig tájékoztatja a KORK-ot üzemeltetõ katonai szerveze-
tet a regeneráló pihentetésben résztvevõkrõl.

(4) A KÜSZ által fel nem használt férõhelyekkel a
KORK-ot üzemeltetõ katonai szervezet rendelkezik.

A KORK-ok üzemeltetése

4. §

(1) A KORK-ok mûködési elõirányzatait – a közüzemi
és szemétszállítási díj kivételével – az MH 64. log. e., az
MH 54. Veszprém lte. e., valamint az MH TD (a további-
akban együtt: KORK-ot fenntartó katonai szervezet) elemi
költségvetésében kell tervezni.
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(2) A mûködéshez szükséges belsõ rendelkezéseket,
szerzõdéseket, hatósági és egyéb engedélyeket a KORK-ot
fenntartó katonai szervezetnek kell elkészíteni, beszerez-
ni, megújítani. A belsõ rendelkezések, szerzõdések, ható-
sági és egyéb engedélyek megléte nélkül a KORK nem
üzemeltethetõ.

(3) A KORK mûködését érintõ beszerzéseket az egyes
beszerzési eljárásokat szabályozó jogszabályoknak és
egyéb normáknak megfelelõen kell lefolytatni.

(4) A KORK mûködéséhez szükséges költségvetési elõ-
irányzatok kiegészítéseként a tevékenységével összefüggõ
térítési díjak intézményi saját bevételként történõ elõi-
rányzatosítását – az intézményi bevételeket szabályzó HM
utasítás alapján – a KORK-ot fenntartó katonai szervezet
kezdeményezi.

Záró rendelkezések

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Kiképzési-Oktatási
és Regeneráló Központok létrehozásáról és mûködési
rendjérõl szóló 117/2005. (HK 15.) HM KÁT-HVKF
együttes intézkedés és a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló
Központok létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló
117/2005. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés
módosításáról szóló 70/2006. (HK 14.) HM KÁT-HVKF
együttes intézkedése.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
22/2008. (HK 6.) HM

u t a s í t á s a
a kanadai repülõgép- és helikoptervezetõi képzésre

történõ elméleti felkészítés
és gyakorlati repülõkiképzés végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a kanadai repülõgép-vezetõi
képzésre történõ elméleti felkészítés és gyakorlati repülõ-
kiképzés végrehajtása érdekében a következõ

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltségé-
be tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen felügyelete
alá tartozó szervezetre, a miniszter fenntartói irányítása alá
tartozó szervezetre, valamint a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire.

(2) A repülõgép-vezetõ jelöltek képzését a kanadai Re-
pülõgép-vezetõ képzési program (NATO Flying Training
in Canada, a továbbiakban: NFTC program) keretén belül
kell végrehajtani. A képzési program magában foglalja a
honi I. fázist, továbbá a Kanadában végrehajtásra kerülõ
II., III. és IV. fázist.

(3) A helikoptervezetõ képzést az NFTC programra
építve, annak képzési elemeit felhasználva kell végrehaj-
tani.

(4) Ha a helikoptervezetõ jelölt az NFTC program I. fá-
zis követelményeit sikeresen teljesítette és a repülõgép-ve-
zetõ képzésre leszerzõdött helyek feltöltöttsége lehetõvé
teszi, a kanadai II. fázisra kerül beiskolázásra. A kanadai
képzési szakasz befejezése után a helikoptervezetõi kép-
zés hazai bázison folytatódik.

(5) Ha a repülõgép-vezetõ képzésre leszerzõdött helyek
feltöltöttsége nem teszi lehetõvé a kanadai képzést, a heli-
koptervezetõi képzést a hazai bázison megszakítás nélkül
kell folytatni.

A felkészítésben és kiválogatásban részt vevõ szervek,
szervezetek feladatai

2. §

(1) A HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM
SZEF) feladatai:

a) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság (a továbbiakban: MH ÖHP) által megadott létszámke-
ret alapján elkészíti, és aláírásra felterjeszti a Kanadába
történõ kiutazáshoz és kinn tartózkodáshoz szükséges mi-
niszteri határozatokat, a HM Honvéd Vezérkar Fõnök
(a továbbiakban: HM HVKF) parancsait;

b) tárolja és kezeli a Kanadában oktatói beosztásban
lévõ repülõgép-vezetõk személyügyi gyûjtõit;

c) az MH ÖHP által megadott, az oktató és jelölt repülõ-
gép-, helikoptervezetõk járandóságaira, ellátására, juttatá-
saira vonatkozó jegyzék alapján elkészíti a vonatkozó pa-
rancsokat, intézkedéseket;

d) az MH ÖHP-vel egyeztetve a repülõ-orvosi alkal-
massági vizsgálatot követõen tervezi és koordinálja a je-
lentkezõk pályaalkalmasság-vizsgálatát;

e) az MH ÖHP által megadott jelöltek létszámának és a
kiutazásuk tervezett idõpontjának figyelembevételével
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szerzõdést köt a Kanadában végrehajtásra kerülõ nyelvi
szakmai képzésre;

f) kezdeményezi a felvételt nyert repülõgép- és helikop-
tervezetõ jelölteknek az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
(a továbbiakban: MH 86. SZHB) állományába történõ he-
lyezését, illetve az MH 86. SZHB felterjesztése alapján a
nemzetbiztonsági bevizsgálásukat;

g) kezdeményezi az NFTC program I. fázist sikeresen
teljesített repülõgép-vezetõ jelöltek rendelkezési állo-
mányba helyezését a kinntartózkodás idõszakára, még a
Kanadába történõ kiutazás elõtt;

h) tanulmányi szerzõdést köt a képzésben részt vevõ re-
pülõgép- és helikoptervezetõ jelölt állománnyal.

(2) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM KPÜ) feladatai:

a) a Tárca Védelmi Tervezési Rendszer eljárásrendjé-
nek megfelelõen, az (1+n) éves erõforrás-, költségszük-
ségleti- és kiadási igényterv alapján szerepelteti a tárca
költségvetésében a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynök-
ség (a továbbiakban: HM FLÜ) és a HM Védelmi Tervezé-
si Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF) szervezeteivel
való együttmûködésben a program külföldi és hazai végre-
hajtásához kapcsolódóan a forrásigényeket;

b) biztosítja a képzéshez kapcsolódó költségek elõ-
irányzat-fedezetét (képzési díj és nyelvképzés költsége);

c) elkészíti a HM tárca éves beszámoló jelentésének
összeállítása során a programmal összefüggõ kifizetések-
hez kapcsolódó éves elszámolást;

d) lebonyolítja az NFTC program repülõszakmai képzé-
si és nyelvképzési költségeinek keretgazdai jóváhagyáso-
kat követõ, pénzügyi rendezését;

e) elkészíti a repülõgép- és helikoptervezetõ képzéshez
kapcsolódó gazdasági elemzéseket, tanulmányokat.

(3) A HM FLÜ feladatai:
a) az MH ÖHP-vel együttmûködve tervezi a hazai kép-

zéssel összefüggõ költségeket;
b) biztosítja a programban szolgálatot teljesítõ repülõ-

gép- és helikoptervezetõ jelölt és oktató állomány kanadai
ellátásához kapcsolódó költségeket a nemzeti támogatás
rendszerén keresztül;

c) az MH ÖHP Repülõ Felkészítési Osztály (a további-
akban: MH ÖHP RFO) igénye alapján, vele együttmûkö-
désben – Kanadába történõ kiutazása elõtt – végzi a jelöl-
tek, illetve az oktatói állomány célfelkészítését az ideigle-
nes külföldi szolgálatot teljesítõ, valamint külföldi tanul-
mányokat folytató személyek utaztatásának, ellátásának és
kinntartózkodásának rendjével kapcsolatban;

d) tervezi és szervezi a Kanadába kiutazó jelölt és okta-
tói állomány ki- és hazautazásait, illetve végzi a képzésre
vonatkozó Egyetértési nyilatkozat (Memorandum of Un-
derstanding between the Department of National Defence
of Canada and the Ministry of Defence of the Republic of
Hungary Concerning the Hungarian Participation in the
NATO Flying Training in Canada Program, DND Identifi-
cation No: 2002022397; a továbbiakban: MOU) figyelem-

bevételével a lakhatási és életkörülmények, valamint a ma-
gyarországi kapcsolattartáshoz szükséges feltételek bizto-
sítását, elkészíti az e feladatokra vonatkozó elemi költség-
vetési tervjavaslatot;

e) a képzés hazai fázisán végrehajtásra kerülõ helikop-
tervezetõi képzéssel kapcsolatban végrehajtja a képzésbe
bevonásra kerülõ (polgári) helikopterekre vonatkozó
beszerzési eljárást;

f) szolgáltatói szerzõdést köt a közbeszerzési eljárás
nyertesével annak érdekében, hogy biztosítottak legyenek
a gyakorlati képzés idõszakára a képzésbe bevont helikop-
terek.

(4) A HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM KTF) feladatai:

a) együttmûködve a HM SZEF-fel, valamint az MH
ÖHP RFO-val, megtervezi és biztosítja a képzésre történõ
pályára irányítás kommunikációs költségeit;

b) a HM SZEF-fel, valamint az MH ÖHP RFO-val tör-
tént egyeztetés után elkészítteti és folyamatosan biztosít-
tatja a szóróanyagokat, tájékoztató kiadványokat, képeket,
tablókat a pályára irányító rendezvényeken való megjele-
nésekhez;

c) évente tervezi és biztosítja a feladattal összefüggés-
ben a részére jóváhagyásra került elõirányzat terhére az
MH ÖHP RFO által szervezett Pályára Irányító Repülõtá-
borok (továbbiakban: PIR) költségeit;

d) az MH ÖHP RFO-val együttmûködve tervezi és
biztosítja az NFTC programra vonatkozó weboldal
(www.nftc.hu) karbantartását, fejlesztését és frissítését.

(5) A HM KTF a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató
Kht.-nál kezdeményezi:

a) a szóróanyagok, tájékoztató kiadványok, képek és
tablók legyártását, elkészítését és folyamatos biztosítását a
pályára irányító rendezvényeken való megjelenéseknél, az
MH ÖHP RFO-val történt egyeztetés után;

b) a pályára irányítással kapcsolatos kiadványok határ-
idõre történõ megjelentetését.

(6) Az MH ÖHP feladatai:
a) minden év november 30-ig a HM SZEF-fel közösen

elkészíti a repülõgép- és helikoptervezetõi képzésre törté-
nõ pályára irányítás illetve a hazai fázis logisztikai tervét,
és felterjeszti jóváhagyásra;

b) minden évben felméri a repülõgép- és helikopterve-
zetõ utánpótlási igényt, amely alapján elkészíti, és a HM
SZEF részére felterjeszti az éves beiskolázási tervet;

c) bizottságot állít fel, amely a jelölt kiképzés I. fázisá-
nak befejeztével javaslatot tesz a kanadai képzésre történõ
beiskolázására vonatkozóan;

d) a repülõ- és helikoptervezetõ jelöltek Kanadába tör-
ténõ kiutazása elõtt a HM SZEF részére felterjeszti a jelöl-
tek kiutazásához szükséges adatokat;

e) az oktatók, repülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek
kanadai képzésével kapcsolatban a HM SZEF részére fel-
terjeszti az esetlegesen felmerülõ kinntartózkodás meg-

514 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



hosszabbításához szükséges miniszteri határozatokra, HM
HVKF parancsaira vonatkozó igényeket;

f) tervezi a hazai képzéssel összefüggõ költségeket, és
azt megküldi a HM FLÜ-nek;

g) tervezi, és a HM KPÜ által számára biztosított keret-
bõl biztosítja a helikoptervezetõ képzéssel összefüggõ
költségeket.

