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Jogszabályok

58/2008. (III. 26.)
Korm. rendelet

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtá-
sáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítá-
sáról 549

6/2008. (III. 11.)
HM rendelet

A hivatásos és szerzõdéses katonai beosztással járó munkakö-
rök megállapításáról 550

7/2008. (III. 18.)
HM rendelet

A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi
intézményekben történõ egészségi, pszichikai, fizikai, mun-
kaköri alkalmassági vizsgálatok végzésérõl és azok térítési dí-
jairól 554

8/2008. (III. 27.)
HM rendelet

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható el-
ismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosítá-
sáról 556

8/2008. (III. 31.)
PM–HM együttes rendelet

A katonai lajstromjelû légi jármûben felhasznált üzemanyag
petróleum, illetve az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak
és a Békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarorszá-
gon tartózkodó fegyveres erõi és polgári állománya által fel-
használt üzemanyagok adómentes beszerzésének, nyilvántar-
tásának és elszámolásának, az ilyen célra kitárolt üzemanyag
utáni felfüggesztett adó-megállapítási és adófizetési kötele-
zettség alóli végleges mentesülés részletes szabályairól, vala-
mint a külföldi államok fegyveres erõinek ellátását végzõ
szervezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére vonatkozó
elõírásokról 556

Határozatok

84/2008. (III. 15.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 560

85/2008. (III. 15.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 560

86/2008. (III. 15.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 560
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Miniszteri utasítások

23/2008. (HK 7.)
HM utasítás

Az önkéntes tartalékos rendszer mûködési tapasztalatainak
vizsgálatáról 561

24/2008. (HK 7.)
HM utasítás

A béketámogató mûveletek kategóriába sorolásáról, valamint
a devizaellátmány-kiegészítés mértékének meghatározásáról
szóló 112/2007. (HK 19.) HM utasítás módosításáról 562

25/2008. (HK 7.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról szóló
67/2005. (HK 14.) HM utasítás módosításáról 562

26/2008. (HK 7.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása
alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tar-
tásának ellenõrzésérõl 563

27/2008. (HK 7.)
HM utasítás

A haditechnikai együttmûködéssel összefüggõ feladatok vég-
rehajtásáról szóló 33/2003. (HK 10.) HM utasítás módosítá-
sáról 567

28/2008. (HK 7.)
HM utasítás

A ruházati illetménynorma 2008. évi összegeinek megállapí-
tásáról 568

29/2008. (HK 7.)
HM utasítás

Egyes HM utasítások módosításáról 577

30/2008. (HK 7.)
HM utasítás

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorhelyettesi,
dékáni, gazdasági igazgatói munkaköreinek betöltésére kiírt
pályázatok elbírálását elõkészítõ Véleményezõ Bizottság ki-
jelölésérõl 577

Államtitkári rendelkezések

30/2008. (HK 7.)
HM KF intézkedés

A NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozó elõkészí-
tésével és lebonyolításával összefüggõ pénzügyi és logiszti-
kai feladatok végrehajtásáról 577

27/2008. (HK 7.)
HM JSZÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A 2008. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátá-
sáról 577

29/2008. (HK 7.)
HM KF intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá
tartozó szervezetek köztisztviselõinek 2008. évi ruházati költ-
ségtérítése kifizetésének rendjérõl 577

32/2008. (HK 7.)
HM KF intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény 2008. évi gaz-
dálkodásáról 578

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

64/2008. (HK 7.)
HM HVKF parancs

„Az Év Katonája” kitüntetõ cím adományozásának rendjérõl 586

66/2008. (HK 7.)
HM HVKF parancs

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöke és az
alárendeltségbe tartozó vezetõi által korábban minõsített és a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum irattárában elhelyezett
minõsített iratok szakmai felülvizsgálatának végrehajtásáról 587

67/2008. (HK 7.)
HM HVKF parancs

A „Bevetési Irány 2008” gyakorlattal kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról 587

69/2008. (HK 7.)
HM HVKF parancs

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és kijelölt alárendelt-
jei elöljárói felügyeleti átfogó (hadmûveleti és fegyvernemi)
szakellenõrzésének végrehajtásáról 587
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72/2008. (HK 7.)
HM HVKF parancs

Magyar Honvédség kiképzési bázisai, létesítményei és szimu-
lációs rendszerei fejlesztésének 2008. évi feladatairól 587

84/2008. (HK 7.)
HM HVKF parancs

A Magyar Állam tulajdonában, a HM vagyonkezelésében lé-
võ Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ Várpa-
lota és Táborfalva lõ- és gyakorlótér területein megrendezésre
kerülõ Közép-európai Rally biztosításával összefüggõ felada-
tok végrehajtásáról 587

75/2008. (HK 7.)
HM HVKF parancs

A 2008. évi Magyar Honvédség szintû katonai rendészeti
képzés elõkészítésérõl és végrehajtásáról 587

68/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról történõ
mûködtetésének katonai-szakmai elõkészítése érdekében
végrehajtandó feladatokról 589

73/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Ér-
tesítési Rendszer 2008. évi rendszergyakorlatának végrehaj-
tásáról 589

74/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének szabá-
lyozásáról szóló 116/2007. (HK 20.) HM HVKF intézkedésé-
nek módosításáról 589

70/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A NATO Reagáló Erõk 12. váltásban felajánlott erõk kijelölé-
sérõl és felkészítésérõl szóló 99/2007. (HK 17.) HM HVKF
intézkedés módosításáról 589

71/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A NATO Reagáló Erõk 13. váltásban felajánlott erõk kijelölé-
sérõl és felkészítésérõl szóló 139/2007. (HK 2.) HM HVKF
intézkedés módosításáról 589

77/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszere híradá-
sának biztosításáról 590

80/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A NATO KFOR kötelékében ideiglenesen mûködõ MH Õr
és Biztosító Zászlóalj megszüntetésérõl 591

81/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A NATO kötelékében ideiglenesen mûködõ MH KFOR Szá-
zad megszüntetésérõl 592

82/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

A NATO KFOR Nyugati Többnemzetû Alkalmi Harci Köte-
lékében részt vevõ katonai szervezet megalakításáról és felké-
szítésérõl 592

83/2008. (HK 7.)
HM HVKF intézkedés

Az Állami Egészségügyi Központ folyamatos mûködésének
biztosításával kapcsolatos híradó és informatikai feladatokról
szóló 9/2008. (HK 3.) HM HVKF intézkedés módosításáról 594

9/2008. (HK 7.)
HM HVKFH intézkedés

Egységes NATO Elõírások hatálybaléptetésérõl 594

Fõnöki rendelkezések

1/2008. (HK 7.)
HM VGF intézkedés

A lakáscélú támogatások iránti igények nyilvántartásának és
besorolásának felülvizsgálatáról és rendjérõl 595

253/2008. (HK 7.)
MH HEK intézkedés

A Magyar Honvédség külföldön szolgálatot teljesítõ személyi
állományába betegforgalmi adatainak jelentési rendjérõl 596

256/2008. (HK 7.)
MH HEK intézkedés

A Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról történõ
mûködtetésének katonai-szakmai elõkészítése érdekében
végrehajtandó feladatokról 602

269/2008. (HK 7.)
MH HEK intézkedés

A fogászati ellátásról és a fogászati ellátások térítési díjainak
megállapításáról 602
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274/2008. (HK 7.)
MH HEK intézkedés

A vizitdíj, kórházi napidíj és részleges térítési díj megfizetésé-
rõl, valamint az elszámolási nyilatkozat szabályairól szóló
136/2008. (HK 5.) MH HEK intézkedés módosításáról 606

101/2008. (HK 7.)
MH ÖHP intézkedés

A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (MILAIP) cí-
mû kiadvány hatálybaléptetésérõl 606

Szerzõdések

HM Infrastrukturális Ügynökség 607

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 608

Közlemények

10/2008. (HK 7.)
HM HVKFH közlemény

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról 609
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
58/2008. (III. 26.) Korm.

rendelete
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hadigondo-
zásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott fel-
hatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
(a továbbiakban: Hdt.) végrehajtásáról szóló 113/1994.
(VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet (a továbbiakban: Szakértõi Intézet) kérelmezõ
lakóhelye szerint illetékes elsõfokú szakértõi bizottsága
(a továbbiakban: bizottság) állapítja meg a hadieredetû
fogyatkozást és az általa okozott járadék osztályba sorolás
alapját képezõ egészségkárosodás százalékos mértékét.”

(2) Az R. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés szerinti szakvélemény közokirat,
amely tartalmazza a hadieredetû fogyatkozást és az általa
okozott járadék osztályba sorolás alapját képezõ egészség-
károsodás százalékos mértékét. Ennek hiányában a jegyzõ
felhívja a Szakértõi Intézetet a szakvélemény kiegészíté-
sére.”

2. §

Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ha a jegyzõ nemzeti gondozott személyt vesz hadi-
gondozási nyilvántartásba, az errõl szóló határozat egy
példányát megküldi a Központi Igazságügyi Hivatalnak.”

3. §

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A hadirokkantat megilletõ egyösszegû térítés
összegét a Hdt. 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a kérelmezõ jelenlegi hadieredetû fogyatkozása
által okozott egészségkárosodás százalékos mértékének
figyelembevételével kell meghatározni.”

4. §

(1) Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti iratok felkutatása elsõsor-
ban annál a területileg illetékes polgármesteri hivatalnál
kezdeményezhetõ, ahol az elhunyt utolsó lakóhelye volt.
A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi
Irattárából is beszerezhetõk. Az iratkutatás ellenértékét
a Közalapítvány elõzetes megállapodás alapján téríti meg
az iratot szolgáltató részére.”

(2) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A tanúvallomás a jogosultságot megállapító jegyzõ
elõtt történhet.”

5. §

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

(2) Az R. 7. §-ának (2) bekezdésében a „...4. § (1) be-
kezdés a) és g) pontjaiban” szövegrész helyébe a „...4. §
(1) bekezdés a) és i) pontjaiban” szövegrész lép.

(3) Az R. 2. számú mellékletében az „a) jelenlegi hadi-
eredetû fogyatkozása miatti munkaképesség-csökkenése
milyen mértékû?” szövegrész helyébe az „a) jelenlegi
hadieredetû fogyatkozása miatti egészségkárosodás
milyen mértékû?” szövegrész lép.

(4) Az R. 3. számú mellékletében
a) a „Tárgy: Szakvélemény hadieredetû fogyatkozás-

ról” szövegrész helyébe a „Tárgy: Szakvélemény hadiere-
detû fogyatkozásról és az általa okozott egészségkároso-
dás mértékérõl” szövegrész, valamint

b) az „a) hadieredetû fogyatkozás miatti munkaképes-
ség-csökkenésének jelenlegi mértéke ...%” szövegrész
helyébe az „a) hadieredetû fogyatkozás miatti egészség-
károsodás jelenlegi mértéke ...%” szövegrész lép.

(5) E rendelet rendelkezései a hatálybalépése elõtt meg-
állapított járadékosztályba sorolást nem érintik.

(6) Az R. 3. §-a, 5. §-ának (3) bekezdése, 16. §-a és az
1. számú melléklete a hatályát veszti.

(7) E rendelet 1–4. §-a, 5. §-ának (2)–(4) és (6) bekezdé-
se az e rendelet hatálybalépését követõ napon a hatályát
veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ második
napon a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A honvédelmi miniszter
6/2008. (III. 11.) HM

rendelete
a hivatásos és szerzõdéses katonai beosztással járó

munkakörök megállapításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
módosításáról szóló 2007. évi XCIII. törvény 44. § (7) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
51. §-ában és az 52. §-a (1) bekezdés f) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket ren-
delem el:

1. §

A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temre terjed ki.

2. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
46. § (7) bekezdésében meghatározott katonai-szakmai
ismeretekhez kötött katonai beosztásokat a melléklet tar-
talmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet
a 6/2008. (III. 11.) HM rendelethez

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos
és szerzõdéses katonai beosztások megoszlása

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Az államtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szerv

Államtitkári Titkárság

titkárságvezetõ (ov.)

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

Katona összesen: 5

A miniszter munkáját közvetlenül segítõ és a kabinet-
fõnök közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek

Miniszteri Kabinet Titkárság

személyi titkár

Katona összesen: 1

HM Személyügyi Osztály

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

Katona összesen: 2

Egészségügyi Osztály

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

fõtiszt

Katona összesen: 3

HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

kidolgozó

Katona összesen: 32

HM Kommunikációs és Toborzó
Fõosztály

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt (ovh.)

fõtiszt

tiszt

kidolgozó

Katona összesen: 15

Jogi szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ
szervek

Szakállamtitkári Titkárság

fõtiszt (ovh.)

Katona összesen: 1

HM Jogi Fõosztály

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)
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kiemelt fõtiszt

fõtiszt

Katona összesen: 13

HM Informatikai és Információ-
védelmi Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ (fõovh.)

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

tiszt

vezetõ ügykezelõ

ügykezelõ

Katona összesen: 21

Védelempolitikai szakállamtitkár közvetlen irányítása
alatt mûködõ szervek

Szakállamtitkári Titkárság

titkárságvezetõ (ov.)

Katona összesen: 1

HM Védelempolitikai Fõosztály

osztályvezetõ (fõovh.)

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

Katona összesen: 13

HM Nemzetközi Együttmûködési
Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ (fõovh.)

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

Katona összesen: 15

Védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek

szakreferens

Szakállamtitkári Titkárság

titkárságvezetõ (ov.)

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

Katona összesen: 4

HM Védelmi Tervezési Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ (fõovh.)

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

tiszt

Katona összesen: 25

HM Védelemgazdasági Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ (fõovh.)

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

segítõ

Katona összesen: 30

Honvéd Vezérkar Fõnöke alárendeltségében mûködõ
szervek

Honvéd Vezérkar Fõnöke

Honvéd Vezérkar fõnöke

Katona összesen: 1

Honvéd Vezérkar Fõnökének
helyettese

Honvéd Vezérkar fõnökének
helyettese

Katona összesen: 1

HM Vezérkari Titkárság

titkárságvezetõ

szakreferens (titkárságvezetõ-
helyettes)

szakreferens

személyi titkár

titkár

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

tiszt
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MH vezénylõ zászlós

segítõ

kidolgozó

Katona összesen: 26

HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ (fõovh.)

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

tiszt

segítõ

Katona összesen: 56

HM Haderõtervezési Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ (fõovh.)

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

tiszt

segítõ

kidolgozó

Katona összesen: 35

HM Személyzeti Fõosztály

fõosztályvezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

segítõ

kidolgozó

Katona összesen: 28

Honvédelmi Minisztérium
katona mindösszesen: 328

HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal

fõigazgató I. helyettes

fõigazgató-helyettes

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt (ovh.)

fõtiszt

logisztikaitiszt-helyettes

Katona összesen: 38

HM Védelmi Hivatal

területi igazgató

területiigazgató-helyettes

kiemelt fõtiszt

Katona összesen: 9

HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgató

vezérigazgató-helyettes

igazgató

igazgatóhelyettes

osztályvezetõ (igh.)

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt (ovh.)

fõtiszt

tiszt

tudományos fõmunkatárs

vezetõ pénzügyi referens (ovh.)

vezetõ pénzügyi referens

pénzügyi referens

pénzügyi zászlós

költségvetési zászlós

számviteli zászlós

tervezõ-szervezõ tiszthelyettes

vezetõ ügykezelõ

ügykezelõ

állománykezelõ

informatikus

számítástechnikaimûszak-vezetõ

segítõ

Katona összesen: 249

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgató

vezérigazgató-helyettes

552 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



igazgató

igazgatóhelyettes

osztályvezetõ (igh.)

osztályvezetõ

irodavezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt (ovh.)

fõtiszt (csoportvezetõ)

fõtiszt

tiszt (alov.h.)

tiszt

alosztályvezetõ

belsõ ellenõr

vezetõ ügykezelõ

ügykezelõ

tervezõ-szervezõ tiszthelyettes

segítõ

ellátó zászlós

nyilvántartó

Katona összesen: 261

HM Infrastrukturális Ügynökség

vezérigazgató

vezérigazgató-helyettes

osztályvezetõ

kiemelt fõtiszt (ovh.)

fõtiszt (ovh.)

fõtiszt

tervezõ-szervezõ tiszthelyettes

gépjármûvezetõ

Katona összesen: 34

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

fõigazgató-helyettes

igazgató (fõig. h.)

igazgató

igazgatóhelyettes

osztályvezetõ

fõmuzeológus (ovh.)

fõmuzeológus

irattárvezetõ

levéltárvezetõ

térképtárvezetõ

vezetõ kutató

kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt (kir. vez. h.)

kiemelt fõtiszt (felelõs szerkesztõ)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

részlegvezetõ

technikus

nyilvántartó

állománykezelõ

Katona összesen: 29

HM Tábori Lelkészi Szolgálat

katolikus tábori püspök

protestáns tábori püspök

vezetõ tábori rabbi

általános helynök

püspöki hivatalvezetõ

püspöki titkár

kiemelt vezetõ tábori lelkész

kiemelt tábori lelkész

tábori lelkész

fõtiszt

tervezõ-szervezõ tiszthelyettes

Katona összesen: 27

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

fõtitkár

igazgató

intézményfejlesztésiprogram-
vezetõ

hivatalvezetõ

titkárságvezetõ

vezérkaritanfolyam-parancsnok

egyetemi tanár

egyetemi docens

vezetõ jogtanácsos

jogtanácsos

fõiskolai tanár

fõiskolai docens

adjunktus

tanársegéd

fõelõadó (alov.)

fõelõadó

osztályvezetõ
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kiemelt fõtiszt (ovh.)

kiemelt fõtiszt

fõtiszt

tiszt

testnevelõ tanár

tudományos fõmunkatárs

tudományos munkatárs

fõmunkatárs

kollégiumi tanár

szakorvos

nevelõtiszt

gyakorlati oktató

szakoktató

irodavezetõ

csoportvezetõ

vezetõ ügykezelõ

ügykezelõ

állománykezelõ

anyagkezelõ

ellátótiszt-helyettes

logisztikai beosztott

szakasszisztens

szaktechnikus

gépjármûvezetõ

harcjármûvezetõ

raktárvezetõ

Katona összesen: 203

A honvédelmi miniszter
7/2008. (III. 18.) HM

rendelete
a honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó

egészségügyi intézményekben történõ
egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri

alkalmassági vizsgálatok végzésérõl
és azok térítési díjairól

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladat-
körömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a Magyar Honvédség Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központra (a továbbiak-
ban: MH HEK), valamint a Honvédelmi Minisztérium Ál-
lami Egészségügyi Központra (Honvéd, Rendészeti és Va-
sútegészségügyi Központ) terjed ki (a továbbiakban
együtt: egészségügyi intézmények).

2. §

(1) A személyi állomány egészségi, pszichikai, fizikai,
munkaköri alkalmassági vizsgálatait az egészségügyi in-
tézmények az egyes központosított egészségügyi szolgál-
tatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, vala-
mint a külön meghatározott személyek tekintetében fenn-
álló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007.
(VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a alapján, a rendelkezésre
álló kapacitásuk arányában végzik.

(2) A vizsgálatokra rendelkezésre álló kapacitásokról az
egészségügyi intézmények vezetõi egyeztetnek egymás-
sal.

3. §

A vizsgálatokat a megrendelõ szervezetek (a továbbiak-
ban: Megrendelõ) megkeresését követõen az egészségügyi
intézmény vezetõje (parancsnoka, fõigazgatója) tervezi.

4. §

(1) A vizsgálatok térítéskötelesek. Ezen vizsgálatokért
fizetendõ díjak mértékét a melléklet tartalmazza.
Amennyiben a mellékletben szereplõ vizsgálatok alapján
az egészségügyi követelmények felmérése csak kiegészítõ
szakorvosi és diagnosztikai vizsgálatokkal ítélhetõ meg,
az egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági
vizsgálatok elbírálásához szükséges kiegészítõ szakorvosi
és diagnosztikai vizsgálatok díja megegyezik az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által fizetett finanszírozás
összegével.

(2) A Megrendelõ, valamint az egészségügyi intézmé-
nyek az elvégzett vizsgálatokkal félévente elszámolnak.
Az elszámolás alapján az egészségügyi intézmények – a
(4) bekezdésben foglalt kivétellel – félévenként számlát
küldenek a Megrendelõ részére.

(3) Az egészségügyi intézmények a számlát az I. félévi
vizsgálatokról július 15-ig, a II. félévi vizsgálatokról – jú-
lius 1. és november 30. közötti idõszakra vonatko-
zóan – december 15-ig küldik meg. A december hónapban
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elvégzett vizsgálatok térítési díját a tárgyévet követõ év
I. félévi elszámolás kiegészítéseként kell figyelembe
venni.

(4) A Magyar Honvédség részére tervezett vizsgálatok
költségvetési elõirányzatait az MH HEK az éves intézmé-
nyi költségvetésében tervezi.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet
a 7/2008. (III. 18.) HM rendelethez

I. Hivatásos állományba vétel

Véglegesítés és áthelyezés elõtti alkalmassági vizsgálat
Oktatási intézményekbe történõ jelentkezés elõtti

alkalmassági vizsgálat

Fsz. Vizsgálat megnevezése
Térítés díja

(Ft)

EGÉSZSÉGI alkalmasság-vizsgálat

1. Szakorvosi vizsgálatok 9 000

2. Laboratóriumi vér- és vizeletvizsgálatok 1 000

3. EKG vizsgálat 800

4. Audiológiai vizsgálat 500

5. Eü. anyag költség 500

Összesen 11 800

Drogszûrés 3 000

Fsz. Vizsgálat megnevezése
Térítés díja

(Ft)

PSZICHIKAI alkalmasság-vizsgálat

1. Pszichológiai vizsgálat 1 500

2. Teszt-, mûszerköltség 500

3. Anyagköltség 200

Összesen 2 200

I. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Pszichikai)

14 000

I. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Drog + Pszichikai)

17 000

II. Külszolgálaton részt vevõk alkalmassági
vizsgálata

Fsz. Vizsgálat megnevezése
Térítés díja

(Ft)

EGÉSZSÉGI alkalmasság-vizsgálat

1. Szakorvosi vizsgálatok 9 000

2. Laboratóriumi vér- és vizeletvizsgálatok 1 000

3. EKG vizsgálat 800

4. Audiológiai vizsgálat 500

5. Eü. anyag költség 500

6. HIV 3 000

7. HCV 1 000

8. HBsAg 500

9. Vércsoport-meghatározás 3 000

Összesen 19 300

Drogszûrés 3 000

Fsz. Vizsgálat megnevezése
Térítés díja

(Ft)

PSZICHIKAI alkalmasság-vizsgálat

1. Pszichológiai vizsgálat 1 500

2. Teszt-, mûszerköltség 500

3. Anyagköltség 200

Összesen 2 200

Fsz. Vizsgálat megnevezése Térítés díja

FIZIKAI alkalmasság-vizsgálat

1. Anyag- és adminisztrációs költség 700

Összesen 700

II. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Pszichikai + Fizikai)

22 200

II. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Drogszûrés + Pszichikai + Fizikai)

25 200

III. A speciális szolgálatok állományába jelentkezõk
alkalmasságvizsgálati díjai

Fsz. Vizsgálat megnevezése
Térítés díja

(Ft)

EGÉSZSÉGI alkalmasság-vizsgálat

1. Szakorvosi vizsgálatok 9 000

2. Laboratóriumi vér és vizeletvizsgálatok 1 000

3. Audiológiai vizsgálat 500

4. Spirometria 1 500

5. Terheléses EKG 4 000

6. Gerincröntgen 5 000
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7. Eü. anyag költség 500

Összesen 21 500

Drogszûrés 3 000

Fsz. Vizsgálat megnevezése
Térítés díja

(Ft)

PSZICHIKAI alkalmasság-vizsgálat

1. Pszichológiai vizsgálat 1 500

2. Teszt, mûszerköltség 500

3. Anyagköltség 200

Összesen 2 200

III. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Pszichikai)

23 700

III. VIZSGÁLATI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
(Eü.+ Drogszûrés + Pszichikai)

26 700

IV. A PÁV vizsgálatra jelentkezõ gépjármûvezetõk
alkalmasságvizsgálati díjai

Fsz. Vizsgálat megnevezése
Térítés díja

(Ft)

1. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás
PÁV I–IV kategóriában, kategóriánként

8 310

2. II. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás
PÁV I–IV kategóriában, kategóriánként

12 620

A honvédelmi miniszter
8/2008. (III. 27.) HM

rendelete
a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományoz-
ható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 38. § (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A Békefenntartásért Szolgálati Jel az (1) bekezdés-
ben meghatározott feltételek fennállása esetén a rendvé-
delmi szervek és a külföldi hadsereg – Magyar Honvédség
munkáját segítõ – tagjainak is adományozható.”