(7) A dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
feladatai:

a) a Repülõorvosi Egészségvizsgáló és Kutató Intézet,
Repülõorvosi Alkalmassági Vizsgáló Osztály feladatai:

aa) az MH ÖHP RFO által megküldött igény alapján
végrehajtja a kanadai képzésre kiutazó oktatók, re-
pülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek kiutazás
elõtti éves repülõ-orvosi alkalmasságának vizsgá-
latát és elbírálását;

ab) a kiutazás elõtti éves repülõ-orvosi alkalmassági
vizsgálat eredményérõl kiállít, és a kiutazó oktató-
nak és jelöltnek átad olyan angol nyelvû repülõ-
egészségügyi dokumentumot, mely megfelel az
NFTC kanadai fázisának megkezdéséhez megha-
tározott repülõorvosi minõsítési elõírásnak;

b) a Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Inté-
zetének feladata – az MH ÖHP RFO által megküldött
igény alapján – a kanadai képzésre kiutazó oktatók, repü-
lõgép- és helikoptervezetõ jelöltek kiutazás elõtti vizsgá-
lata és elbírálása.

Elméleti felkészítés

3. §

(1) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a további-
akban: ZMNE) feladatai:

a) a Nyelvi Intézet az MH ÖHP RFO tervei szerint:
aa) végrehajtja a repülõgép- és helikoptervezetõ je-

löltek angol nyelvi felkészítését az NFTC program
I. fázis elméleti felkészítésének keretében;

ab) végrehajtja a repülõgép- és helikoptervezetõ je-
löltek angol nyelvi vizsgáztatását a STANAG
6001 3.3.3.3. követelményei szerint;

ac) az NFTC program I. fázis nyelvi képzési blokkjá-
nak befejeztével végrehajtja a jelöltek teljesítmény
értékelését, és átadja azt az MH ÖHP RFO-nak;

b) a Repülõ és Légvédelmi Intézet:
ba) az MH ÖHP RFO tervei alapján, vele együttmû-

ködésben végrehajtja a repülõgép- és helikopter-
vezetõ jelöltek repülõmûszaki elméleti felkészíté-
sét;

bb) az MH ÖHP RFO bevonásával elkészíti és a fel-
merülõ igényeknek megfelelõen korszerûsíti az
oktatók és jelöltek repülõmûszaki elméleti képzé-
séhez szükséges okmányokat, képzési dokumentu-
mokat, tanterveket, tantárgyi programokat;

bc) az MH ÖHP RFO együttmûködésével végrehajtja
a helikoptervezetõ oktatókra és jelöltekre vonat-
kozó repülõmûszaki elméleti felkészítést;

bd) végrehajtja a repülõgép-vezetõ jelöltek fizikai
felkészítését, és a kiképzés I. fázisa testnevelési
képzési blokkjának befejeztével a jelöltek felmé-
rését a T4 követelménynek megfelelõen;

be) végrehajtja a jelölt kiképzés I. fázisa, illetve a he-
likoptervezetõi elméleti és fizikai képzés képzési
blokkjának befejeztével a jelöltek teljesítményér-
tékelését, és azt adja át az MH ÖHP RFO-nak.

(2) Az MH ÖHP RFO feladatai:
a) tervezi, szervezi és ellenõrzi a repülõgép- és helikop-

tervezetõ jelöltek repülõmûszaki elméleti felkészítését és
kiképzését a kidolgozott követelmények és alapelvek alap-
ján;

b) tervezi, szervezi és végrehajtja a repülõgép- és heli-
koptervezetõ jelöltek repülõ-szakmai elméleti felkészí-
tését;

c) elkészíti és korszerûsíti az oktatók és jelöltek elméleti
képzéséhez szükséges okmányokat, képzési dokumentu-
mokat, tanterveket, tantárgyi programokat;

d) tervezi, szervezi és koordinálja a repülõgép- és heli-
koptervezetõ jelöltek elméleti képzésének képzési szak-
anyaggal való ellátását, az erre biztosított költségkeretek
felhasználását;

e) tervezi, szervezi és ellenõrzi az ejtõernyõs és mentõ-
eszköz kiképzést;

f) naprakész kimutatást vezet a hazai és a külföldi kép-
zésben részt vevõ repülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek-
rõl és tanulmányi munkájukról;

g) fenntartja képességét a légi közlekedésrõl szóló
1995. XCVII. törvényben elõírtak szerinti képzés és vizs-
gáztatás végrehajtására;

h) minden év június 30-ig megadja az elméleti képzés-
ben részt vevõknek a képzési követelményeket és a tanóra-
igényt;

i) tervezi, szervezi, és repülõ szakmailag felügyeli, vala-
mint ellenõrzi a PIR táborokat;

j) közremûködik a repülõgép- és helikoptervezetõ je-
löltek pszichikai, fizikai fejlesztésében és a honvédelmi
nevelésében;

k) tervezi, szervezi a repülõgép- és helikoptervezetõ je-
lölt állomány Kanadába történõ kiutazása elõtti, az ideig-
lenes külföldi szolgálatot teljesítõ, valamint a külföldi ta-
nulmányokat folytató személyek utaztatásának, ellátásá-
nak és kinntartózkodásának rendjérõl szóló tájékoztatást;

l) a jelölti kiképzés I. fázisának befejeztével javaslatot
tesz a kanadai képzésre történõ beiskolázására vonatko-
zóan;

m) a helikoptervezetõ jelölti képzés befejeztével javas-
latot tesz a végzett helikoptervezetõ elsõ beosztásba helye-
zésére vonatkozóan;

n) fenntartja a merev- és forgószárnyas légi jármûvekre
vonatkozó CPL (Commercial Pilot Licence) képzési és
vizsgáztatási jogosultságát;
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o) együttmûködik a hazai képzéssel összefüggõ költsé-
gek tervezésében;

p) együttmûködik a repülõgép- és helikoptervezetõ
utánpótlási igény felmérésében, és arról jelentést küld az
MH ÖHP-nek az éves Beiskolázási terv elkészítése érde-
kében.

(3) Az MH 86. SZHB feladatai:
a) kijelöli a Kiképzõ repülõszázad oktatói állományát,

illetve egy 4 fõs helikoptervezetõi oktatói állományt a re-
pülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek felkészítési felada-
taira;

b) az MH ÖHP RFO-val együttmûködve tervezi, szer-
vezi a Kiképzõ repülõ század és a kijelölt helikoptervezetõ
oktatói állomány repülõszakmai továbbképzéseit;

c) részt vesz a repülõkiképzéshez szükséges kiképzési
dokumentumok, repülõ kiképzési tervek elkészítésében,
korszerûsítésében és rendszeres felülvizsgálatában;

d) biztosítja az általa kijelölt oktatói állományt a repülõ-
szakmai továbbképzéseken;

e) biztosítja a jelöltek részvételét az elméleti képzésen;
f) kezdeményezi a jelöltek nemzetbiztonsági bevizsgá-

lásának végrehajtását;
g) az MH ÖHP RFO tervei alapján részt vesz a repülõ-

gép- és helikoptervezetõ jelöltek felkészítésében.

Gyakorlati repülõkiképzés

4. §

(1) Az MH ÖHP RFO feladatai:
a) az MH 86. SZHB parancsnokával együttmûködésben

végzi a repülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek gyakorlati
válogató repülõkiképzésének tervezését, szervezését;

b) szakmailag felügyeli a repülõgép- és helikopterveze-
tõ jelöltek kiválasztásában és elõképzésében részt vevõ
szakállomány munkáját;

c) nyilvántartja és elemzi a repülõgép- és helikopterve-
zetõ jelöltek repülési feladatait értékelõ lapokat, figyelem-
mel kíséri elõmenetelüket;

d) részt vesz a repülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek
repülési ellenõrzéseiben;

e) az MH ÖHP RFO repülõ-hajózó állománya fenntartja
oktatói jártasságát és érvényes szakszolgálati engedélyét a
gyakorlati válogató repülõkiképzésbe, illetve a helikopter-
vezetõi képzésbe bevont légi jármû típusokon;

f) az MH 86. SZHB parancsnokának bevonásával elké-
szíti a gyakorlati repülõkiképzéshez, illetve a szimuláto-
ron végrehajtásra kerülõ képzéshez szükséges kiképzési
dokumentumokat, repülõ kiképzési terveket, végrehajtja
ezek rendszeres felülvizsgálatát és korszerûsítését;

g) felügyeli a kanadai gyakorlati repülõkiképzés bizto-
sítására Kanadában tartózkodó oktatók tevékenységét;

h) az MH 86. SZHB parancsnokával együttmûködésben
végzi a jelöltek gyakorlati repülõkiképzésének tervezését
és szervezését;

i) szakmailag irányítja a jelölt képzésbe bevont oktatói
állomány tevékenységét;

j) tervezi, szervezi és végrehajtja a repülõgép- és heli-
koptervezetõ jelöltek szimulátor képzését.

(2) Az MH 86. SZHB feladatai:
a) biztosítja a képzésbe bevont oktatói állomány, a repü-

lõgép-, illetve helikoptervezetõ jelöltek részvételét a gya-
korlati repülõkiképzésen;

b) a Kiképzõ repülõszázad állományának a jelölt kikép-
zés I. fázisában végrehajtandó feladatai:

ba) végrehajtja a repülõgép- és helikoptervezetõ je-
löltek válogató repülõkiképzését;

bb) részt vesz a repülõgép- és helikoptervezetõ jelöl-
tek repülési oktatásában;

bc) a Kiképzõ repülõszázad oktatói állománya fenn-
tartja oktatói jártasságát és érvényes szakszolgálati
engedélyét a válogató repülõkiképzésbe bevont lé-
gijármû típuson;

bd) végrehajtja a repülõgép- és helikoptervezetõ je-
löltek repülõtechnikai értékelését, és azt átadja az
MH ÖHP RFO-nak;

c) a helikoptervezetõi képzésbe bevont oktatói állo-
mány feladatai a jelölt képzés idõszakában:

ca) végrehajtja a helikoptervezetõ jelöltek gyakorlati
repülõkiképzését;

cb) részt vesz a gyakorlati repülések végrehajtásához
szükséges és elõírt okmányok elkészítésében a fel-
merülõ igényeknek megfelelõ korszerûsítésében;

cc) fenntartja oktatói jártasságát és érvényes szak-
szolgálati engedélyét a repülõkiképzésbe bevont
légijármû-típuson;

cd) a helikoptervezetõi képzés befejeztével végre-
hajtja a helikoptervezetõ jelöltek repülõtechnikai
értékelését, és azt átadja az MH ÖHP RFO-nak.

A repülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek
képzési folyamata

5. §

(1) A repülõgép-vezetõ jelöltek képzési folyamata:
a) a repülõgép-vezetõ jelöltekre vonatkozó állományba

vételi folyamatot, a felvételi eljárás rendjét, illetve a kato-
nai alapképzést a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján
kell végrehajtani;

b) az elméleti képzés magába foglalja a repülõ szakmai
képzést, az angol nyelvi felkészítést, illetve a fizikai felké-
szítést;

c) az elméleti képzést – az MH ÖHP RFO tervei sze-
rint – a ZMNE, illetve az MH ÖHP RFO oktatói állománya
hajtja végre;

d) a gyakorlati képzés magába foglalja a válogató repü-
lõkiképzésbe bevont légi jármûre történõ típus felkészí-
tést, a földi elõkészítést, illetve a válogató repülõkiképzés
végrehajtását;

516 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



e) a gyakorlati képzést – az MH ÖHP RFO tervei sze-
rint – az MH 86. SZHB oktatói állománya hajtja végre;

f) az NFTC program I. fázis gyakorlati repülõ kiképzés
során a repülõgép- és helikoptervezetõ jelöltek repülési el-
lenõrzéseit az MH ÖHP RFO oktatói állománya hajtja
végre;

g) a jelöltek az NFTC program I. fázisának végrehajtása
után – a bizottságnak a jelöltek kiválasztásra vonatkozó
javaslata alapján – az MH ÖHP parancsnok döntésének
megfelelõen kerülnek beiskolázásra az NFTC program ka-
nadai fázisaira;

h) az NFTC program kanadai fázisain végrehajtásra ke-
rülõ képzést a két állam között megkötött Egyetértési nyi-
latkozat (MOU) szabályozza.

(2) A helikoptervezetõ jelöltek képzési folyamata:
a) a helikoptervezetõ jelöltekre vonatkozó felvételi eljá-

rási, illetve katonai alapképzés megegyezik az NFTC
programra beiskolázandó repülõgép-vezetõ jelöltekre je-
lenleg is alkalmazottakkal;

b) a program hazai, I. fázisában végrehajtott elméleti
felkészítés és gyakorlati repülõkiképzés megegyezik a re-
pülõgép-vezetõ jelöltekre vonatkozókéval;

c) a helikoptervezetõ jelöltek az NFTC program I. fázis
sikeres befejezése után utaznak ki Kanadába, ahol a nyelvi
felkészítést követõen megkezdik tanulmányaikat a prog-
ram II. fázisán;

d) a kanadai képzési szakasz befejezése után a helikop-
tervezetõi képzés a hazai bázison (Szolnok) folytatódik;

e) abban az esetben, ha a helikoptervezetõ jelölt az
NFTC program I. fázis követelményeit teljesítette, de a le-
szerzõdött képzési helyek hiánya miatt a kanadai képzés
további fázisaira nem kerülhet beiskolázásra, akkor képzé-
sét hazai bázison, megszakítás nélkül folytatja;

f) a helikoptervezetõi elméleti felkészítést a ZMNE – az
MH ÖHP RFO és az MH 86. SZHB kijelölt oktatói állo-
mányának bevonásával – hajtja végre;

g) a helikoptervezetõi gyakorlati repülõkiképzés az el-
méleti felkészítés képzési követelményeinek befejezése
után kerül végrehajtásra, jelöltként 45 óra (70 óra azon je-
lölteknek, akik nem lettek kiküldve az NFTC program
II. fázisára) repülési idõvel;

h) a gyakorlati képzést – az MH ÖHP RFO tervei sze-
rint – az MH 86. SZHB oktatói állománya hajtja végre, a
polgári szolgáltatótól bérelt helikopterek alkalmazásával
(külsõ szolgáltató igénybevételével);

i) a repülési ellenõrzéseket az MH ÖHP RFO oktatói
állománya hajtja végre.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a kanadai
repülõgép-vezetõi képzésre történõ elméleti felkészítés és
gyakorlati repülõkiképzés 2007–2019 között történõ vég-
rehajtásáról szóló 38/ 2007. (HK 8.) HM utasítás hatályát
veszti.

(3) A képzés során az esetlegesen felmerülõ túlmunká-
val kapcsolatos többletköltségeket az érintett katonai szer-
vezetek az ezen a címen jóváhagyott költségvetési elõ-
irányzat terhére biztosítják.

(4) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél bekö-
vetkezõ jogutódlás esetén a jogutód szervezetek jelen uta-
sítás rendelkezései alapján járnak el.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
20/2008. (HK 6.) HM VTISZÁT

i n t é z k e d é s e
a STANAG 4107 8. kiadás alkalmazásáról

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

NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasításban foglal-
takra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

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



2. A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési és inf-
rastrukturális szakállamtitkár 137/2007. (HK 22.) ratifiká-
ciós közleménye, illetve a 2007. július 6-án kihirdetett
NATO szabványosítási egyezmény hatálybaléptetése
alapján bevezetésre és alkalmazásra kerül a STANAG
4107 (8. kiadás) „MUTUAL ACCEPTANCE OF GO-
VERNMENT QUALITY ASSURANCE AND USAGE
OF THE ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLI-
CATIONS (AQAP) – (Kormányzati minõségbiztosítás
kölcsönös elfogadása és a szövetséges minõségbiztosítási
kiadványok használata)” címû szabványosítási egyez-
mény.

3. Az egyezmény rendeltetése:
a) meghatározni azon folyamatokat, eljárásokat, felada-

tokat és feltételeket, amelyek alapján védelmi termékek
kölcsönös Állami Minõségbiztosítását (GQA – Govern-

ment Quality Assurance) elvégezheti egy NATO tagor-
szág kijelölt szervezete egy másik NATO tagország vagy
NATO szervezet kérése alapján;

b) egységesíteni a Szövetségi Minõségbiztosítási Kiad-
ványok (Allied Quality Assurance Publication – AQAP)
kidolgozását, modernizálását és alkalmazását minõségbiz-
tosítási elvek figyelembevételével a védelmi termékek be-
szerzése területén.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4107 Egységesítési Egyezményt ren-
deljék meg a HM FLÜ TI Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
63/2008. (HK 6.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2008. március 15-i ünnepségekkel összefüggõ

feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
61 /2008. (HK 6.) HM HVKF

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

gépjármûbaleset-vizsgáló tevékenység rendjérõl

A honvédelemrõl és Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel
a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásá-
ról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet 727.1 pontjában
és a Magyar Honvédség személyi és technikai állományát
érintõ közúti közlekedési balesetek esetén követendõ eljá-
rásról szóló 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedésben
foglaltakra, a Magyar Honvédség gépjármûbaleset-vizs-
gáló tevékenység rendjére az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) személyi állományára.

2. A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továb-
biakban: HM HKF) által meghatározottak figyelembevé-
telével, a baleset-vizsgáló tevékenység MH szintû koordi-
nálását és felügyeletét az MH Logisztikai Ellátó Központ
Közlekedésbiztonsági Részlege (a továbbiakban: MH
LEK KBR) látja el, az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság (a továbbiakban: MH ÖHP) Haditechnikai Fõnökség
szakmai irányítása mellett.

3. Az MH LEK KBR a 2. pontban meghatározottak vég-
rehajtása érdekében a következõ MH szintû feladatokat
végzi:

a) szakmai felügyeletet gyakorol a katonai gépjár-
mû-baleseti helyszínelõ szolgálatok tevékenysége felett;

b) részt vesz a különösen súlyos balesetek1 helyszínelé-
sében, illetve kivizsgálásában;

c) a HM HKF felkérése alapján részt vesz a szakterület
vonatkozásában a központi (helyõrség-parancsnoki) ellen-
õrzésekben;

d) a HM HKF által jóváhagyott terv alapján tervezi,
szervezi és végrehajtja a központi közlekedésbiztonsági
ellenõrzéseket;

1 Különösen súlyos baleset: halálos kimenetelû, valamint a Magyar Köz-
társaság honvédelmi miniszterét, államtitkárát, szakállamtitkárait, HM Hon-
véd Vezérkar fõnökét és helyettesét, HM fõosztályvezetõit, a HM szervek
vezetõit (vezérigazgatókat), az MH Összhaderõnemi Parancsnokság pa-
rancsnokát és helyetteseit, illetve a HM HVKF közvetlen alárendeltségében
lévõ szervezetek parancsnokait érintõ személyi sérüléssel járó közlekedési
balesetek.



e) illetékességébe tartozó körben végzi a helyõrségi
gépjármû-fõellenõrök és katonai gépjármû-baleseti hely-
színelõk, valamint a helyõrség kommendánsok szakmai
képzését és továbbképzését;

f) javaslatot tesz a gépjármû-baleset helyszínelés és köz-
úti gépjármû rendészeti ellenõrzés technikai berendezései,
eszközei fejlesztésére és beszerzésére;

g) kialakítja a gépjármû-baleseti, a közúti gépjármû-
rendészeti és szabálysértési információs jelentési rend-
szert, végzi azok fenntartását és továbbfejlesztését;

h) feldolgozza, elemzi és értékeli a gépjármû-baleseti
jelentések, szabálysértések és közúti gépjármû-rendészeti
intézkedések adatait, az ezekbõl levonható következte-
tések alapján ezek megelõzését szolgáló javaslatokat dol-
goz ki;

i) elkészíti a katonai felsõ vezetés és a Magyar Honvéd-
ség Közlekedésbiztonsági Tanács elnökségének és tagjai-
nak informálásához szükséges idõszakos jelentéseket és
tájékoztatókat;

j) kapcsolatot tart fenn és együttmûködik az illetékes
rendõri, igazságügyi és balesetmegelõzési szervezetekkel;

k) részt vesz a közlekedésbiztonságra vonatkozó tudo-
mányos kutatásban, elõsegíti a tapasztalatok MH rendsze-
rébe való felhasználását;

l) szakterületét illetõen meghatározott jogkörben képvi-
seli a Magyar Honvédséget az állami szerveknél, illetve
szakmai kapcsolatot tart a külföldi katonai balesetmegelõ-
zési szervezetekkel;

m) részt vesz az Országos Balesetmegelõzési Bizottság
szakbizottságai munkájában, elõsegíti az ott hozott ajánlá-
sok és határozatok honvédségben történõ bevezetését;

n) részt vesz az MH egészére vonatkozó, a területet érin-
tõ szabályozó intézkedések, szakutasítások, szabályzatok
kidolgozásában.

4. Az MH LEK parancsnoka az MH LEK KBR állomá-
nyából heti váltással 1 fõs készenléti szolgálatot vezényel.

5. A készenléti szolgálat megnevezése: MH ügyeletes
gépjármûbaleset-vizsgáló.

6. Az MH LEK a jóváhagyott szolgálatvezénylést, a
tárgyhónapot megelõzõen legalább öt nappal az MH Köz-
ponti Ügyeletének, az MH ÖHP, valamint a HM HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó érintett katonai szerve-
zetek részére megküldi.

7. A készenléti szolgálatba vezényelt személyeket a ka-
tonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, vala-
mint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján
készenléti díj illeti meg.

8. Az ügyeletes baleset-vizsgálói készenléti szolgálat
ellátásához az MH LEK egy darab megkülönböztetõ jel-
zéssel ellátott gépjármûvet biztosít.

9. Különösen súlyos gépjármû-baleset esetén az MH
Központi Ügyelet, illetve a területileg illetékes egység
(hadmûveleti) ügyeletes szolgálat távbeszélõn azonnal ér-
tesíti az MH ÖHP hadmûvelet ügyeleti szolgálatát, aki
dönt az ügyeletes gépjármûbaleset-vizsgáló kirendelé-
sérõl.

10. A készenléti szolgálatba vezényelt személy kirende-
lés esetén együttmûködik az alkalmazási körlet szerint il-
letékes honvédségi helyszínelõvel, szükség esetén átveszi
és folytatja az intézkedést.

11. A Magyar Honvédség személyi és technikai állomá-
nyát érintõ közúti közlekedési balesetek esetén követendõ
eljárásról szóló 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedés
Melléklete alapján, figyelemmel az MH LEK KBR jelen
intézkedésben meghatározott feladataira, Budapesten és
Pest megye kijelölt területén a katonai gépjármû-baleseti
helyszínelõi feladatokat kizárólagosan az MH Támogató
Dandár végzi.

12. Ez az intézkedés a közzétételét követõ hónap elsõ
napján lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály

fõosztályvezetõjének
1/2008. (HK 6.) HM HKF

i n t é z k e d é s e
a 4/2006. (HK 23.) HM HKF intézkedéssel kiadott

„Az általános és speciális lõkiképzés rendszere”
(Nyt. szám: 998/753.) címû kiadvány módosításáról

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 4/2006. (HK 23.) HM HKF intézkedéssel kiadott
„Az általános és a speciális lõkiképzés rendszere”
(Nyt. szám: 998/753. a továbbiakban: fõnökségi kiadvány)
címû kiadvány módosítására az alábbi:

intézkedést

adom ki:

1. A 4/2006. (HK 23.) HM HKF intézkedéssel kiadott
fõnökségi kiadvány 345. oldal 4. pont 1–3 bekezdései he-
lyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A lõ- és kézigránátdobó gyakorlatokon a segélynyújtás
szintje a tényleges kockázat kezelésének megfelelõen
lehet:

– elsõ orvosi segély vagy emelt szintû elsõ szaksegély;
– elsõ szaksegély.
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).

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 435. oldalon a lõgyakorlatok egészségügyi biztosí-
tása táblázat utolsó sorából az „Elsõ szaksegély”-t törölni
és helyette felvenni az „Elsõ orvosi segély” vagy „Emelt
szintû elsõ szaksegély” szövegrészeket.

3. A 346–347. oldalon a lõgyakorlatok egészségügyi
biztosítása táblázatban az elsõ orvosi segély kiegészül a
„vagy emelt szintû elsõ szaksegély” szövegrésszel.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

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

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

74/2008. (HK 6.) MH ÖHP
p a r a n c s a

cikkszámos szolgálati könyvek hatálytalanítására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a 93/2006. (HK. 18.) HM
utasítás 15. § (1) bekezdésben foglaltakra, a HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ)
vezérigazgatójának 228/6/2008. ATKI MRO ügyiratára,
továbbá a 69/2008. MH ÖHP PK parancsban kijelölt bi-
zottság által 19/37/2008. számon tett javaslatra, az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) jogelõd szervezetei által kiadott cikkszámos szolgá-
lati könyvek hatálytalanítására az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A 69/2008. MH ÖHP PK parancsban kijelölt bizott-
ság a feladatát végrehajtotta, a HM FLÜ-vel történt egyez-
tetést követõen javaslatát a kivonásra kerülõ cikkszámos
szolgálati könyvekre vonatkozóan kidolgozta.
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2. A bizottság javaslataival egyetértve, figyelembe véve a tényt, hogy az érintett szabályzatok rendszerbõl kivont esz-
közökre, illetve már nem alkalmazott eljárásokra vonatkoznak, az alábbiakban felsorolt cikkszámos szolgálati könyve-
ket hatályon kívül helyezem:

Fsz.
Nyilvántartási

szám
Tárgy

Kezelési
bejegyzés

1. Élm/2.
A D-346.07 típusú vízszállító gépkocsi mûszaki leírása, kezelési,
karbantartási és csapatjavítási utasítása

2. Gjmû/103. D-944 páncélozott szállító harcjármû javítási utasítása

3. Gjmû/104. D-944 páncélozott szállító harcjármû alkatrész katalógusa

4. Gjmû/116. TMZ-DE 104 típusú aggregát anyagismereti és igénybevételi utasítása

5. Gjmû/117. MAZ-543 típusú gépjármû anyagismereti és igénybevételi utasítása

6. Gjmû/118.
Az elektromos és rádiójavító mûhelygépkocsi mûszaki leírása, kezelési és
karbantartási utasítása

7. Gjmû/15. D-442 gépjármû javítási utasítása

8. Gjmû/153.
MAZ-537 típusú jármû mûszaki leírása és igénybevételi szakutasítása
I. rész (jármû mûszaki leírása)

9. Gjmû/154.
MAZ-537 típusú jármû mûszaki leírása és igénybevételi szakutasítása
II. rész (jármû igénybevétele)

10. Gjmû/155. MAZ-537 gépkocsi csapatjavítási szakutasítása

11. Gjmû/156. MAZ-537 gépkocsi csapatjavítási szakutasítása II. könyv

12. Gjmû/158.
GT-MU lánctalpas szállító jármû anyagismereti és igénybevételi
szakutasítása

13. Gjmû/161. GM-123 harcjármû csapatjavítási szakutasítása

14. Gjmû/162. GM-124 harcjármû csapatjavítási szakutasítása I. rész

15. Gjmû/163. VPV lánctalpas vontató jármû üzemeltetési szakutasítása

16. Gjmû/164.
BRM-1K parancsnoki felderító harcjármû mûszaki leírás és üzemeltetési
szakutasítás I. rész

17. Gjmû/167.
BRM-1K felderítõ harcjármû mûszaki leírása és igénybevételi
szakutasítása II. rész 2. könyv

18. Gjmû/168.
BRM-1K felderítõ harcjármû mûszaki leírása és igénybevételi
szakutasítása II. rész 1. könyv

19. Gjmû/20. Gépkocsik és lánctalpas jármûvek elektromos berendezése

20. Gjmû/21. D-442 gépjármû alkatrész katalógusa

21. Gjmû/22. D-442 gépjármû anyagismereti és igénybevételi utasítása

22. Gjmû/23. Módosítás és kiegészítés a “Gépjármû karbantartási utasításhoz”

23. Gjmû/29. Az LO-1800A és LO-2500 gépjármûvek javítási utasítása

24. Gjmû/30.
A gépkocsi karbantartó mûhelygépkocsi mûszaki leírása és kezelési
utasítása

25. Gjmû/34.
Háromtengelyes gépkocsi (ZISZ-151) javítási utasítása egység javító
mûhelyekben I-II. rész

26. Gjmû/36. ZISz-151 terepjáró tehergépkocsi mûszaki leírása és üzemeltetési utasítása

27. Gjmû/37.
A harckocsi fegyveres és különleges berendezés javító mûhelygépkocsi
mûszaki leírása és kezelési utasítása
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Fsz.
Nyilvántartási

szám
Tárgy

Kezelési
bejegyzés

28. Gjmû/38.
D-944 páncélozott szállító harcjármû anyagismereti és igénybevételi
utasítása

29. Gjmû/39.
Csepel-130, 300 és 350 típusú tehergépkocsik csapatjavítási utasítása
(Egységek javító mûhelyei részére)

30. Gjmû/45. BRDM felderító páncélgépkocsi kezelési és karbantartási utasítása

31. Gjmû/48. Gépjármû karbantartási utasítás

32. Gjmû/50. Gépmûhely gépkocsi mûszaki leírása és kezelési utasítása

33. Hír/105. Málházási utasítás a híradó csapatok részére

34. Hír/108.
Magaslégköri atomrobbantás hatása a rádió és vezetékes híradásra
(tervezet)

35. Hír/112.
Az R-325 rövidhullámú zavaróállomás kezelési utasítása és mûszaki leírása Titkos!

2015.12.31.

36. Hír/121.
Az R-378 rövidhullámú rádiózavaró állomás kezelési utasítása Titkos!

2015.12.31.

37. Hír/124. Az 5D97-A kabin mûszaki leírása Titkos!

38. Hír/127. Az R-412 A(F) rádiórelé állomás mûszaki leírása Titkos!

39. Hír/128. R-323 URH vevõkészülék kezelési utasítása Titkos!

40. Hír/129. R-351M univerzális irányító berendezés kezelési utasítása Titkos!

41. Hír/13. R-118 BMV rádióállomás javítási utasítása

42. Hír/130. R-314 vevõkészülék mûszaki leírása és üzemeltetési utasítása Titkos!

43. Hír/133. Az R-412 A(F) rádiórelé-állomás I-279M készülék mûszaki leírása Titkos!

44. Hír/134.
Az R-412 A(F) rádiórelé-állomás I-236M-1 és I-236M-2 készülékeinek
mûszaki leírása

Titkos!

45. Hír/135. Az R-412 A(F) rádiórelé állomás I-246M vevõkészülék mûszaki leírása Titkos!

46. Hír/136.
Az R-412 A(F) rádiórelé állomás kezelési szakutasítása II. rész (mûveleti
lapok)

Titkos!

47. Hír/140. Hadmûveleti híradó normák Titkos!

48. Hír/16. A VD-11, VD-21 és VD-32 vezéroszcillátor kezelési utasítása

49. Hír/19. R-154-2 vevõkészülék javítási utasítása

50. Hír/203. Segédlet a géptávírászok kiképzéséhez

51. Hír/204.
Segédlet a páncélozott szállító harcjármûvek kiadó berendezésének
kezeléséhez és híradásuk megszervezéséhez (tervezet)

52. Hír/206.
VT- 1-4, VT-5 távírócsatlakozók és az ATSZ távvezérlõ készülék javítási
utasítása

53. Hír/219. Az EKIG hírközpont kezelési utasítása

54. Hír/248. Az R-146A mozgó hírközpont mûszaki leírása és kezelési utasítása

55. Hír/249. R-407 rádió adó-vevõ készülék mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

56. Hír/251. A PELENG-JUM-2 rádióadó hangolási szakutasítása

57. Hír/254. A PELENG-JUM-2 rádióadó mûszaki leírása, kezelési szakutasítása

58. Hír/255.
A “GIACINT” referencia-aszcillátor mûszaki leírása és kezelési
szakutasítása
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Fsz.
Nyilvántartási

szám
Tárgy

Kezelési
bejegyzés

59. Hír/257.
A KSzR-5 mérõmûszer készlet mûszaki leírása, kezelési és hitelesítési
szakutasítása

60. Hír/260. A PAR-8SzSz irányadó állomás mûszaki kiszolgálási szakutasítása

61. Hír/261.
A VSzR-8U egyenirányító berendezés mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása

62. Hír/262. IN egység mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

63. Hír/265. Az R-846, R-847, R-847-RM rádióállomások üzemeltetési szakutasítása

64. Hír/266. Az R-870M rádióvevõ mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása

65. Hír/267.
Az R-846, R-847, R-847-RM rádióállomások mûszaki leírása I. rész
(Rádióállomások fõbb mûszaki adatai a P2 szerkezeti egység)

66. Hír/268.
Az R-846, R-847, R-847-RM rádióállomások mûszaki leírása II. rész
(A P1, P13, P3, P7T, P21, P16, P9, P11, P17, P18, 21M, P4M-II, P5-II,
P14. szerkezeti egységek)