2. §

Az R. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § A Békefenntartásért Szolgálati Jel adományozá-

sára a békefenntartó tevékenység vállalt idõtartamának le-
jártakor vagy az állományváltáskor a kontingens parancs-
nokának szolgálati úton tett felterjesztése alapján kerül
sor. Külföldi személynek történõ adományozás esetén ki
kell kérni az adott ország kontingens- vagy megfelelõ más
állományilletékes parancsnokának hozzájárulását, és azt
csatolni kell a felterjesztéshez.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A pénzügyminiszter és a honvédelmi miniszter
8/2008. (III. 31.) PM–HM

együttes rendelete
a katonai lajstromjelû légi jármûben felhasznált
üzemanyag petróleum, illetve az Észak-atlanti
Szerzõdés tagállamainak és a Békepartnerség
más részt vevõ államainak Magyarországon

tartózkodó fegyveres erõi és polgári állománya által
felhasznált üzemanyagok adómentes beszerzésének,
nyilvántartásának és elszámolásának, az ilyen célra

kitárolt üzemanyag utáni felfüggesztett
adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alóli

végleges mentesülés részletes szabályairól, valamint
a külföldi államok fegyveres erõinek ellátását végzõ

szervezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére
vonatkozó elõírásokról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
129. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
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CV. törvény 51. §-ában foglalt feladatkörünkben eljárva
a következõket rendeljük el:

1. §

(1) E rendeletet az üzemanyagoknak a jövedéki adóról
és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabá-
lyairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiak-
ban: Jöt.) 13. § (1) bekezdés f) pontja és 53. § (1) bekezdés
a) pontja, illetve az üzemanyag petróleum Jöt. 53. § (1) be-
kezdés a) pontja szerinti beszerzésére, nyilvántartására és
elszámolására, valamint a Jöt. 106. § (11) bekezdésében
elõírt nyilvántartás-vezetésre kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) üzemanyag petróleum: a 2710 19 21 vámtarifaszám

alá tartozó ásványolajtermék,
b) üzemanyag: a 2710 11 31, a 2710 11 41, a

2710 11 45, a 2710 11 49, a 2710 19 21, a 2710 19 41, a
2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszámú ásványolajter-
mék,

c) feljogosított szervezet: az Észak-atlanti Szerzõdés
tagállamainak és az 1995. évi CII. törvényben kihirdetett
Békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarorszá-
gon tartózkodó fegyveres erõi és polgári állománya,

d) keretengedélyes: a Honvédelmi Minisztériumnak a
Jöt. 53. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában keret-
engedélyre jogosult, keretengedéllyel rendelkezõ, a vám-
és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelõs szerve-
zeti egysége.

2. §

(1) A Jöt. 13. § (1) bekezdés f) pontja szerinti célra
üzemanyagot kitároló ásványolaj-adóraktár engedélyesé-
nek a kitárolt üzemanyagra felfüggesztett adó-megállapí-
tási és adófizetési kötelezettség alóli végleges mentesülé-
séhez a feljogosított szervezet által átadott, a feljogosított
szervezet adómentes beszerzési jogosultságát a kitárolt
jövedéki termékre igazoló, az 1. melléklettel rendszeresí-
tett nyomtatvány szabályszerûen kiállított példányával
(a továbbiakban: adómentességi nyilatkozat) kell rendel-
keznie.

(2) A feljogosított szervezet legkésõbb a kitárolást kö-
vetõ 30 napon belül köteles az adómentességi nyilatkoza-
tot az ásványolajtároló-adóraktár engedélyesének átadni.

(3) Az adómentességi nyilatkozat kiállítható egy okmá-
nyon több kitárolásra vagy a kitárolások felsorolását az
adómentességi nyilatkozat szerinti adattartalommal rész-
letezõ összesítõnek az okmányhoz csatolásával.

(4) Abban az esetben, ha a feljogosított szervezet – az
általa kiállított adómentességi nyilatkozat ellenére – az
(1) bekezdés szerinti beszerzése tekintetében jogosulatla-
nul részesült adómentességben, a feljogosított szervezet
köteles a részére fel nem számított jövedéki adót a vám-
hatóságnak megfizetni. Adómegfizetési kötelezettsége az

adómentességre való jogosulatlanságát megalapozó ok,
körülmény, egyéb feltétel beállásától esedékes.

3. §

(1) A keretengedélyes az üzemanyag petróleum beszer-
zésérõl, tárolásáról és készletérõl a 2. melléklet szerinti, az
egyéb üzemanyagok esetében a 3. melléklet szerinti adat-
tartalommal, a keretengedélyben az adómentes felhaszná-
lás helyeként engedélyezett helyenként (a továbbiakban:
telephely) a vámhatóság által elfogadott és hitelesített
külön nyomtatványon folyamatosan nyilvántartást vezet.

(2) A keretengedélyes adómentes célra történt felhasz-
nálásként

a) az üzemanyag petróleum esetében
aa) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) köte-

lékébe tartozó légi jármûbe való kiszolgálást a Honvédel-
mi Minisztérium és az MH vonatkozó belsõ rendelkezései-
nek és a vonatkozó jövedéki elõírásoknak megfelelõen,

ab) a feljogosított szervezet kötelékébe tartozó légi jár-
mûbe való kiszolgálást a kölcsönös logisztikai segítség-
nyújtás NATO szabványos elõírásairól szóló STANAG
2034 (a továbbiakban: ST 2034) „ANNEX A” melléklet
szerinti, szabályszerûen kitöltött feltöltési bizonylattal
(a továbbiakban: feltöltési bizonylat),

b) az a) pontban nem említett üzemanyagok esetében
a feltöltési bizonylattal és a külön jogszabály szerint a kül-
földi fegyveres erõk magyarországi csapatmozgására
kiadott engedéllyel
dokumentálva számolhatja el.

(3) A repülési tevékenységhez való felhasználásra
alkalmatlan üzemanyag petróleum a jövedéki adóügynek
nem minõsülõ jövedéki üggyel, továbbá a jövedéki adó-
ügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendõ
adóztatási feladat, illetve a Jöt. 15. § (1)–(2) bekezdése,
valamint 65. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adófizetési
kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladat ellátására
külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felru-
házott vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet
ellátó vámhivatal) ellenõrzése és jegyzõkönyv felvétele
mellett végzett, sugárhajtómûben való elégetése igazolt
megsemmisülésként számolható el.

(4) Az üzemanyagok telephelyek közötti áttárolását a
hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak az áttárolással
egyidejûleg be kell jelenteni.

(5) A telephelyenként vezetett, 2. és 3. melléklet szerinti
nyilvántartások telephelyenkénti adatait havonta össze-
síteni kell.

4. §

A nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi szerzõdésen
alapuló kötelezettségvállalás alapján az ország területén
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tartózkodó, gyakorlatozó, illetve átvonuló külföldi fegy-
veres erõk ellátására kijelölt szervezet (a továbbiakban:
kijelölt szervezet) a jövedéki termékek e tevékenységgel
összefüggõ jövedéki engedélyes kereskedelme esetén
olyan nyilvántartást vezet, amelynek alapján a vámhatóság
kérésére bármely idõszakra vonatkozóan rendelkezésre
tudja bocsátani

a) szállítónkénti bontásban a beszerzett jövedéki ter-
mékekrõl a szállító által kiállított számla számának, kiállí-
tása idõpontjának, a jövedéki termék megnevezésének, be-
szerzett mennyiségének, illetve

b) vevõnkénti (külföldi fegyveres erõk) bontásban a
továbbadott jövedéki termékrõl kiállított számla számá-
nak, kiállítása idõpontjának
adatait.

5. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az üzem-
anyag petróleum adómentes beszerzésének, nyilvántartá-
sának és elszámolásának különös szabályairól, valamint
a külföldi államok fegyveres erõinek ellátását végzõ szer-
vezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére vonatkozó
elõírásokról szóló 45/1997. (XII. 31.) PM–HM együttes
rendelet, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak és
a Békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarorszá-
gon tartózkodó fegyveres erõi és polgári állománya által
felhasznált üzemanyagok, olaj és kenõanyagok általános

forgalmi adó és jövedéki adó mentes beszerzésének és
értékesítésének szabályairól szóló 13/2000. (IV. 14.)
PM–HM együttes rendelet, az üzemanyag petróleum adó-
mentes beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásá-
nak külön szabályairól, valamint a külföldi államok fegy-
veres erõinek ellátását végzõ szervezet jövedéki nyilván-
tartásának vezetésére vonatkozó elõírásokról szóló
45/1997. (XII. 31.) PM–HM együttes rendelet módosításá-
ról szóló 42/1998. (XII. 27.) PM–HM együttes rendelet, az
üzemanyag petróleum adómentes beszerzésének, nyilván-
tartásának és elszámolásának külön szabályairól, valamint
a külföldi államok fegyveres erõinek ellátását végzõ szer-
vezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére vonatkozó
elõírásokról szóló 45/1997. (XII. 31.) PM–HM együttes
rendelet módosításáról szóló 14/2000. (IV. 14.) PM–HM
együttes rendelet, a Magyar Honvédség és a külföldi fegy-
veres erõk által felhasznált üzemanyagok, olaj és kenõ-
anyagok adómentes beszerzését, értékesítését, nyilvántar-
tását és elszámolását szabályozó egyes PM–HM együttes
rendeletek módosításáról szóló 27/2004. (IV. 28.)
PM–HM együttes rendelet, valamint az egyes katonai
vonatkozású PM–HM együttes rendeletek módosításáról
szóló 16/2007. (VII. 10.) PM–HM együttes rendelet hatá-
lyát veszti.

(3) A (2) bekezdés 2008. április 2-án hatályát veszti.
E bekezdés 2008. április 3-án hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k., Dr. Szekeres Imre s. k.,
pénzügyminiszter honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Nyilvántartási szám:
Print number:

NYILATKOZAT

DECLARATION

Nyilatkozatot kiadmányozó NATO/PFP tagállam
fegyveres erõi

Megnevezése:
Denomination:

Aláíró neve:
Name of signatory:

Issuing organisation of Armed Forces of
NATO/PFP member state

Címe:
Address:

Beosztása:
Title/post:

Adóraktár-engedélyes Neve:
Name:

Adószáma/jövedéki engedély száma:
Tax number/excise number:

Supplier Címe:
Address:

Termékkísérõ okmány (TKO) sorszáma: Kitárolás idõpontja: Üzemanyag típusa és vámtarifa-
száma:

Serial number of Administrative Accompanying
Document (AAD):

Date of dispatch: Type and CN code of motor fuel:



Jövedéki termék vámtarifaszáma: Mennyiségi egység: Mennyiség:

Commodity code (CN code): Quantity unit: Quantity:

Kijelentem, hogy a fenti sorszámú TKO adatai a valóságnak megfelelnek, és egyúttal igazolom, hogy a TKO-n
szereplõ üzemanyagok a NATO/PFP tagállamok fegyveres erõi és polgári állománya hivatalos tevékenységével
összefüggésben kerültek felhasználásra.
I declare that the data included to the above numbered AAC comply with real facts and hereby certify that the motor
fuels concerned have been consumed in connection with the official activity of the Armed Forces and civilian per -
sonnel of NATO/PFP member states.

P. H./Stamp
Dátum/Date

.............................................
Kiadmányozó aláírása

Signature of issuer

2. melléklet a 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyag petróleum adómentes beszerzésének és felhasználásának
nyilvántartása

(A mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva.)

1. Nyitókészlet.
2. Növekedés
a) beszerzett, betárolt mennyiség, a szállító vagy az MH raktárának, telephelyének megnevezése, a beszerzés, betáro-

lás idõpontja,
b) a repülési tevékenységhez való felhasználásra alkalmatlan, lefejtett (leszívott) mennyiség, a készletrevétel (vissza-

vétel) idõpontja.
3. Csökkenés
a) az MH kötelékébe tartozó légi jármûbe történõ,
aa) az ab)–ad) alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó légi jármû azonosítása),
ab) a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, vámokmány száma),
ac) a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, betároló repülõcsapat azono-

sítása),
ad) a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, betároló repülõcsapat azono-

sítása),
b) a feljogosított szervezet kötelékébe tartozó légi jármûbe történõ kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó légi

jármû azonosítása, a feltöltési bizonylat sorszáma),
c) a keretengedélyes másik adómentes telephelyére való átadás (mennyiség, idõpont, TKO száma),
d) igazolt megsemmisülés, megsemmisítés (mennyiség, idõpont).
4. Zárókészlet.

3. melléklet a 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyagok (kivéve üzemanyag petróleum) adómentes beszerzésének és felhasználásának
nyilvántartása

(Termékenként, a mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva.)

1. Nyitókészlet.
2. Növekedés
a) beszerzett, betárolt mennyiség, a szállító vagy az MH raktárának/telephelyének/Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont

gc) alpontja szerinti üzemanyagtöltõ pontjának megnevezése, a beszerzés, betárolás idõpontja.
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3. Csökkenés
a) a feljogosított szervezetnek történt kiadás
aa) közvetlenül a raktárból/telephelyrõl (mennyiség, idõpont, a feltöltési bizonylat sorszáma),
ab) az MH Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti üzemanyagtöltõ pontjára szállítással (mennyiség, idõ-

pont, a feltöltési bizonylat sorszáma),
b) a keretengedélyes másik adómentes telephelyére való átadás (mennyiség, idõpont, TKO száma),
c) igazolt megsemmisülés, megsemmisítés (mennyiség, idõpont).
4. Zárókészlet.
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HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
84/2008. (III. 15.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosí-
tott jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Katona Károly mérnök ezredest 2008. március 15-ei ha-
tállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2008. február 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 29.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01143/2008.

A Köztársasági Elnök
85/2008. (III. 15.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosí-
tott jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Sulyok János ezredest 2008. március 15-ei hatállyal dan-
dártábornokká kinevezem.

Budapest, 2008. február 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 29.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01144/2008.

A Köztársasági Elnök
86/2008. (III. 15.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosí-
tott jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Oláh János ezredest 2008. március 15-ei hatállyal dandár-
tábornokká kinevezem.

Budapest, 2008. február 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 29.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01145/2008.



MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
23/2008. (HK 7.) HM

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

mûködési tapasztalatainak vizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, valamint a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre (a továbbiak-
ban: ZMNE) terjed ki.

2. §

A felülvizsgálat célja a haderõ igényeinek leginkább
megfelelõ mûködés elérése és biztosítása érdekében az
MH önkéntes tartalékos rendszerének komplex elemzése,
javaslatok kidolgozása a rendszer fejlesztésére, különös
tekintettel

a) a bevezetésekor megfogalmazott elvárásoknak való
megfelelésére;

b) a feladat- és feltételrendszerének teljes körû elemzé-
sére;

c) a 2002. óta eltelt idõszak mûködési tapasztalatainak
feldolgozására;

d) a rendszer fejlesztésével kapcsolatos javaslatok ki-
dolgozására.

3. §

(1) Az MH önkéntes tartalékos rendszere mûködési ta-
pasztalatainak elemzését, a rendszer komplex felülvizsgá-
latát – a HM kabinetfõnök irányításával, a HM Tervezési
és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) ko-
ordinációja alapján – ezen utasítással létrehozott szakértõi
bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi.

(2) A bizottság döntés-elõkészítõ, véleményezõ és ja-
vaslattevõ jogkörrel rendelkezik.

4. §

(1) A bizottság vezetõje a HM TKF fõosztályvezetõje

(2) A bizottság tagjai:
a) kommunikációs és toborzó fõosztályvezetõ;
b) jogi fõosztályvezetõ;
c) védelmi tervezési fõosztályvezetõ;
d) hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ;
e) haderõtervezése fõosztályvezetõ;
f) személyzeti fõosztályvezetõ;
g) HM Védelmi Hivatal fõigazgató;
h) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-

igazgató;
i) MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok ki-

jelölt helyettese;
j) ZMNE kancellár.

(3) A bizottság tagjainak akadályoztatása esetén a bi-
zottság munkájában a tagok döntésre jogosult szakmai
képviselõje vesz részt.

(4) A bizottság titkári feladatait a bizottság vezetõje ál-
tal kijelölt személy látja el.

(5) A bizottság vezetõjének felkérése alapján a kidolgo-
zó munkában az MH személyi állományán kívüli szemé-
lyek, illetve más minisztériumok és közigazgatási szervek
szakértõi is részt vehetnek.

(6) A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

5. §

A bizottság vezetõje az utasítás hatálybalépését követõ
8 napon belül a felülvizsgálat és elemzés feladat- és ütem-
tervét jóváhagyás céljából felterjeszti a HM kabinetfõnök
részére.

6. §

(1) A felülvizsgálat két ütemben, az 5. §-ban meghatáro-
zott feladat- és ütemtervben foglaltak szerint történik.

(2) Az elsõ ütemben a bizottság feladata az MH önkén-
tes tartalékos rendszerére és annak fejlesztésére vonatkozó
vizsgálat, elemzés lefolytatása, valamint a javasolt fejlesz-
tési irányok meghatározása, amely feladat olyan számve-
téssel végzendõ, hogy a Kormány az errõl szóló javaslatot
2008. október 31-ig az Országgyûlés elé terjeszthesse.

(3) A második ütemben kerül sor – az Országgyûlés
döntése alapján – a szükséges szabályozási feladatok elõ-
készítésére.
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7. §

Ez az utasítás az aláírását követõ* 3. napon lép hatályba,
és 2009. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. március 11.

A honvédelmi miniszter
24/2008. (HK 7.) HM

u t a s í t á s a
a béketámogató mûveletek kategóriába sorolásáról,
valamint a devizaellátmány-kiegészítés mértékének

meghatározásáról szóló
112/2007. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontja
alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 52. § (4) bekezdésére és 125/A.
§-ára, valamint a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot
teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állo-
mánya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli
pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM ren-
delet 37. §-ára – a béketámogató mûveletek kategóriába
sorolásáról, valamint a devizaellátmány-kiegészítés mér-
tékének meghatározásáról szóló 112/2007. (HK 19.) HM
utasítást (a továbbiakban: Ut.) a következõk szerint módo-
sítom:

1. §

Az Ut. 2. §-ának a) pontja a következõ ac) alponttal egé-
szül ki:

[A Rendelet 37. §-a szerinti
a) 1. kategóriába tartozik]
„ac) az EU csádi és közép-afrikai köztársaságbeli

missziója (EUFOR Csád/KAK);”

2. §

Az Ut. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A 2. § a) pontja és a Rendelet 37. §-a alapján az

NTM-I (Irak), az ISAF (Afganisztán) és az EUFOR
(Csád/KAK) mûveletek keretében az állomány tagjának

devizaellátmány-kiegészítését az egyes békemissziós be-
osztásokban a melléklet tartalmazza.”

3. §

Az Ut. mellékletében a II. számú táblázat címe helyébe
a következõ cím lép:

„II. Az ISAF (Afganisztán) és az EUFOR (Csád/KAK)
mûveletek keretében külföldi szolgálatot teljesítõk

devizaellátmány-kiegészítésének mértéke”

4. §

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. március 17.

A honvédelmi miniszter
25/2008. (HK 7.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról
szóló 67/2005. (HK 14.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 97. §
(1) bekezdésének n) pontjára – a kábítószer-fogyasztás
visszaszorítására irányadó országos programból a Magyar
Honvédségre (a továbbiakban: MH) háruló feladatok ered-
ményes ellátása érdekében a Magyar Honvédség Drogpre-
venciós Bizottságáról szóló 67/2005. (HK 14.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: Ut.) módosítására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az Ut. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(2) A Bizottság feladata, hogy a kábítószer-probléma
visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program végre-
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hajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok alapján
javaslatot dolgozzon ki:

a) az MH-a belül a „zéró tolerancia elvét” is biztosító
MH drogprevenciós stratégiára;

b) az 1. §-ban meghatározott szervezetek személyi állo-
mánya kábítószerrel való visszaélésének megakadályozá-
sára, a kábítószer-fogyasztó magatartás kialakulásának
megelõzésére, továbbá az ilyen fogyasztók – a személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságá-
ról, valamint a büntetõeljárásról szóló törvényi rendelke-
zések szerinti – kiszûrésére;

c) az a) és b) pontokban meghatározott feladatok végre-
hajtása érdekében a szervezetek munkájának összehango-
lására;

d) az e célra rendelkezésre álló költségvetési források
elosztására és felhasználására;

e) a honvédelmi ágazat érdekeinek a Kábítószerügyi
Koordinációs Bizottságban történõ megjelenítésére és ha-
tékony érvényesítésük elõsegítésére.”

2. §

Az Ut. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(1) A Bizottság a 2. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatok ellátása során

a) kidolgozza a kábítószer-ellenes MH szintû stratégia
irányelveit;

b) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer – ezen belül
egy akkreditált objektív, kombinált-komplex szûrõvizsgá-
lati rendszer, valamint droginformációs hálózat – mûködé-
sének, valamint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakem-
berek képzésének szakmai követelményeire, ezzel kapcso-
latban kutatási javaslatokat fogalmaz meg;

c) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer – különösen
a jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges szemé-
lyi erõforrások és technikai eszközök mûködtetéséhez
szükséges költségvetésre;

d) ajánlásokat készít a kábítószer elleni küzdelemmel
összefüggõ jogalkotásban részt vevõ, illetve közremûködõ
szervezetek részére, véleményezi a kábítószerfogyasztás-
sal kapcsolatos egyéb kormány-elõterjesztéseket,

e) kezdeményezi és összehangolja a kábítószer-fo-
gyasztás visszaszorítása érdekében szükséges egészség-
fejlesztési programokat és folyamatosan ellenõrzi azok
megvalósulását.”

3. §

(1) Az Ut. 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

[A Bizottság]
„e) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi

Központ (a továbbiakban: MH HEK) 7,”
[képviselõjébõl áll.]

(2) Az Ut. 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(7) A Bizottság
a) Vezetõje az MH HEK parancsnok,
b) Titkára a HM Honvéd Vezérkar fõnöke alárendeltsé-

gébe tartozó fegyelmi feladatokat ellátó személy,
c) Operatív Csoportjának vezetõje az MH HEK preven-

tív igazgató.”

4. §

Az Ut. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § A Bizottság mûködésének pénzügyi és anya-

gi-technikai feltételeit a HM, illetve az MH biztosítja.
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény sze-
rinti megbízási díjakat az állományilletékes parancsnok
szervezeténél, az egyéb költségvetési keretet az MH
HEK-nél kell tervezni.”

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatály-
ba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
26/2008. (HK 7.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer

hatása alatti állapotának, illetve kábítószer
fogyasztásának vagy tartásának ellenõrzésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
Hvt. 97. § (1) bekezdés n) és s) pontjára, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 82. §-a
(1)–(3) bekezdéseire, a katona és rendvédelmi felsõoktatá-
si intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jog-
állásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 29. §-ára és
32. §-ának (1) bekezdésére, valamint a 24/2005. (VI. 30.)
HM rendelettel kiadott Magyar Honvédség szolgálati sza-
bályzatának 264. pontjára, továbbá a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. §-a (2) bekez-
désének a) pontjára és a közalkalmazottak jogállásáról
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szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. § (3) bekezdésére te-
kintettel, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló tör-
vény 103. §-a (1) bekezdésének a) pontjára figyelemmel –
a Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatás
alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy
tartásának ellenõrzésére, annak egységes végrehajtása ér-
dekében a következõ

utasítást

adom ki.

Az utasítás személyi és tárgyi hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Magyar Honvédségnek (a to-
vábbiakban: MH) a Hvt. 79–80. §-ában meghatározott
tényleges katona, köztisztviselõi, közalkalmazotti és a
Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavál-
lalói állománya (a továbbiakban együtt: személyi állo-
mány) vonatkozásban

a) a szolgálati, illetve munkahelyen való kábítószer ha-
tása alatti állapot, vagy ilyen szer fogyasztásának felderí-
tésére, illetve megelõzésére,

b) a kábítószernek minõsülõ anyagnak a személyi állo-
mány tagja által a szolgálati vagy munkahelyen – magánál
vagy elrejtve – tartás felderítésére, illetve megelõzésére,
valamint

c) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pontban (a továbbiakban: MH HEK) végzett foglalko-
zás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok egy részének
[a kábítószernek minõsülõ anyagmaradványok humán
testnedvbõl való kimutatására] végrehajtására terjed ki.

(2) Az utasítás alkalmazása során kábítószernek minõ-
sülnek a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal vé-
gezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt anyagok.

Általános rendelkezések

2. §

(1) Az utasítás hatálya alá tartozó személyi állomány ál-
lományilletékes parancsnokai (vezetõi), illetve munkálta-
tói jogkört gyakorló elöljárói, továbbá elöljáró parancsno-
kai – az illetékes egészségügyi szolgálat, valamint jogi és
igazgatási fõnökség (osztály, részleg) személyi állomá-
nyával együtt – legyenek alkalmasak az 1. § (1) bekezdés
a) és b) pontjában meghatározott célok elérésére irányuló
ellenõrzési rendszer mûködésével összefüggõ feladatok
végrehajtására, így különösen:

a) a személyi állomány szükséges mértékû tájékoztatá-
sára a kábítószernek minõsülõ anyag fogyasztásának el-
lenõrzésére irányuló rendszer mûködtetésérõl;

b) a szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szakszemély-
zet, továbbá a vizsgálat elrendelésének kezdeményezésé-
re, valamint a vizsgálat elrendelésére jogosultak megfelelõ
képzésére;

c) a biológiai mintából a kábítószernek minõsülõ anya-
gok vegyületei maradványainak és metabolítjainak gyors,
minõségi és mennyiségi kimutatására, illetve az ehhez
szükséges eszközök biztosítására;

d) a megelõzés céljából elrendelt szûrõvizsgálatok ese-
tén a vizsgálat alá vonni kívánt személyek (csoportok) el-
fogulatlan kijelölését biztosító rendszer mûködtetésére;

e) a rendõri és illetékes nemzetbiztonsági szervekkel
való technikai együttmûködés kialakítására (pl.: kábító-
szerkeresõ kutya alkalmazása, anyagmaradvány meghatá-
rozása).

(2) A kábítószer hatása alatti állapot ellenõrzésének
szakmai irányítását és végrehajtását az MH HEK – az MH
egészségügyi szolgálata bevonásával, valamint e § (1) be-
kezdés c) pontjában foglaltakra akkreditált laboratórium
mûködtetésének biztosításával végzi.

(3) Az MH HEK kijelölt vezetõjével a (2) bekezdés sze-
rinti feladata végrehajtásában együttmûködik a HM Ve-
zérkari Titkárság.

Szûrõvizsgálat elrendelésével és végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezések

3. §

(1) A kábítószernek minõsülõ anyag kimutatására irá-
nyuló vizsgálatot (a továbbiakban: szûrõvizsgálat)

a) a szolgálatteljesítésre (munkavégzésre) képes állapot
[egészségügyi és pszichikai alkalmasság] ellenõrzése vé-
gett tényleges állományú katonával, köztisztviselõvel,
közalkalmazottal, és a Munka Törvénykönyvének hatálya
alá tartozó munkavállalóval;

b) a katonai fegyelem és biztonság érdekében, általános
megelõzési célból tényleges állományú katonák esetileg
kijelölt csoportjával;

c) tényleges állományú katonai szolgálatteljesítésre
(munkavégzésre) képes állapothoz szükséges foglalko-
zás-egészségügyi [egészségügyi és pszichikai alkalmas-
ság] vizsgálat keretében végett ilyen szolgálatra jelentke-
zõvel szemben lehet elrendelni.

(2) Köztisztviselõ, közalkalmazott, illetve a Munka
Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló szû-
rõvizsgálata csak az (1) bekezdés a) pontja alapján, a kábí-
tószer hatása alatti állapot alapos gyanúja esetén rendel-
hetõ el.

(3) E § (1) bekezdés a) pontja alapján – nem megelõzési
célból – egyes személyek vagy kisebb csoportok szûrõ-
vizsgálatát akkor kell elrendelni, ha a szolgálatteljesítésre
(munkavégzésre) jelentkezõnél kábítószer hatása alatti
állapot alapos gyanúja áll fenn.
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(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti gyanú akkor alapos, ha
a kábítószer hatása alatti állapotra jellemzõ – külön szak-
intézkedésben meghatározott klinikai tünetekbõl álló tü-
netegyüttes megléte egyszerû vizsgálattal is megállapít-
ható.

(5) E § (1) bekezdés b) pontja alapján – megelõzési cél-
ból – az érintett szervezet személyi állományába tartozók
közül véletlenszerû mintavétellel, havonta egy alkalom-
mal – a szervezet létszámához viszonyítottan – annyi fõnél
kell szûrõvizsgálatot elrendelni, hogy azzal a kábítószer
hatása alatti állapotban történõ szolgálatteljesítésre jelent-
kezéstõl a személyi állományt visszatartsa.

(6) Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
a) kábítószernek minõsülõ anyag tartásának gyanúja

esetén – a szükséges személyi körben és területen – min-
den esetben;

b) megelõzési célból – esetileg kijelölt személyi körben,
illetve területen – havonta legalább egy alkalommal kell
ellenõrzést tartani.

4. §

A 3. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti [gyanújel alapján
vagy megelõzési céllal történõ] szûrõvizsgálatot az állo-
mányilletékes parancsnok (munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ), vagy az elöljáró parancsnok, míg a 3. § (1) bekez-
dés c) pontja szerinti (foglalkozás-egészségügyi) szûrõ-
vizsgálatot az MH HEK parancsnok – távollétükben a
szervezetszerû helyettesük, vagy a parancsnoki beosztás
ellátásával megbízott személy – rendelheti el. A 3. §
(1) bekezdés b) pontja, illetve a 3. § (5) bekezdés szerinti
[megelõzés céljából végzett] szûrõvizsgálat elrendelésére
bármely alárendeltségébe tartozó katonai szervezetnél a
HM Honvéd Vezérkar fõnöke is jogosult. Erre az MH
HEK parancsnok javaslatot tehet. A HM Honvéd Vezérkar
fõnöki elrendelés esetén a szûrõvizsgálatokat a HM Vezér-
kari Titkárság és az MH HEK állományából kijelölt Mobil
Mintavevõ Csoport végzi.

5. §

(1) A katonai szervezetek (a helyõrség parancsnokság),
valamint a katonai felsõoktatási intézmény szolgálati sze-
mélyei, továbbá a munkahelyi vezetõk az utasítás hatálya
alá tartozó személy kábítószer hatása alatti állapota alapos
gyanújának észlelése esetén haladéktalanul jelentést tesz-
nek (tájékoztatást adnak) az állományilletékes parancs-
noknak, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõnek,
aki sürgõsen intézkedik a kapott információban foglaltak
ellenõrzésére. Megalapozott gyanú esetén az állományille-
tékes parancsnok a szûrõvizsgálatot elrendeli.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettséget
tényleges állományú katona mulasztja el, az állományille-

tékes parancsnoka vizsgálja meg, hogy a mulasztás alkal-
mas-e bûncselekmény vagy fegyelmi vétség alapos gyanú-
jának megállapítására.

(3) Valamennyi szûrõvizsgálat elrendelésérõl szóló,
írásba foglalt parancsot (határozatot) a szûrõvizsgálat
megkezdése elõtt az érintettel közölni kell. A közlésnél a
szûrõvizsgálat alá vonni kívánt személlyel csak azonos,
vagy magasabb beosztású személy lehet jelen. Ha a szûrõ-
vizsgálat alá vont hivatásos vagy szerzõdéses katona, nem
lehet jelen annak alárendeltje, valamint a rendfokozati ál-
lománycsoportjánál alacsonyabb állománycsoportba tar-
tozó katona, kivéve az érintett katonai szervezete jogi és
igazgatási fõnöksége (osztálya), illetve egészségügyi szol-
gálata állományába tartozó személyt. A rendfokozati
állománycsoportra és beosztásra vonatkozó rendelkezése-
ket nem kell alkalmazni a foglalkozás-egészségügyi szûré-
seknél.

(4) A szûrõvizsgálat elrendelésének közlésérõl, vala-
mint a szûrõvizsgálat lefolytatásáról minden esetben jegy-
zõkönyvet kell készíteni.

(5) A szûrõvizsgálat lefolytatásáról szóló jegyzõkönyv-
ben a szûrõvizsgálat alá vont személy egészségi állapotára
vonatkozó különleges személyi adatokat és az azokhoz
kapcsolódó személyes adatokat csak a törvényes cél eléré-
séhez szükséges esetekben és mértékben lehet kezelni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jegyzõkönyvek felvételére
– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII.
törvény, illetve annak végrehajtására kiadott jogszabá-
lyokban foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a
szûrõvizsgálat elrendelésének közlését a jogi és igazgatási
fõnök, a szûrõvizsgálat lefolytatásának tényét, körülmé-
nyeit és eredményét pedig az egészségügyi szakszemély-
zet dokumentálja, illetve aláírásával hitelesíti.

(7) A szûrõvizsgálatok elrendelésérõl ellenõrzési naplót
kell vezetni. A napló, valamint a szûrõvizsgálat elrendelé-
sérõl szóló parancs, illetve a (4) bekezdés szerinti jegyzõ-
könyvek megõrzési ideje – a 11/1996. (HK 7.) HM utasí-
tással hatályba léptetett, a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Honvédség titokvédelmi és ügyviteli szabályzata
509. pontja alapján – 5 év.

6. §

(1) Az elõzetes szûrõvizsgálat külön intézkedésben
meghatározottak szerinti vizeletminta-vételbõl és a minta
gyorsteszt, vagy reagens alkalmazásával történõ vizsgála-
tából áll. A vizsgálat pozitív eredménye esetén el kell vé-
gezni a vizeletminta akkreditált szakintézeti laboratóriumi
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ellenõrzõ vizsgálatát. Az elõzetes szûrõvizsgálatnál is el
kell készíteni az 5. § (4) bekezdés szerinti jegyzõkönyvet.

(2) Ha a gyorsteszt pozitív eredményt mutat, a vizsgála-
tot végzõ orvos (egészségügyi szakszemélyzet elöljárója)
a gyorsteszt alkalmazásához eredetileg biztosított vizelet-
bõl külön szakintézkedésben meghatározottak szerint – vi-
zeletmintát különít el, ezt követõen a szûrõvizsgálatot el-
rendelõ parancsnoknak biztosítani kell, hogy a minta labo-
ratóriumi ellenõrzõ vizsgálatra 12 órán belül megér-
kezzen.

(3) A vizeletmintából végzett gyorsteszt eredményérõl a
szûrõvizsgálatot végzõ azonnal jelentést tesz a vizeletmin-
tát adó személy állományilletékes parancsnokának, aki ezt
követõen az érintettet az eredményrõl tájékoztatja.

(4) A gyorsteszt pozitív eredménye esetén az orvos nyi-
latkozzon arról, hogy a vizsgált személy léphet-e szolgá-
latba, vagy munkába, illetve szükséges-e elkülönítése
vagy szakirányú orvosi kezelése.

(5) Gyorsteszt hiányában a vizsgálatot végzõ orvos a
külön szakintézkedésben meghatározottak szerint azonnal
vizeletmintákat különít el. Ezt követõen a szûrõvizsgálatot
elrendelõ parancsnoknak biztosítani kell, hogy a minták a
laboratóriumi ellenõrzõ vizsgálatra 6 órán belül megérkez-
zenek. Ilyen esetben az elõzetes laboratóriumi vizsgálatot
kell végezni külön meghatározott reagens alkalmazásával.
Ha ez a vizsgálat kábítószer fogyasztásra utaló eredményt
mutat az MH HEK parancsnok 12 órán belül tájékoztatja a
vizeletmintát adó személy állományilletékes parancs-
nokát.

7. §

Ha az érintett személy a szûrõvizsgálatnak önként nem
veti alá magát, vagy a gyorsteszt pozitív eredményt mutat,
ezt az 5. § (4) bekezdése szerinti jegyzõkönyvben külön
rögzíteni kell, s a jegyzõkönyv erre vonatkozó részét mind
az érintett személynek, mind a szûrõvizsgálatot végzõ
egészségügyi szakszemélyzetnek, továbbá a jogi és igaz-
gatási fõnöknek (osztályvezetõnek) alá kell írni. Amennyi-
ben a szûrõvizsgálattal érintett személy a biológiai minta
szolgáltatásának megtagadására vonatkozó jegyzõkönyvi
rész aláírását is megtagadja, nyilatkozatát a jegyzõkönyv-
ben szintén rögzíteni kell.

8. §

Ha 3. § (6) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ellenõr-
zés során talált gyanús anyagról nem állapítható meg,
hogy az kétséget kizáróan kábítószer, illetve kábítószert
tartalmaz, az anyagot további vizsgálatra a Bûnügyi Szak-
értõi és Kutató Intézetébe kell megküldeni.

Vegyes rendelkezések

9. §

(1) A szûrõvizsgálatokkal kapcsolatos tevékenység gaz-
dálkodási feladatait az MH egységes gazdálkodási rend-
szerében kell végrehajtani, a Honvédelmi Minisztérium
fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl
szóló miniszteri utasítás és a végrehajtására kiadott belsõ
rendelkezés szerint, „drogprevenciós szakfeladat” címszó
alatt nyilvántartva.

(2) A drogprevenciós feladatokra készült feladattervek és
akcióprogramok alapján a gazdálkodást végrehajtó szerve-
zetek a feladat megnevezésével elkülönítik a szükséges elõ-
irányzatokat a gazdálkodás valamennyi szakaszában.

(3) A feladattervekhez és akcióprogramokhoz kapcso-
lódó ajánlások kidolgozása céljából az MH Drogprevenci-
ós Bizottságának és regionális bizottságának elnökei jogo-
sultak információt kérni a feladatok sikeres végrehajtásá-
hoz szükséges erõforrások megléte, felhasználása és elszá-
molása vonatkozásában az illetékes gazdálkodó (pénz-
ügyi, logisztikai) szervezettõl.

10. §

Ha a laboratórium a 6. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti
ellenõrzõ vizsgálat során kábítószernek minõsülõ anyag
fogyasztását mutatja ki, illetve a 3. § (6) bekezdése a) és b)
pontja szerinti ellenõrzés során talált anyagról a vizsgála-
tot végzõ intézet azt állapítja meg, hogy az kábítószernek
minõsül, illetve annak minõsülõ anyagot tartalmaz, az ál-
lományilletékes parancsnok (vezetõ), illetve a munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró az azonnali tényközlõ jelentés
szabályai szerint jár el, egyben laboratóriumi vagy intézeti
vizsgálat eredményérõl tényleges állományú katona ese-
tén az illetékes katonai ügyészséget, köztisztviselõ, közal-
kalmazott vagy a Munka Törvénykönyvének hatálya alá
tartozó munkavállaló esetén az illetékes rendõri szervet ér-
tesíti.

11. §

Az elöljáró parancsnok – a parancsnoki beszámoltatás
rendszerében – az alárendelt állományilletékes parancsno-
kokat (vezetõket) az utasítás végrehajtásának tapasztalata-
iról évente beszámoltatja, az MH HEK parancsnok pedig
az utasítás végrehajtásáról a honvédelmi miniszternek
évente összefoglaló jelentést terjeszt fel.

12. §

Hatálybalépését követõen az állományilletékes pa-
rancsnokok (vezetõk) intézkednek, hogy az utasítást a ha-
tálya alá tartozó személyi állomány megismerje.
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Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Honvédség személyi
állománya kábítószer hatása alatti állapotának, illetve ká-
bítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenõrzésérõl
szóló 66/2003. (HK 18.) HM utasítás hatályát veszti.

(2) Az MH HEK parancsnok az utasítás hatálybalépésé-
tõl számított 30 napon belül az utasítás végrehajtására in-
tézkedését – a szükséges mellékleteivel együtt – kiadja.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedés kiterjed:
a) a megelõzés érdekében végzett egészségfejlesztési és

mentálhigiénés szemléletû programok, képzések, tovább-
képzések kereteire, a prevenció módszereire, színtereire, a
monitorozás eszközrendszereire;

b) az utasítás hatálya alá tartozó személyi állomány
szükséges mértékû tájékoztatására a kábítószernek minõ-
sülõ anyagok fogyasztása ellenõrzésére irányuló rendszer-
rõl;

c) a szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szakszemély-
zet, valamint a vizsgálat elrendelésének kezdeményezé-
sére, illetve a vizsgálat elrendelésérõl jogosultak képzé-
sére is.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
27/2008. (HK 7.) HM

u t a s í t á s a
a haditechnikai együttmûködéssel összefüggõ

feladatok végrehajtásáról szóló
33/2003. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a haditechnikai együttmû-
ködéssel összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló
33/2003. (HK 10.) HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) az
alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra

(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és köz-

vetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a
Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.”

2. §

(1) Az Ut. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[Az együttmûködés fõ területei:]
„a) kapcsolattartás az Észak-atlanti Szerzõdés Szerve-

zete (a továbbiakban: NATO) Nemzeti Fegyverzeti Igaz-
gatók Értekezletének (a továbbiakban: CNAD) és az Euró-
pai Védelmi Ügynökségnek (a továbbiakban: EDA) a kü-
lönbözõ szintû bizottságaival, illetve igazgatóságaival
(a továbbiakban: bizottságok),”

(2) Az Ut. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A haditechnikai együttmûködésbõl adódó feladatok:]
„e) a CNAD és EDA bizottságokkal történõ kapcsolat-

tartás irányítása, szervezése, koordinálása.”

3. §

Az Ut. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A CNAD-ben és az EDA-ban a HM védelmi

tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár (a továbbiak-
ban: VTI SZÁT) látja el a nemzeti fegyverzeti igazgatói
feladatokat (a továbbiakban: NAD). A NAD feladatait a
CNAD, illetve az EDA szervezeti és mûködési szabályza-
taiban elõírtakkal összhangban végzi. NAD-ként dönt a bi-
zottságok munkájában való részvételrõl, és meghatározza
a részvevõ szervezeteket. Szakmai elöljárói joggal rendel-
kezik a bizottságokban képviseletet ellátó szervezetek
felett.

(2) A VTI SZÁT meghatározza a két- és többoldalú
haditechnikai együttmûködés feladatait, irányítja és fel-
ügyeli ezek végrehajtását.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak tekintetében a
VTI SZÁT helyettese a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) vezérigazgatója.

(4) A bizottságokkal való kapcsolattartásban a HM FLÜ
a programfelelõs szervezet.

(5) A 4. § (2) bekezdés d) és j) pontjaiban meghatározott
feladatok végrehajtásának fõ felelõse a HM FLÜ.”

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
28/2008. (HK 7.) HM

u t a s í t á s a
a ruházati illetménynorma

2008. évi összegeinek megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §. (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Hvt. 97. §-a (1) bekezdésének n) és o) pontjaiban foglalt
feladatok végrehajtása érdekében – figyelemmel a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 127. §-ára,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 79. § (1) bekezdésére – a ruházati illet-
ménynorma 2008. évi összegeinek megállapításáról a kö-
vetkezõ utasítást adom ki:

1. §

(1) A jelen utasításban foglaltakat kell alkalmazni
a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

hivatali szervezete,
b) a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen

és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek,
c) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a további-

akban: ZMNE),
d) az Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban:

ÁEK),
e) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai

szervezetei,
f) a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
g) a katonai ügyészségek hivatásos és szerzõdéses

állományú katonái, valamint közalkalmazotti állománya
2008. évre vonatkozó ruházati illetménynormáinak megál-
lapítása tekintetében.

(2) A köztisztviselõi állomány ruházati költségtérítése
kifizetésének rendjérõl – a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/G. §-ának megfele-
lõen – a HM kabinetfõnök külön intézkedik.

2. §

A ruházati illetménynorma 2008. évi összegeit az utasí-
tás melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A 2008. évi hivatásos utánpótlási „Ruházati Utal-
ványfüzet”-ben 95 000 Ft-os (tábornokok részére 110 000
Ft-os) keretösszeget kell elõrenyomtatni, és a kiállításra
jogosult által hitelesíttetni.

(2) A fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes rendfokozatú
szerzõdéses állomány részére, a szerzõdéses év forduló-
napján kiadásra kerülõ 2008. évi szerzõdéses utánpótlási
„Ruházati Utalványfüzet”-ben, a 2008. évre vonatkozóan
110 000 Ft utánpótlási illetményt kell bejegyezni, és a kiál-
lításra jogosult által hitelesíttetni.

4. §

(1) A 2008. évi hivatásos utánpótlási „Ruházati Utalvány-
füzet”-ben elõrenyomtatott és a 3. § (1) bekezdése szerint hi-
telesített 95 000 Ft (tábornokok részére 110 000 Ft) keret-
összegen felül, utalványszelvény kitöltése nélkül,

a) hivatásos tábornok részére 19 400 Ft-ot,
b) hivatásos fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes részé-

re 15 000 Ft-ot
kell készpénzben kifizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést a személyügyi- és
a ruházati szolgálat által szakmailag ellenõrzött jegyzék
alapján kell teljesíteni, és a „Ruházati Utalványfüzet”
„Feljegyzések” részében „Keretösszegen felül 15 000 Ft
(tábornokok részére 19 400 Ft) készpénzben kifizetve.”
megjegyzést kell bejegyezni, és a kiállításra jogosult által
hitelesíttetni.

(3) A fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes rendfokozatú
szerzõdéses állomány részére – a 3. § (2) bekezdése szerint
hitelesített 2008. évi utánpótlási illetmény terhére – utal-
ványszelvény kitöltésével 15 000 Ft-ot kell kifizetni.

(4) A 2007. évre elõrehozott, 2008. évi utánpótlási illet-
ményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses utánpótlási „Ru-
házati Utalványfüzet”-bõl, a 2008. évi utánpótlási illetmény
terhére 15 000 Ft-ot (tábornokok részére 19 400 Ft) kell utal-
ványszelvény kitöltésével kifizetni.

(5) Amennyiben az elõrehozott utánpótlási „Ruházati
Utalványfüzet”-tel ellátott igényjogosult nem rendelkezik
a (4) bekezdés szerinti 15 000 Ft (tábornokok részére
19 400 Ft) kifizetéshez szükséges fedezettel, számára csak
a keretmaradvány összege fizethetõ ki.

(6) A (3) és a (4) bekezdések szerinti kifizetést a sze-
mélyügyi- és a ruházati szolgálat által szakmailag ellenõr-
zött jegyzék alapján kell teljesíteni.

(7) Az (1), a (3) és a (4) bekezdések szerint kifizetett
pénzösszeg magában foglalja a sportruházat pótlására, a
ruházat tisztíttatására, valamint a Katonai Ruházati Ellátó
Pontokon (KREP) 100 Ft alatti anyagátvételekre fordít-
ható összegeket.

5. §

(1) Az utánpótlási illetménybõl polgári ruházat beszer-
zésre, a hivatásos és szerzõdéses tiszt, tiszthelyettes kato-
nanõkön kívül, csak azok részére fizethetõ ki készpénz,
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akik a szolgálatukat kötelezõen és tartósan polgári ruhá-
zatban teljesítik.

(2) A HM, a miniszter alárendeltségébe tartozó szerve-
zetek katonaállománya, valamint a más szervekhez vezé-
nyeltek, továbbá a ZMNE és az ÁEK tekintetében – veze-
tõi javaslat alapján – a ruházati utánpótlási illetmény kifi-
zethetõ összegének jóváhagyása a honvédelmi miniszter
hatáskörébe tartozik. A javaslatokat a szervezetek vezetõi
– a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség útján –
2008. május 15-ig terjesztik fel.

(3) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai, tá-
mogatási, együttmûködési, biztonságvédelmi és kapcso-
lattartási feladataiban résztvevõ hivatásos állomány diffe-
renciált kiegészítõ illetménye a ruházati utánpótlási illet-
mény 60%-ig terjedhet. A ruházati utánpótlási illetmény-
norma kifizetését, valamint a kiegészítõ illetménynorma
differenciált megállapítását, kifizetését, nyilvántartási és
elszámolási rendjét a szolgálatok fõigazgatói külön szabá-
lyozzák.

(4) A Katonai Ügyészségek részére történõ kifizetés
mértékét a Katonai Fõügyész önállóan szabályozza.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti kifizetés csak azon sze-
mélyek részére lehetséges, akik a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet melléklete 45–48. pontja szerinti
alapöltözetekkel rendelkeznek.

(6) Az (1)–(4) bekezdések szerinti kifizetés csak sze-
mélyügyi- és a ruházati szolgálat által szakmailag ellenõr-
zött jegyzék alapján, utalványszelvény kitöltésével telje-
síthetõ.

6. §

Az állományilletékes, illetve ellátó katonai szervezet
parancsnoka a 2008. évi utalványfüzet kiadását igazoló
2007. évi zárószelvényekkel, valamint a kifizetéseket tar-
talmazó „Ruházati utalványfüzet”-bõl kiemelt utalvány-
szelvényekkel, a kifizetés megtörténtét a hivatásos állo-
mány tekintetében 2008. május 1-jéig, a szerzõdéses tiszt,
tiszthelyettes esetében a szerzõdéses év fordulónapját kö-
vetõ 30 napon belül az MH Logisztikai Ellátó Központ
felé köteles elszámolni.