67. Hír/269.
Az R-846, R-847, R-847-RM rádióállomások kiszolglási szakutasítása
(technológiai alapok)

68. Hír/27. Akkumulátorok kezelési utasítása

69. Hír/270. PAR-8 SzSz rádióállomás mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

70. Hír/272.
KK-12 M-G tábori távbeszélõ központ mûszaki leírása és kezelési
szakutasítása

71. Hír/273. Az R-873 rádióvevõ mûszaki leírása és alkatrészjegyzéke

72. Hír/274. Rajzalbum az R-873 rádióvevõ mûszaki leírásához

73. Hír/275. A V-12, V-36, V-48 vevõfrekvenciás komplexumok kezelési szakutasítása

74. Hír/276.
A KNSz-IPM-2 fényirányadó állomás mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása

75. Hír/277. Az R-880 M rádióvevõ mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

76. Hír/280. Az 5D97-A kabin (ábraalbum)

77. Hír/281. A „3000-1 antenna utánfutó” mûszaki leírása

78. Hír/283. A V-2-M-1 rádió-vevõközpont kezelési szakutasítása

79. Hír/285. 5Ja62, 5Ja63 rádiórelé állomás mûszaki leírása I. könyv

80. Hír/29. Az R-118 BMV rûdióállomás kezelési utasítása

81. Hír/291. A KHK-23 távbeszélõ központ kezelési szakutasítása

82. Hír/296. R-871 rádióvevõ mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

83. Hír/302. A könnyûvezeték gép építõfelszerelés (KÉFIG) kezelési szakutasítása

84. Hír/303. R-873 rádióvevõ kezelési szakutasítása

85. Hír/307. Az R-864, R-847, R-847RM rádióállomások alkatrészjegyzéke

86. Hír/309. H-7/G légvédelmi harcálláspont gépkocsi kezelési szakutasítása

87. Hír/310. A-1M-L11/G hírközpont kezelési szakutasítása

88. Hír/311. A „2000-1 típusú erõsáramú utánfutó” kezelési szakutasítása

89. Hír/312. A „2000-1 típusú erõsáramú utánfutó” mûszaki leírása

90. Hír/313. A „3000-II antenna utánfutó” mûszaki leírása

91. Hír/315. Az R-872 rádióvevõ mûszaki leírása és kezelési szakutasítása
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92. Hír/317. Az R-313M2 rádióvevõ készülék mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

93. Hír/319. Az EK rendszerû hírközpontok kezelési szakutasítása

94. Hír/320. A V-10/G vevõgépkocsi kezelési szakutasítása

95. Hír/328. A P-327-3 vivõfrekvenciás berendezés kezelési szakutasítása

96. Hír/329. A P-303 vivõfrekvenciás berendezés kezelési szakutasítása

97. Hír/335.
A VO-71 és a VO-71E oszcillátorok mûszaki leírása és kezelési
szakutasítása

98. Hír/336.
Kiegészítés az R-846, R-847, R-847-RM rádióállomások mûszaki
leírásához és kezelési szakutasításához

99. Hír/337. A V-2 berendezés mûszaki leírása

100. Hír/338. A V-3 berendezés mûszaki leírása

101. Hír/344. Rózsa rádiópelengátor mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

102. Hír/349. A V-4 tápegység mûszaki leírása és kezelési szakutasítása

103. Hír/351. Az I-O referencia-oszcillátor mûszaki leírása

104. Hír/352. 2-OM (2-1M) egység mûszaki leírása I. rész

105. Hír/353. A 3-OM1 tápegység mûszaki leírása

106. Hír/354. A P-327 vivõfrekvenciás berendezés mûszaki leírása

107. Hír/362. A 2-OM (2-1M) készülék mûszaki leírása II. rész

108. Hír/363. A 2-OM (2-1M) készülék mûszaki leírása III. rész

109. Hír/364. Az R-136M rádióadó mûszaki leírása

110. Hír/365. A 4-OM készülék mûszaki leírása

111. Hír/366. Az 5-OM1 készülék mûszaki leírása

112. Hír/367. A 9-OM készülék mûszaki leírása

113. Hír/368. A PAR-10 rádióállomás kezelési szakutasítása

114. Hír/369. A disztancia-1 berendezés II. rész (táblázatok, ábrák)

115. Hír/37. Az R-102M rádióállomás kezelési utasítása

116. Hír/370.
A disztancia-1 berendezés mûszaki leírása I. rész (kezelési és mûszaki
kiszolgálási szakutasítás)

117. Hír/371. Az ATNV-G építõ- és bázisgépkocsi mûszaki leírása, javítási szakutasítása

118. Hír/373. P-303 vivõfrekvenciás berendezés mûszaki leírása I. rész

119. Hír/374.
A P-303 vevõfrekvenciás berendezés mûszaki leírása II. rész (kapcsolási
rajzok, alkatrész- és készletjegyzék)

120. Hír/388. R-137X rádióállomás kezelési szakutasítása

121. Hír/389. VISzP-75 T kihelyezett indikátorrendszer mûszaki leírása I. kötet

122. Hír/39. Az R-154-2 vevõkészülék kezelési utasítása

123. Hír/390. VISzP-75 T kihelyezett indikátorrendszer mûszaki leírása II. kötet

124. Hír/391. A TVR-12/G rendezõ gépkocsi kezelési szakutasítása

125. Hír/392.
Szakutasítás a híradó anyagi-technikai biztosítás feladatainak
végrehajtására

126. Hír/395. Az R-414/G rádiórelé-állomás kezelési szakutasítása
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127. Hír/397. A GK/G géptávíró-központ rendszergépkocsi kezelési szakutasítása

128. Hír/5. Átvivõ csévék mûszaki leírása és kezelési utasítása

129. Hír/54. P-193M távbeszélõ központkapcsoló kezelési utasítása

130. Hír/55. R-102M rádióállomás adókocsi híradó eszközének javítási utasítása

131. Hír/6. Az átugrató szûrõ elvi mûködése és kezelési utasítása

132. Hír/63. R-102M rádióállomás vevõkocsi híradó eszközeinek javítási utasítása

133. Hír/77. Utasítás az R-401, R-403 és R-405-1 rádiórelé állomások javítására

134. Hír/8. SzT-2M és SzTA-2M géptávíró kezelési utasítása

135. Hír/85. A VT 1-4 távíró csatlakozó kezelési utasítása

136. Hír/91. VT-5 távírócsatlakozó kezelési utasítása

137. Hír/94. SZAE-62 antennaerõsítõ kezelési utasítása

138. Hír/97. R-405 rádiórelé állomás kezelési utasítása

139. Lé/109.
Utasítás a légvédelmi lövészetek számára (SZTRELA-2-M) Kézi
légvédelmi rakétakomplexum felépítése, kezelése, alkalmazása

Titkos!

140. Lé/119.
Harci munka szakutasítás I. rész A P-40M1 (P-40A1, P-40A) távolságmérõ
és az 1Sz12M1 (1Sz12A1, 1Sz12A) felderítõ és célmegjelölõ
lokátorállomások harci munkája

141. Lé/121.
Lõszabályok és harci munka szakutasítás a sztrela-10M légvédelmi
rakétaalegységek részére

142. Lé/15.
Rövid emlékeztetõ a 23 mm-es ZSZV-4 önjáró légvédelmi gépágyú
üzemeltetéséhez és kiszolgálásához

143. Lé/25.
Ábraalbum a 37 mm-es könnyû légvédelmi ágyú technikai leírásához
(utánnyomás)

144. Lé/46. A ZSZU-57-2 önjáró légvédelmi ágyús üteg tüzharcszolgálati utasítása

145. Lé/6.
Az 57 mm-es könnyû légvédelmi tüzérség lõszabályzata II. rész
(ZSZU57-2 önjáró légvédelmi löveggel felszerelt alegységek - egységek)

146. Lé/8. Az 57 mm-es könnyû légvédelmi tüzérség lõbszabályzata I. rész

147. Lé/89.
A csapatlégvédelmi tüzérezredparancsnok és a hadosztály légvédelmi
fõnök mozgó harcálláspontjának mûszaki leírása és kezelési utasítása

Titkos!

148. Léfe/10.
23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és kezelési
utasítása XI. rész (kezelési utasítás) 2. kötet

149. Léfe/11.
23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és kezelési
utasítása VIII. rész (SzEP elektromos táprendszer mûszaki leírása)

150. Léfe/113. A 9V88E gyártmány mûszaki leírása és kezelési utasítása

151. Léfe/114. A 9V25M ellenõrzõkocsi üzemeltetési utasítása

152. Léfe/116.
A 9F616M1 gyakorló berendezés mûszaki leírása és üzemeltetési utasítása
(rajzalbum)

153. Léfe/117. 9V25M ellenõrzõ kocsi mûszaki leírása 2. könyv (ábraalbum)

154. Léfe/118. A 9V810M1 ellenõrzõ berendezés mûszaki leírása

155. Léfe/129.
A 9V810M1 ellenõrzõ berendezés mûszaki leírása és üzemeltetési utasítása
(ábraalbum)

156. Léfe/130. 9V25M ellenõrzõ kocsi mûszaki leírása 1. könyv
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157. Léfe/132. Az AD-5-T/230 aggregátor leírása és kezelési utasítása

158. Léfe/24.
Lõtáblázat a 23 mm-es ZU-2 ikercsövü légvédelmi gépágyú számára földi
célra repesz-romboló-gyújtó-fényjelzõ és PCT gyújtó-fényjelzõ lövedék

159. Léfe/243.
PRV-11 magasságmérõ rádiólokátor mûszaki leírás és kezelési utasítás
(IV. rész I. kötet Rajzalbum)

160. Léfe/25. 23 mm-es ZSzU-4 önjáró gépágyú ellenõrzési és beszabályozási utasítása

161. Léfe/256.
A SZTRELA-2M(9K32M) kézi légvédelmi rakéta komplexum mûszaki
leírása és üzemeltetési utasítása

162. Léfe/261.
P-40A-1 (1Sz12A-1 és 1RL128D-1) felderítõ és célmegjelölõ rádiólokátor
állomás mûszaki leírása I-II. kötet

Titkos!
2010.12.31.

163. Léfe/262.
P-40A-1 (1Sz12A-1 és 1RL128D-1) felderítõ és célmegjelölõ rádiólokátor
állomás mûszaki leírása III-IV-V. kötet

Titkos!
2010.12.31.

164. Léfe/263.
P-40A-1 (1Sz12A-1 és 1RL128D-1) felderítõ és célmegjelölõ rádiólokátor
állomás üzemeltetési utasítás I-II. kötet

Titkos!
2010.12.31.

165. Léfe/264.
P-40A-1 (1Sz12A-1 és 1RL128D-1) felderítõ és célmegjelölõ rádiólokátor
állomás üzemeltetési utasítás III. kötet Emlékeztetõ a kezelõállomány
részére Utasítás az állomás vasúti szállítására

Titkos!
2010.12.31.

166. Léfe/265.
P-40A-1 (1Sz12A-1 és 1RL128D-1) felderítõ és célmegjelölõ rádiólokátor
állomás mûszaki leírása Ábraalbum I-II.. kötet

Titkos!
2010.12.31.