7. §

A honvédségi közalkalmazottak ruházati költségtéríté-
sérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasítás 2. § (3) bekezdé-
se, valamint közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 79. § (1) bekezdés elõírásainak megfele-
lõen a honvédségi közalkalmazottak 2008. évi ruházati
költségtérítésének keretösszegét 45 000 Ft-ban állapítom
meg.

8. §

(1) A 3. §, valamint a 4. § (1) és (3)–(4) bekezdések sze-
rinti juttatások nem illetményesek az 1 évet meghaladó il-
letménynélküli szabadság idõtartalmára, valamint a Hjt.
263. § szerint a szolgálati idõ számítása szempontjából fi-
gyelembe nem vehetõ 1 évet meghaladó idõtartamra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek elõtti, il-
letve leteltét követõ idõszakra a 3. §, valamint a 4. § (1) és
(3)–(4) bekezdések szerinti juttatásokat idõarányosan kell
számolni, illetve kifizetni.

9. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* azon-
ban rendelkezéseit 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a ruházati
illetménynorma 2007. évi összegeinek megállapításáról
szóló 39/2007. (HK 8.) HM utasítás, a hivatásos és szerzõ-
déses katonák 2007. évi egyszeri, soron kívüli ruházati il-
letményérõl szóló 61/2007. (HK 12.) HM utasítás, a hon-
védségi közalkalmazottak 2007. évi egyszeri, soron kívüli
ruházati költségtérítésérõl szóló 62/2007. (HK 12.) HM
utasítás, a honvédségi közalkalmazottak 2007. évi ruházati
költségtérítésének kiegészítésérõl szóló 131/2007.
(HK 22.) HM utasítás, valamint a hivatásos és szerzõdéses
katonák 2007. évi ruházati illetményének kiegészítésérõl
szóló 132/2007. (HK 22.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2008. március 27.
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Melléklet a 28/2008. (HK 7.) HM utasításhoz

Ruházati illetménynorma a 2008. évre

Megjegyzés: a ruházati illetmények tervezésekor és a költségvetési elõirányzatok lehívásakor az 54813, az 54814, az 543112, az 543111 és az 5521991 tervezési
tételeken +20%-os áfával kell számolni.

Hivatásos és fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettes beosztású szerzõdéses állomány ruházati illetménye

Jogosult állomány Jogcímkód

Illetmény összege (Ft.)

Férfi Nõ

Ft

Hivatásos állomány alapfelszerelési illetménye

Tábornok
Hivatásos állományból (alapfelszerelés kiegészítése) 21 101 125 000 110 000
Polgári életbõl 21 102 425 000 395 000

Általános és
harckocsizó

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból 21 111 405 000 370 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl 21 112 405 000 370 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, más fegyveres szervtõl 21 113 405 000 370 000
Tiszthelyettes, tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból 21 114 405 000 370 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl a próbaidõszak idõtartamára 21 115 240 000 230 000

Hadihajós

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból 21 121 390 000 350 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl 21 122 390 000 350 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, más fegyveres szervtõl 21 123 390 000 350 000
Tiszthelyettes, tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból 21 124 390 000 350 000

Ejtõernyõs

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból 21 131 400 000 375 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl 21 132 400 000 375 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, más fegyveres szervtõl 21 133 400 000 375 000
Tiszthelyettes, tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból 21 134 400 000 375 000

Repülõgép
szerelõ

Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból 21 141 420 000 395 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, polgári életbõl 21 142 420 000 395 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes, más fegyveres szervtõl 21 143 420 000 395 000
Tiszthelyettes, tiszthelyettesi iskolai hallgatói állományból 21 144 420 000 395 000

Repülõhajózó
Tiszt, zászlós, katonai fõiskolai hallgatói állományból 21 151 460 000 435 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós polgári életbõl 21 152 460 000 435 000
Fõtiszt, tiszt, zászlós magassági ruházatot viselõ 21 153 440 000 425 000

Általánosból hadihajós öltözetre áttérõk részére alapfelszerelés kiegészítés Tiszt, zászlós, tiszthelyettes 21 161 100 000 100 000
Hadihajósból általános öltözetre áttérõk részére alapfelszerelés kiegészítés Tiszt, zászlós, tiszthelyettes 21 162 100 000 100 000
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Jogosult állomány Jogcímkód

Illetmény összege (Ft.)

Férfi Nõ

Ft

Fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású szerzõdéses állomány alapfelszerelési illetménye 2 évre
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes 22 101 250 000

Hivatásos állomány utánpótlási illetménye 1 évre
Tábornok 21 201 129 400
Fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes 21 202 110 000

Fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású szerzõdéses állomány kiegészítõ illetménye 1 évre
Fõti, ti, zls, tts. A 3. és 4. szerzõdéses évre kiegészítõ illetmény szerzõdéses évenként 22 201 91 000

Fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású szerzõdéses állomány utánpótlási illetménye 1 évre
Fõti, ti, zls, tts. Az 5. szerzõdéses évtõl utánpótlási illetmény szerzõdéses évenként 22 202 110 000

Megjegyzések:
1. Készpénzben kifizethetõ illetmény, utalványszelvény kitöltésével:

a) az alapfelszerelési illetménybõl katonanõknek nõi fehérnemû beszerzésére egy alkalommal: 17 000 Ft
b) az utánpótlási illetménybõl polgári ruha beszerzésére:

ba) hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású katonanõknek nõi fehérnemû beszerzésére egy alkalommal: 15 000 Ft
bb) Honvéd Együttes Budapest, valamint a Magyar Köztársaság Elnökének Katonai Irodája igényjogosultak részére: 85 000 Ft
bc) HM Tábori Lelkész Szolgálat jogosultak részére: 40 000 Ft

c) a kiegészítõ illetménybõl fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású katonanõknek nõi fehérnemû beszerzésére egy alkalommal: 15 000 Ft
2. A hivatásos és szerzõdéses utánpótlási ruházati illetmény 1 havi átlaga:

a) fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes: 9 170 Ft
b) tábornok: 10 780 Ft

3. A honvédelem érdekében munkát végzõ nyugállományú katona 2008-ra tervezhetõ ruházati illetménye: 7 000 Ft
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Ellátottak ruházai kiadása
Tervezési tétel: 54813

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (Ft)

Alapfel-
szerelés

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Katonai fõiskolai
hallgató

Általános, harckocsizó (1) 21 400 320 000 95 000 260,27

(1)

(2)

(3)

Testtel érintkezõs fehérnemû és
tusolópapucs vásárlásra
készpénzben kifizethetõ:
Alapfelszerelési illetménybõl:

férfi: 10 000 Ft
nõ: 12 000 Ft

Utánpótlási illetménybõl:
férfi: 6 000 Ft
nõ: 8 000 Ft

Csak a kiképzõközpont
számolhatja fel.

Csak a ténylegesen letöltött idõre
illetményes.

Ejtõernyõs (1) 21 401 320 000 95 000 260,27

Repülõgép szerelõ (1) 21 402 320 000 95 000 260,27

Repülõhajózó (1) 21 403 320 000 95 000 260,27

Katonai tiszthelyet-
tes iskolai hallgató

Általános, harckocsizó (1) 21 410 320 000 95 000 260,27

Ejtõernyõs (1) 21 411 320 000 95 000 260,27

Repülõgép szerelõ (1) 21 412 320 000 95 000 260,27

Legénységi beosz-
tásban lévõ szerzõ-

déses állomány

Általános, harckocsizó 21 420 250 000 56 000 153,42

Ejtõernyõs 21 421 283 000 67 000 183,56

Repülõgép szerelõ 21 422 220 000 65 000 178,08

Hadihajós 21 425 270 000 45 000 123,29

Kiképzõközpontban résztvevõ állomány (2) 21 426 160 000 50 000 136,98

Próbaszolgálat idejére 21 427 - - 136,98

Önkéntes tartalékos (3) 21 428 - - 84,38

A katonai szervezet készletébõl hadi-
(gyakorló) ruha cseréjére jogosult

állomány

Általános és harckocsizó 21 450 - 20 800 -

Ejtõernyõs 21 451 21 800

Repülõgép szerelõ 21 452 22 500

Repülõhajozó 21 453 - 20 800 -

Magassági öltözetet viselõ 21 454 - 20 800 -

Hadihajós 21 455 - 21 800 -

Díszruházatra
kiegészítõ illetmény

MH Támogató
Dandár

Díszelgõ állomány

Ht. és szerz. ti., tts.
állomány

21 460 185 000 31 000 84,93

Legs. beo. szerz.
állomány

21 461 167 000 54 000 147,95

Zenész állomány 21 462 175 000 34 000 93,15

Önkéntes tartalékos
állomány

14 napnál hosszabb
idejû

kiképzésre behívott

Általános és
harckocsizó

21 490 - - 49,85

Ejtõernyõs 21 491 - - 68,48

Repülõgép szerelõ 21 492 - - 54,82

Hadihajós 21 495 - - 58,81

14 napnál rövidebb
idejû

Ált., hk., eje., hhj.,
resz.

21 499 - - 11,88
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Ruházati kiegészítõ és felszerelési anyagok
Tervezési tétel: 54814

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (Ft)

Alapfel-
szerelés

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Katonaszakács és hentes kiegészítõ illetménye 21 600 41 200 10 750 29,45

Konyhai kisegítõ kiegészítõ illetménye 21 601 32 450 8 800 24,11 (1) Utánpótlás csak az
igénybevétel napjaira
számítható fel

Orvos, felcser, egészségügyi katona 21 610 35 600 9 500 26,03

Õr (fûtetlen õrhelyenként) 21 620 28 700 5 250 14,38

Motorkerékpár 21 630 15 200 5 000 13,70

Gyengélkedõ szobai ágy (1) 21 640 30 900 3 900 10,68 (2) A gazdálkodó és az utalt
katonai szervezet legénységi
besosztásban lévõ
szerzõdésesés és önkéntes
tartalékos állománya
elhelyezésének idõtartamára
nem illetményes

Kórházi ágy 21 641 66 100 13 000 35,62

Eü. vizsgáló, kezelõ, fizikóterápiás fekhely 21 642 29 500 3 000 8,22

Tiszti, tiszthelyettesi ügyeleti, szolgálati fekhely (1) (4) 21 643 45 300 2 200 6,03

Polgári õr fekhely 21 644 21 600 1 200 3,29

Nõtlen tiszti-, átvonuló-, nõvér-, stb. szállás, illetve KORK fekhelyei után (1) (2) (3) 21 645 23 300 2 600 7,12

Tiszti étkezde (átlag ebéd alapján) 21 650 1 000 200 0,55

Legénységi étkezde 21 651 200 50 0,14

Szolgálati kutya felszerelés Õrkutya, robbanóanyag keresõ kutya 21 660 20 000 3 000 8,22

Kiképzési csoportonként (4 vagy több kutya után) 21 661 12 000 4 000 10,96 (3) Legénységi besosztásban
lévõ szerzõdésesés laktanyai
elhelyezése esetén
felszámítható.

Páncélozott harcjármû vezetõ 21 670 8 500 1 800 4,93

Felderítõ 21 671 35 000 22 000 60,27

Rendész 21 672 37 500 5 000 13,70

Forgalomszabályozó ht, szerz. 21 673 20 800 4 000 10,96

Forgalomszabályozó legs. 21 674 20 800 4 000 10,96 (4) Az MH 1. HTHZ hajóin
lévõ fekhelyekre is
illetményes

Vasútállomás katonai parancsnok 21 675 8 200 1 500 4,11

Szállítmánykísérõ 21 676 8 200 1 500 4,11
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Kiképzési irodaszer
Tervezési tétel: 543113

Jogcím Jogcím-kód

Normakód

Megjegyzés

2. 3.

Illetmény (Ft)

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Tábornok 11 100 5 000 13,70

Hivatásos és szerzõdéses fõtiszt, tiszt 11 110 3 000 8,22 (1) A tanév kezdetekor készpénzben
kifizethetõ.
Nem honvédségi ösztöndíjasnak, levelezõ
és tanszervásárlási kedvezményben
részesülõ polgári felsõfokú tanintézetben
tanuló hallgatónak nem illetményes.
Kizárólag a képzést végzõ tanintézet
számíthatja fel.

Nemzetvédelmi Egyetem hallgatója (1) 11 111 2 000 5,48

Fõtiszt, tiszt, továbbképzõ iskolai hallgató (1) 11 112 2 000 5,48

Katonai fõiskolai hallgató (1) 11 113 2 000 5,48

Hivatásos és szerzõdéses zászlós, tiszthelyettes 11 120 1 600 4,38

Katonai tiszthelyettesi iskolai hallgató 11 121 1 600 4,38

Legénységi beosztású szerzõdéses 11 130 600 1,64

Önkéntes tartalékos tiszti, tiszthelyettes hallgató 11 132 - 4,15

Szaktanfolyamon lévõ szerzõdéses legénységi beosztású állomány után kiegészítés (2) 11 133 200 - (2) Tanfolyamonként a kiképzõ katonai
szervezetnél számítható fel.Kiképzésre behívott önkéntes tartalékos állomány 11 141 - 4

Mûszaki rajzoló (állománytáblás) 11 150 12 000 32,88

Honvédségi közalkalmazott 11 170 1 200 3,29

Írószer, egyéb irodaszer
Tervezési tétel: 543113

Jogcím kód
Illetmény

Jogcím kód
Illetmény

Típus Egy évre (Ft) Típus Egy évre (Ft)

11 201 I. 3 200 11 205 V. 32 000

11 202 II. 6 820 11 206 VI. 60 000

11 203 III. 12 400 11 207 VII. 90 000

11 204 IV: 22 000 11 208 VIII. 295 000

Megjegyzés: A típus besorolásokat és a szorzószámokat a HM FLÜ ellátási osztályvezetõje 2008. június 30-ig az alakulatok részére megküldi.
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Vegyes nyomtatvány
Tervezési tétel: 543112

Jogcím kód
Illetmény

Jogcím kód
Illetmény

Típus Egy évre (Ft) Típus Egy évre (Ft)

11 301 1. 250 000 11 304 3. 19 500

11 302 2. 60 000 11 305 4. 6 000

Irodai papír
Tervezési tétel: 543111

Jogcím kód
Illetmény

Jogcím kód
Illetmény

Típus Egy évre (Ft) Típus Egy évre (Ft)

11 401 I. 5 100 11 405 V. 33 200

11 402 II. 7 500 11 406 VI. 58 800

11 403 III. 13 800 11 407 VII. 96 400

11 404 IV. 24 500 11 408 VIII. 317 900

Nyomdai papírok
Tervezési tétel:

A szükségletet minden évben a következõ évre elõre kell tervezni és a költségfedezetet 2008. május 31-ig igényelni a HM FLÜ ellátási osztályvezetõtõl.
A pénzkeret felhasználását az indokolt igénybejelentés alapján a HM ellátási osztályvezetõ engedélyezi, amelyet a „Felszámítási kimutatás”-ban kell rögzíteni.

Megjegyzés: A típus besorolásokat és a szorzószámokat a HM FLÜ ellátási osztályvezetõje 2008. június 30-ig az alakulatok részére megküldi.
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Textiltisztítás, javítás, karbantartás, szolgáltatás
Tervezési tétel: 5521991

Jogcím Jogcím-kód

Normakód

Megjegyzés

2. 3.

Illetmény (Ft)

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Legénységi beosztában lévõ szerzõdéses állomány 12 000 17 000 46,58

Önkéntes
tartalékos
állomány

14 napnál hosszabb idõre behívott állomány 12 010 17 000 46,58 (1) Csak az igénybevétel
idõtartalmára számolható el.
A gazdálkodó és utalt katonai
szervezetek legénységi
beosztású szerzõdéses és
önkéntes tartalékos
állománya elhelyezésének
idõtartalmára nem
illetményes

14 napnál rövidebb idõre ( “M” szemle, gyakorlat, kiképzés) behívott és
azon hadiruházatban résztvevõ állomány részére bevonulásonként
kifizetendõ mosatási költségtérítés.

12 011 750 -

Fekhelyek

Gyengélkedõ szobában 12 020 13 000 35,62

Nõtlen tiszti-, nõvér-, stb. szállóban, szálláson, valamint
Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ fekhelyei után (1) (2)

12 021 - 30,00

Átvonulási szálláson (1) (4) 12 022 - 45,00

Ügyeletes tiszti, tiszthelyettesi 12 023 46 000 126,03 (2) Legénységi beosztású
szerzõdéses állomány
laktanyai elhelyezése esetén
is illetményes

Fegyveres biztonsági õri 12 026 6 500 17,81

Tiszti étkezde átlag ebédadag szám alapján 12 030 - 15,00

Hallgatói
állomány

Katonai fõiskolákon 12 040 17 000 46,58

Katonai tiszthelyettesi iskolákon 12 041 17 000 46,58 (3) Külön terv szerint

Technikus, szerelõ és gépjármûvezetõ után kiegészítés 12 050 4 000 10,96

Díszelgõ (MH Támogató Dandár) és zenész állomány 12 060 6 000 16,44 (4) Az MH 1. Hhj. Zalj. Hajóin
lévõ fekhelyekre is
illetményes

Kórházi ágy 12 070 33 000 90,41

Vizsgáló, kezelõ, fizikoterápiás fekhely (eü) 12 071 33 000 90,41

Általános egyéni védõeszköz karbantartás (3) 12 080 -

Munka- és védõruházat
Tervezési tétel: 54811

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2.

Illetmény (Ft)

Alapfelszerelés
Utánpótlás

1 évre

Fegyveres biztonsági õr 13 040 112 400 45 000
(1) Külön terv szerint

Általános egyéni védõeszköz (1) 13 888
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A honvédelmi miniszter
29/2008. (HK 7.) HM

u t a s í t á s a
egyes HM utasítások módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52 §. (1) bekezdésének f) pontja
alapján a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvételt
nyert nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjszerzõdéseinek
megkötésérõl szóló 74/2005. (HK 15.) HM utasítás mel-
lékletének 9. pontjában „a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény” szövegrész helyébe „a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény” szövegrész lép.

2. §

Az ösztöndíjszerzõdések megszûnésébõl eredõ, a Ma-
gyar Honvédséget megilletõ igény érvényesítésének rend-
jérõl szóló 71/2006. (HK 16.) HM utasítás 6. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„6. § Amennyiben a volt hallgató a Magyar Honvédség
vagy saját kezdeményezésére két éven belül szerzõdéses
katonai szolgálati viszonyt létesít, akkor idõarányosan

mentesül a szerzõdés kötésekor fennálló visszatérítési kö-
telezettsége alól. A volt hallgató nem mentesül az idõará-
nyosan le nem szolgált követelés megfizetése alól abban
az esetben sem, ha a szerzõdéses szolgálati jogviszonya
önhibán kívüli okból szûnik meg.”

3. §

Ez az utasítás 2008. március 31-én lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
30/2008. (HK 7.) HM

u t a s í t á s a
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

rektorhelyettesi, dékáni, gazdasági igazgatói
munkaköreinek betöltésére kiírt pályázatok
elbírálását elõkészítõ Véleményezõ Bizottság

kijelölésérõl*

* Az utasítást az érintettek külön kapják meg.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM kabinetfõnökének
30/2008. (HK 7.) HM KF

i n t é z k e d é se
a NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozó

elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ
pénzügyi és logisztikai feladatok végrehajtásáról*

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

27/2008. (HK 7.) HM JSZÁT – HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2008. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
kabinetfõnökének

29/2008. (HK 7.) HM KF
i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési
felügyelete alá tartozó szervezetek köztisztviselõinek

2008. évi ruházati költségtérítése kifizetésének
rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
49/G. §-ára is tekintettel – a Honvédelmi Minisztérium és
a költségvetési felügyelete alá tartozó szervezetek köz-
tisztviselõinek 2008. évi ruházati költségtérítésére a kö-
vetkezõk szerint intézkedem.

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium, a
HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal, a HM Vé-



delmi Hivatal, a Magyar Köztársaság Állandó NATO
Képviselet, Védelempolitikai Részleg és a Magyar Köz-
társaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet
köztisztviselõire (a továbbiakban: köztisztviselõk) ter-
jed ki.

2. A köztisztviselõk 2008. évi ruházati költségtérítése
– a Ktv. 49/G. §-ának (1) bekezdése szerint – 77 300 Ft,
amelyet 2008. április hó 18-ig kell a jogosultak bankszám-
lájára átutalni.

3. Az újonnan belépõ köztisztviselõk egyéb idõpontok-
ban esedékes kifizetéseit – a Ktv. 49/G. § (3) bekezdése
alapján – a pénzügyi referens helyben bonyolítja.

4. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,*
rendelkezéseit azonban 2008. január hó 1-jétõl kell alkal-
mazni. A hatálybalépéssel egyidejûleg a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó szer-
vezetek köztisztviselõinek 2007. évi ruházati költségtérí-
tésérõl szóló 67/2007. (HK 9.) HM kabinetfõnöki intézke-
dés hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. március 25.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
32/2008. (HK 7.) HM KF

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény

2008. évi gazdálkodásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) bekezdése alapján,
a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodá-
sának általános szabályairól szóló 33/2007. (HK 8.) HM
utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 7. § (1) bekezdésének
rendelkezése szerint, a Honvédelmi Minisztérium, mint in-
tézmény (a továbbiakban: minisztérium) 2008. évi gaz-
dálkodásáról – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.), a honvédelmi szervek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint a Honvédel-
mi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálko-

dásának rendjérõl szóló 102/2007. (HK. 18.) HM utasítás
vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatá-
rozott HM szervekre (a továbbiakban: HM szervek), a HM
Infrastrukturális Ügynökségre (a továbbiakban: HM IÜ), a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségre (a további-
akban: HM KPÜ), az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ságra, valamint a Magyar Honvédség Támogató Dandárra
(a továbbiakban: MH TD).

2. Az intézkedést az Utasításban foglaltakkal együtt kell
alkalmazni.

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése

3. A kötelezettségvállalás ellenjegyzése a HM KPÜ kü-
lönbözõ szintû szervezeti elemeinek feladata. Az ellen-
jegyzést a HM Igazgatás I. Objektum Gazdálkodás Támo-
gató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (a továbbiakban: OGT-
PER) útján kell kezdeményezni az 1. számú melléklet sze-
rinti formanyomtatványon.

Kötelezettségvállalás

4. Kötelezettségvállalás összeghatártól függetlenül csak
írásban, elõzetes pénzügyi ellenjegyzést követõen, a ren-
delkezésre álló szabad elõirányzat-keret terhére történhet.

5. Gazdasági eseményenként kötelezettségvállalásra jo-
gosult:

a) a kabinetfõnök és az államtitkár nettó 10 millió forin-
tot meghaladóan;

b) szakállamtitkárok, HM Honvéd Vezérkar Fõnöke a
rendelkezésükre bocsátott saját, illetve az irányításuk alá
tartozó HM szervek részére jóváhagyott elõirányzatok ter-
hére nettó 10 millió forintig terjedõen;

c) a minisztérium elõirányzat keretei felett rendelkezõ
HM szervek és a HM Infrastrukturális Ügynökség Anyagi
Koordinációs Osztály (a továbbiakban: HM IÜ AKO) ve-
zetõje, illetve a HM Miniszteri Kabinet Személyügyi Osz-
tály vezetõje nettó 2 millió forintig terjedõen a részükre
jóváhagyott elõirányzatok terhére.

6. A kötelezettségvállalási dokumentumok egy példá-
nyát, különösen a jóváhagyott feladat megvalósítása érde-
kében kötött szerzõdést, a megállapodást, a visszaigazolt
megrendelést, az elõzetes kötelezettségvállalást (közbe-
szerzési eljárás közzétett ajánlati, ajánlattételi, részvételi

578 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



felhívása, a pályázat kiírása) tartalmazó iratokat az
OGTPER tartja nyilván.

7. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan
analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megálla-
pítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, továb-
bá biztosítja az Ámr. vonatkozó rendelkezésében megha-
tározott minimum adatokat.

8. Az Utasítás 12. § (4) bekezdése alapján a HM Sze-
mélyügyi Osztály által a minisztérium személyi állománya
vonatkozásában elkészített járandósági (illetmények, költ-
ségtérítések stb.) határozattervezeteket minden esetben
elõzetesen a határozat pénzügyi szabályszerûségének,
összegszerûségének ellenõrzése céljából az OGTPER ve-
zetõjével egyeztetni kell.

Szakmai igazolás

9. A megbízási szerzõdések esetében a szerzõdésben
rögzített feladatok végrehajtásának szakmai igazolása a
2. számú melléklet szerinti teljesítésigazolási formanyom-
tatványon történik. A feladat végrehajtását a szerzõdésben
felhatalmazott személy igazolja.

10. A dologi, valamint a pénzügyi dologi kiadások telje-
sítésének szakmai igazolása az érvényben lévõ HM Feje-
zet Egységes Számviteli Politikában meghatározott formá-
tumú „Utalványrendelet” nyomtatványon történik. A telje-
sítések igazolása az 5. pontban meghatározott kötelezett-
ségvállalók, illetve az általuk kijelölt felelõsök kötelezett-
sége.

Érvényesítés

11. Az érvényesítés az OGTPER vezetõjének feladata,
amelyet az Utasítás 14. §-a alapján hajt végre.

Utalványozás és ellenjegyzése

12. A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésé-
nek vagy elszámolásának elrendelésére (utalványozás) az
5. pontban foglalt nettó értékhatárokhoz rendelt hatáskö-
rökben kerülhet sor.

13. Utalványozni az eredeti okmányra rávezetett vagy
külön – az érvényben lévõ HM fejezet egységes számviteli
politikájában meghatározott formátumú – írásbeli rendel-
kezéssel (Utalványrendelet) lehet.

14. Az utalványozás ellenjegyzése az OGTPER vezetõ-
jének feladata, melynek során melynek során ellenõriznie
kell a gazdálkodási szabályoknak való megfelelést, pénz-
ügyi fedezet vizsgálatát, valamint az érvényesítés megtör-
téntét.

Összeférhetetlenség

15. Ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan a kö-
telezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetve az utalványozó
és az ellenjegyzõ nem lehetnek azonos személyek. Az ér-
vényesítõ nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, az
utalványozásra, illetve a szakmai igazolásra jogosult sze-
méllyel.

A beszerzések egyedi nyilvántartása

16. A HM szerveknél a beszerzések nyilvántartásának,
kezelhetõségének és áttekinthetõségének érdekében a net-
tó 500 ezer forintot meghaladó értékû beszerzések eseté-
ben beszerzésenként külön gyûjtõívet kell vezetni. A gyûj-
tõívet a szerzõdés teljesítésétõl számított öt évig meg kell
õrizni. A gyûjtõívben nyilván kell tartani a beszerzések
elõkészítésével, lefolytatásával és teljesítésével kapcsolat-
ban keletkezett összes iratot.

17. A beszerzéssel kapcsolatos levelezést a gyûjtõívben
kell nyilvántartani akkor is, ha azzal nem azonos ügyinté-
zõ kerül megbízásra.

18. A gyûjtõívet az elõirányzat felett rendelkezõ szerv
vezetõje által kijelölt személy vezeti.

19. A költségvetési elõirányzatok lekötésének folyama-
tos ismerete érdekében a szerzõdéseket és a módosításokat
az elõirányzat nyilvántartásokban az érintett elõirányzat
lekötéseként – a szerzõdés nyilvántartási számának feltün-
tetésével – idõrendben folyamatosan, áttekinthetõ módon
kell vezetni.

A pályázati úton odaítélt támogatások
nyilvántartása

20. A pályázati úton odaítélt támogatások nyilvántartá-
sának, kezelhetõségének és áttekinthetõségének érdeké-
ben a támogatások odaítélésére vonatkozó pályázatonként
külön gyûjtõívet kell vezetni. A gyûjtõívben nyilván kell
tartani

a) a pályázati kiírás dokumentumait,
b) a pályázat-értékelõ bizottság megalakításával kap-

csolatos dokumentumokat,
c) a beérkezett pályázati munkákat,
d) a pályázatok elbírálásával kapcsolatos dokumentu-

mokat,
e) a nyertes pályázóval kapcsolatos ügyiratokat,
f) a pályázók kiértesítésének dokumentumait,
g) a nyertes pályázókkal kötött támogatási szerzõdések

másolatait,
h) a pályázattal kapcsolatos egyéb levelezést,
i) a beérkezett szakmai-pénzügyi beszámolókat,
j) a szakmai-pénzügyi beszámolók befogadása vagy el-

utasítása tárgyában készült ügyiratokat.
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Bizonylati út

21. A kötelezettségvállalás ellenjegyzését követõen ke-
rül sor a kötelezettségvállalásra, a megrendelés ezután
hajtható végre.

22. A beérkezõ számlákat az ügyviteli kezelést köve-
tõen az elõirányzat-kerettel rendelkezõ HM szervek ügy-
intézõi veszik át feldolgozásra.

23. A feldolgozás során az ügyintézõk a számlákat fel-
vezetik a „Költségvetési elõirányzatok és felhasználások
nyilvántartásába”.

24. Az elõirányzat nyilvántartások egyeztetését a köny-
velési adatokkal negyedévente végre kell hajtani. Az el-
lenõrzések során észlelt esetleges eltéréseket a javítási sza-
bályok alkalmazásával kell módosítani. Az ellenõrzés té-
nyét a nyilvántartásokon fel kell tüntetni és a megállapítá-
sokat a Belsõ Ellenõrzési Naplóba rögzíteni kell. Az ellen-
õrzés koordinálásáért az OGTPER vezetõ pénzügyi refe-
rens a felelõs.

25. A beérkezett eredeti számla beszerzést végzõ szer-
vezet vezetõje által hitelesített másolatát, illetve a szállító-
levelet 2 munkanapon belül a HM elhelyezése szerinti ob-
jektum üzemeltetõ osztályhoz meg kell küldeni a bevétele-
zés végrehajtása céljából. Az MH TD a pénzügyi teljesítés
elõtt a számla másolata, illetve a szállítólevél alapján
bevételezi a beszerzett eszközöket és anyagokat. Az
ESZKÖZ-utalványt további 5 munkanapon belül az
MH TD megküldi az illetékes objektum üzemeltetõ osz-
tályhoz, aki továbbítja a számlát kifizetõ OGTPER-re,
ahol az az eredeti számla mellé csatolásra kerül.

26. Az MH TD hatáskörét meghaladó egyedi beszerzé-
sek bevételezéseit és analitikus nyilvántartásait az MH
TD, illetve az anyagnemfelelõs ellátó központ végzi. A be-
vételezéshez szükséges információk, dokumentumok nyil-
vántartó szervezethez történõ eljuttatásáért, az Utasítás
19. §-a szerinti követelmények érvényesítéséért a HM IÜ
AKO felelõs. Az ellátó központ az anyagokat és eszközö-
ket 5 munkanapon belül az MH TD részére utalványozza
ki. Az MH TD bevételezi a beszerzett eszközöket és anya-
gokat, majd az ESZKÖZ-utalványt további 5 munkanapon
belül az megküldi az illetékes objektum üzemeltetõ
osztályhoz, aki továbbítja a számlát kifizetõ OGTPER-re,
ahol az az eredeti számla mellé csatolásra kerül.

27. Az érvényesített számla utalványozása és annak el-
lenjegyzése a belsõ szabályzóknak megfelelõen, rendsze-
resített utalványrendeleten kerül végrehajtásra legalább a
pénzügyi teljesítési határidõt megelõzõ három munkanap-
pal. A számlát annak kiegyenlítése érdekében az OGTPER
rögzíti a HM KGIR rendszerben.

Az anyagfelelõs

28. A HM szerv vezetõje az adott HM szerv, illetve
szükséges esetben annak részei vonatkozásában anyagfe-

lelõst jelöl ki. Az anyagfelelõs kijelölése írásban történhet.
Az utasítás hatályba lépésekor anyagfelelõsi feladatokat
ellátó személyek megbízatását ez nem érinti, ugyanakkor
ezen személyek írásban történõ kijelölésrõl, szükséges
esetben az anyagfelelõs aláírás mintájának HM IÜ AKO,
illetve az illetékes MH TD objektum üzemeltetõ osztály
részére történõ megküldésérõl – a 3. számú melléklet alap-
ján – 2008. április 15-ig gondoskodni kell.

29. Az anyagfelelõsök aktuális jegyzékének vezetéséért
a HM IÜ AKO a felelõs.

30. A HM-I objektumban az anyagfelelõs személyében
bekövetkezett változás esetén az új anyagfelelõs a felada-
tainak megkezdése elõtt a VIR-portál kezeléséhez szüksé-
ges felhasználói nevet és jogosultságot kér. Az új anyagfe-
lelõs feladatainak megkezdése elõtt rendelkezzen a VIR
anyagellátó rendszer kezeléséhez szükséges felhasználói
névvel és jogosultsággal.

31. A HM szerveknél az anyagfelelõs váltása esetén tel-
jes körû leltárt kell készíteni, és az átadásról készült át-
adás-átvételi jegyzõkönyv egy példányát a HM szerv ve-
zetõjének jóváhagyásával meg kell küldeni az objektum
üzemeltetõ osztály vezetõjének. Ezzel egy idõben az új
anyagfelelõs megküldi aláírásmintáját az objektum üze-
meltetõ osztály és a HM IÜ AKO részére.

32. Anyagfelelõsnek csak a szervezet HM szerv állomá-
nyába tartozó, vagy a HM szervhez tartósan vezényelt, le-
hetõség szerint adminisztratív/ügykezelõi beosztást betöl-
tõ személy jelölhetõ ki.

Az anyag- és eszközigénylés informatikai támogatása
a HM-I objektumban

33. A HM Informatikai és Információvédelmi Fõosz-
tály, HM IÜ AKO és az MH TD 2008. április 1-jével beve-
zeti az anyag- és eszközigénylés informatikai támogatása
érdekében a Magyar Honvédség zárt célú hálózatán mû-
ködtetett portál alapú MH Vezetési Információs Rendszer
(a továbbiakban: MH VIR) alrendszereként a HM-I objek-
tumban a HM anyagigénylését és ellátását támogató infor-
matikai rendszert (a továbbiakban: VIR Anyagellátó
Rendszer).

34. A rendszer célja, hogy támogassa a HM-I objektum-
ban az anyagellátás logisztikai folyamatát, az ellátásra
utalt szervek szakanyagainak, folyamatok mentén történõ
tervezését, igénylését, leadását valamint leltározását.

35. A rendszer üzemeltetõje az MH Támogató Dandár,
amely biztosítja a rendszer mûködését, rendelkezésre állá-
sát. Az üzemeltetõ szervezet vezetõje szervezete állomá-
nyából jelöli ki a rendszer alkalmazásgazdáját. Az alkal-
mazásgazda az a felhasználó, aki a rendszerben adminiszt-
rátori jogosultságokkal rendelkezik és végrehajtja a rend-
szerhez elkészített „Üzemeltetõi kézikönyvben” meghatá-
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rozott rendszeradminisztrátori valamint üzemeltetési fel-
adatokat.

36. A VIR anyagellátó rendszer kezelésére jogosult sze-
mélyek felkészítésének megszervezéséért a HM IÜ AKO a
felelõs.

37. A rendszer felhasználóinak rendelkezniük kell az
MH VIR portál eléréséhez szükséges felhasználói névvel
és jelszóval. A hozzáférési jogosultságok igényléséért az
ellátásra utalt szervezet vezetõje, a jogosultságok biztosí-
tásáért az MH Híradó és Informatikai Rendszer Fõközpont
parancsnoka a felelõs.

38. Az ellátandó feladatok alapján a rendszerben fel-
használói szerepkörök kerültek kialakításra a megfelelõ
hozzáférési jogosultságokkal. A szervezetek részére a
szükséges jogosultságokat (anyagfelelõs, jóváhagyó, ellá-
tó) igényeljék a HM IÜ AKO vezetõjétõl, aki felel a jogo-
sultságok beállításáért és annak naprakészen tartásáért.

39. A rendszer bevezetése a 2007. évi „Általános és tel-
jes körû vagyonfelmérõ leltár” alapján, a MH TD 1. Ob-
jektum Üzemeltetõ Osztály által kiadott alegység szintû
eszközlisták feldolgozásával kezdõdik. A HM szervek
anyagfelelõsei az eszközlistáknak megfelelõen, minden
eszközt személyhez kötve 2008. április 15-ig rögzítik az
adatbázisban.

40. Az anyagigénylés és anyag leadás új rendszerének
bevezetése után, a HM-I. objektumban a papír alapú
anyagigénylés 2008. április 30-val megszûnik.

Az anyagigénylés rendje

41. A HM szervek a feladataik ellátásához szükséges
anyagokat, eszközöket a HM szerv vezetõje által jóváha-
gyott szolgálati jegyen, illetve – a HM-I objektumban – a
bevezetésre kerülõ VIR Anyagellátó Rendszert használva,
a HM IÜ AKO-n keresztül igénylik.

42. A HM IÜ AKO a beérkezett igényt egybeveti a HM
szervek éves igényével, illetve az éves szükségleti tervek-
kel, majd a szolgálati jegyet, illetve a VIR anyagellátó
rendszeren érkezõ igényeket az illetékes ellátó szervezet-
hez (objektum üzemeltetõ osztályhoz) továbbítja.

43. Amennyiben az ellátást biztosító szervezet nem az
MH TD, úgy elsõ lépésben bevételezés céljából az igé-
nyelt anyag az MH TD részére kerül átadásra.

44. Az ellátó szervezet a „belsõ mozgásbizonylat” elké-
szítése után értesíti a HM szerv érintett anyagfelelõsét,
majd kiadja részére az igényelt anyagot. A biztosított szak-
anyagot az objektum szerint illetékes üzemeltetõ osztály-
tól a HM szerv anyagfelelõse vételezheti fel. A kielégítet-
len igényekrõl az ellátó szervezet a HM IÜ AKO útján, il-
letve a VIR Anyagellátó Rendszeren keresztül tájékoztatja
a HM szervet, és egyidejûleg kezdeményezi a beszerzést.

45. A HM IÜ AKO a beérkezett igényeket nyilvántartja.
A kielégítetlen igények törlése, visszavonása az igényt in-
dító szervezet jogosultsága.

46. A HM szerv részére kiadott eszközök és anyagok
személyhez kötése, analitikus nyilvántartása és az elszá-
moltatás a HM szerv érintett anyagfelelõsének feladata.

47. Az MH TD a HM szervek részére kiadott anyagi
készleteket HM szervenként külön-külön alegységkódon
tartja nyilván. Amennyiben a HM szervek ellátás szem-
pontjából elkülönülõ részekre oszthatók (raktárak, több
objektumban települõ HM szervek), egy HM szervhez
több alegységkód is rendelhetõ.

48. A HM szervektõl leszámoló (elszámoló) személy
anyag elszámoltatását a HM Személyügyi Osztály által
biztosított, 4. számú melléklet szerinti „Anyag elszámolási
lap”-on kell végrehajtani. A HM szervektõl távozó szemé-
lyek anyagi elszámoltatásáért a szervezet vezetõje felelõs-
séggel tartozik.

49. Az anyagfelelõsök negyedévente, (elsõ alkalommal:
2008. július 1–15.) a részükre kiadott anyagok és eszközök
tekintetében, adategyeztetést végeznek az illetékes objek-
tum üzemeltetõ osztállyal. Az esetleges eltérések okait il-
letékes objektum üzemeltetõ osztály és a HM szerv veze-
tõje kivizsgálja, és annak eredményétõl függõen intézke-
dik.

50. A gazdálkodási évre a központi ellátó szervek által
biztosított szakanyagok a várható igényeknek megfelelõ
szükségleti terv elkészítésével és az ellátó szerveknek való
benyújtásával kerülnek biztosításra. A beszerzési terv
összeállításáért, a HM szervek igényeinek összegyûjtésé-
ért, a normák, normatívák figyelembevételével az ellátó
szervek a felelõsek.

51. A HM szervek 2009. évi igényeinek összegyûjtését
2008. július 31-ig a HM IÜ AKO végzi, amelyet összesítve
2008. augusztus 15-ig megküld az illetékes ellátó szervek
részére.

A költségvetési gazdálkodás rendje

52. A HM, mint intézmény költségvetési alapokmányá-
nak összeállítását a HM szervek szükséges bevonásával,
az Ámr. 21. számú mellékletében meghatározott tartalom-
mal, jóváhagyott elemi költségvetés kézhezvételét követõ
10 munkanapon belül OGTPER két példányban készíti, és
részemre aláírásra felterjeszti. A költségvetési alapok-
mány a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM KPÜ) útján a honvédelmi miniszter
részére kerül jóváhagyás céljából felterjesztésre.

53. Az elõirányzatok tervezését, felhasználását és a be-
számolást az OGTPER végzi a költségvetési elõirányzattal
(kerettel) rendelkezõ HM szervek, valamint a HM IÜ
AKO által nyújtott adatszolgáltatások alapján.
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54. A HM szerveknél elõirányzatok követésére, az
OGTPER-rel való kapcsolattartásra a HM szerv vezetõje
ügyintézõt jelöl ki.

55. Az elõirányzat-nyilvántartást, a jóváírások, módosí-
tások felvezetését a HM-I. OGTPER vezeti, a lekötéseket,
felhasználásokat a HM szervek vezetõi által kijelölt ügyin-
tézõk rögzítik. A szükséges adatszolgáltatást OGTPER az
ügyintézõvel egyeztetetten biztosítja.

56. Az OGTPER minden negyedév 5. munkanapjáig a
kijelölt ügyintézõk útján tájékoztatja a HM szervek veze-
tõit az elõirányzatokban bekövetkezett változásokról a to-
vábbi kötelezettségvállalások jogszerûségének megalapo-
zása érdekében.

57. A HM szervek azon eszközök vonatkozásában,
amelyek az ellátási-utaltsági rend keretében biztosításra
kerülnek, elõirányzatot nem tervezhetnek.

58. A költségvetési gazdálkodás keretében az elõirány-
zat-gazdálkodásért az OGTPER vezetõje a felelõs.

59. Az OGTPER a költségvetési elõirányzatok felhasz-
nálásának tervezésérõl és az ezzel kapcsolatos adatszol-
gáltatás rendjérõl szóló 56/2007. (HK 12.) HM utasítás
elõírásainak megfelelõen, a HM szervek szükség szerinti
bevonásával éves elõirányzat-felhasználási tervet készít,
és annak módosításait minden hónap 4-ig megküldi a HM
KPÜ részére.

A házi pénztár mûködésének szabályai

60. A minisztérium házi pénztárát az OGTPER mû-
ködteti.

61. A házi pénztár nyitvatartási ideje: hétfõ – péntek
9.00–11.00 óráig.

62. A készpénz kezelési feltételeinek biztosításáért az
elhelyezés szerint illetékes objektum üzemeltetõ osztály, a
pénzkezelési szabályok betartásáért az OGTPER vezetõje
a felelõs.

63. A házi pénztárban õrizhetõ készpénzkészlet felsõ
határa: 5 millió Ft.

64. A készpénzellátást az OGTPER biztosítja. A kész-
pénzellátmány felvételéért – az ellátó pénztárba bejelentett
aláírók ellenjegyzésével – az OGTPER vezetõje a felelõs.

65. A vásárlási elõlegek felvételét, a készpénzzel törté-
nõ vásárlást a HM szerv vezetõje, illetve a HM IÜ AKO
osztályvezetõje, illetõleg távollétük esetén az általuk kije-
lölt személy engedélyezi. A maximálisan felvehetõ kész-
pénzelõleg összege 100 ezer forint. A készpénzelõleggel

történõ elszámolás az elõleget felvevõ kötelezettsége. Az
elõlegekkel történõ elszámolás határideje kapcsán a kincs-
tári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl szóló
438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ vezérigazgatói intézke-
dés 80. pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.

Beszámolás

66. Az OGTPER vezetõ a részemre negyedévente be-
számol az intézményi gazdálkodás végrehajtásának hely-
zetérõl, a költségvetési elõirányzat keretek teljesítésérõl.

67. Az OGTPER vezetõ a HM Kockázatkezelési Bizott-
ság ülésein félévente beszámol a szakterületét érintõ
FEUVE tevékenységrõl.

68. Az intézményi gazdálkodásról történõ beszámoló
elkészítését a hatályos számviteli jogszabályok, valamint a
tárgyévi beszámoló jelentések összeállítását szabályozó
intézkedések alapján az OGTPER végzi.

Ellenõrzés

69. Az OGTPER pénztárában a HM KPÜ vezérigazga-
tója által kijelölt személy félévente kibõvített pénztárel-
lenõrzést végez.

70. Az OGTPER vezetõje havonta két alkalommal
pénztárellenõrzést hajt végre.

71. A költségvetési pénzgazdálkodás területén az
OGTPER vezetõje folyamatosan és tételesen ellenõrzi az
elõirányzatok felhasználásának idõ- és feladatarányos tel-
jesítését, a nyilvántartások naprakészségét, az analitikus
nyilvántartások és a fõkönyvi könyvelés adatainak egye-
zõségét.

Záró rendelkezések

72. Ez az intézkedés 2008. március 31-én lép hatályba,
és 2009. március 31-én hatályát veszti.

73. A HM szervek a kötelezettségvállalásra, készpénz-
felvétel engedélyezésére, készpénzfelvételére jogosult
személyek nevét, aláírás mintáit a 3. számú melléklet sze-
rinti formában az intézkedés közzétételét követõ 30 napon
belül megküldik az OGTPER vezetõjének.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök
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1. számú melléklet a 32/2008. (HK 7.) HM KF intézkedéshez

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM sz. példány
Nyt. sz:

Ellenjegyzési tanúsítvány

Kötelezettségvállaló szervezet:

Beszerzés tárgya:

Beszerzés mennyisége:

Beszerzés bruttó költségkihatása:

Beszerzés áfa nélküli értéke:

Szállító megnevezése:

Beszerzés indoklása:

Budapest, 2008. ......................................................
.................................................................

(kötelezettségvállaló)
P. H.

Pénzügyi és számviteli záradék:

Költségvetési (al)cím:

Fõkönyvi számlaszám:

Elõirányzat-felhasználási engedély száma:

nettó összege:

engedélyezõ:

Éves keret:

Lekötve:

Jelenlegi lekötés:

További szabad keret:

Budapest, 2008. ..................................... hó ....... n.
................................................................

HM Pénzügyi Referetura pénzügyi és számviteli vezetõ

P. H.

Ellenjegyzõi záradék: Ellenjegyzem!

Budapest, 2008. ..................................... hó ....... n.
.........................................................

ellenjegyzõ
P. H.
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2. számú melléklet a 32/2008. (HK 7.) HM KF intézkedéshez

HONVÉDELMI SZERV ..................... számú melléklet a .................... sz. szerzõdéshez
MEGNEVEZÉSE

Teljesítésigazolás

Igazolom, hogy a ..................................................................... számú megbízási szerzõdéssel foglalkoztatott „név (al-
kalmazotti azonosító)” ................................ év ..................................... hónapban a szerzõdésben foglalt feladatokat el -
végezte, részére a megbízási díj kifizethetõ.

Budapest, 2008. .............................................-n
...................................................

név, rendfokozat

3. számú melléklet a 32/2008. (HK 7.) HM KF intézkedéshez

HM szerv megnevezése sz. példány
Nyt. sz:

Aláírásminta

a .........../2008. (HK ......) HM KF intézkedés alapján

a) kötelezettségvállalásra jogosult;
b) készpénzfelvétel engedélyezésére jogosult;
c) készpénz felvételére jogosult;
d) anyagfelelõsként kijelölt 1

személyektõl.

HM szerv megnevezése: ....................................................................................................
Kötelezettségvállaló/ készpénzfelvétel engedélyezõ/ készpénzt felvételvevõ/anyagfelelõsként kijelölt* neve:
.................................................................................................
Beosztása: .........................................................................................................................

aláírásminta

Budapest, ........... év ............................... hó .... nap
......................................................