167. Léfe/266.
P-40A-1 (1Sz12A-1 és 1RL128D-1) felderítõ és célmegjelölõ rádiólokátor
állomás mûszaki leírása Ábraalbum III-IV. kötet

Titkos!
2010.12.31.

168. Léfe/267.
P-40A-1 (1Sz12A-1 és 1RÉ128D-1) felderítõ és célmegjelölõ rádiólokátor
állomás üzemeltetési utasítás Ábraalbum

Titkos!
2010.12.31.

169. Léfe/275.
P-40A rádiólokátor állomás feszültség és oszcillogram táblázat Titkos!

2010.12.31.

170. Léfe/28.
23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú ellenõrzési beszabályozási
utasítása

171. Léfe/29.
23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú ellenõrzési és
beszabályozási utasítása

172. Léfe/336.
Az NRZ-Sz10-1 (1RL246-10-1) földi rádiólokációs felismerõ berendezés
mûszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás

Titkos!
2010.12.31.

173. Léfe/337. Elektronikus tervtábla 1L15-1 mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása

174. Léfe/351.
A 23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú leírása és kezelési
utasítása I. rész (általános rész)

175. Léfe/352.
A 23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és
kezelési utasítása III. rész 1RL33 tûzvezetõ rádiólokátor állomás mûszaki
leírása

176. Léfe/353.
A 23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és
kezelési utasítása VI. rész SzRP lõelemképzõ berendezés mûszaki leírása
és elvi kaocsolási rajzai

177. Léfe/354.
A 23 mm-es ZSzU-4 típusú önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és
kezelési utasítása VII. rész A célirány- és a löveg koordináta-átalakítók, a
giroszkóp-egység és az optikai irányzó-berendezés mûszaki leírása

178. Léfe/355.
A 23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és
kezelési utasítása X. rész Kezelési utasítás 1. kötet
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179. Léfe/356.
A 23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és
kezelési utasítása (ábragyûjtemény)

180. Léfe/357.
A 23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és
kezelési utasítása. XII. rész A TVR gyakorlóberendezés mûszaki leírása,
kezelési utasítása és kapcsolási rajzai

181. Léfe/358.
A 23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú fegyverzeti rész szerelési
utasítása

182. Léfe/451. 3M8 gyártmány üzemeltetési szakutasítása IV. rész (szállítás 3M8-IE-4)

183. Léfe/6.
23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és kezelési
utasítása. II. rész (AZP-23 légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és
ábraalbuma)

184. Léfe/7.
23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és kezelési
utasítása IX. rész (ATN A-2 navigációs berendezés mûszaki leírása)

185. Léfe/78.
Lõtáblázat a 85 mm-es 1939M közepes légvédelmi ágyú számára (földi
célokra)

186. Léfe/8.
23 mm-es ZSzU-4 önjáró légvédelmi gépágyú mûszaki leírása és kezelési
utasítása V. rész A 2E2 irányzószerkezetek mûszaki leírása és elvi
kapcsolási rajzai

187. Léfe/83. A 23 mm-es ZU-2 ikercsövû légvédelmi gépágyú javítási utasítása

188. Léfe/88. ZDN egyméteres sztereótávmérõ leírása és kezelési utasítása

189. Léfe/92.
Lõtáblázat a 14,5 mm-es egycsövû iker és négycsövû légvédelmi
géppuskák számára (ZPU-1, ZPU-2 és ZPU-4)

190. Löfe/11. Utasítás és anyagismeret a kézigránátok és gyújtópalackok számára

191. Löfe/15.
Utasítás a 7,62 mm-es DP és DPM golyószóró és a 7,62 mm-es DT és
DTM harckocsi géppuskák javítására

192. Löfe/20.
Tûrési táblázat a 7,62 mm-es DP és RDP golyószóró, valamint a Gorjunov
géppuska javításához és technikai ellenõrzéséhez

193. Löfe/32. 7,62 mm-es RPD golyószóró javítási utasítása

194. Löfe/42. A 7,62 mm-es RPD golyószóró leírása és kezelési utasítása

195. Löfe/50. A 7,62 mm-es KGKT géppuska javítási utasítása

196. Löfe/6. Lõkiképzési utasítás (LÕUT-38) A DP golyószóró

197. Mû/104. KMT-5 aknataposó felszerelése Titkos!

198. Mû/208.
Az LKSZ könnyûvázas és a KVSZ-A hullámlemezes óvóhelyek leírása,
kezelési és tárolási utasítása

199. Mû/217. MDK-2 fedezékásó gép anyagismereti és üzemeltetési utasítása

200. Mû/218. A mûszaki gépek vezetése és a velük végzendõ munkák

201. Mû/229. MDK-2M fedezékásó gép leírása és üzemeltetési utasítása

202. Mû/42. Karbantartási és javítási utasítás a BTM-hez

203. Mû/69. A BAT gyorsjáratú buldózer kezelési utasítása

204. Mû/71. A BTM gyorsjáratú lánctalpas árokásógép kezelési utasítása

205. Pc/10.
Közepes harckocsi és BTSZ-2 harckocsivontató vízalatti átkelõ
készletének anyagismereti, szerelési és igénybevételi utasítása

206. Pc/12. Tüzelés harckocsiból
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207. Pc/2. A T-54A harckocsi anyagismereti és igénybevételi utasítása

208. Pc/27. BMP-1 harcjármû mûszaki leírása és igénybevételi szakutasítása I. kötet

209. Pc/28. BMP-1 harcjármû mûszaki leírása és igénybevételi szakutasítása II. kötet

210. Pc/29. UTD-20 motor anyagismereti és üzemeltetési szakutasítása

211. Pc/3. A VPV lánctalpas vontató jármû mûszaki leírása

212. Pc/31. BMP-1 harcjármû csapatjavítási szakutasítása

213. Pc/34. Harckocsi lõelmélet (tankönyv)

214. Pc/35. Harckocsi fegyverek szerkezeti alapjai (tankönyv)

215. Pc/36. Páncélos lõutasítás. Harckocsiból való tüzelés szabályai

216. Pc/39. T-34 harckocsi igénybevételi és karbantartási utasítása

217. Pc/42.
BMP-1 gyalogsági harcjámrû-vezetõi oktatói-gyakorló berendezés
anyagismereti és igénybevételi szakutasítása

218. Pc/55. Harckocsi lõutasítás. A harckocsi fegyvereinek kezelése

219. Pc/6. T-55 AM harckocsi anyagismereti és igénybevételi szakutasítása

220. Pcfe/17.
Harckocsira felszerelhetõ BTU buldózer szerkezeti leírása és üzemeltetési
utasítása

221. Pcfe/201.
1Cs8,5/11, 2Cs8,5/11 és 4Cs8,5/11 típusú diesel-motorok anyagismereti és
igénybevételi utasítása

222. Pcfe/215. A közepes harckocsik csapatjavítási utasítása II. rész

223. Pcfe/217. Harckocsi elektromos berendezések hibafelvétele és javítása (segédlet)

224. Pcfe/223.
A közepes harckocsik a VT-55A és JVBT-55A harckocsi vontatók víz
alatti átkelõ készletének anyagismereti, szerelési és igénybevételi utasítása

225. Pcfe/226. TNA-3 navigációs berendezés mûszaki leírása és igénybevételi utasítása

226. Pcfe/235.
A harckocsi karbantartó mûhelygépkocsi mûszaki leírása és kezelési
utasítása

227. Pcfe/236.
BMP-1 harcjármûbe beépített 2A28 típusú 73 mm-es simacsövû ágyú
mûszaki leírása és igénybevételi utasítása

228. Pcfe/248.
A 152 mm-es 2Sz3M önjáró tarack anyagismereti és igénybevételi
szakutasítása 2. könyv

229. Pcfe/249.
A 152 mm-es 2Sz3M önjáró tarack anyagismereti és igénybevételi
szakutasítása 3. könyv

230. Pcfe/250.
Az 1V116 belsõ beszélgetõ berendezés mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása

231. Pcfe/253. A 9Sz428 irényító rendszer mûszaki leírása

232. Pcfe/254. GM-123 harcjámrû anyagismereti szakutasítása

233. Pcfe/255. GM-123 harcjámrû igénybevételi szakutasítása

234. Pcfe/256. GM-124 harcjármû anyagismereti szakutasítása

235. Pcfe/257. A GM-124 harcjármû igénybevételi szakutasítása

236. Pcfe/261.
A GM-426U (P-40) harcjármû mûszaki leírása és igénybevételi
szakutasítása I. rész I. kötet (harcjármû mûszaki leírása)

237. Pcfe/262. A 426/u (P-40) harcjármû mûszaki leírása és igénbevételi szakutasítása
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238. Pcfe/263.
A GM-426u (P-40) harcjármû mûszaki leírása és igénybevételi
szakutasítása I. rész III. kötet A harcjármû TASzT-készletében lévõ
eszközök használata)

239. Pcfe/265.
A GM-575 lánctalpas harcjármû csaõatjavítási szakutasítása II. rész
Mûszaki követelmények a fõdarabok és alkatrészek hibafelvételére és
javítására

240. Pcfe/27. T-34 harckocsi alkatrész katalógusa

241. Pcfe/270.
UASz-1 univerzális automatikus kijelzõk mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása

242. Pcfe/28. A közepes harckocsi mûszaki állapotának meghatározása

243. Pcfe/33. Közepes harckocsik csapatjavítási utasítása (elsõ rész)

244. Pcfe/35. Harcjármûvek elektromos berendezése

245. Pcfe/36. A harckocsik javításának technológiája

246. Pcfe/37. Gépkocsik és lánctalpas jármûvek javítása (tansegédlet)

247. Pcfe/39. V-2 típusú motorok alkatrész katalógusa

248. Pcfe/65. 426-U (P-40) harcjármû mûszaki leírása és igénybevételi utasítása II. rész

249. Relfe/101. 1V57 számítógép üzemeltetési szakutasítása

250. Relfe/102. 1V57 számítógép programozási szakutasítása

251. Relfe/103. 1V57 számítógép mûszaki leírása III. kötet (memória egységek)

252. Relfe/104. 1V57 számítógép mûszaki leírása I. kötet

253. Relfe/105. 1V57 számítógép mûszaki leírása II. kötet

254. Relfe/106.
Az 1V57 számítógép BP-5M tápegységének mûszaki leírása és
üzemeltetési szakutasítása

255. Relfe/107. 1RL238 berendezés üzemeltetési szakutasítása 2. kötet

256. Relfe/108. 1RL233 berendezés mûszaki leírása VIII. kötet

257. Relfe/109. A POSzT-3M felderítõ állomás középjavítási szakutasítása

258. Relfe/110.
Emlékeztetõ a kezelõk részére az 1L21 berendezés üzemeltetéséhez
(szállítási szakutasítás)

259. Relfe/111. Emlékeztetõ az üemeltetéshez az 1RL237 berendezés kezelõi részére

260. Relfe/112. 1RL237 berendezés üzemeltetési szakutasítás IV. kötet

261. Relfe/113. 1BL237 berendezés üzemeltetési szakutasítása V. kötet

262. Relfe/114. Az 1L21 berendezés rajzgyûjteménye és alkatrészjegyzéke

263. Relfe/118. 1RL233 berendezés 1. számú rajzgyûjtõ

264. Relfe/119. 1RL233 berendezés 2. számú rajzgyûjtõ

265. Relfe/120. 1RL233 berendezés 3. számú rajzgyûjtõ

266. Relfe/121. 1RL233 berendezés 4. számú rajzgyûtõ

267. Relfe/122. 1RL25M, 1RL238. Az illesztõ berendezés rajzgyûjtõje

268. Relfe/123.
5C55K, 5C55M modulációs-demodulációs berendezés a PPK-U mûszer
rajzgyûjtõje

269. Relfe/124. 5C55M modulációs-demodulációs berendezés a PPR mûszer rajzgyûjtõje

270. Relfe/125. 1V57 számítógép 1. számú rajzgyûjtõ
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271. Relfe/126. 1V57 számítógép 2. számú rajzgyûjtõ

272. Relfe/127. 1RL25M berendezés 2. számú rajzgyûjtemény

273. Relfe/128.
1RL25M berendezés emlékeztetõ a kezelõállomány részére, szakutasítás
a vasúti szállításra

274. Relfe/129. 1RL233 berendezés üzemeltetési szakutasítás II. kötet

275. Relfe/130. 5C55K modulációs-demodulációs berendezés mûszaki leírása

276. Relfe/131.
5C55K, 5C55M modulációs-demodulációs berendezés a PPK-U mûszer
mûszaki leírása

277. Relfe/132. 5C55K modulációs-demodulációs berendezés kezelési szakutasítás

278. Relfe/133. 5C55M modulációs-demodulációs berendezés mûszaki leírása

279. Relfe/134. IRL233 berendezés üzemeltetési szakutasítása III. kötet

280. Relfe/135. IRL233 berendezés mûszaki leírása V. kötet

281. Relfe/136. IRL233 berendezés mûszaki leírása VI. kötet

282. Relfe/137. IRL233 berendezés mûszaki leírása VII. kötet

283. Relfe/138. 1RL238 berendezés 2. számú rajzgyûjtõ

284. Relfe/139. 1RL238 berendezés 3. számú rajzgyûjtõ

285. Relfe/140. 1RL238, 1RL235 . Az illesztõ berendezés üzemeltetési szakutasítása

286. Relfe/141. 5C55M modulációs-demodulációs berendezés üzemeltetési szakutasítása

287. Relfe/142. 1RL238 berendezés üzemeltetési szakutasítás 3. kötet

288. Relfe/143. 5C55M modulációs-demodulációs berendezés mûszaki leírása

289. Relfe/144.
Emlékeztetõ az 1RL238 berendezés kezelõállománya részére az állomás
üzemeltetéséhez. Vasúti szállítási szakutasítás

290. Relfe/146. 1RL-237 zavaróállomás 1. számú rajzgyûjtõ

291. Relfe/147. 1RL-237 zavaróállomás 2. számú rajzgyûjtõ

292. Relfe/148. 1RL-237 zavaróállomás 3. számú rajzgyûjtõ

293. Relfe/149. 1RL-237 zavaróállomás 4. számú rajzgyûjtõ

294. Relfe/150. 1RL-237 zavaróállomás 5. számú rajzgyûjtõ

295. Relfe/151. AKUP-22 rádiótechnikai zavarást irányító központ mûszaki leírás II. kötet

296. Relfe/152. AKUP-22 rádiótechnikai zavarást irányító központ mûszaki leírás III. kötet

297. Relfe/153.
AKUP-22 rádiótechnikai zavarást irányító központ mûszaki leírása
IV. kötet

298. Relfe/154. SzPN-40 zavaró állomás üzemeltetési szakutasítása

299. Relfe/155. SzPN-40 zavaró állomás ábraalbuma

300. Relfe/156. SzPN-40 zavaró állomás mûszaki leírása

301. Relfe/157. SzPO-8 zavaró állomás rajzalbuma

302. Relfe/158. SzPO-8 zavaró állomás mûszaki leírása

303. Relfe/159. SzPO-8 zavaró állomás üzemeltetési utasítása

304. Relfe/160.
SzPO-8M zavaró állomás üzemeltetési szakutasítás, mûszaki
adatgyûjtemény

305. Relfe/161. SzPO-8M zavaró állomás üzemeltetési szakutasítás
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306. Relfe/162. SzPO-8M zavaró állomás 1. számú rajzgyûjtõ

307. Relfe/163.
AKUP-22 rádiótechnikai zavarást irányító központ üzemeltetési
szakutasítás I. kötet

308. Relfe/164. SzPO-8M - SzPN-40 zavaró állomás illesztõ berendezés mûszaki leírása

309. Relfe/165. SzPO-8M zavaró állomás mûszaki leírása (ábraalbum)

310. Relfe/166. AKUP-22 rádiótechnikai zavarást irányító központ mûszaki leírása I. kötet

311. Relfe/167. SzPN-40 zavaró állomás 1. számú rajzgyûjtõ

312. Relfe/168. Az RRZ/G rádiórelé zavaróállomás mûszaki leírása és kezelési utasítása Titkos!

313. Relfe/169.
A „LEFOGÓ-1A” radiórelé zavaróállomás mûszaki leírása és kezelési
utasítása

Titkos!

314. Relfe/170. SzPR-1 rádiógyújtó zavaró állomás mûszaki leírása

315. Relfe/171. SzPR-1 rádiógyújtó zavaró állomás üzemeltetési szakutasítása

316. Relfe/173. SzPO-8M zavaró állomás mûszaki leírás

317. Relfe/174.
CSLZ/G csapatlégvédelmi zavaróállomás mûszaki leírása, üzemeltetési,
csapatjavítási és karbantartási szakutasítása

Titkos!

318. Relfe/175. SzPN-30 zavaró állomás mûszaki leírás IV. kötet

319. Relfe/176. SzPN-30 zavaróállomás üzemeltetési szakutasítása II. kötet

320. Relfe/177. SzPN-30 zavaróállomás üzemeltetési szakutasítása III. kötet

321. Relfe/178. SzPN-30 zavaróállomás üzemeltetési szakutasítása I. kötet

322. Relfe/179. SzPN-30 zavaróállomás mûszaki leírása II. kötet

323. Relfe/182. SzPN-30 zavaróállomás mûszaki leírása III. kötet

324. Relfe/183. SzPN-30 zavaróállomás mûszaki leírása VI. kötet

325. Relfe/262.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek mûszaki leírása és
kezelési szakutasítása I. kötet

326. Relfe/263.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek mûszaki leírása és
kezelési szakutasítása II. kötet

327. Relfe/270.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek javítási
szakutasítása KPS-1300 folyamatvezérlõ egység

328. Relfe/271.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek javítási
szakutasítása KPS-1300 folyamatvezérlõ egység, csatlakozó kiosztások

329. Relfe/274.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek javítási
szakutasítása KVS-1300, teljesítményerõsítõ

330. Relfe/275.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek javítási
szakutasítása. A dekadikus hangolóegység

331. Relfe/278.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek javítási
szakutasítása. Antennaillesztõ berendezések

332. Relfe/279.
KSS-1300 rövidhullámú adórendszer berendezéseinek javítási
szakutasítása. A tápellátó berendezések

333. Tü/116. Tûzszolgálati és lõutasítás az SzPG-9 állványos gránátvetõhöz Titkos!

334. Tüfe/127. Az SzPG-9 állványos gránátvetõ szolgálati utasítása

335. Tüfe/140. 9P133 indítóállvány mûszaki leírása és üzemeltetési utasítása
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336. Tüfe/141.
A 9M14P1 irányítható páncéltörõ rakéta mûszaki leírása és üzemeltetési
utasítása

337. Tüfe/144. A 9Sz446 (9P132) irányító rendszer mûszaki leírása

338. Tüfe/146. A 9Sz446 (9P133) irányító rendszer mûszaki leírása (ábraalbum)

339. Tüfe/149.
Ábraalbum a 9P133 indítóállvány mûszaki leírásához és üzemeltetési
szakutasításához

340. Tüfe/152.
IV15 osztályparancsnoki harcjármû mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása I.

341. Tüfe/153.
1V15 osztályparancsnoki harcjármû mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása II. (ábraalbum)

342. Tüfe/158.
1V13 üteg elsõtiszti harcjármû mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása I. könyv

343. Tüfe/159.
1V13 üteg elsõtiszti harcjármû mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása II. könyv (rajzalbum)

344. Tüfe/160.
1V14 ütegparancsnoki harcjármû mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása I. könyv

345. Tüfe/161.
1V14 ütegparancsnoki harcjármû mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása II. könyv (rajzalbum)

346. Tüfe/164.
Az 1V16 harcjármû mûszaki leírása, üzemeltetési szakutasítása és
technikai kiszolgálása 1. könyv

347. Tüfe/165. Az 1V16 harcjármû ábraalbuma II. könyv

348. Tüfe/2. A 76 mm-es 1942M ágyú Szolgálati utasítás

349. Tüfe/23.
Utasítás a 76 mm-es 42M ágyú és az 57 mm-es 43M páncéltörõ ágyú
csapatjavítására

350. Tüfe/24. Utasítás a 122 mm-es 38M tarack csapatjavítására

351. Tüfe/25. Utasítás a 152 mm-es 43M tarack csapatjavítására

352. Tüfe/252. A 122 mm-es 1938M tarack hegyi lõtáblázata 4. kiadás

353. Tüfe/253. A 152 mm-es 43M tarack lõtáblázata

354. Tüfe/259. 57 mm-es (1943M) páncéltörõ ágyú lõtáblázata

355. Tüfe/26. Utasítás a 152 mm-es tarack javítására

356. Tüfe/260. 120 mm-es 43M aknavetõ mûszaki leírása és kezelési utasítása

357. Tüfe/273. Hegyi lõtáblázat a 120 mm-es 1938 és 1943M aknavetõk részére

358. Tüfe/276. A 85 mm-es (D-44) ágyú lõtáblázata

359. Tüfe/30. Hegyi lõtáblázat a 85 mm-es (D-44) ágyúhoz

360. Tüfe/312. A BM-21 sorozatvetõ anyagismereti és kezelési utasítása

361. Tüfe/313. A BM-21 sorozatvetõ ábraalbum

362. Tüfe/314. Kiegészítés a 122 mm-es 38/68M tarack csapatjavításához

363. Tüfe/315. Az SzPG-9 állványos gránátvetõ javítási utasítása

364. Tüfe/320.
Szakutasítás a 9P133 gyártmány 2.számú technikai szemléjének
végrehajtására és a csoportos TASZT készlet használatára
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365. Tüfe/350.
A 9K72 rendszer üzemeltetési szakutasítása VII. kötet A 8K14 gyártmány
külsõ megvizsgálása, hermatikus csomagolása és egységcserék
végrehajtása

366. Tüfe/353.
A 152 mm-es 2Sz3M önjáró tarack anyagismereti és üzemeltetési
szakutasítása 1. könyv

367. Tüfe/355.
152 mm-es 2Sz3M önjáró tarack anyagismereti és üzemeltetési utasítása
4. könyv (152 mm-es 2A33 tarack)

368. Tüfe/356.
152 mm-es 2Sz3M önjáró tarack anyagismereti és üzemeltetési
szakutasítása 5. könyv Ábraalbum

369. Tüfe/377. A BM-21 sorozatvetõ középjavítási szakutasítása

370. Tüfe/378. A BM-21 sorozatvetõ középjavítási szakutasítása (Ábraalbum)

371. Tüfe/38. Lõtáblázat a 76 mm-es 42M ágyú számára

372. Tüfe/4. Tüzérismeret. 152 mm-es 43M tarack Szolgálati utasítás

373. Tüfe/401. Hegyi lõtáblázat a 152 mm-es 2Sz3 (2Sz3M) önjáró tarackhoz (LT-153H)

374. Tüfe/43.
Lõtáblázat a 122 mm-es 31. és 31/37M hadtest ágyúhoz (3. kiegészített
kiadás)

375. Tüfe/44.
Lõtáblázat a 152 mm-es 37M tarackágyú és a 152 mm-es 10/34M ágyú
számára

376. Tüfe/45.
Hegyi lõtáblázat a 76 mm-es 42M ágyú, a 76 mm-es 39M ágyú és a
76 mm-es 42/43M rohamlöveg számára

377. Tüfe/46. Lõtáblázat a 120 mm-es 38M és 43M aknavetõk részére

378. Tüfe/47. Hegyi lõtáblázat a 152 mm-es 38M tarack számára III. rész

379. Tüfe/76. A 85 mm-es (D-44) hadosztály ágyú anyagismerete

380. Tüfe/79. A 85 mm-es (D-44) hadosztály ágyú javítási utasítása (rajzalbum)

381. Tüfe/82. 122 mm-es 38M tarack lõtáblázat

3. A hatályon kívül helyezett minõsített szolgálati könyveket a katonai szervezetek az MH Geoinformációs Szolgálat
Szabályzatszerkesztõ és Kiadó Osztállyal történt elõzetes egyeztetés után szállítsák be a Szabályzatraktárba.

4. A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyveket a katonai szervezetek a HM és MH Titokvédelmi és Ügyviteli
Szabályzat (Ált/3.) elõírásai szerint bizonylatolva saját hatáskörükben semmisítsék meg.

5. Jelen parancs az aláírás napján lép hatályba.*

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

* A parancs aláírásának napja 2008. március 10.
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dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Megrendelés Irodai papírok beszerzése
HM FLÜ/ÁBP

ÁPISZ-BUDAPIÉRT Rt.
(10244043-2-42)

6 086,5 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2008.03.10.

Szállítási Számítógépek, notebookok szállítása
HM FLÜ/RUFUSZ

Computer Kft.
(12374574-2-43)

56 820,8 E Ft 2008.02.04 2008.02.04 2008.03.05.

Szállítási Multifunkciós kalibrátor beszerzése
HM FLÜ/Commed Trade

Kft.
7 917,5 E Ft 2008.02.07 2008.02.07 2008.04.30.

Szállítási
Gyalogsági gyorstelepítésû drótakadály
készletek beszerzése

HM FLÜ/Fer-Tex ipari
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

5 124,0 E Ft 2008.02.07 2008.02.07 2008.01.31.

Szállítási Saláta hütõpult beszerzés
HM FLÜ/WAVA

Export-Import Ker. és
Szolg.Kft.

5 935,6 E Ft 2008.02.14 2008.02.14 2008.03.31.
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A szerzõdés
megnevezése/típusa

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Szállítási Homokfal bástya készletek beszerzése
HM FLÜ/Fer-Tex ipari

Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

5 721,1 E Ft 2008.02.22 2008.02.22 2008.04.30.

Szállítási
A harcászati szimulációs rendszerek
üzemeltetéséhez szükséges monitorok és média
konverterek beszerzése

HM FLÜ/WOSS Kft.
(12031927-2-42)

12 700,8 E Ft 2008.02.28 2008.02.28 2008.03.31.

Szállítási Szódavíz automata berendezés beszerzése
HM FLÜ/Gastro Market

Kft. (11920249-2-43)
14 725,0 E Ft 2008.02.20 2008.02.20 2008.03.31.

Szállítási Mirelit termékek beszerzése
HM FLÜ/AVOCADO Kft.

(10968941-2-43)
13 260,0E Ft 2008.02.14 2008.02.14 2008.12.31.

Szállítási
Szélessávú 50 W-os teljesítményerõsítõ
beszerzése

HM FLÜ/Antilla 2000 Kft. 6 531,5 E Ft 2008.02.08 2008.02.08 2008.03.31.

Szállítási Az MH VTC rendszer fejlesztése (VSX-3000)
HM FLÜ/ KFKI Zrt.

(10407240-2-43)
5 460,0 E Ft 2008.01.29 2008.01.29 2008.03.31.

Szállítási
Az MH VTC rendszer fejlesztése (Hálózati
eszközök)

HM FLÜ/ KFKI Zrt.
(10407240-2-43)

11 687 074 Ft 2008.01.29 2008.01.29 2008.03.31.

Szállítási Az MH VTC rendszer fejlesztése (Support)
HM FLÜ/ KFKI Zrt.

(10407240-2-43)
9 739,3 E Ft 2008.01.29 2008.01.29 2008.03.31.

Szállítási
Az MH VTC rendszer fejlesztése (Tandberg
Tactical MXP)

HM FLÜ/ Silicon Kft. 9 413,9 E Ft 2008.01.29 2008.01.29 2008.03.31.

Szállítási
Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer
(EDR) szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
eszközök

HM FLÜ/KFKI
Rendszerintegrációs Kft.

(12928099-2-44)
10 858 000 Ft 2008.02.28 2008.02.28 2008.04.11.

Szállítási
Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer
(EDR) szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
eszközök beszerzése

HM FLÜ/Sagem
Magyarország Kft.
(10568723-2-41)

9 048,3 E Ft 2008.02.11 2008.02.11 2008.03.25.

Szállítási MH VIR kialakítása - (Microsoft)
HM FLÜ/Atigris
Informatikai Rt.

(11930592-2-43)
35 688,3 E Ft 2008.02.12 2008.02.12 2008.03.12.

Szállítási
Harcászati szimulációs rendszerek
üzemeltetéséhez szükséges monitorok
beszerzése

HM FLÜ/WOSS Kft. 12 700,8 E Ft 2008.02.28 2008.02.28 2008.03.28.

Szállítási HP Compaq 8510p notebook beszerzés HM FLÜ/Albacomp Zrt. 5 208,8 E Ft 2008.02.22 2008 02. 22. 2008.03.22.

Szállítási
Az MH amortizálódott számítástechnikai
eszközeinek pótlása és az MH KKB
számítástechnikai eszközi igénye

HM FLÜ/WOSS Kft.
(12031927-2-42)

20 285,3 E Ft
2008.02.27 2008.02.27 2008.03.31.

6.szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

535



A szerzõdés
megnevezése/típusa

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Szállítási
(keret)szerzõdés

SEL objektum 2008. évi tüzelõolaj szükséglet
biztosítása

HM FLÜ/MOL Magyar
Olaj és Gázipari Nyrt.

(10625790-2-44)
14 600,0 E Ft 2008.01.25 2008.01.25 2008.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/Szak Instrukt Kft.

(10814653-2-41)
17 428,6 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/Golyó Tours

(62165187-2-23)
31 253,7 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/VT-Transman
Kft. (11604213-2-07)

8 629,9 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/Áipli Busz Kft.

(12601763-2-03)
20 889,0 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10) HM FLÜ/Vargabusz Kft 9 284,0 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/Pannon
Busz-Rent Kft

18 896,0 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10) HM FLÜ/Pizolit Kft 23 167,8 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.
Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10) HM FLÜ/Hajdú Volán Zrt. 8 025,8 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/Bakony Volán

Rt. (11671158-2-19)
29 624,4 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/Balaton VOLÁN

Rt. (11324203-2-19)
30 510,6 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/HOMM Kft.

(11825876-2-41)
21 210,0 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási Személyszállítás autóbuszokkal (2008-10)
HM FLÜ/Levissimo Kft.

(12175057-2-41)
13 963,6 E Ft 2008.02.29 2008.02.29 2010.12.31.

Vállalkozási
(keret)szerzõdés

Konyhatechnikai eszközök és berendezések
felújítása

HM FLÜ/GASTRO BER
Kft. (11770893-2-43)

8 333,3 E Ft 2008. 01.29. 2008. 01.29. 2008. 04.15.

Szolgáltatási
Microsoft alapú Beszerzési Információs
Rendszer fejlesztése

HM FLÜ/Atigris
Informatikai Rt.

(11930592-2-43)
54 073,5 E Ft 2008.02.15 2008.02.15 2008.06.30.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szolgáltatás

Személygépkocsik
karbantartása, javítása és
hatósági mûszaki
megvizsgálásokra történõ
felkészítése

a) MH Kelet-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság-
15714053-1-51
b) Tormási Kft.
10269572-2-03

7200 E Ft 2007. december 21. 2007. december 21. 2008. december 31.

Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ

A szerzõdés megnevezése
(típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója
A szerzõdés értéke

(nettó E Ft)
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés
gépjármû-technikai
eszközök alkatrészei

BODLAN Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
(adószám: 13175483-2-42)

max. 7 817 2008. január 30. 2008. január 30. 2008.december 31.

Szállítási szerzõdés
gépjármû-technikai
eszközök alkatrészei

Baléder Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
(adószám: 11148782-2-09)

max. 7 817 2008. február 8. 2008. február 8. 2008. december 31.

Vállalkozási
szerzõdés

gépjármû-technikai
eszközök javítása,
szervízelése

Mobil-Szerviz Kft.
(adószám: 15701886-2-51)

max. 7 817 2008. január 22. 2008. január 22. 2008. december 31.
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KÖZLEMÉNYEK

Magyar Honvédség
Geoinformációs Szolgálat

A 2007. évben megjelentetett szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok árai

Fsz. Cikkszám/Klt. szám Cím Ár

1. Ált/23
Az MH Szolgálati Szabályzata
CD-je

1400
600

2. Ált/27 MH Összhaderõnemi doktrína 2. kiadás 1980

3. Eü/5 MH Összhaderõnemi Egészségügyi doktrína 2250

4. 4/1 Az MH Testnevelési és sportbajnokságok szakutasítása 350

5. 998/753 Az általános és speciális lõkiképzés rendszere 3200

6. 4/242 MH Katonai közelharc-kézitusa szakanyag (alapfok 1820

7. JIF-1005/2007.
Jogszabálygyûjtemény a Szolgálati szabályzathoz
CD-je

950
500

8. 333/31/2007. Sürgõsségi háborús sebészet 1800

9. 44/28/2007. Módszertani útmutató a közegészségügyi ellenõrzésrõl 400

10. 6/37/2006/HTF A NATO STANAG idõjárás-jelentések feldolgozásának rendje 720

11. 23/1/2007/HTF Munkabúvárok kézikönyve 3700

12. 23/2/2007/HTF
Szakutasítás az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott
honvédelmi célú ejtõernyõs ugrások és azokkal összefüggõ
tevékenységek szabályairól

780

13. 23/4/2007/HTF Az ENSZ Rádió-kommunikáció alapjai kiképzési segédlet 700
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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.,
faxszámon 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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet ad-
nak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs törté-
nelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormány-
programjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb tény-
anyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak
pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû használatát
Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás okta-
tói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9975 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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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