HM szerv vezetõje

1 Megfelelõ rész aláhúzandó. Kötelezettségvállaló/készpénzfelvétel engedélyezõ/ készpénzt felvételvevõ aláírásmintáját az OGTPER, az anyagfelelõsét a
HM IÜ AKO és az illetékes objektum üzemeltetõ osztály részére kell megküldeni.
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4. számú melléklet a 32/2008. (HK 7.) HM KF intézkedéshez

ANYAGELSZÁMOLÁSI LAP

Név: …………………………..…rf.………. Szervezet……………………………………
Anyja neve:………………………………… Születési éve:………………………………..
Kiállítás kelte: …..év …………hó …..nap Felmentés dátuma:…………………………

Szervezet Dátum Aláírás

MH Támogató Dandár 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály:

Osztályvezetõ

Katonai Kézi Könyvtár

Logisztikai beosztott /fegyverzet, vegyivédelem, mûszaki

Ellátó részleg/ruházat

Élelmezési részleg

Elhelyezési részleg

Logisztikai beosztott/ informatikai

Logisztikai beosztott/humán

HM Vezetõ Objektum komendáns:

Objektum komendáns (parkolási engedély)

MH TD 1. Híradó és Informatikai Központ :

1.sz. Hírközpont parancsnok

MH TD- HM Ügyviteli iroda:

NATO-EU helyi nyilvántartó

Az illetékes HM szerv anyagfelelõse :

Informatikai / anyagfelelõs

Általános / anyagfelelõs

HM IÜ Anyagi – Koordinációs Osztály:

Osztályvezetõ

Általános anyaggazdálkodó

Technikai anyaggazdálkodó

HM Miniszteri Kabinet Személyügyi Osztály:

Osztályvezetõ

Nyilvántartó (szolgálati igazolvány)

HM KPÜ HM I. objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra

Pénzügyi tiszthelyettes (tartozások)

Kiemelt pénzügyi fõtiszt

HM illetékes szervezeti egység vezetõje (fõov., ov.,):

Munkakör/beosztás átadása-átvétele

Belépési engedély
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
64/2008. (HK 7.) HM HVKF

p a r a n c s a
„Az Év Katonája” kitüntetõ cím adományozásának

rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a honvédelmi miniszter
által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló
27/2002. (IV. 17.) HM rendelet 9/A. §-ában foglaltakra –
„Az Év Katonája” kitüntetõ cím adományozásának rendjé-
rõl az alábbi

parancsot

adom ki.

1. A parancs hatálya a HM Honvéd Vezérkar fõnök alá-
rendeltségében mûködõ HM szervekre és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. „Az Év Katonája” kitüntetõ cím adományozására a
Honvédség érdekében végzett példamutató szolgálattelje-
sítés, valamint a tárgyévben nyújtott kiemelkedõ teljesít-
mény elismeréseként kerülhet sor. A kitüntetõ cím az MH
legalább 10 év tényleges szolgálati idõvel rendelkezõ hi-
vatásos vagy szerzõdéses állományú tagjának adható.

3. A cím adományozására évente május 21-én, a Honvé-
delem Napján kerül sor.

4. „Az Év Katonája” kitüntetõ cím adományozására az
alábbi kategóriákban kerülhet sor:

– Általános katonai:
Törzsekben, magasabb törzsekben, a HM Honvéd Ve-

zérkarnál, a Honvédelmi Minisztériumban, a tartós kül-
szolgálati, valamint a vezénylõ tiszthelyettesi beosztások-
ban szolgálatot teljesítõ katonák kerülhetnek jelölésre.

– Szárazföldi haderõ:
Lövész, harckocsizó, tüzér, felderítõ mûszaki és vegyi-

védelmi beosztásokban szolgálatot teljesítõ katonák kerül-
hetnek jelölésre.

– Légierõ:
Repülõ, légvédelmi rakéta és tüzér, légi vezetés, vala-

mint repülõ harcbiztosító beosztásokban szolgálatot telje-
sítõ katonák kerülhetnek jelölésre.

– Vezetés, irányítás, informatika:
Általános híradó, rádióhíradás, rádió-relé híradás, hír-

központok, vezetékes híradás, FTP híradás, FRISZ, infor-
mációvédelmi, ügyviteli, vezetési és informatikai beosztá-
sokban szolgálatot teljesítõ katonák kerülhetnek jelölésre.

– Logisztika:
Haditechnikai, fegyverzettechnikai, páncélos- és gép-

jármûtechnikai, repülõmûszaki, elektronikai, mûszaki
technikai, vegyivédelmi technikai, kiképzés-technikai,
különleges berendezés technikai, mérésügyi és minõség-
biztosítási, harcanyag, hadtáp, közlekedési, szállítási és
vám beosztásokban szolgálatot teljesítõ katonák kerülhet-
nek jelölésre.

– Egyéb támogatás, biztosítás és kiszolgálás:
Térképész, meteorológiai, pénzügyi, egészségügyi, el-

lenõrzési és hatósági, infrastrukturális, tábori lelkész, ka-
tonai rendész és komendáns, díszelgõ, katonazenész, tûz-
szerész beosztásokban szolgálatot teljesítõ katonák kerül-
hetnek jelölésre.

– Oktatás, képzés, kiképzés:
Oktatás, képzés, kiképzés területén szolgálatot teljesítõ

katonák kerülhetnek jelölésre.

– Jogi és igazgatási:
Jogi és igazgatási beosztásokban szolgálatot teljesítõ

katonák kerülhetnek jelölésre.

– Humán:
Személyügyi, humánszolgálati, érdekvédelmi, tobor-

zási, hagyományápolási, bélyegzõkészítõ és nyomdai, kul-
turális és mûvelõdési, tájékoztatási, szociális és szabad-
idõ-sport beosztásokban szolgálatot teljesítõ katonák ke-
rülhetnek jelölésre.

5. Az elismerésben évente legfeljebb 20 fõ részesülhet.

6. „Az Év Katonája” kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó javaslatokat tárgyév március 15-ig a szolgálati út
betartásával, a HM személyzeti fõosztályvezetõ útján a
HM Honvéd Vezérkar fõnökének kell megküldeni, ezt kö-
vetõen a Bizottság véleményezése alapján a döntés felter-
jesztésre kerül a honvédelmi miniszterhez. Az elismerés
odaítélésének kezdeményezésre jogosult parancsnokok és
vezetõk javaslataik kialakításakor legyenek tekintettel a
hivatásos és szerzõdéses állomány összetételére.

7. A beérkezett és összesített javaslatokat Bizottság vé-
leményezi.

A Bizottság elnöke: HM Honvéd Vezérkar fõnök he-
lyettes;

A Bizottság tagjai:
MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokhe-

lyettes;
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HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ;
HM személyzeti fõosztályvezetõ;
HM személyügyi osztályvezetõ;
A Bizottság titkára: HM SZEF KSZMO osztályvezetõ.

8. A kitüntetõ címet a HM Honvéd Vezérkar fõnök adja
át évente változó helyszínen megtartott külön rendezvény
(állománygyûlés) keretében. Az átadó állománygyûlés
elõkészítéséért a HM Vezérkari Titkárság vezetõje felel.

9. Ez a parancs az aláírás napján lép hatályba.*

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

* A parancs aláírásának napja 2008. március 7.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
66/2008. (HK 7.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöke
és az alárendeltségbe tartozó vezetõi által korábban
minõsített és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

irattárában elhelyezett minõsített iratok szakmai
felülvizsgálatának végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
67/2008. (HK 7.) HM HVKF

p a r a n c s a
a „Bevetési Irány 2008” gyakorlattal kapcsolatos

feladatok végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
69/2008. (HK 7.) HM HVKF

p a r a n c s a
az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és kijelölt

alárendeltjei elöljárói felügyeleti átfogó (hadmûveleti
és fegyvernemi) szakellenõrzésének végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
72/2008. (HK 7.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség kiképzési bázisai,

létesítményei és szimulációs rendszerei fejlesztésének
2008. évi feladatairól*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
84/2008. (HK 7.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Állam tulajdonában,

a HM vagyonkezelésében lévõ Magyar Honvédség
Bakony Harckiképzõ Központ Várpalota
és Táborfalva lõ- és gyakorlótér területein

megrendezésre kerülõ Közép-európai Rally
biztosításával összefüggõ feladatok végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2008. (HK 7.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2008. évi Magyar Honvédség szintû katonai

rendészeti képzés elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a 2008. évi Magyar Honvédség szintû
katonai rendészeti képzés elõkészítésére és végrehajtására
az alábbi

p a r a n c s o t

adom ki.

1. A parancs hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a to-
vábbiakban: HM) Honvéd Vezérkar Fõnök alárendeltsé-
gébe tartozó HM szervezetek, valamint a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A HM 2008. évi feladatterve 22.3.2.36. pontja alap-
ján, MH szintû katonai rendészeti képzés (a továbbiakban:
képzés) végrehajtását rendelem el.
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3. A képzés ideje: 2008. május 5–9.

4. A képzés helye: MH Támogató dandár (a továbbiak-
ban: MH TD), Petõfi laktanya (Budapest XI., Budaörsi
út 49–53.).

5. A képzésen résztvevõ állomány: az MH Összhaderõ-
nemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) és alá-
rendeltjei, az MH Központi Kiképzõ Bázis (a továbbiak-
ban: MH KKB), az MH TD kijelölt állománya.

6. A képzés célja: Az MH kijelölt állománya katonai
rendészeti ismeretszintjének növelése, a meglévõ készsé-
gek fejlesztése, a szabályzók egységes értelmezése, mód-
szerek adása.

7. A képzés elõkészítéséért, végrehajtásáért az MH TD
parancsnoka a felelõs.

8. A képzés eredményes végrehajtása érdekében:

8.1. A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a to-
vábbiakban: MH HKF):

a) Felügyelje a képzés elõkészítését és végrehajtását;
b) Nyújtson szakmai segítséget az MH TD-nak a képzés

tematikájának, tervének összeállításához;
c) A fõosztályvezetõ hagyja jóvá a képzés levezetési

tervét;
d) Küldje meg a képzés levezetési tervét 2008. 4. 11-ig

az MH ÖHP-nak és az MH KKB-nak;
e) Készítsen névre szóló oklevelet a képzést eredménye-

sen végrehajtott állomány részére.

8.2. Az MH ÖHP:
a) Jelöljön ki 1 fõ katonai rendészeti területtel foglalko-

zó hadmûveleti tisztet az MH ÖHP Hadmûveleti Fõnökség
állományából és biztosítsa részvételét a képzésen;

b) Jelöljön ki 2 fõ katonai rendészeti szolgálatot ellátó
tisztet az MH Logisztikai Ellátó Központ, Közlekedésbiz-
tonsági Részleg állományából és biztosítsa részvételüket a
képzésen;

c) Jelöljön ki a katonai rendészeti szolgálatot szervezõ
katonai szervezetek állományából – helyõrségenként –
1 fõ katonai rendészeti területtel foglalkozó tisztet, 1 fõ ka-
tonai rendészeti szolgálatot ellátó tisztet, 1 fõ katonai ren-
dészeti szolgálatot ellátó tiszthelyettest és biztosítsa rész-
vételüket a képzésen;

d) Intézkedjen arra, hogy a képzésre kijelölt állomány a
képzést megelõzõen, önképzés keretében, tanulmányozza
a katonai rendészeti szolgálat ellátásával kapcsolatos sza-
bályzókat;

e) A képzésen résztvevõ állomány névjegyzékét (kato-
nai szervezet, név, rendfokozat, belépési engedély száma),
a szállásigény megjelölésével, 2008. 04. 18-ig küldje meg
a MH TD-nak;

f) A képzésen résztvevõ állományt élelmezési átjelentõ-
vel indítsa útba.

8.3. Az MH KKB:
a) Jelöljön ki 1 fõ katonai rendészeti területtel foglalko-

zó tisztet, 1 fõ katonai rendészeti szolgálatot ellátó tisztet,
1 fõ katonai rendészeti szolgálatot ellátó tiszthelyettest és
biztosítsa részvételüket a képzésen;

b) Intézkedjen arra, hogy a képzésre kijelölt állomány a
képzést megelõzõen, önképzés keretében, tanulmányozza
a katonai rendészeti szolgálat ellátásával kapcsolatos sza-
bályzókat;

c) A képzésen résztvevõ állomány névjegyzékét (név,
rendfokozat, belépési engedély száma) 2008. 04. 18-ig
küldje meg a MH TD-nak;

d) A képzésen résztvevõ állományt élelmezési átjelen-
tõvel indítsa útba.

8.4. MH TD:
a) Készüljön fel a képzés levezetésére, állítsa össze a

képzés tematikáját és készítse el a képzés levezetési tervét,
melyet 2008. 04. 04-ig terjesszen fel a HM HKF fõosztály-
vezetõhöz jóváhagyásra;

b) Készítse fel a foglalkozásvezetõi állományt és 2008.
04. 25-ig hagyja jóvá a foglalkozási jegyeket;

c) Biztosítsa a foglalkozások levezetéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket;

d) Biztosítsa a képzésen résztvevõk fogadását, belépte-
tését az objektumba;

e) A megküldött igények alapján biztosítson szállást a
Petõfi laktanyában a képzésen résztvevõ állomány részére;

f) Biztosítson élelmezési ellátást a 22/2006. (VIII. 8.)
HM rendelet a MH élelmezési ellátásáról 1. sz. melléklet
7. pontja alapján a képzésen résztvevõ állomány részére;

g) Biztosítson, igény esetén, a képzésen résztvevõk
szolgálati gépjármûveinek parkolót és a gépjármû vezetõk
részére pihenõ helyiséget.

9. A képzésen résztvevõ állomány 2008. 05. 09-én
9.00-re érkezzen be a képzés helyére.

10. Ez a parancs az aláírás napján lép hatályba* és 2008.
május 31-én hatályát veszti. Jelen parancsot az érintett ál-
lomány elõtt ki kell hirdetni.

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

* A parancs aláírásának napja 2008. március 14.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
68/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról
történõ mûködtetésének katonai-szakmai elõkészítése

érdekében végrehajtandó feladatokról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
73/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi

Riasztási és Értesítési Rendszer
2008. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
74/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének
szabályozásáról szóló 116/2007. (HK 20.) HM HVKF

intézkedésének módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
70/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO Reagáló Erõk 12. váltásban felajánlott erõk

kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló
99/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a NATO Reagáló Erõk
12. váltásban felajánlott erõk kijelölésérõl és felkészítésé-

rõl szóló 99/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés (a to-
vábbiakban: intézkedés) módosításáról az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az Intézkedés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
kerül:

Az MH NRF 12. létszáma legfeljebb 215 fõ, amely ma-
gába foglalja:

a) egy törzstiszti csoportot (5 fõ);
b) egy civil-katonai együttmûködési csoportot (10 fõ);
c) egy lövész századot (145 fõ);
d) egy részleget a Vegyi-, Bakterológiai-, Radiológiai-

és Nukleáris Összhaderõnemi Értékelõ Csoportba (5 fõ);
e) a nemzeti támogató elemet (46 fõ),
f) A 4 fõ tartalék, amellyel bármely fent felsorolt elem

szükség esetén megerõsíthetõ, vagy új elem kerülhet kiala-
kításra, az MH ÖHP parancsnok engedélye alapján.

2. Ez az intézkedés közzététele napján lép hatályba és
2009. július 30-án hatályát veszti.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
71/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO Reagáló Erõk 13. váltásban felajánlott erõk

kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló
139/2007. (HK 2.) HM HVKF intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a NATO Reagáló Erõk
13. váltásban felajánlott erõk kijelölésérõl és felkészítésé-
rõl szóló 139/2007. (HK 2) HM HVKF intézkedés (a to-
vábbiakban: intézkedés) módosításáról az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az Intézkedés 6. pontjának helyébe az alábbi rendel-
kezés kerül:

Az MH NRF 13. létszáma legfeljebb 117 fõ, amely ma-
gába foglalja:

a) egy törzstiszti csoportot (5 fõ);
b) egy vegyisugár-felderítõ szakaszt (22 fõ);
c) egy biológiai labort (18 fõ);
d) egy mozgás-koordináló csoportot (10 fõ);
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e) egy részleget a Vegyi-, Bakterológiai-, Radiológiai-
és Nukleáris Összhaderõnemi Értékelõ Csoportba (5 fõ);

f) légi hadmûveleti tervezõ (AC; DOB 3; WOC) (8 fõ);
g) élelmezési ellátó (ASU CFM) (4 fõ);
h) a nemzeti támogató elemet (35 fõ);
i) A 10 fõ tartalék, amellyel bármely fent felsorolt elem

szükség esetén megerõsíthetõ az MH ÖHP parancsnok en-
gedélye alapján.

2. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2010. január 30-án hatályát veszti.

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
77/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszere

híradásának biztosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. §-a (4) bekezdése – figyelem-
mel a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeré-
rõl szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. Rendeletben foglal-
takra – a következõ intézkedést adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztályra, a Magyar Honvéd-
ség Összhaderõnemi Parancsnokságra és a Magyar Hon-
védség Támogató Dandárra terjed ki.

2. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság Hadmûveleti Központ, Mûveleti Irányító váltás, vál-
tásparancsnoka, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság (továbbiakban: OKF) központi ügyelete, a Ma-
gyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (továb-
biakban: MR) mûszaki ügyelete, a Magyar Televízió Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (továbbiakban: MTV)
mûsorügyelete és a Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (továbbiakban: Duna TV) mûsorügye-
lete között folyamatos pont-multipont „hot-line” kapcsolat
üzemel.

3. A HM HKF 47/2003. számú „a Magyar Honvédség
állandó jellegû távközlõ hálózatának békeidejû üzemelte-
tési és felügyeleti rendjérõl” kiadott intézkedése, valamint
a 61/2003. HVKF VCSF szakintézkedése „a MH állandó
jellegû távközlõ hálózatának békeidejû üzemeltetési és
felügyeleti rendjének részletes szabályairól” alapján, a lé-

giriasztás feladatainak ellátása érdekében kialakított áram-
körök a „kiemelten fontos áramkörök” kategóriájába tar-
toznak.

4. A 2. pontban felsorolt szervezetek között az elsõdle-
ges kapcsolatot vezetékes összeköttetések biztosítják.

5. A híradás biztonságának növelése céljából alternatív,
másodlagos irányként az Egységes Digitális Rádiótávköz-
lõ (továbbiakban: EDR) rendszer készülékei kerülnek tele-
pítésre a 2. pontban felsorolt szervezetek ügyeleti szolgá-
latainál.

6. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság a légiriasztás feladatainak végrehajtása érdekében a
váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszerérõl a
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság pa-
rancsnoka, az OKF fõigazgatója, a MR elnöke, a MTV el-
nöke és a Duna TV elnöke által kötött 37/14/2007/HDM
nyilvántartási számú együttmûködési megállapodás kiegé-
szítését kezdeményezi a jelen intézkedés alapján kialakí-
tott és kialakításra kerülõ vezetékes és rádió híradó rend-
szer részletes adatait tartalmazó melléklettel. A melléklet-
nek tartalmaznia kell az áramkörök kialakításával kapcso-
latos összes jellemzõ mûszaki paramétert, hívószámokat
és a kábelszakaszok, bérlemények fenntartására, üzemel-
tetésére, hibabejelentésre, hibaelhárítására és bérlésére vo-
natkozó adatokat.

7. A Magyar Honvédség Támogató Dandár

a) A légiriasztás feladatainak végrehajtására szolgáló
összeköttetéseket az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Hadmûveleti Központ, Mûveleti Irányító váltás, váltáspa-
rancsnoka készülékén végzõdteti. Az OKF, az MTV, az
MR és a Duna TV ügyeletein az MH zártcélú hálózatából
MH távhívó jogos (2-es vonali jogosultságú) mellékeket
telepít önálló készülékeken végzõdtetve.

b) Az MeH KEKKH-tõl igényelt áramkörön alakítja ki
OKF légiriasztási kapcsolatát önálló készüléken végzõd-
tetve az OKF központi ügyeletén.

c) Törli az OKF-hez a légiriasztás feladataira korábban
dedikált hívószámokat.

d) Az MTV, a MR és a Duna TV részére a légiriasztás
feladatainak végrehajtása céljából polgári távközlési szol-
gáltatótól bérli a szükséges áramköröket.

e) Az MH ÖHP Hadmûveleti Központ, Mûveleti Irányí-
tó váltás, váltásparancsnok készülékén felkapcsolódás jo-
gosultságot programoz a légiriasztás kapcsolataira. Bizto-
sítja, hogy az OKF, MTV, MR és Duna TV ügyeletein a lé-
giriasztás érdekében telepített távbeszélõ készülékekrõl
csak az MH ÖHP Hadmûveleti Központ, Mûveleti
Irányító váltás, váltásparancsnok készüléke legyen elér-
hetõ.

f) Az OKF, MTV, MR és Duna TV ügyeletein telepített
EDR készülékek részére a légiriasztás érdekében zárt for-
galmi csoportot alakít ki.
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g) Az MH ÖHP Hadmûveleti Központ, Mûveleti Irányí-
tó váltás váltásparancsnokánál telepített EDR diszpécser
állomás részére belépési jogosultságot biztosít a légiriasz-
tás érdekében kialakított zárt forgalmi csoportba.

h) Az OKF központi ügyeletén telepített EDR készülé-
ket feljogosítja a légiriasztás zárt forgalmi csoportjába
történõ belépésre.

i) Az MTV, a MR, a Duna TV mûsorügyeletein a légiri-
asztás zárt forgalmi csoportjába történõ belépésre feljogo-
sított EDR asztali készüléket biztosít és telepít.

j) Bedolgozik és alapadatokat szolgáltat a légiriasztásra
vonatkozó együttmûködési megállapodás mellékletébe.

8. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba. A Magyar Honvédség Támogató Dandár az in-
tézkedés 7. pontjában foglaltakat az intézkedés hatálybalé-
pésétõl számított 30 napon belül végrehajtja.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
80/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO KFOR kötelékében ideiglenesen mûködõ

MH Õr és Biztosító Zászlóalj megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köz-
társaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra, a Ma-
gyar Honvédség Õr és Biztosító Zászlóalj megszüntetésé-
rõl az alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek az MH
Õr és Biztosító Zászlóaljban (a továbbiakban: MH ÖBZ)
résztvevõ állomány feladataiban érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megszüntetése

2. Az MH állományából ideiglenesen KFOR kötelék-
ben mûködõ MH Õr és Biztosító Zászlóaljban résztvevõ
erõk – megfelelve a NATO tervezésnek és a katonapoliti-
kai és szakmai célkitûzéseinknek – mûveleti feladatokat
látnak el 2008. június 30-ig, és 2008. július 1–15. között
mûveleti feladataikat átadja, valamint közös szolgálatot lát
el a váltó alegységgel.

3. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP) együttmûködve az MH Mûveleti Köz-
ponttal (a továbbiakban: MH MK), valamint a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökséggel 2008. március 30-tõl
megkezdi a felszámolás, kivonás, átcsoportosítás, vala-
mint a megszüntetés szakmai feladatainak tervezését és
elõkészítését.

4. A felszámolás és a szükséges átcsoportosítás felada-
tait az MH ÖHP 2008. július 1. és augusztus 31. között
hajtja végre. A HM Infrastrukturális Ügynöksége a tábor
esetleges hasznosítását (ennek hiányában a bontását), an-
nak tervezését és lebonyolítását saját terve szerint hajtja
végre. A felszámolást követõen valamennyi költségvetési
elõirányzat felett rendelkezõ katonai szervezet (HM IÜ,
MH ÖHP, MH HEK) a 2008. évre jóváhagyott költségve-
tési elõirányzatainak módosítását megküldi a HM KPÜ
részére.

5. Az ideiglenes szervezet megszüntetésével kapcsola-
tos feladatokat az MH ÖHP 2009. március 31-ig hajtja
végre.

6. A mûveleti tapasztalatok összegyûjtése és feldolgo-
zása érdekében a megszüntetést követõen a HM HKF ve-
zetésével – az MH MK és az MH ÖHP közremûködésé-
vel – szakmai értékelõ konferencia kerül megrendezésre.

Záró rendelkezések

7. A megszüntetést elrendelõ Miniszteri Határozat ter-
vezetet az MH ÖHP 2008. június 30-ig ferterjeszti a HM
TKF részére.

8. Az MH ÖHP parancsnoka 2009. április 15-ig jelent a
megszüntetés végrehajtásáról.

9. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
81/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO kötelékében ideiglenesen mûködõ

MH KFOR Század megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köz-
társaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra, a
Magyar Honvédség KFOR Század megszüntetésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek az MH
KFOR Században (a továbbiakban MH KFOR SZD) részt
vevõ állomány feladataiban érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megszüntetése

2. Az MH állományából ideiglenesen NATO kötelék-
ben mûködõ MH KFOR SZD-ban résztvevõ erõk mûveleti
feladataikat – megfelelve a NATO tervezésnek és a kato-
napolitikai és szakmai célkitûzéseinknek – 2008. augusz-
tus 31-i hatállyal befejezik. Technikai eszközeit, anyagi
készleteit lépcsõzetesen adja át a megalakuló KFOR
Zászlóalj részére augusztus 15–31. között.

3. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP) együttmûködve az MH Mûveleti Köz-
ponttal (a továbbiakban: MH MK), valamint a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökséggel 2008. március 15-tõl
kezdje meg a felszámolás, kivonás, átcsoportosítás, vala-
mint a megszüntetés szakmai feladatainak tervezését és
elõkészítését.

4. A felszámolás és a szükséges átcsoportosítás felada-
tait az MH ÖHP 2008. augusztus 1–31. között hajtsa vég-
re. A felszámolást követõen valamennyi költségvetési elõ-
irányzat felett rendelkezõ katonai szervezet (HM IÜ,
MH ÖHP, MH HEK) a 2008. évre jóváhagyott költségve-
tési elõirányzatainak módosítását megküldi a HM KPÜ
részére.

5. Az ideiglenes szervezet megszüntetésével kapcsola-
tos feladatokat az MH ÖHP 2009. március 31-ig hajtsa
végre.

6. A mûveleti tapasztalatok összegyûjtése és feldolgo-
zása érdekében a megszüntetést követõen a HM HKF ve-
zetésével – az MH MK és az MH ÖHP közremûködésé-
vel – szakmai értékelõ konferencia kerüljön megrende-
zésre.

Záró rendelkezések

7. A megszüntetést elrendelõ Miniszteri Határozat ter-
vezetet az MH ÖHP 2008. június 30-ig felterjeszti a HM
TKF részére.

8. Az MH ÖHP parancsnoka 2009. április 15-ig jelent a
megszüntetés végrehajtásáról.

9. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
82/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO KFOR Nyugati Többnemzetû

Alkalmi Harci Kötelékben részt vevõ katonai
szervezet megalakításáról és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köz-
társaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra, a KFOR
Nyugati Többnemzetû Alkalmi Harci Kötelékben részt
vevõ erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek a
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KFOR Nyugati Többnemzetû Alkalmi Harci Kötelékben
résztvevõ állomány kijelölésében és felkészítésében érin-
tettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH állományából a KFOR Nyugati Többnemzetû
Alkalmi Harci Kötelékben résztvevõ erõk szervezete HM
határozattal, mint részjogkörû költségvetési egység, az
MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP) parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó
Ideiglenes Katonai Szervezet kerül megalakításra.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Magyar
Honvédség KFOR Zászlóalj. Rövidítése: MH KFOR Z.

4. Az MH KFOR Z mûveleti feladatait 2008. szeptem-
ber 1-jétõl hajtja végre.

5. Az MH ÖHP 2008. május 1-jéig a megalakítására,
ideiglenes befogadására, valamint pénzügyi és számviteli,
illetve logisztikai ellátására kijelölt katonai szervezet meg-
jelölésével, kezdeményezi a HM Tervezési és Koordináci-
ós Fõosztály felé a HM határozat kiadását az MH KFOR Z
megalakítására.

Az MH KFOR Z szervezete

6. Az MH KFOR Z létszáma legfeljebb 450 fõ.

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH KFOR Z állománytáblával, felszerelési jegy-
zékkel valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzattal
rendelkezik. Az MH ÖHP 2008. március 30-ig az elkészí-
tett állománytáblát és a felszerelési jegyzéket, valamint jú-
nius 30-ig az SZMSZ-t jóváhagyásra felterjeszti.

8. A HM Haderõtervezési Fõosztály az állománytáblát
és a felszerelési jegyzéket jóváhagyás után 5 munkanapon
belül megküldi a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM VTF), a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ), a HM Infrastruk-
turális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ), a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM
FLÜ), és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ (a továbbiakban: MH HEK) részére az erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igénytervek összeállítása ér-
dekében.

9. Az MH ÖHP a HM HVKF illetékességébe tartozó
terveket, intézkedéseket a HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF), – információvéde-
lem vonatkozásában a HM Informatikai és Információvé-
delmi Fõosztály – útján terjeszti fel jóváhagyásra.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

10. Az MH ÖHP az MH KFOR Z kijelölt állományának
kiképzését két – az általános kiképzési és a küldetést meg-
elõzõ közvetlen felkészítési feladatait végrehajtó – fázis-
ban hajtja végre.

11. Az elsõ fázis feladatait az MH ÖHP a HM HKF által
„A nemzetközi válságkezelési feladatokra kijelölt erõk ki-
képzésére és felkészítésére” kiadott intézkedése szerint
határozza meg és intézkedik azok kiképzési feltételeinek
megteremtésére.

12. A HM HKF 2008. március 30-ig intézkedést ad ki az
MH KFOR Z küldetést megelõzõ közvetlen felkészítési
feladatainak követelményeirõl, a nemzeti felkészítést lezá-
ró ellenõrzés végrehajtásáról. A HM HKF és – külön fel-
kérés alapján – a HM IIF 2008. április 15-ig együttes intéz-
kedést ad ki az MH KFOR Z híradó, informatikai és infor-
mációvédelmi támogatására.

13. Az MH MK a nemzetközi megállapodások elõkészí-
tése érdekében begyûjti és biztosítja a kért információkat
és adatokat a HM JF fõosztályvezetõ részére.

14. Az MH MK együttmûködve a HM JF-el és az MH
ÖHP-val, valamint az érintett HM szervekkel és MH szer-
vezetekkel elõkészíti az alegység tevékenységéhez szük-
séges nemzetközi megállapodásokat, melyek érintik a
nemzetközi együttmûködés szabályait és kérdésköreit.

15. Az MH ÖHP a nemzetközi parancsnokságok igénye
szerint megadja az MH KFOR Z-ra vonatkozó adatokat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi és pénzügyi
feladatok

16. Az MH ÖHP a hadfelszerelést alapvetõen saját
készleteinek felhasználásával tervezi és szervezi. A meg-
lévõ készletbõl nem biztosítható hadfelszerelésre illetve
szolgáltatásokra vonatkozó igényét megküldi a HM FLÜ
és a HM IÜ részére.

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

18. A költségvetési terv elkészítéséhez 2008. május
30-ig az HM ÖHP a feladat logisztikai, a HM IÜ az infra-
strukturális jellegû, az MH HEK az egészségügyi jellegû
kiadási igényeit megküldi a HM KPÜ részére.

19. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Katonai
Igazgatási és Adatfeldolgozó Központtal együttmûköd-
ve – beszerzi, biztosítja, illetve elõkészíti a diplomáciai
engedélyeket, és mindazon úti okmányokat, személyi és
kollektív dokumentumokat (szolgálati útlevél, személyi
igazoló jegy, NATO menetparancs stb.), amelyekkel a ki-
helyezetteknek rendelkezniük kell.
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20. Az állományilletékes parancsnokok javaslatot tesz-
nek a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzésének kezde-
ményezésére.

21. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az MH KFOR Z állományának alkalmassági vizs-
gálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi
felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanyagok-
kal történõ ellátását.

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

23. Az MH ÖHP és az MH HEK a HM VTF kezdeménye-
zésére összeállítja a felelõsségi körébe tartozó logisztikai
feladatok erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit.

Záró rendelkezések

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

25. A jövõbeni nemzetközi tárgyalások, illetve a kiadás-
ra kerülõ Kormányhatározat követelményeinek függvé-
nyében a szervezet összetétele, létszáma, felszerelése pon-
tosításra kerül.

26. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba, s
ezzel egyidejûleg a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
121/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedése a KFOR Nyu-
gati Többnemzetû Alkalmi Kötelékben részt vevõ erõk ki-
jelölésérõl és felkészítésérõl hatályát veszti.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
83/2008. (HK 7.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
az Állami Egészségügyi Központ

folyamatos mûködésének biztosításával kapcsolatos
híradó és informatikai feladatokról szóló

9/2008. (HK 3.) HM HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (3) bekezdésének k) pontjá-
ban és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a

HM Állami Egészségügyi Központ folyamatos mûködésé-
nek biztosításával kapcsolatos híradó és informatikai fel-
adatokról szóló 9/2008. (HK. 3.) számú intézkedést (a to-
vábbiakban: Int.) az alábbiak szerint módosítom:

1. Az Int. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A HM Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban:

HM ÁEK) mûködésének folyamatos biztosítása érdeké-
ben az MH TD:

2. Az Int. 2. a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) Biztosítsa továbbá folyamatosan a HM ÁEK köz-

ponti (Róbert Károly körút) telephelyén a HM ÁEK részé-
re a telefonközpont-kezelõi szolgáltatást 2008. július
31-ig. Kezdje meg és a jelzett határidõig fejezze be ezen
híradó szolgáltatás átadását HM ÁEK részére.”

3. Az Int. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba és 2008.

augusztus 31-én hatályát veszti.

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba* és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. március 31.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
9/2008. (HK 7.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
az Egységes NATO Elõírások hatálybaléptetésérõl

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

I. STANAG 2507 AJOD (EDITION 1) – ALLIED
DOCTRINE FOR METEOROLOGICAL AND OCE-
ANOGRAPHIC SUPPORT TO JOINT FORCES –
AJP-3.119

– Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
– Témakezelõ: MH Geoinformációs Szolgálat
– Bevezetés idõpontja: 2008. szeptember 1.
– Végrehajtás módja: AJP-3.11 doktrína kiadása eredeti

angol nyelven.
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II. STANAG 6022 MET (EDITION 1) – ADOPTION
OF STANDARD GRIDDED DATA METEOROLO-
GICAL MESSAGE

– Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
– Témakezelõ: MH Geoinformációs Szolgálat
– Bevezetés idõpontja: 2008. szeptember 1.
– Végrehajtás módja: STANAG 6022 MET (EDI-

TION 1) dokumentum kiadása eredeti angol nyelven.

A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumokat. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosí-
tásokat is, a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ
korábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

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

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdasági fõosztályvezetõjének

1/2008. (HK 7.) HM VGF
i n t é z k e d é s e

a lakáscélú támogatások iránti igények
nyilvántartásának és besorolásának felülvizsgálatáról

és rendjérõl

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ la-
kásoly és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint
a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren-
delet (továbbiakban: HM Lakásrendelet) 182. §-ában meg-
állapított jogkörömben eljárva a lakáscélú támogatások
iránti igények nyilvántartásának, valamint besorolásának
felülvizsgálatáról és rendjérõl az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Teljeskörûen felül kell vizsgálni a már beérkezett, il-
letve nyilvántartásba vett igényeket, és ezen kérelmek, va-
lamint a késõbbiekben benyújtásra kerülõ kérelmek tekin-
tetében is, új nyilvántartási és besorolási rendet kell kiala-
kítani a következõ szempontok szerint.

2. Minden beérkezõ kérelmet a beérkezés sorrendjében,
az ügyviteli szabályok szerint nyilvántartásba kell venni
(érkeztetni).

3. Önálló besorolást kell készíteni a nyilvántartásba vett
igények közül a formailag és tartalmilag hiánytalan, ér-
demben azonnal elbírálható és teljesíthetõ kérelmek – be-
leértve a haderõ-átalakítással érintett igénylõk kérelmeit –
vonatkozásában. A besorolást az 1-es sorszámmal kezdve,
a számozást a következõ években folytatva kell elkészí-
teni.

4. A nyilvántartásba vett, hiányos igénylést benyújtott
kérelmezõket az értesítés aláírásának dátumától számított
6 hónapos határidõ kitûzésével tájékoztatni kell hiánypót-
lási kötelezettségükrõl, amely határidõ – ügyféli kérelem-
re – további 6 hónappal meghosszabbítható. Ha a kérelme-
zõ idõközben nyugállományban kerül, a hiánypótlásra

meghatározott kétszer 6 hónapos határidõ – ügyféli kére-
lemre – további 6 hónappal hosszabbítható meg.

5. A nyilvántartásba vett, de be nem sorolt, hiányos
igénylést benyújtó kérelmezõket lakáshelyzetük rendezé-
sének elõsegítése, valamint az e célra rendelkezésre álló
források felhasználásának ütemezhetõsége érdekében – a
hiánypótlásról szóló értesítésben negyedéves pontosság-
gal tájékoztatni kell a teljesítés várható idejérõl is. Emel-
lett fel kell hívni a kérelmezõ figyelmét arra a körülmény-
re, hogy a tájékoztatásul közölt teljesítési idõ az azt köve-
tõen benyújtott hiánytalan kérelmek azonnali teljesíthetõ-
sége miatt, továbbá a hiánypótlás benyújtásának idõpont-
jától függõen módosulhat.

6. A hiánypótlás teljesítése esetén az igénylést a hiány-
pótlás beérkezésének idõpontjával kell besorolni. Konkrét
teljesítési határidõt – a várhatóan rendelkezésre álló pénz-
ügyi források függvényében – a besorolt igénylõkkel lehet
közölni. Az ugyanazon a napon érkeztetett hiánypótlás
esetén a besorolhatóvá vált kérelmek egymás közötti sor-
rendjében az eredeti kérelmek benyújtásának idõpontjai az
irányadóak.

7. A hiánypótlásra kitûzött határidõ eredménytelen el-
telte után a hiányos kérelmeket rövid indokolással ellátva
vissza kell küldeni, de egyidejûleg értesíteni kell az igény-
lõt arról a lehetõségrõl, hogy a lakáscélú támogatás iránti
igénylés jogszabályi feltételeinek változatlan fennállása
esetén – a nyugállományba helyezett igénylõ kivételével –
a támogatások iránti igényét újra benyújthatja.

8. A jelen intézkedés hatálybalépését megelõzõen nyil-
vántartásba vett és besorolt igénylõket részletesen tájékoz-
tatni kell a felülvizsgálatról és az annak következtében al-
kalmazott új nyilvántartási és besorolási rend kialakításá-
nak szabályairól, szempontjairól. A korábban hiányos
igénylést benyújtó – és azóta hiánypótlást nem teljesítõ –
kérelmezõket mindemellett tájékoztatni kell a 4. pontban
meghatározott határidõ kitûzésével hiánypótlási kötele-
zettségükrõl, valamint a hiánypótlás megtörténte illetve el-
maradása esetén várható következményekrõl, és a koráb-
ban közölt teljesítési határidõ módosulásáról.



9. A HM Infrastrukturális Ügynökség Lakhatás Támo-
gató Osztály osztályvezetõje legkésõbb 2008. május hó
15-ig gondoskodjon az intézkedésben meghatározottak
pontos végrehajtásáról, és 2008. május 16-tól az új eljárási
és besorolási rendnek a jogszabályi rendelkezésekkel
összhangban történõ alkalmazásáról.

10. Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

Oláh János dandártábornok s. k.,
HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. március 25.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
253/2008. (HK 7.) MH HEK

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

személyi állománya betegforgalmi adatainak
jelentési rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Hon-
védség külföldön szolgálatot teljesítõ személyi állománya
betegforgalmi adatainak jelentési rendjérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

l. Az intézkedés hatálya kiterjed a külföldön szolgálatot
teljesítõ egészségügyi szakállományra.

2. Az intézkedés célja: A Magyar Honvédség Betegfor-
galmi Adatok Jelentése (angolul: Hungarian Epidemiolo-
gical and Patient Turnover Report; a továbbiakban: EPI-
HUN) a betegforgalmi adatok láthatóságát biztosítja szol-
gálati úton az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnok részére a
külföldön egészségügyi biztosítási feladatokat ellátó
egészségügyi erõk (a továbbiakban: eü. szolgálatok) vo-
natkozásában. Az elkészített jelentések rögzítik az egész-
ségügyi betegforgalmi adatok összességét a különbözõ el-
látó szinteken.

3. A jelentések rendje:

3.1. Az egészségügyi szolgálatok:
a) zárják le a heti betegforgalmi adatokat minden vasár-

nap 24.00-kor,
b) állítsák össze az 1. számú melléklet szerinti jelentést,
c) terjesszék fel a jelentést a lezárást követõ hétfõn

16.00-ig:
– az MH HEK részére faxon: HM: 251-86, városi:

236-5213, vagy e-mail útján: medgyogy@ hm.gov.hu, va-
lamint

– tájékoztatás céljából a mûveleti alárendeltségnek
megfelelõen az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
egészségügyi fõnök (a továbbiakban: MH ÖHP EÜF),
mint szolgálati elöljáró részére faxon: HM: 02-34-4474.

3.2. Rendkívüli esetekben azonnal, illetve a lehetõ leg-
rövidebb idõn belül tegyék meg a jelentést, továbbá napi
jelentések adása válhat szükségessé az alábbi esetekben:

a) a normál napi betegforgalmi mutatókat látványosan
meghaladó betegforgalom;

b) súlyos sérüléssel/halállal járó esetek, balesetek;
c) VIP betegek/sérültek;
d) várhatóan súlyos kimenetelû fertõzõ megbetegedés;
e) esethalmozódás vagy járványos megbetegedés;
f) biológiai vagy vegyifegyver használatára utaló speci-

fikus tünetek/tünetegyüttesek gyanúja;
g) fertõzõ megbetegedések halmozott, vagy járványos

megjelenése a területen más katonai alakulatok állomá-
nyánál, valamint a polgári lakosság körében;

h) környezeti tényezõket befolyásoló rendkívüli esemé-
nyek (pl. környezeti kibocsátással járó üzemi vagy más
balesetek, megnövekedett károsanyag kibocsátás, tûzese-
tek stb.).

3.3. Fertõzõ betegségek jelentése: a fertõzõ megbete-
gedést (valamint annak gyanúját) a megbetegedés észlelé-
sét követõen szóban (telefonon) azonnal és 24 órán belül
írásban kell jelenteni a megadott jelentési forma (EPIHUN
2. sz. melléklet) segítségével. A jelentésre kötelezett meg-
betegedések felsorolásánál a betegség neve mellett X-szel
kell megjelölni a bejelentendõ megbetegedést.

Fertõzõ megbetegedés halmozott elõfordulása esetén,
telefonon azonnal jelenteni kell:

– a megbetegedettek számát,
– a megbetegedések kezdetének idejét,
– fõbb tüneteit,
– a fertõzés valószínûsíthetõ forrását,
– a betegek elkülönítésének körülményeit,
– a megtett intézkedéseket.

A járvány lezajlásáig naponta jelenteni kell a betegszám
alakulását, amennyiben történt, a laboratóriumi vizsgálati
eredményeket.
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A jelentéseket az MH Közegészségügyi – Járványügyi
Szolgálata részére (tel.: 0036-30-815-0869, e-mail:
mhkjsz@hm.gov.hu, HM tel./fax: 223-84, tel./fax:
0036-1-282-8216) kell megtenni, az MH ÖHP egészség-
ügyi fõnök egyidejû szóbeli tájékoztatása mellett.

A 2. számú mellékletben szereplõ bejelentõlap orvosi ti-
toktartásra kötelezett, azt az eü. szolgálatok postai úton,
zárt borítékban közvetlenül az MH KJSZ részére küldjék
meg. A további jelentéseket az MH KJSZ teszi meg.

4. Az EPIHUN adattartalma, kitöltési útmutató (1. szá-
mú melléklet):

4. 1. A jelentés fejléce az eü. szolgálat típusáról, alaku-
latáról, helyõrségérõl, a jelentés idõszakáról, valamint az
ellátandók számáról szolgáltat információt.

4. 2. Az adatoszlopok tartalma:
(a) oszlop; BNO kódok (BNO-10, 1995.): a betegség-

csoportokat mutatja a BNO kódok szerinti csoportosítás-
ban.

(b) oszlop; Betegségcsoportok: az (a) oszlopban szerep-
lõ BNO kódokhoz tartozó betegségcsoportok neveit adja
meg szöveges formában.

A (c)–(i) oszlopokban külön kell jelölni a magyar és a
külföldi eseteket!

(c) oszlop; Elsõ megjelenés (fõ): a betegek/sérültek elsõ
megjelenésének a számát tartalmazza minden BNO kate-
gória vonatkozásában. Ha a beteg egyszerre jelentkezik,
pl. influenzával és kéztöréssel, akkor kettõ különbözõ EPI-
HUN megbetegedési kategóriaként kell jelenteni, mint
elsõ megjelenés.

(d) oszlop; Ellenõrzõ vizsgálaton megjelenés (ismételt,
kontrol vizsgálat) (fõ): ugyanazzal a megbetegedéssel má-
sodszorra, illetve ismételten jelentkezõ, valamint a kont-
rol, ellenõrzõ vizsgálatra érkezõk számát tartalmazza min-
den BNO kategória vonatkozásában.

A (c) és a (d) oszlop nincs feltétlen összefüggésben egy-
mással: ez azt jelenti, hogy adott heti jelentésben, az elsõ
oszlopban lehet nulla, mivel nem volt új megjelenés, és a
második oszlop nem nulla, mivel valaki ellenõrzõ vizsgá-
laton jelent meg a jelentési idõszakot megelõzõ idõszak-
ban történt megbetegedése miatt.

(e) oszlop; Teljes szolgálatmentesség (fõ): tárgyhéten
az egészségügyi ok miatt teljes szolgálatmentességet ka-
pott betegek száma. Azoknak a száma összesen, akiket be-
tegség miatt fekvõbeteg ellátó intézményben (kórházban,
vagy más külföldi katona-egészségügyi ellátó egységnél),
vagy az eü. szolgálatnál fekvõbetegként kezelnek.

(f) oszlop; Teljes szolgálatmentesség (nap): tárgyhéten
az összes szolgálatmentes napok száma. Ebbe az oszlopba
tartozik a fekvõbeteg ellátó intézményben, vagy az eü.
szolgálatnál fekvõbetegként töltött ápolási napok száma.

Az (e) és (f) oszlopokban csak a tárgyhétre esõ szolgá-
latmentes fõt és napok számát kell jelenteni. A tárgyhéten
olyan nem lehetséges a jelentésben, hogy pl. 1 fõ esetén
14 nap szolgálatmentesség van jelentve, illetve kerül ki-
adásra. Ebben az esetben a szolgálatmentes 1 fõt és a szol-
gálatmentes napok számát mindaddig jelenteni kell a
tárgyhétre esõ napok számával, amíg az le nem telik.

(g) oszlop; Segélyhelyre felvéve (fõ): azoknak a bete-
geknek a száma, akiket fekvõbetegként az eü. szolgálatnál
(segélyhelyen) kezelnek.

(h) oszlop; Kórházba felvéve (fõ): azoknak a betegek-
nek a száma, akiket fekvõbetegként katonai vagy polgári
gyógyintézetben (kórházban, más katonai szervezetnél)
kezelnek.

(i) oszlop; Szakvizsgálatra utalva (fõ): azoknak a bete-
geknek a száma, akiket más egészségügyi katonai vagy
polgári intézménybe/egységhez kellett irányítani, utalni
vagy szállítani szakvizsgálatra, konzultációra minden
BNO kategória vonatkozásában.

5. Betegségcsoportok, b) oszlop: a 30 EPIHUN beteg-
ségcsoport általános kategória, egyben egy egyszerûsítés a
BNO kategóriák részére, mintegy segítség az egyszerû fel-
ügyelet ellátásában és jelentési rendszer, melyben a legma-
gasabb elsõbbséget a sérülések kapják. Az összes sérülés a
22–28. kategóriában kerül jelentésre.

5.1. Megjegyzések egyes betegségcsoportokhoz:
a) 1. csoport: Fertõzõ gyomor-bél megbetegedés: szigo-

rúan, csak azok a megbetegedések tartoznak ide, melyek
lázzal, hasmenéssel, hányással járnak, stb. (de ide tartozik
a kolera is, ahol a láz hiányzik).

b) 2. csoport: Szexuális úton terjedõ megbetegedések
(STD): ide tartozik a HIV fertõzés és az AIDS is.

c) 3. csoport: Egyéb fertõzõ és parazitás megbetegedés:
ide tartozik az összes megbetegedés, ami nem tartozik az
1., 2., 10., 11., 13., 14. vagy a 18. és 21. kategóriába.

d) 7. csoport: Mentális és viselkedészavarok: a stressz
reakción kívül ide tartozik az összes mentális és viselke-
dészavar. Nem tartalmazza az öngyilkossági kísérletet és
az öncsonkítást

e) 13. csoport: Heveny felsõ légúti fertõzések: NEM tar-
tozik ide az influenza.

f) 15. csoport: A légzõrendszer egyéb megbetegedései:
ide tartozik az asthma is.

g) 16. csoport: A szájüreg, nyálmirigy és állcsont beteg-
ségei: a szájüreg és a fogak megbetegedései.

h) 17. csoport: Az emésztõrendszer betegségei: a garat
utáni emésztõrendszer nem fertõzõ megbetegedései tartoz-
nak ide.

i) 20. csoport: Urogenitális rendszer betegségei: nem
tartoznak ide a 2. és a 21. kategóriába tartozó esetek.

j) 21. csoport: Nõgyógyászati betegségek, terhesség: az
összes fertõzõ és nem fertõzõ nõgyógyászati betegség ide
tartozik az STD-k kivételével.
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k) 28. csoport: Klimatikus sérülések: ide tartoznak az
éghajlati sérülések, a meleg és a hideg okozta ártalmak.

l) 30. csoport: ide tartozik minden olyan megbetegedés,
ártalom, ami nem sorolható be az 1–29. kategóriába.

6. A biológiai vagy vegyifegyver sérülések külön – so-
ron kívül, azonnal – kerülnek jelentésre!

7. Az elkészített jelentések, a kitöltött adatlapok
„EGÉSZSÉGÜGYI BIZALMAS!” adatokat tartalmaz-
nak, ezért illetéktelen személy kezébe nem kerülhetnek!

8. Ezek a jelentések nem helyettesítik a mûveleti terüle-
ten az egészségügyi hatóság által elõírt kötelezõ jelentések
megtételét!

9. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az 53/2004. (HK 9.) HM HVK EÜCSF intéz-
kedést hatályon kívül helyezem.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök
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1. számú melléklet a 253/2008. (HK 7.) MH HEK intézkedéshez

„Egészségügyi bizalmas”

EPIHUN

SEGÉLYHELY TÍPUSA (ROLE 1/2/3):

ALAKULAT:

HELYÕRSÉG:

HÉT:

INDULÓ DÁTUM:

ZÁRÓ DÁTUM

ELLÁTANDÓK LÉTSZÁMA:

BNO kód Betegségcsoportok Elsõ megjelenés (fõ) Ellenõrzõ vizsgálaton
megjelenés (fõ)

Teljes szolgálatmentesség
(fõ)

Teljes szolgálatmentesség
(nap)

Segélyhelyre felvéve
(fõ)

Kórházba felvéve
(fõ)

Szakvizsgálatra utalva
(fõ)

(a) (b)
(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi

A00–B99

A00–A09
1. Fertõzõ gyomor-, bélmeg-
betegedés

A50–64,
B20–24

2. Szexuális úton terjedõ
megbetegedés

a többi
3. Egyéb fertõzõ és parazitás
megbetegedés

C00–D48 4. Daganatok

D50–D89
5. Vér és vérképzõ szervek,
immunrendszer rendellenes-
ségei

E00–E90
6. Endokron, táplálkozás és
anyagcsere-betegségek

F00–F99

kivéve F43
7. Mentális és viselkedésza-
varok

F43
8. Stressz által kiváltott reak-
ciók

G00–G99 9. Idegrendszer betegségei

H00–H59
10. Szem és függelékeinek
betegsége

H60–H95
11. Fül és csecsnyúlvány be-
tegségei

I00–I99
12. Keringési rendszer beteg-
ségei

J00–J99

J00–J06
13. Heveny felsõ légúti
fertõzések

J10–J18
14. Influenza és tüdõgyulla-
dás

J20–J99
15. A légzõrendszer egyéb
betegségei

K00–K93

K00–K14
16. Szájüreg, nyálmirigy és
állcsont betegségei

a többi
17. Emésztõrendszer egyéb
betegségei
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BNO kód Betegségcsoportok Elsõ megjelenés (fõ) Ellenõrzõ vizsgálaton
megjelenés (fõ)

Teljes szolgálatmentesség
(fõ)

Teljes szolgálatmentesség
(nap)

Segélyhelyre felvéve
(fõ)

Kórházba felvéve
(fõ)

Szakvizsgálatra utalva
(fõ)

(a) (b)
(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi magyar külföldi

L00–L99 kiv. L55–L59
18. Bõr és bõr alatti szövetek
betegségei

M00–M99
19. Csont-izomrendszer, kö-
tõszöveg betegségei

N00–N51.N99
20. Urogenitális rendszer be-
tegségei

N60–O99 kiv. N99
21. Nõgyógyászati betegsé-
gek, terhesség

V01–Y98

V01–V99 22. Közlekedési balesetek

W00–X59 23. Egyéb balesetek

X60–X84 24. Szándékos önártalom

Y35–Y36
25. Törvényes beavatkozás,
harci sérülés

a többi,
kivéve

W32–34

26. Morbiditás és mortalitás
egyéb külsõ okai

T70–71.W32–W34, W40
27. Katonai kiképzéssel
összefüggõ sérülések

L55–L57T33–T35, L55–L56,
T67–T69, T95

28. Klimatikus sérülések (hi-
deg, meleg)

T36–T50.T51
29. Alkohol és drog okozta
ártalmak

P00–T32, T52–65,
T73–98, Z00–Z99

30. Minden egyéb betegség,
ártalom, ami nem tartozik be-
le az 1–29. csoportba

„EGÉSZSÉGÜGYI BIZALMAS!”
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2. számú melléklet a 253/2008. (HK 7.) MH HEK intézkedéshez

„ORVOSI TITOKTARTÁSRA KÖTELEZETT!”

FERTÕZÕ BETEGSÉG JELENTÉSE

Szolg. igazolvány sz. Név Rf. Nem: ff/nõ Szül.idõ

Alakulat Alakulat címe Tel. száma

Hospitalizáció
�Igen � Nem

Jelenleg hol van a beteg TAJ

Mikor kezdõdött a betegség Elsõ vizsgálat dátuma

Az eset: � Gyanús � Klinikai tünetek* � Megerõsített** � Epidemiologiailag igazolt***

Gyanú/biztos forrás a fertõzésre

Tett intézkedések

Diagnosztizáló orvos neve,
pecsétszáma

Rf. Címe Tel.száma
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Jelentésre kötelezett:
� Acut flaccid paralysis
� Acut urethritis nongonorrhoica
� Ancylostomiasis
� HIV fertõzés, AIDS
� Anthrax
� Botulismus ételfertõzéstõl
� Botulismus sérüléstõl
� Brucellosis
� Campylobacteriosis
� Chlamidia trachomatis,
� Cholera
� Cysticercosis
� Condyloma acuminatum
� Coccidioidomycosis
� Cryptosporidiosis
� Diphteria
� Dysenteria
(Shigellosis, Amoebiasis)
� Dyspepsia coli
� Egyéb E. coli által okozott
megbetegedés
� Encephalitis infectiosa
(kullancs-ecphalitis és egyéb)
� Enteritis infectiosa
� Ételmérgezés
� Febris flava
� Febris recurrens
� Gastroenteritis acuta
� Gonorrhea
� Granuloma inguinale

� Haemophilus influenzáé
� Hansen f. betegség (Lepra)
� Hemorrhagiás Láz
Renális syndromával
� Hemolyticus Uremiás Syndroma
� Hepatitis (A, B, C, Delta,
E, Non A-E)
� Herpes simplex anogenitalis
� Influenza
� Keratoconjunctivitis epidemica
� Legionellosis
� Leptospirosis
� Listeriosis
� Lyme-kór
� Lymphogranuloma venereum
� Lyssa (Rabies)
� Malária
� Malleus
� Meningitis purulenta
(M. epidemica,
Haemophilus inf. okozta)
� Meningitis serosa
� Mononucleosis infectiosa
� Morbilli
� Oedama malignum
� Ornithosis
� Parathyphus
� Parotitis epidemica
� Pediculosis
� Pertussis
� Pestis (Yersiniosis)

� Pneumonia
� Poliomyelitis
� Psittacosis
� Q láz
� Sziklás-hegységi foltos láz
� Rubeola (Congenitalis Rubeola Syndroma)
� Salmonellosis
� Scabies
� Scarlatina
� Schistosomiasis
� Staphylococcus infekciók
� Streptococcus infekciók
� Srongyloidosis
� Syphilis
� Teaniasis
� Tetanus
� Toxoplasmosis
� Toxicus-shock syndroma
� Trichinellosis
� Tubercolosis
� Tularemia
� Typhus abdominalis
� Typhus exanthemicus
� Ulcus molle
� Varicella
� Vírusos haemorrhagiás lázak
(Hantavírus, Krími-kongói láz, Dengue-láz,
Marburg-Ebola vírus, Lassa-láz, Rift-völgyi
láz)

� Yersiniosis
� Felsõ légúti infekció

* Klinikai eset: a betegség általános klinikai tünetei megegyeznek a tankönyvi leírással
** Megerõsített eset: a klinikai tüneteket a laboreredmény megerõsítette/igazolta
*** Epidemiologiailag igazolt: olyan eset, ahol a) a beteg kapcsolatba került egy vagy több olyan személlyel, akinél igazolták a megbetegedést, vagy feltár-
ták/igazolták a fertõzés forrását, és b) a fertõzõ ágens átvitele a szokványos módon valószínû.

„ORVOSI TITOKTARTÁSRA KÖTELEZETT!”



A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
256/2008. (HK 7.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról
történõ mûködtetésének katonai-szakmai elõkészítése

érdekében végrehajtandó feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnökének a
Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról törté-
nõ mûködtetésének katona-szakmai elõkészítése érdeké-
ben végrehajtandó feladatokról szóló 68/2008. HVKF in-
tézkedésére, a Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyar-
országról történõ mûködtetésének katonai-szakmai elõké-
szítése érdekében végrehajtandó feladatokról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a to-
vábbiakban: MH HEK) és a Magyar Honvédség Össz-
haderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban MH ÖHP) a
feladat végrehajtásában érintett egészségügyi szakállo-
mányra.

2. MH ÖHP Egészségügyi Fõnökség:
a) Tervezi és szervezi a polgári ellátáshoz kapcsolódva

az MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban: MH PBRT)
egészségügyi biztosításával összefüggõ feladatokat;

b) Kapcsolatot tart a helyi, regionális polgári egészség-
ügyi szervek, intézetek vezetõivel;

c) Részt vesz az MH PBRT egészségügyi központjának
személyi, technikai feltételei fejlesztése érdekében az éves
és több éves költségvetési tervezés folyamatában és javas-
latot tesz a biztosított költségvetési erõforrások felhaszná-
lására;

d) Kidolgozza a VIP személyek, delegációk, rendezvé-
nyek egészségügyi biztosítására a rendezvény biztosítási
tervét;

e) Együttmûködik az illetékes katonai és polgári szer-
vekkel, intézményekkel az MH személyi állományának,
valamint a partnerországok tagjainak sürgõsségi és alap-
betegellátása, valamint a betegszállítás érdekében.

f) Megszervezi az egészségügyi szakállomány szakmai
fejlõdését, továbbképzését, nyelvismeret bõvítését célzó
képzéseket.

3. MH HEK Gyógyító Fõnökség:
a) Együttmûködik a HM Állami Egészségügyi Köz-

ponttal a küldõ nemzetek tagjainak szükség és igény sze-
rinti egészségügyi ellátása érdekében;

b) Szakmailag felügyeli és támogatja az MH ÖHP
egészségügyi tevékenységét;

c) Ellenõrzi az MH PBRT egészségügyi központjának
személyi, technikai és mûködési feltételeit;

d) Az MH ÖHP Egészségügyi Fõnökséggel együttmû-
ködésben részt vesz a VIP személyek, delegációk, rendez-
vények egészségügyi biztosításában a rendezvény biztosí-
tási terve alapján;

e) Kapcsolatot tart az országos, regionális polgári
egészségügyi szervek, intézetek vezetõivel.

4. MH HEK Preventív Igazgatóság:
Elvégzi az MH PBRT és személyi állománya vonatko-

zásában a közegészségügyi és járványvédelmi, környezet-
védelmi, munka- és sugárhigiénés, valamint az élelmezés
minõségbiztosításának feladatait, az egészségre ártalmas
munkakörök esetén az egészségi kockázati tényezõ(k) mû-
szeres meghatározását. Végrehajtja az elõírt ellenõrzése-
ket, intézkedik az észlelt hiányosságok kiküszöbölésére,
szükség szerint azonnali intézkedéseket foganatosít.

5. MH HEK Logisztikai Fõnökség:
Az MH ÖHP Egészségügyi Fõnökséggel együttmûköd-

ve részt vesz az egészségügyi költségvetés tervezés folya-
matában, ellenõrzi a biztosított költségvetési erõforrások
felhasználását.

6. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. március 26.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
269/2008. (HK 7.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a fogászati ellátásról és a fogászati ellátások

térítési díjainak megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
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szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
72/2005. (HK 15.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésére és az
egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyúj-
tott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészség-
ügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30) Korm. ren-
deletre – a fogászati ellátásról és a fogászati ellátások térí-
tési díjainak megállapításáról az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az intézkedés személyi hatálya
a) a Magyar Honvédség személyi állományára,
b) a hivatásos katona, honvédségi köztisztviselõ, közal-

kalmazott állományból nyugállományba helyezettekre,
c) a hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos kato-

na, honvédségi köztisztviselõ, közalkalmazott közeli
hozzátartozójára,

d) az a) és a b) pontban meghatározottak családtagjára,
e) a magyar állampolgárságú honvédelmi ösztöndíjas

hallgató családi segélyre jogosult hozzátartozójára,
f) a védett személyekre

terjed ki.

2. Az intézkedés szervi hatálya az MH által fenntartott
fogászati ellátást végzõ rendelõt mûködtetõ katonai szer-
vezetekre terjed ki.

3. Az intézkedés alkalmazásában:
a) a Honvédség személyi állománya: a tényleges kato-

nai állományból, köztisztviselõkbõl, közalkalmazottakból
és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munka-
vállalókból áll;

b) tényleges katonai állomány: a hivatásos, szerzõdé-
ses, és szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák, a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok katonái, a katonai
felsõoktatási intézmény honvédségi ösztöndíjas, és szak-
képzésben részt vevõ hallgatói, a katonai középfokú okta-
tási intézmény hallgatói, valamint a megelõzõ védelmi
helyzet és rendkívüli állapot idején – a hadkötelezettség
bevezetése után – a hadköteles katonák;

c) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az örök-
befogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó,
a mostoha és a nevelõ szülõ, valamint a testvér;

d) családtag: házastársa (élettársa, özvegye) és az általa
eltartott gyermeke, vagy olyan személy, akinek eltartására
a biztosított, saját háztartásában kötelezett;

e) védett személy: a védett személyek és a kijelölt léte-
sítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren-
deletben meghatározott személyek;

f) hallgató: a nappali, levelezõ és távoktatási munka-
rendben felsõfokú szakképzésben, alapképzésben, mester-
képzésben, doktori képzésben, és szakirányú továbbkép-
zésben résztvevõ magyar állampolgárságú honvédelmi
ösztöndíjas hallgató;

g) csapatorvosi fogorvosi rendelõ: a HM által fenn-
tartott és finanszírozott fogászati alapellátást biztosító ren-
delõ.

4. A HM által fenntartott és a társadalombiztosítás által
finanszírozott fogászati rendelõk fogászati alapellátást
nyújtanak az intézkedés 1. pontjában meghatározott
igényjogosultak részére.

5. A csapatorvosi fogászati rendelõk fogászati ellátását
kizárólag a Magyar Honvédség személyi állománya és a
hivatásos katona, honvédségi köztisztviselõ, közalkalma-
zott állományból nyugállományba helyezettek vehetik
igénybe.

6. A HM által fenntartott fogászati ellátást végzõ rende-
lõk térítésmentes ellátást nyújtanak az 5. pontban megha-
tározott személyek részére, ide nem értve a fogtechnikai
költségeket.

7. A 6. pontban meghatározott ellátás térítésmentesen
akkor végezhetõ el, ha az arra jogosult személy általános
fogászati ellenõrzõ vizsgálaton (szûrésen) évente legalább
egy alkalommal megjelenik, és ezt igazolja.

8. A fogászati ellátás keretében igénybe vehetõ egész-
ségügyi szolgáltatások díját az intézkedés melléklete
tartalmazza.

9. A díjtételeket a rendelõben, mindenki számára hozzá-
férhetõen, jól látható helyre ki kell függeszteni.

10. Az intézkedés a közzététele napján lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg a fogászati ellátások térítési díjainak meg-
állapításáról szóló 181/2005. (HK 21.) MH EÜP intézke-
dést hatályon kívül helyezem.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök
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Melléklet a 269/2008. (HK. 7.) MH HEK intézkedéshez

FOGÁSZATI TÉRÍTÉSI DÍJAK
TAJ számmal rendelkezõ ellátottak részére

Fogászati szolgáltatás megnevezése
Térítési díj

Honvédségi igényjogosult Nem Honvédségi igényjogosult

RTG. 0 Ft 0 Ft

Amalgám tömés 0 Ft 0 Ft

Esztétikus tömés, kémiai kötésû 0 Ft 0 Ft

Esztétikus tömés, fényrekötõ 0 Ft 0 Ft

Tömés parapulpális csappal 0 Ft 0 Ft

Tömés pulpális csappal 0 Ft 0 Ft

Inlay készítés 5 000 Ft 10 000 Ft

Gyökértömés csatornánként 0 Ft 0 Ft

Ideiglenes tömés 0 Ft 0 Ft

Csonkfelépítés 0 Ft 0 Ft

Korona ragasztás, végleges 0 Ft 1 000 Ft/db

Korona ragasztás, ideiglenes 0 Ft 1 000 Ft/db

Korona eltávolítás 0 Ft 2 000 Ft/db

Csapos mûcsonk készítés 4 000 Ft/db 10 000 Ft/db

Acryl korona 3 000 Ft/db 5 000 Ft/db

0Fém korona 5 000 Ft/db 7 000 Ft/db

Porcelán korona 7 000 Ft/db 10 000 Ft/db

Spring (fémkorona mûanyag leplezéssel) 5 000 Ft/db 7 000 Ft/db

Kivehetõ fogsor 15 000 Ft/db 30 000 Ft/db

Lenyomat fogsorjavításhoz 4 000 Ft/db 5 000 Ft/db

Fogkõ eltávolítás 0 Ft 0 Ft

Nyálkahártya ecsetelés 0 Ft 0 Ft

Fogeltávolítás 0 Ft 0 Ft

Fognyaki érzékenység kezelése 0 Ft 0 Ft
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FOGÁSZATI TÉRÍTÉSI DÍJAK
TAJ számmal nem rendelkezõ ellátottak részére

Fogászati szolgáltatás megnevezése Térítési díj

RTG. 1 500 Ft

Amalgám tömés 4 500 Ft

Esztétikus tömés, kémiai kötésû 6500 Ft

Esztétikus tömés, fényrekötõ 8 000 Ft

Tömés parapulpális csappal + 2 000 Ft

Tömés pulpális csappal +3 000 Ft

Inlay készítés 10 000 Ft

Gyökértömés csatornánként 5 000 Ft

Ideiglenes tömés 2 000 Ft

Csonkfelépítés 4 000 Ft

40Korona ragasztás, végleges 1 500 Ft/db

Korona ragasztás, ideiglenes 1 000 Ft/db

Korona eltávolítás 2 000 Ft/db

Csapos mûcsonk készítés 12 000 Ft/db

Acryl korona 6 000 Ft/db

Fém korona 8 000 Ft/db

Porcelán korona 15 000 Ft/db

Spring (fémkorona mûanyag leplezéssel) 9 000 Ft/db

Kivehetõ fogsor 35 000 Ft/db

Lenyomat fogsorjavításhoz 6 000 Ft/db

Fogkõ eltávolítás 4 000 Ft

Nyálkahártya ecsetelés 2 000 Ft

Fogeltávolítás 5 000 Ft

Fognyaki érzékenység kezelése 600 Ft/fog
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A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
274/2008. (HK 7.) MH HEK

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

megfizetésérõl, valamint az elszámolási nyilatkozat
szabályairól szóló 136/2008. (HK 5.) MH HEK

intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a vizitdíj és a kórházi
napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányren-
deletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló
65/2008. (III. 29.) Korm. rendeletre, valamint a Magyar
Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirá-
nyítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdésére – a vizitdíj, kórházi napidíj és a részleges
térítési díj megfizetésének, valamint az elszámolási nyilat-
kozat szabályairól szóló 136/2008. (HK 5.) MH HEK PK
intézkedés módosításáról az alábbiak szerinti

intézkedést

adom ki.

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

2. Hatályon kívül helyezem a 136/2008. (HK 5.) MH
HEK intézkedés:

– 3–8 pontjait,
– 11–25 pontjait.

3. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,* ren-
delkezéseit 2008. április 1-jétõl kell alkalmazni.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. március 31.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

101/2008. (HK 7.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány
(MILAIP) címû kiadvány hatálybaléptetésérõl

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

2. A kiadvány tartalmát és elõírásait az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei a
rájuk vonatkozó mértekben ismerjék meg és alkalmazzák.

3. Az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány 2008.
június hó 5-én lép hatályba.

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

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

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***

Kivitelezési

HM Állami Egészségügyi Központ
3. Számú telephely Verõcei
Betegotthon „C” és „D” jelû

épületeinek karbahelyezési munkái.

KIPKERSZOLG Kft.
12172724-2-13

23 387 2008. 03. 12. 2008. 03. 12. 2008. 05. 20.

Kivitelezési

Budapest XIII. kerület HM Állami
Egészségügyi Központ Róbert

Károly krt. telephelyén meglévõ
vízlágyító berendezés bõvítési

munkái.

ERN-BAU Kft.
13186531-2-43

12 903 2008. 03. 07. 2008. 03. 07. 2008. 04. 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.

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

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***

Szolgáltatási

Gépjármûvek garanciaidõn túli
javítása, karbantartása. Mûszaki
vizsgálatra, környezetvédelmi

felülvizsgálatra való felkészítés.

Dél-Pesti Autó Kft.
12183470-2-43

5 497 2008. 03. 12. 2008. 03. 12. 2009. 02. 15.

* 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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Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

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***

Keretszerzõdés
Egyszerhasználatos tûk

beszerzése
HM FLÜ/Dispomedicor 5 210 E Ft 2008. 03. 21. 2008. 03. 21. 2008. 12. 31.

Megbízási
Könyvvizsgálói szolgáltatás

megrendelése

HM FLÜ/B&B Controll
Pénzügyi-számviteli

adótanácsadó
(12374574-2-43)

7 200 E Ft 2008. 03. 03. 2008. 03. 03. 2008. 12. 31.

Megbízási
Közbeszerzési tanácsadó szolgáltatás

megrendelése
HM FLÜ/Dr. Kardkovács
és Társai Ügyvédi Iroda

7 200 E Ft 2008. 03. 03. 2008. 03. 03. 2008. 12. 31.

Szállítási

A Magyar Honvédség amortizálódott
számítástechnikai eszközeinek

pótlása (notebook, szünetmentes táp.
szállítása)

HM FLÜ/FEFO
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

(11930592-2-43)

8 643,2 E Ft 2008. 03. 10. 2008. 03. 10. 2008. 03. 31.

Szállítási

A Magyar Honvédség amortizálódott
számítástechnikai eszközeinek

pótlása (notebook, szünetmentes táp.
szállítása)

HM FLÜ/TIGRA Kft.
(10568723-2-41)

8 060,3 E Ft 2008. 03. 10. 2008. 03. 10. 2008. 03. 31.

Szállítási
Központi ellátású élelmiszerek

beszerzése
HM FLÜ/Natúr-Rost Kft.

(10957587-2-43)
133 512,5 E Ft 2008. 03. 11. 2008. 03. 11. 2008. 12. 31.

Szállítási
Elektromos ágy, kórtermi ágy,
betegszállító kocsi beszerzése

HM FLÜ/Premier G.
Med (12179295-2-41)

83 000 E Ft 2008. 03. 17. 2008. 03. 17. 2008. 06. 17.

Szállítási EKG készülék beszerzés
HM FLÜ/Drager
MedicalMo. Kft.
(10737956-2-42)

7 984 E Ft 2008.03. 20. 2008.03. 20. 2008. 05. 17.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
10/2008. (HK 7.) HM HVKFH

k ö z l e m é n y e
az Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és feldolgo-
zásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömnél fogva, az MH Mûveleti
Szabványosítási és Doktrinális Bizottság 2008. március 26-i ülésén kialakított javaslata alapján a következõ NATO
dokumentumokra vonatkozó magyar elfogadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 2873 CBRNMED (EDITION 4) – CONCEPT OF OPERATIONS OF MEDICAL SUPPORT IN
CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR ENVIRONMENTS – AMedP-7(D)

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2008. július 31., a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2873 (EDITION 4) – AMedP-7(D) dokumentumot a NATO már kihirdette és így
hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a bevezeté-
sét az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
– Témakezelõ: MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
– Bevezetés idõpontja: 2008. július 31.
– Végrehajtás módja: AMedP-7(D) dokumentum kiadása eredeti formában, angol nyelven.

II. STANAG 3526 AMD (EDITION 7) (RATIFICATION DRAFT 1) – INTERCHANGEABILITY OF NATO
AIRCREW MEDICAL CATEGORIES

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihirdetés után 3 hónap múlva (DOP+3m), a légierõnél.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a 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: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/217-58
A szerkesztésért felelõs: dr. József Péter
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrum-
ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 420 Ft áfával, 2008. évi féléves elõfizetési díj: 10 710 Ft áfával, egy példány ára: 1050 Ft áfával.

HU ISSN 1218–0378

08.1127 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató9
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 64 260 Ft

negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás


