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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
6/2009. (VI. 4.) HM

rendelete
a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) 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, 287. § (2) be-
kezdés e) és h) pontjában, a katonai és rendvédelmi felsõ-
oktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatói-
nak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (2) be-
kezdés c) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés
g) pontjában, 85. § (5) bekezdés o) pontjában, 85. § (7) be-
kezdés a) pont ai) alpontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásai-
ról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
18–20. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„18. § (1) Aknazár telepítését, elaknásított terület, illet-
ve lõszer, robbanóanyag, robbanótest felkutatását, mente-
sítését, hatástalanítását, lõtér lövészet utáni mentesítését
végzõ, robbantási feladatot végrehajtó, szállításkor robba-
násveszélyes helyen tartózkodó aknakutató, aknász vagy
tûzszerész beosztást betöltõ, valamint az ezen feladatok-
ban közvetlenül résztvevõ és robbanásveszélyes helyen
tartózkodó hivatásos katona tûzszerészpótlékra jogosult.

(2) Nem jogosult tûzszerészpótlékra az a hivatásos kato-
na, aki kiképzés, gyakorlat keretében hajtja végre az
(1) bekezdésben foglalt feladatokat.

19. § A tûzszerészpótlék óránkénti mértéke:
a) annak, aki az aknazárak telepítését, az elaknásított

terület, illetve lõszer, robbanóanyag, robbanótest felkuta-
tását, mentesítését, hatástalanítását, lõtér lövészet utáni
mentesítését, robbantási feladatot közvetlenül végzi, az
illetményalap 15%-a,

b) a lõszerek, robbanóanyagok, robbanótestek szállítá-
sát végzõ gépjármû, hajó vezetõjének az illetményalap
7,5%-a,

c) az a)–b) pont hatálya alá nem tartozó, de a feladat
ellátása során robbanásveszélyes helyen tartózkodónak, az
illetményalap 4,7%-a.

20. § A tûzszerészpótlékra jogosító idõtartam megálla-
pításakor a 18. §-ban meghatározott feladatok ellátásának
idõtartamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön
kell összeszámítani. Ha az összeszámított idõtartam egész
órával maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó idõt
a pótlék összegének megállapításakor teljes óra tûz-
szerészpótlékra jogosító idõtartamként kell figyelembe
venni.”

2. §

Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A búvár részére víz alatti robbantás, tûzszerész
tevékenység végzése esetén az (1) bekezdésen felül, órán-
ként az illetményalap 4,7%-ának megfelelõ összegû tûz-
szerészpótlék is jár.”

3. §

Az R. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az MH HEK-ben és a HM ÁEK-ben szolgálatot
teljesítõ – három mûszakban foglalkoztatott – katona
orvos, egészségügyi tiszt, tiszthelyettes (zászlós) és tisztes
részére délutáni és éjszakai pótlék jár.”

4. §

Az R. 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az egészségi veszélyességi pótlékra jogosító be-
osztásokról az állományilletékes személyügyi szervnek
részletes nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel
kell tüntetni a pótlékra jogosító körülményeket megállapí-
tó határozat számát, a megállapító határozat alapján a pót-
lékra való jogosultság legkorábbi lehetséges idõpontját,
továbbá az egészségi veszélyességi pótlék állandó vagy
eseti jellegét.”

5. §

(1) Az R. 51. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Különleges igénybevételi pótlékra jogosult az állo-
mány tagja, ha

a) különleges mûveleti kiképzésen vesz részt,
b) nemzetközi szervezethez vezényelt katonai meg-

figyelõként külföldön mûveleti területen lát el feladatot,
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c) nemzetközi szervezet (így különösen a NATO, az
ENSZ, az EBESZ, az EU) által vezetett béketámogató mû-
velet keretében külföldön teljesít szolgálatot, és annak idõ-
tartama alatt részére a béketámogató mûveletet vezetõ
nemzetközi szervezet közvetlenül biztosít pénzbeli ellá-
tást.”

(2) Az R. 51. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A különleges igénybevételi pótlék havi mértéke
a) az illetményalap 100%-a
aa) a tárgyhónapban 10 napot elérõ különleges mûve-

leti kiképzésen részt vevõk,
ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány,
ac) az (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány magyar

kontingensben szolgáló tagjai
esetében,
b) az illetményalap 50%-a
ba) a tárgyhónapban 10 napot el nem érõ, de legalább

1 napos különleges mûveleti kiképzésen részt vevõk,
bb) az (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány béketá-

mogató mûvelet magasabb parancsnokságain, magasabb
törzseiben szolgáló tagjai
esetében.”

6. §

Az R. 62/A. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A Hjt. 2. § (32) bekezdés c), e) pontja alapján kül-
földi szolgálatot teljesítõ hivatásos katona részére – a
Hjt.-ben és az e rendeletben szabályozott feltételeknek
való megfelelés esetén – a külföldi szolgálat ideje alatt
csak a Hjt. 111–112. §-a, 114. § (1) bekezdés p) pontja,
valamint 252. §-a szerinti pótlékok állapíthatók meg. Ezen
túlmenõen a Hjt. 2. § (32) bekezdés c) pontja szerinti kül-
földi szolgálat során, a 18–21. §-okban szabályozott felté-
teleknek való megfelelés esetén a Hjt. 114. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti pótlék, valamint a tényleges repülõhajó-
zó tevékenységet folytató hivatásos katona részére a Hjt.
114. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pótlék is megállapít-
ható.”

7. §

(1) Az R. 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Azok megbízási díját, akiket a saját beosztásuk
ellátása mellett bíznak meg az (1) bekezdés szerinti feladat
végzésével, a szervezetszerû – nem függetlenített – helyet-
teseket is ideértve, a Hjt. 53. § (4) és (5) bekezdésében
meghatározott összeghatárok között a megbízással járó
többletfeladatok figyelembevételével az állományilletékes
parancsnok állapítja meg. Ezek együttes összege azonban
nem haladhatja meg a katonai szervezet részére a honvéd-

ség közgazdasági és pénzügyi szervezetének vezetõje által
a tárgyévre biztosított megbízásidíj-keret nagyságát.”

(2) Az R. 63. § (5) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Ha a hivatásos katona egyidõben a (3) és (4) bekez-
dés, valamint a 63/A. § szerinti megbízásnak is eleget tesz,
a megbízási díjak együttes összege nem haladhatja meg az
illetményalap 100%-át.”

8. §

Az R. a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § A köztisztviselõi, illetve a közalkalmazotti

jogviszony keretében ellátható munkakör helyettesítésé-
vel csak egy fõ bízható meg. A helyettesített munkakörhöz
tartozó megbízási díj megállapítható legmagasabb havi
mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.”

9. §

Az R. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68. § (1) Ha a fedezet a katonai szervezet túlszolgálati-

díj-kerete terhére nem biztosított, nem rendelhetõ el a túl-
szolgálat az állomány azon tagja részére, akit a túlszolgálat
teljesítése után a túlszolgálatért díjazás illet meg.

(2) A katonai szervezetek éves túlszolgálatidíj-keretei-
nek nagyságát a honvédség közgazdasági és pénzügyi
szervezetének vezetõje állapítja meg.”

10. §

Az R. 73. § (4) bekezdés elsõ mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A Hjt. 109/B. § (3) bekezdésében meghatározott illet-
ményváltozásról szóló értesítést az állományilletékes sze-
mélyügyi szerv – az illetékes pénzügyi szerv bevonásá-
val – 3 példányban készíti, amelybõl egy példány átadásra
kerül a hivatásos katona részére, egy-egy példány továbbá
elhelyezésre kerül a hivatásos katona személyügyi, illetve
pénzügyi gyûjtõjébe.”

11. §

(1) Az R. 74. § a) pontjának helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-

megállapítási jogköre a következõ:]

„a) a honvédelmi miniszter állapítja meg az illetményét
a közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek teljes állo-
mányának, valamint – a HM Honvéd Vezérkar kivételé-
vel – a HM szervek, a HM szervezetek, a közvetlen fel-
ügyelete, fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek,
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a HM államtitkár által felügyelt szervezetek parancsnokai-
nak (vezetõinek), valamint a közvetlen irányítása alá tar-
tozó szervezetek vezetõinek, helyetteseiknek, továbbá
a HVKF-nek és helyettesének;”

(2) Az R. 74. § c) pontjának helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illet-

mény-megállapítási jogköre a következõ:]

„c) a HVKF állapítja meg az illetményét – a helyettese
kivételével – a HM Honvéd Vezérkar teljes állományának,
a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek parancs-
nokainak (vezetõinek), a NATO-beosztást betöltõknek,
valamint a NATO vagy az EU érdekében feladatokat vég-
rehajtó, Magyarországon települõ többnemzeti katonai
szervezet állományának;”

12. §

Az R. 98. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az általános parancsnoki jutalom az átlagon felüli
teljesítményeknek a katonai szervezeti egység parancsno-
ka (vezetõje) által történõ elismerésére szolgál. Általános
parancsnoki jutalomban a HM kabinetfõnöke, a HVKF,
valamint az önálló állománytáblával, munkaköri jegyzék-
kel rendelkezõ katonai szervezetek parancsnokai az illet-
mény-megállapítási jogkörükbe tartozókat részesíthetik.”

13. §

Az R. 99. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az általános parancsnoki jutalmazáshoz minden év
január 15-ig általános parancsnoki jutalmazási keret kerül
képzésre. A hivatásos katonák és az önkéntes tartalékosok
általános parancsnoki jutalmazásához az éves jutalomke-
ret összege a jutalmazási körbe tartozó állomány január
1-jei számított havi távolléti díja 1%-ának a tizenkétsze-
rese. A közalkalmazottak jutalmazásához évente – a közal-
kalmazott állományú kinevezett vezetõk kivételével – a
január havi béralap után a katonai szervezeti egységnél
1%-os szorzóval számított összeg tizenkétszeresének
megfelelõ összegû jutalomkeret használható fel. Ha az
adott évben január 1-jei hatállyal illetményfejlesztés vagy
béralap módosítás kerül végrehajtásra, akkor az általános
parancsnoki jutalomkeret képzési alapját annak figye-
lembevételével korrigálni kell. Az évközben alapított
katonai szervezet személyi állománya után az érintett pa-
rancsnok (vezetõ) részére a jutalomkeretet a megalapítás
elsõ napján érvényes adatok (távolléti díj, béralap stb.)
alapján a megalapítást követõ 15. napig a tárgyévbõl hátra-
lévõ idõ figyelembevételével idõarányosan kell felszámí-
tani. Kis létszám esetén (50 fõ alatt) a jutalomkeret az elöl-
járó parancsnok által összevontan is kezelhetõ. A parancs-

nokok után képzésre kerülõ jutalomkeretet az elöljáró
parancsnok jutalomkerete részeként kell képezni. A más
katonai szervezethez vezényeltek után a jutalomkeretet az
állományilletékes katonai szervezeteknél kell felszámíta-
ni, jutalmazásuknál a vezénylés helye szerinti parancsnok
véleményét is ki kell kérni.”

14. §

Az R. 100. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) Az általános parancsnoki jutalmazási keret év köz-
beni korrekciójára csak akkor kerülhet sor, ha az adott év-
ben január 1-jei hatállyal illetményfejlesztés vagy béralap
módosítás kerül központilag végrehajtásra. Az általános
parancsnoki jutalmazási keret kizárólag az illetmény-meg-
állapítási jogkörbe tartozók jutalmazására használható fel,
az általános parancsnoki jutalmazási keretbõl az elöljáró
parancsnok nem vonhat el, illetve más katonai szervezet-
hez nem csoportosíthat át.

(2) Az általános parancsnoki jutalmazási keretet elkülö-
nítetten kell képezni a hivatásos katonák, a közalkalmazot-
tak, valamint a hallgatók után.

(3) Az általános parancsnoki jutalmazási keretet – ha
a feladatok végrehajtása indokolttá teszi – a parancsnok
saját katonai szervezetén belül, az érdekképviseleti szer-
vek egyetértésével, a hivatásos katonák és a közalkalma-
zottak keretei között egyszeri alkalommal átcsoporto-
síthatja, 15%-nál nagyobb mértékben egyik jutalmazási
keret sem csökkenthetõ.”

15. §

Az R. 105. § (4) bekezdés rendelkezésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az általános parancsnoki jutalmazási keret képzé-
sérõl, felhasználásáról, a megállapított magasabb parancs-
noki és meghatározott célú jutalmazási keretek felhaszná-
lásáról a honvédség közgazdasági és pénzügyi szervezete
központi elektronikus nyilvántartást vezet. Az általános
parancsnoki jutalmazási keret félévenként idõarányosan
használható fel.”

16. §

Az R. 1. számú melléklet b) pontja a következõ 6–7. al-
pontokkal egészül ki:

[A beosztási illetmény 35%-ának megfelelõ összegû

illetménykiegészítésre jogosult]

„6. a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ,
7. a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végre-

hajtó, Magyarországon települõ többnemzeti katonai szer-
vezet,”
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17. §

Az R. a melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Az R. 1. §-sal módosított 19. §-át, 2. §-sal módosított
23. § (2) bekezdését, 12. §-sal módosított 98. § (1) bekez-
dését, 13. §-sal módosított 99. § (1) bekezdését, 14. §-sal
módosított 100. § (1)–(3) bekezdését, 15. §-sal módosított
105. § (4) bekezdését, 16. §-sal megállapított 1. számú
melléklet 6. pontját, valamint a honvédelmi ágazatban fog-
lalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM
rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 20. §-sal módosított 12. §
(3) bekezdését 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni azzal,
hogy ha az e rendelet rendelkezései szerint számított tûz-
szerészpótlék alacsonyabb, mint az R. e rendelet kihirdeté-
se napján hatályos rendelkezései szerint számított tûzsze-
részpótlék, akkor a 2009. január 1-je és az e rendelet
hatálybalépése közötti jogosultsági idõtartamra az R.
e rendelet kihirdetése napján hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(3) Az R. 1. §-sal módosított 18. §-át és 20. §-át, 6. §-sal
módosított 62/A. § (3) bekezdését az e rendelet kihirdeté-
sét követõ hónap elsõ napjától kell alkalmazni.

(4) Az R. 13. §-sal megállapított 99. § (1) bekezdésében
foglaltakat 2009. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni,

hogy a 2009. évi általános parancsnoki jutalmazási keret
az e rendelet kihirdetését követõ hónap 15-éig kerül kép-
zésre.

19. §

(1) Hatályát veszti
a) az R. 73. § (1)–(2) bekezdése, az R. 73. § (3) bekez-

désében a ,,(2) bekezdés szerinti” szövegrész, az R. 99. §
(4) bekezdése, az R. 110. §-a, és

b) a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és
baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos
és szerzõdéses katonák baleseti járadékának részletes sza-
bályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet 5. § (3) be-
kezdése, valamint 15. §-a.

(2) Ez a rendelet 2009. szeptember 1-jén hatályát veszti.

20. §

A Hkr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A tûzszerészpótlék óránkénti mértéke gépjármûve-
zetõ esetében a pótlékalap 14,9%-a, a többi esetben a pót-
lékalap 9,3%-a.”

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelethez

,,2. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez

A helyettesített munkakörhöz tartozó megbízási díj megállapítható
legmagasabb havi mértéke az illetményalap százalékában

I. Köztisztviselõi munkakör esetén

Fsz. A helyettesített köztisztviselõi munkakör, besorolási osztály/fizetési fokozat
A megállapítható legmagasabb mérték

a köztisztviselõi illetményalap
%-ában

1. – III. besorolási osztályban 25%

2. – II. besorolási osztályban 30%

3. – I. besorolási osztályban 40%

4. – osztályvezetõ 50%

5. – fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes 75%

II. Közalkalmazotti munkakör esetén

Fsz. A helyettesített közalkalmazotti munkakör, fizetési osztály
A megállapítható legmagasabb mérték

a köztisztviselõi illetményalap
%-ában

1. – „A”–,,B” fizetési osztály 25%

2. – „C”–„D” fizetési osztály 30%

3. – „E”–,,G” fizetési osztály,
– tudományos segédmunkatárs

40%

4.

– ,,H”–,,J” fizetési osztály,
– fizetési osztálytól függetlenül a vezetõ,
– egyetemi docens, tudományos fõmunkatárs fõiskolai tanár,

docens, adjunktus, tanársegéd, tudományos munkatárs

50%

5.
– fizetési osztálytól függetlenül a magasabb vezetõ,
– egyetemi tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

75%

”
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HATÁROZATOK

A Kormány
1077/2009. (V. 27.) Korm.

határozata
a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésé-
ben foglaltakra –

a) módosítja a Magyar Honvédség Szociálpolitikai
Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) Alapító
Okiratát (a továbbiakban: alapító okirat);

b) felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy az ala-
pító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele
iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képvisele-
tében eljárjon;

c) felhívja a honvédelmi minisztert, valamint a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy a közalapítvány
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a bírósági
nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre emelke-
dését követõen azonnal – tegyék közzé a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1084/2009. (VI. 4.) Korm.

határozata
a NATO-nak a 2009. évi afgán választások

biztosításában történõ közremûködésével kapcsolatos
magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány

a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek
teljesítése és a NATO afganisztáni szerepvállalásának
támogatása érdekében,

az Észak-atlanti Tanács döntésével összhangban,
az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében meghatározott

hatáskörében eljárva
hozzájárul ahhoz, hogy a NATO által létrehozott Vá-

lasztásokat Támogató Erõ keretében a Magyar Honvédség
állományából egy legfeljebb 40 fõs, szakasz szintû alegy-
ség – az ISAF mûveleti területén és a NATO által megha-
tározott, az afganisztáni választások lebonyolításának biz-
tosítására vonatkozó feladatrendszerbe tartozó tevékeny-
ség ellátása érdekében – Afganisztán területére, legfeljebb
6 hónapos idõszakra kitelepítésre kerüljön.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
37/2009. (V. 20.) HM

utasítása
a ruházatilletmény-norma 2009. évi összegeinek

megállapításáról szóló
20/2009. (III. 27.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §. (1) be-
kezdésének f) pontja alapján, a Hvt. 97. §-a (1) bekezdésé-
nek n) és o) pontjaiban foglalt feladatok végrehajtása érde-
kében – figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 127. §-ára, valamint a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
79. § (1) bekezdésére – a ruházatiilletmény-norma 2009.

évi összegeinek megállapításáról szóló 20/2009. (III. 27.)
HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) az alábbiak szerint
módosítom:

1. §

Az Ut. mellékletének „Hivatásos és fõtiszti, tiszti, zász-
lósi és tiszthelyettes beosztású szerzõdéses állomány ruhá-
zati illetménye” táblázatát követõ Megjegyzések 1. pont-
jának ba) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[1. Készpénzben kifizethetõ illetmény, utalványszelvény

kitöltésével:]

„ba) hivatásos és fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyette-
si beosztású szerzõdéses katonanõknek nõi fehérnemû be-
szerzésére egy alkalommal: 15 000 Ft”



2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1-tõl kell
alkalmazni.

(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Budapest, 2009. május 13.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
38/2009. (V. 20.) HM

utasítása
a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok

kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja és 97. §
(1) bekezdés n) pontja alapján a szolgálati könyvek és a fõ-
nökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006.
(HK 18.) HM utasítást (a továbbiakban: Utasítás) a követ-
kezõk szerint módosítom:

1. §

Az Utasítás 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A kiadási tervek az adott naptári év január 1-jétõl a
december 31-ig terjedõ idõszakot ölelik fel.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatály-
ba, és 2009. július 1-jén hatályát veszti.

Budapest, 2009. április 30.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
39/2009. (V. 27.) HM

utasítása
az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által

biztosított külföldi katonai támogatási keret
(FMF1-keret) felhasználásának eljárási rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség NATO-
interoperabilitásának fejlesztése érdekében az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya által nyújtott külföldi kato-
nai támogatási keret (a továbbiakban: FMF-keret) felhasz-
nálásának eljárási rendjérõl az alábbi utasítást adom ki:

Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium-
ra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvet-
len alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irá-
nyítása, és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire terjed ki.

(2) Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által
évente biztosított FMF-keret a Magyar Honvédség
NATO-interoperabilitásának elõsegítéséhez, a kitûzött ka-
tonai képességek kialakításához szükséges amerikai gyárt-
mányú haditechnikai eszközök, hadfelszerelési cikkek,
valamint a kizárólag az Amerikai Egyesült Államok Kor-
mányán keresztül biztosított szolgáltatások beszerzésére
használható fel.

Az FMF-keretfelhasználás feladatainak végzése

2. § (1) Az FMF-keret tervezésével és felhasználásával
kapcsolatos feladatokat a HM védelmi tervezési és infra-
strukturális szakállamtitkára (a továbbiakban: HM
VTISZÁT) irányításával a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynöksége (a továbbiakban: HM FLÜ) végzi.

(2) A feladatok végrehajtása érdekében a HM FLÜ fo-
lyamatos kapcsolatot tart az Amerikai Egyesült Államok
Nagykövetségének Védelmi Együttmûködési Irodájával
(a továbbiakban: ODC2), illetve az érintett szervezetekkel.

(3) Az FMF-keret felhasználására vonatkozó program-
javaslatok meghatározását a HM Haderõ-tervezési Fõosz-
tálya (a továbbiakban: HM HTF) végzi.

1 Foreign Military Financing.
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(4) Az FMF-támogatás felhasználása keretében beérke-
zett haditechnikai eszközökkel és hadfelszerelési cikkek-
kel kapcsolatos MH-szintû ellátási feladatokat az MH
Összhaderõnemi Parancsnoksága (a továbbiakban: MH
ÖHP) (egészségügyi vonatkozásban az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ) és az alárendelt
katonai szervezetek hajtják végre.

Az FMF-keret felhasználásának tervezése

3. § Az FMF-keret felhasználásának tervezését két eset-
ben kell végezni:

a) adott évre vonatkozó FMF-keret felhasználásának
tervezése;

b) a programok végrehajtása során jelentkezõ összesí-
tett FMF-forrás többlet-, illetve hiánykiegyensúlyozásá-
nak tervezése.

Adott évre vonatkozó FMF-keret felhasználásának
tervezése

4. § (1) Az adott évi FMF-keretösszegekrõl az amerikai
fél tájékoztatást ad a HM FLÜ részére.

(2) A meghatározott FMF-keretösszegre vonatkozóan,
összhangban a Magyar Honvédség aktuális idõszakra vo-
natkozó 10 éves stratégiai tervével, a HM FLÜ – a kezde-
ményezett feladatok prioritási sorrendjére is kiterjedõ –
felhasználási tervet állít össze.

(3) A tervezést a HM HTF programjavaslatai alapján, a
HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban:
HM HKF) bevonásával, valamint az MH ÖHP és az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ együtt-
mûködésével kell elvégezni.

(4) A tervezéshez szükséges alapadatokat a HM FLÜ
biztosítja az érintett szervezetek részére.

(5) Az alapadatok között szerepeltetni kell azokat a ko-
rábban kezdeményezett programokat is, melyek esetében
az eltelt idõszakban nem történt meg a vonatkozó megálla-
podások jóváhagyása. A tervezés során ezeket a progra-
mokat felül kell vizsgálni.

(6) Az összeállított terv részét képzi az alkalmazói és
technikai követelmények meghatározásáért és az adott
program végrehajtásáért felelõs szervezetekre (a továb-
biakban: témafelelõs szervezet) vonatkozó javaslat.

2 Office of Defense Cooperation.

5. § Az FMF-keret olyan feladat végrehajtására tervez-
hetõ, amely:

a) elsõsorban a nemzetközi feladatokban részt vevõ
erõk mûveleti és együttmûködési képességei fejlesztését
célozza;

b) lehetõség szerint hazai erõforrások bevonása nélkül
biztosítja az adott képesség kialakításának teljes körû
megvalósítását;

c) a feladat végrehajtásának prognosztizálható idõtarta-
ma biztosítja a szükséges képesség hadmûveleti követel-
mények és fejlesztési tervek által meghatározott idõpontra
történõ megvalósítását;

d) a folyamatban lévõ, illetve tervezett hazai fejleszté-
sekhez kapcsolódik.

6. § A tervezés során:
a) a HM FLÜ az érintett szervezetekkel együttmûködve

kidolgozza a feladat tárcát terhelõ járulékos (hazai fejlesz-
tési, infrastrukturális beruházási, fenntartási), illetve az
egyéb (vám, áfa, szállítás) költségeit és azokról tájékoz-
tatja a HM HTF-et;

b) amennyiben az adott feladat hazai erõforrásigénye az
MH aktuális 10 éves stratégiai tervében nem szerepel, a
HM HTF kezdeményezi a hazai erõforrások tervesítését,
vagy a feladat átütemezését;

c) a HM FLÜ egyeztet az ODC-vel a tervezett feladatok
FMF-forrásokból történõ finanszírozásának támogatottsá-
gáról.

7. § (1) Az összeállított tervet a HM FLÜ a HM Honvéd
Vezérkar fõnöke útján miniszteri jóváhagyásra terjeszti
fel.

(2) Az FMF-keret felhasználásának jóváhagyásáról a
HM FLÜ értesíti a tervezésben érintett, valamint a témafe-
lelõs szervezetek vezetõit, egyidejûleg tájékoztatja az
ODC-t.

A programok végrehajtása során jelentkezõ
összesített FMF-forrás többlet-,

illetve hiánykiegyensúlyozásának tervezése

8. § (1) A 4–7. § szerint jóváhagyott, illetve a korábban
kezdeményezett programok végrehajtása során, az elõze-
tesen számvetett FMF-forrásigényekhez képest jelentkezõ
eltérésekrõl, továbbá az FMF-támogatás ODC által 4. §
(1) bekezdés szerint elõre jelzett, illetve esetlegesen mó-
dosuló összegérõl a HM FLÜ összesített kimutatást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesített FMF-forrás-
hiány esetében a HM FLÜ a szükséges számú – a jóváha-
gyott felhasználási tervben alacsony prioritással szereplõ –
program végrehajtásának felfüggesztését kezdeményezi,
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melyrõl a tervezésben és végrehajtásban érintett szerveze-
teket értesíti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti FMF-forrástöbblet esetén
– a HM HTF-fel történt elõzetes egyeztetést követõen – a
HM FLÜ a többletforrások felhasználására vonatkozó ter-
vet állít össze. A terv összeállítása során a 4–7. § szerinti
eljárási rendet kell alkalmazni.

A jóváhagyott terv megvalósítása

9. § (1) A felhasználási terv jóváhagyásával egyidejûleg
meghatározott témafelelõs szervezetek – a témában érin-
tett valamennyi szervezet bevonásával – végrehajtják az
egyes témák részletes tartalmának, az alkalmazás hadmû-
veleti-harcászati, valamint azok alapján a mûszaki köve-
telményeinek megfogalmazását. Szükség esetén konzultá-
ció és információkérés céljából a témafelelõsök a HM
FLÜ útján felveszik a kapcsolatot az ODC képviselõivel.

(2) Az utasítás 1. mellékletében található útmutató alap-
ján, a témafelelõs szervezet angol nyelven elkészíti az
adott téma igénylevelét (a továbbiakban: LOR3). A LOR
tartalma nem térhet el a jóváhagyott témától és számított
forrásigénye nem lépheti túl a jóváhagyott keretet.

(3) A LOR-dokumentumot – a 6. § b) pontja szerinti
programok kivételével – a kidolgozásért felelõs szervezet
a keretfelhasználás jóváhagyásától számított 30 munkana-
pon belül a HM FLÜ útján megküldi az ODC részére.

(4) A 6. § b) pontja szerinti programok végrehajtása
LOR-ral csak azután kezdeményezhetõ, ha a szükséges ha-
zai erõforrásigény az MH aktuális 10 éves stratégiai tervé-
ben megjelenítésre került.

10. § Az ODC részére átadott LOR indokolt esetben
módosítható vagy visszavonható. A LOR-t kidolgozó
szervezet módosításra vagy visszavonásra vonatkozó ja-
vaslatát – részletes indoklással – a HM HTF egyetértését
követõen a HM FLÜ részére küldi meg. A további eljárást
a 9. § (3) bekezdésekben foglaltak alapján kell végezni.

11. § (1) Az amerikai fél a LOR alapján elkészíti a téma
megvalósítására vonatkozó megállapodást megtestesítõ
Ajánlati és Elfogadási Levelet (a továbbiakban: LOA4),
melyet az ODC ad át a HM FLÜ részére. A HM FLÜ a
LOA-dokumentumot véleményezésre megküldi a témafe-
lelõs szervezeteknek.

3 Letter Of Request.
4 Letter of Offer and Acceptance.

(2) A témafelelõs szervezetek véleményezik a LOA-do-
kumentumot, és javaslatot tesznek elfogadására vagy mó-
dosítására, a LOA egyes tételeinek vagy egészének eluta-
sítására. A módosító vagy az elutasító javaslatot részletes
indoklással kell felterjeszteni.

(3) Az elfogadásra, a módosításra vagy az elutasításra
vonatkozó véleményt/javaslatot a HM FLÜ részére kell
megküldeni. Az elutasításra vonatkozó javaslatról a HM
FLÜ tájékoztatja a HM HTF-t.

(4) A LOA-dokumentumot a HM FLÜ a HM VTISZÁT
részére terjeszti fel aláírásra.

(5) Az aláírt LOA-dokumentum eredeti példányait a
HM FLÜ az ODC részére, egy-egy másolati példányát az
érintett témafelelõs szervezetek részére megküldi.

(6) Az aláírt LOA-dokumentum alapján az érintett szer-
vezetek szükség esetén pontosítják a vonatkozó terveket,
kimutatásokat.

12. § (1) Az aláírt és elfogadott LOA-dokumentumot in-
dokolt esetben mindkét fél módosíthatja, vagy kiegészít-
heti. A módosítást vagy a kiegészítést a magyar fél LOR
benyújtásával kezdeményezheti. Az eljárást a 11–12. §-ok
szerint kell végezni.

(2) Az amerikai fél által elkészített módosított, vagy ki-
egészített LOA-dokumentumokkal kapcsolatos eljárási
rend megegyezik a 12. § (2)–(6) bekezdésekben foglal-
takkal.

A LOA-dokumentumban foglaltak megvalósítása

13. § (1) A LOA-dokumentumban szereplõ eszközök és
anyagok szállítására vonatkozó feltételeket a LOA tartal-
mazza. Az USA szabályzói alapján biztonsági korlátozás
alá esõ eszközök esetében a szállítást kizárólag az USA hi-
vatalos szervezetei hajtják végre. Egyéb esetben a szállít-
mányozási feladatok végrehajtására a HM FLÜ jogosult
szállítmányozót biztosítani.

(2) A beérkezett eszközök és anyagok vám- és behoza-
tali eljárását a HM FLÜ kezdeményezi. A szállítmányozói
és vámkezelési feladatok végrehajtása érdekében a HM
FLÜ folyamatos kapcsolatot tart az ODC-vel és az érintett
szervezetekkel.

(3) A vámeljárás lefolytatását követõen – a HM FLÜ ér-
tesítése alapján – az illetékes témafelelõs szervezet intéz-
kedik az eszközök és anyagok mielõbbi átvételére, szám-
viteli nyilvántartásba vételére és végfelhasználásra történõ
kiadására.

(4) A hadfelszerelési anyagok rendszeresítését és rend-
szerbõl történõ kivonását meghatározó szabályzókban
meghatározott feladatokat a jelen utasítás keretében be-
szerzett hadfelszerelési eszközök vonatkozásában is alkal-
mazni kell.

14. § A Magyarországra történõ szállítás költségeit ma-
gyar fél által biztosított szállítmányozó esetén a HM FLÜ,
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a 6. § a) pontjában foglalt egyéb járulékos költségeket az
érintett szervezetek – az MH aktuális 10 éves stratégiai ter-
vével összhangban – az éves elemi költségvetésükben ter-
vezik.

Nyilvántartás

15. § (1) A beérkezett eszközök és anyagok számviteli
nyilvántartásba vételét az MH illetékes központi ellátó szer-
vezetei végzik. A nyilvántartási ár meghatározásához a HM
FLÜ és a témafelelõs szervezet a szükséges adatokat biztosít-
ja az MH illetékes központi ellátó szervezet részére.

(2) Az ODC elõzetes értesítés alapján jogosult a beérke-
zett eszközök, anyagok felhasználásának és tárolásának
ellenõrzésére.

(3) Az ellenõrzések zökkenõmentes végrehajtása érde-
kében a témafelelõs szervezetek (központi ellátó szerveze-
tek nyilvántartó részlegei) nyilvántartást vezetnek a beér-
kezett és rendszeresített, illetve a tárolt eszközökrõl és
anyagokról.

(4) A HM FLÜ nyilvántartja a LOA-dokumentumokat,
kimutatást vezet a LOA-dokumentumok és az igényleve-
lek végrehajtásának, valamint a jóváhagyott témák kidol-
gozásának helyzetérõl.

(5) A HM FLÜ a szállítmányozóval együttmûködve ki-
mutatást vezet a beérkezett eszközökrõl és anyagokról, a
kapcsolódó vám- és behozatali eljárások helyzetérõl.

Jelentések

16. § (1) A HM FLÜ évente, a tárgyévet követõ január
31-ig jelentést terjeszt fel az FMF-keret felhasználásának
helyzetérõl a honvédelmi miniszter részére. A jóváhagyott
jelentést tájékoztatásul megküldi a HM Honvéd Vezérkar
fõnöke részére.

(2) Az ODC által a végfelhasználás ellenõrzése céljából
igényelt jelentéseket a HM FLÜ az érintett témafelelõs
szervezetek közremûködésével összeállítja és továbbítja.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya által biztosított külföldi katonai támogatási ke-
ret (FMF-keret) felhasználásának eljárási rendjérõl szóló
85/2004. (HK 24.) HM utasítás hatályát veszti.

(2) Az utasítás elõírásait a hatálybalépéskor folyamat-
ban lévõ LOR-, illetve LOA-dokumentumok esetében is
alkalmazni kell.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 39/2009. (V. 27.) HM utasításhoz

ÚTMUTATÓ
az FMF-keret felhasználására vonatkozó igénylevelek

elkészítéséhez

1. A jóváhagyott FMF-témákra vonatkozóan a végre-
hajtás kiemelt feladata az igénylevél (Letter of Request, a
továbbiakban: LOR) elkészítése.

A LOR olyan kötetlen formájú hivatalos levél, amely a
téma megvalósításához szükséges amerikai forrásból szár-
mazó haditechnikai eszközök, hadfelszerelési cikkek,
szolgáltatások beszerzését kezdeményezi.

2. A LOR típusai:
a) Az adott típusú haditechnikai eszközök, hadfelszere-

lési cikkek, szolgáltatások árára és elérhetõségére (P&A)
vonatkozó LOR,

b) LOA-dokumentum elkészítésére, kiegészítésére, mó-
dosítására és átadására vonatkozó LOR.

3. A LOR összeállítását az alábbi szempontok figyelem-
bevételével kell végezni:

3.1. Bevezetés és vásárlói információk.
a) Meg kell határozni, hogy a 2. pontban felsoroltak kö-

zül milyen típusú LOR kerül megküldésre, milyen témá-
ban. Amennyiben korábban már volt árra és elérhetõségre
vonatkozó LOR, és az alapján készül az aktuális LOR, hi-
vatkozni szükséges az elõzõre adott amerikai levél refe-
renciaszámára és a küldõ szervezetre (szárazföld, légierõ,
haditengerészet, vagy más USA-katonai szervezet).

b) Röviden ismertetni kell:
– a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek,

szolgáltatások beszerzésének célját,
– milyen hatással lesz a beszerzés a haderõstruktúrára,
– hogyan járul hozzá a beszerzés a kölcsönös védelmi

és biztonsági célok megvalósításához.

3.2. A haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cik-
kek, szolgáltatások meghatározása.

a) a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek,
szolgáltatások leírása, lehetõleg pontos típus megjelölé-
sével,

b) a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek
mennyisége,

c) a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési cikkek
konfigurációja,

d) interoperabilitási követelmények meghatározása,
e) igényelt szállítási határidõk.

3.3. Hadmûveleti koncepció:
a) alkalmazási elgondolás, beleértve a végfelhasználó

alegységek és az elõre látható mûveleti részvételi formák,
illetve vonatkozó nemzetközi felajánlások ismertetését,
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b) havi/évi üzemeltetési keretek,
c) alkalmazás helye.

3.4. Kiképzés
a) kinek a részére (kezelõi, kiszolgálói, logisztikai), mi-

lyen mélységben és hol (Magyarországon vagy az USA-
ban),

b) kiképzési eszközök igénylése (típus, darabszám).

3.5. Logisztikai koncepció
a) adatkövetelmények (technikai adatcsomag, publiká-

ciók, utasítások igénylése),
b) tartalékalkatrész-ellátás (milyen szintre és mennyit,

kezdeti készlet vagy életciklusra),
c) teszt és kiszolgáló berendezések igénylése,
d) tervezett hazai kiszolgálási szintek (alakulat, közép

és gyári),
e) ellátási szint követelmények (alakulat, közép vagy

gyári),
f) logisztikai konferencia igénye.

3.6 Mérnöki támogatás igénylése:
a) szerzõdéses vagy USA-kormányzati mérnöki-techni-

kai szolgáltatás,
b) szoftvertámogatás,
c) helyszíni szemle.

3.7. Garancia és biztosítás

3.8. Felmentések
A haditechnikai eszközök beszerzése esetén lehetõség

van a K+F költségek elengedésére, de ezt kifejezetten kér-
ni kell.

3.9. Finanszírozási feltételek
a) Jelezni lehet a LOR-ban igényelt tételek témafelelõs

által becsült értékét, azonban az aláírásra kerülõ LOA érté-
ke ettõl esetenként jelentõsen eltérhet.

b) Jelezni kell, hogy a LOA teljes mértékben FMF-ke-
retbõl kerül finanszírozásra, vagy nemzeti keretek is bevo-
násra kerülnek.

3.10. Szállítás
A témafelelõs javaslatot tehet az igényelt eszköz bizton-

sági besorolásától függõen, közbensõ szállítmányozó cég
(Freight Forwarder) igénybevételére, vagy eszközféleség-
tõl függetlenül kérheti, hogy a szállítást az USA kormány-
zati szervezetei hajtsák végre.

3.11. Egyebek
a) A különleges eszközök tárolásának és védelmének

hazai feltételeinek leírása.
b) Hozzájárulás a különleges eszközök végfelhasználá-

sának ellenõrzéséhez.
c) Minden olyan egyéb információ, amelyet a témaveze-

tõk szükségesnek tartanak megadni.

A honvédelmi miniszter
40/2009. (V. 27.) HM

utasítása
a Nemzeti Katonai Stratégiában foglaltak
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Nem-
zeti Katonai Stratégiájáról szóló 1009/2009. (I. 30.) Korm.
határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a követke-
zõ utasítást adom ki:

1. §

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

2. §

Általános rendelkezések

(1) A HM és az MH mûködését és alapvetõ feladatait
érintõ stratégiai dokumentumainak kidolgozása és módo-
sítása során, a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stra-
tégiájában (a továbbiakban: NKS) megfogalmazott célki-
tûzések és prioritások érvényesítését minden esetben kö-
vetkezetesen biztosítani kell.

(2) Az MH tapasztalatfeldolgozó rendszere kialakítása,
illetve a tapasztalatok értékelése során az értékelési folya-
matokban biztosítani kell az NKS elõírásaival kapcsolatos
összhang vizsgálatának követelményét.

(3) A HM és az MH szerveinél és szervezeteinél folyó
tudományos tevékenység során kiemelt jelentõséggel kell
kezelni az NKS-ben foglalt célkitûzések, feladatok elmé-
leti megalapozását szolgáló programok végrehajtását.

(4) Az állomány oktatása és képzése során alapvetõ
hangsúlyt kell fektetni az NKS megvalósításának elméleti
és gyakorlati kérdéseire.

(5) A HM és az MH nemzetközi kapcsolatainak tervezé-
sénél és a két- és többoldalú programok és rendezvények
végrehajtása során az NKS-ben foglalt elveket és a külpo-
litika szempontjából egyértelmû iránymutatásokat tartal-
mazó célkitûzéseket következetesen érvényesíteni kell.

(6) Az MH szerepvállalását igénylõ nemzetközi kezde-
ményezésekben történõ részvétel lehetõségének vizsgála-
ta, elõkészítése, illetve végrehajtása során kifejezetten ér-
vényesíteni kell az NKS-ben hangsúlyozott a Magyar
Köztársaság – katonai szempontú – kül-, valamint bizton-
ság- és védelempolitikai érdekeit.
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(7) A tárca kommunikációs stratégiájában, illetve annak
gyakorlati megvalósítása során hangsúlyozottan érvénye-
síteni kell az NKS-ben megfogalmazott elvárásokat és cél-
kitûzéseket.

3. §

Az NKS végrehajtását érintõ,
kormányzati koordinációt igénylõ feladatok

(1) Ki kell dolgozni az MH – NKS-sel összhangban
álló – válságkezelési doktrínáját, figyelemmel a NATO
Válságreagálási Rendszerére, illetve az azzal összhangban
álló nemzeti intézkedési rendszer koncepciójára

Felelõs: HM Védelmi Hivatal, MH Mûveleti Központ

(2) Az NKS-nek a tárca költségvetésére vonatkozó ren-
delkezései szerinti GDP-arányos részesedés rögzítése kö-
vetkeztében a 10 éves stratégiai tervben megfogalmazott
célkitûzéseket át kell tekinteni és szükség szerint az MH
mûködõképessége, alaprendeltetés szerinti megfelelõsége
és a fejlesztések prioritásainak figyelembevételével ponto-
sítani kell.

Felelõs: HM Védelmi Tervezési Fõosztály, HM-szer-
vek, -szervezetek

(3) Fel kell gyorsítani az NKS 12. pontjának megfelelõ-
en a NATO és a Magyar Köztársaság között kötendõ Ál-
landó Hatályú Befogadó Nemzeti Támogatás Egyetértési
Megállapodás egyeztetését és a befogadó nemzeti támoga-
tás egyes kérdéseirõl szóló Korm. rendelet módosításának
elõkészítését, összhangban a Magyar Köztársaság terüle-
tén mûködõ NATO-szervezetekre vonatkozó befogadó
nemzeti támogatást biztosító nemzetközi megállapodások-
kal.

Felelõs: HM Védelmi Hivatal
Határidõ: folyamatos

(4) Az NKS 11. pontjában hangsúlyozottan megjelení-
tett, a környezõ országokkal való két- és többoldalú kato-
nai együttmûködési formák bõvítése és hatékonyságuk nö-
velése érdekében át kell tekinteni a tárgyalás, elõkészítés
alatt álló két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések, illet-
ve alacsonyabb szintû nemzetközi megállapodások hely-
zetét és javaslatot kell tenni az azokkal kapcsolatos tárgya-
lási folyamatok felgyorsítására.

Felelõs: HM Jogi Fõosztály, HM Nemzetközi Együtt-
mûködési Fõosztály, HM Védelempolitikai Fõosztály

Határidõ: 2009. december 15.

(5) Ki kell dolgozni az NKS 19–20., 28. és 31. pontjai-
ban kiemelt együttmûködési és képességfejlesztési felada-
tokkal összefüggésben, az Európai Védelmi Ügynökség
(EDA) tevékenységében történõ részvétellel kapcsolatos

nemzeti irányok meghatározását tartalmazó stratégiai do-
kumentumot.

Felelõs: HM Védelempolitikai Fõosztály
Határidõ: 2009. december 1.

(6) Az önkéntes tartalékos katonák szolgálatteljesítése
jogi, szervezeti feltételeinek elvárások és lehetõségek sze-
rinti számbavétele, illetve szinkronizálása során kifejezett
figyelemmel kell lenni az NKS-ben a Magyar Honvédség
képességeinek biztosítása tekintetében megfogalmazott
követelmények érvényesítésére.

Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, HM- és MH-szer-
vek, -szervezetek

Határidõ: folyamatos

(7) Ki kell alakítani a NATO és az EU válságreagáló ké-
pességének szinten tartása és fejlesztése érdekében végre-
hajtásra kerülõ (CMX, CME) nemzetközi gyakorlatokkal
kapcsolatos hazai kormányzati koordináció és együttmû-
ködés általános koncepciójának tervezetét.

Felelõs: HM Védelmi Hivatal, HM Tervezési és Koor-
dinációs Fõosztály, HM Védelempolitikai Fõosztály, HM
Jogi Fõosztály, HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály,
MH Mûveleti Központ

Határidõ: folyamatos

4. §

Az NKS végrehajtását érintõ tárcaszintû feladatok

(1) Az országvédelmi koncepció és a kapcsolódó veze-
tési rendszer elemei szerkezetének és mûködési rendjének
kialakítása, valamint az MH teljes készenlétbe helyezési
tervének átdolgozása során, az NKS-ben megfogalmazott
elvárásokat érvényesíteni kell.

Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM
Védelmi Hivatal

Határidõ: folyamatos

(2) A honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer fenntar-
tásával és mûködtetésével kapcsolatos tárcaszintû felada-
tokat az NKS-ben szereplõ elvek alapján kell biztosítani.

Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM
Védelmi Hivatal, MH Mûveleti Központ, HM Hadmûve-
leti és Kiképzési Fõosztály

Határidõ: folyamatos

(3) Felül kell vizsgálni a HM-nek a rendvédelmi szer-
vekkel, illetve fegyveres testületekkel korábban kötött, ér-
vényes együttmûködési megállapodásait, és javaslatokat
kell kidolgozni azok szükséges módosítására.
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Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM
vezérkari titkárság, HM Jogi Fõosztály

Határidõ: 2009. október 1.

(4) A HM- és MH-szervezetek alapító okiratainak mó-
dosítását követõen át kell tekinteni a szervezetek Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatait és azokban az NKS-bõl
eredõ esetleges új szakmai feladatokat meg kell jeleníteni.

Felelõs: HM–MH-szervek, -szervezetek, HM Tervezési
és Koordinációs Fõosztály

Határidõ: 2009. október 1.

(5) El kell végezni a HM 2008-2017-re vonatkozó hu-
mánstratégiai és humánpolitikai program és NKS közötti
koherenciavizsgálatot és szükség esetén a programot át
kell dolgozni.

Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM
Személyzeti Fõosztály

Határidõ: 2009. szeptember 1.

(6) A 2009–2010. személyügyi évre vonatkozó humán-
politikai irányelvek kidolgozásánál az NKS-szempontokat
is figyelembe kell venni.

Felelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM
Személyzeti Fõosztály

Határidõ: 2009. szeptember 1.

(7) Az NKS-ben foglalt elvárásokra figyelemmel át kell
tekinteni az MH hadi szervezetre való áttérését szabályozó
elveket, követelményeket és javaslatot kell tenni a szüksé-
ges korrekciókra.

Felelõs HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM
Személyzeti Fõosztály, HM Haderõ-tervezési Fõosztály

Határidõ: 2009. december 1.

(8) Az NKS 37. pontja szerinti tárcaköltségvetés alaku-
lására vonatkozó döntést a 2008. évi DPQ 2.4. pénzügyi
erõforrások és a 3.8. pénzügyierõforrás-táblázatok fejezet-
ben szükséges megjeleníteni, valamint a NATO-val foly-
tatott 2009-es DPQ-tárgyalások során jelezni és érvényesí-
teni kell a védelmi kiadások GDP-ben meghatározott rész-
arányának 2013-ig történõ alakulását, illetve felül kell
vizsgálni a felvállalt szervezet- és eszközfejlesztési célki-
tûzések (felajánlott erõk) forrásokkal történõ – idõbeli –
biztosítottságát.

Felelõs: HM Védelmi Tervezési Fõosztály, HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség, HM Haderõ-tervezési
Fõosztály

Határidõ: folyamatos

(9) Az NKS által megfogalmazott követelményeknek
megfelelõen a tárca informatikai stratégiájának 2009. évi
felülvizsgálata során a hálózat alapú képességeknek való
megfelelést érvényesíteni kell.

Felelõs: HM Informatikai és Információvédelmi Fõ-
osztály

Határidõ: folyamatos

(10) Az NKS elveinek figyelembevételével át kell te-
kinteni az MH készenlét fenntartása és fokozása rendsze-
rét és az arra vonatkozó szabályozókat, valamint a szemé-
lyi és dologi (tárgyi eszköz) biztosításának feltételeit ki
kell dolgozni.

Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
Határidõ: folyamatos

(11) Át kell tekinteni a teljes civil–katonai együttmûkö-
dési (CIMIC) feladatrendszert és felül kell vizsgálni az
összhaderõnemi civil–katonai együttmûködési doktrínát.

Felelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Határidõ: 2009. december 15.

(12) Felül kell vizsgálni és hatékonyabbá kell tenni a
tárca által a nemzetközi szervezetekhez, partnerállamok
katonai szervezeteihez delegált képviseletek és képviselõk
(a továbbiakban: képviseletek), illetve a HM- és MH-szer-
vezetek közötti információcserét és kommunikációt bizto-
sító szabályrendet, valamint a HM- és MH-szervezetek te-
kintetében ki kell alakítani egy a képviseletekrõl érkezõ
megkeresésre soron kívüli – adott esetben több területet is
érintõ – szakmai vélemény kialakítást lehetõvé tevõ eljá-
rásrendet.

Felelõs: HM Védelempolitikai Fõosztály, HM Nemzet-
közi Együttmûködési Fõosztály, HM vezérkari titkárság,
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

Határidõ: 2009. december 1.

(13) Az MH összhaderõnemi doktrínáját át kell tekinte-
ni és szükség esetén az NKS célkitûzéseivel összhangba
kell hozni.

Felelõs: HM Haderõ-tervezési Fõosztály, MH Összha-
derõnemi Parancsnokság

Határidõ: 2009. december 31.

(14) A NATO Reagáló Erõkben, az EU-harccsoportban,
valamint az egyéb közös katonai alegységek és kontingen-
sek – tényleges bevethetõséget biztosító – felajánlására,
felkészítésére és felszerelésére vonatkozó egységes kon-
cepciót ki kell dolgozni.

Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
Határidõ: 2009. december 1.

(15) Ki kell alakítani a honvédelmi szükségletek szem-
pontjából számba jöhetõ szolgáltatásokat nyújtó gazdálko-
dószervezetekkel, különös tekintettel a Honvédelmi Mi-
nisztérium szakmai felügyelete alá tartozó és vagyonkeze-
lésében lévõ állami tulajdonú gazdasági társaságokkal
kapcsolatos költséghatékonyabb együttmûködés általános
elveit.
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Felelõs: HM Védelemgazdasági Fõosztály
Határidõ: 2009. december 15.

(16) A külsõ – Állami Számvevõszék által elvégzett – és
a belsõ ellenõrzések tapasztalatai és konkrét szakmai meg-
állapításaira alapozva átfogóan meg kell vizsgálni a hon-
védelmi szervezetek (ideértve kiemelten a külföldi magyar
katonai kontingenseket is) gazdálkodásának rendjét és
normatív szabályozóit és szükség szerint intézkedni a
szükséges szabályozási korrekciók elvégzésére.

Felelõs: HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
HM Infrastrukturális Ügynökség, HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökség, HM Központi Ellenõrzési és Ható-
sági Hivatal, HM Védelemgazdasági Fõosztály, MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság

Határidõ: 2009. december 15.

(17) Tekintettel arra, hogy az informatikai rendszerek a
NATO- és az EU-együttmûködés alapvetõ eszközei, illet-
ve kommunikációs csatornái, felül kell vizsgálni a HM és
az MH informatikai fejlesztési terveit, ennek keretében a
programterveket úgy kell módosítani, hogy a rendelkezés-
re álló költségvetési erõforrások átstrukturálásával gyorsí-
tani lehessen a védett és gyors döntési mechanizmusokat
lehetõvé tévõ rövid és középtávú fejlesztések megvalósítá-
sát. A tárcaszintû informatikai rendszer mûködési bizton-
ságát és hatékonyságát érintõ szabályozási és fejlesztési
feladatok keretében a szükséges szabályzatokat ki kell dol-
gozni, a toborzási modult frissíteni kell, a beszerzési infor-
mációs rendszert fejleszteni szükséges, és használatát álta-
lánossá kell tenni.

Felelõs: HM Informatikai és Információvédelmi Fõosz-
tály, HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség

Határidõ: folyamatos

(18) Az összhaderõnemi logisztikai doktrína 3. kiadásá-
nak kidolgozása során célzottan és kifejezetten figyelembe
kell venni az NKS-ben megfogalmazottakat.

Felelõs: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Határidõ: folyamatos

(19) Az MH kiképzési rendszerének korszerûsítésére
vonatkozó elgondolás kialakítása során az NKS-ben sze-
replõ célkitûzéseket maradéktalanul érvényesíteni kell.

Felelõs: HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
Határidõ: folyamatos

(20) A nemzetközi és hazai védelmi szektor tudomá-
nyos és kutatás-fejlesztési eredményeit folyamatosan fi-
gyelemmel kell kísérni és a tapasztalatokat az NKS célki-
tûzéseinek biztosítása érdekében a lehetõ leghatékonyab-
ban hasznosítani kell.

Felelõs: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, HM
Védelemgazdasági Fõosztály, HM Haderõ-tervezési Fõ-
osztály

Határidõ: folyamatos

(21) A jelen utasítás mellékletében szereplõ szabályo-
zók felülvizsgálatát a HM Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata szerinti érintett fõ kidolgozó szervezetek végez-
zék el és annak eredményérõl, illetve konkrét szakmai ja-
vaslataikról – a szolgálati út betartásával – jelentést ter-
jesszenek fel a HM kabinetfõnöke részére.

Felelõs: érintett HM-szervek és -szervezetek, MH-szer-
vezetek

Határidõ: 2009. szeptember 30.

(22) A tervezési dokumentumokban az NKS szerinti
haderõ-fejlesztési prioritások megvalósulásának ellenõr-
zését, a képességhiányok beazonosítását el kell végezni.
Végre kell hajtani a képességhiányokhoz kapcsolódó koc-
kázatelemzéseket.

Felelõs: HM Haderõ-tervezési Fõosztály,
Határidõ: folyamatos

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 40/2009. (V. 27.) HM utasításhoz

A Nemzeti Katonai Stratégiában szereplõ célok
megvalósítása érdekében felülvizsgálat tárgyát képezõ

normatív szabályozók

1. 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

2. 8/1993. (VIII. 12.) HM–BM együttes rendelet a BM
Határõrség és a Rendõrség állományába tartozók katonai
tanintézetben folyó képzésérõl

3. 99/2003. (X. 10.) OGY határozat az afganisztáni
Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûve-
leteiben való magyar katonai részvételrõl

4. 111/2002. (XII. 18.) OGY határozat az afganisztáni
Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk mûveleteiben
magyar katonai egészségügyi kontingens részvételérõl
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5. 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat a NATO irányítá-
sa alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó mûvele-
tekhez történõ magyar hozzájárulásról

6. 2107/2004. (IV. 29.) Korm. határozat a magyar és
külföldi fegyveres erõknek az alkotmány 40/C. §-a (1) be-
kezdésének a) pontja szerinti alkalmazását és b) pontja
szerinti csapatmozgásait megalapozó döntés meghozatala
során képviselendõ kormányálláspont kialakításának
rendjérõl

7. 2007/2004. (I. 22.) Korm. határozat a Magyar Hon-
védség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben
történõ részvételérõl

8. 74/2008. (HK 15.) HM utasítás a Magyar Honvédség
mûveleti tapasztalatfeldolgozó rendszere kialakításáról és
mûködtetésérõl

9. 63/2008. (HK 14.) HM utasítás a tárcavédelmi terve-
zõ rendszer továbbfejlesztését végzõ munkacsoport létre-
hozásáról és tevékenységérõl

10. 53/2008. (HK 12.) HM utasítás a Magyar Honvéd-
ség humánstratégiája (2008–2017) kiadásáról

11. 5/2008. (HK 4.) HM utasítás a Magyar Honvédség
mûködésével, egyes kiemelt feladatai megvalósulásával
összefüggõ elemzõ feladatok végzésérõl

12. 11/2009. (II. 13.) HM utasítás a Magyar Honvédség
2009–2013. évre szóló gyakorlatok és kiképzési rendezvé-
nyek programja kiadásáról

13. 146/2007 (HK 2/2008.) HM utasítás az MH összha-
derõnemi doktrínájának kiadásáról

14. 143/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás a Magyar Hon-
védség rendszerbe foglalt tevékenységeinek, feladatainak
a tervezésben való kísérleti alkalmazásáról

15. 113/2007. (HK 20.) HM utasítás a védelmiképes-
ség-fejlesztési feladatok programozott tervezésérõl és
végrehajtásáról

16. 85/2007. (HK 16.) HM utasítás miniszteri irányel-
vek a védelmi tervezéshez (2009-2018)

17. 78/2007. (HK 15.) HM utasítás a Magyar Köztársa-
ság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûve-
letekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ felada-
tokról

18. 77/2007. (HK 15.) HM utasítás a Honvédelmi Mi-
nisztérium információkapcsolati rendszerének kiadásáról

19. 59/2007. (HK 12.) HM utasítás a tárcavédelmi ter-
vezõ rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztésérõl

20. 58/2007. (HK 12.) HM utasítás az MH 2009–2018.
közötti idõszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról,
valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárása
nemzeti feladatainak végrehajtásáról

21. 43/2007. (HK 9.) HM utasítás a Honvédelmi Mi-
nisztérium humánpolitikai programja a haderõ átszervezé-

sének befejezése és helyzetének stabilizációja 2007–2010.
közötti idõszakára kiadásáról

22. 21/2007. (HK 4.) HM utasítás a Honvédelmi Mi-
nisztérium Oktatási és Tudományos Tanácsa feladatairól
és mûködésének rendjérõl

23. 141/2006. (HK 2/2007.) HM utasítás a Magyar Hon-
védség informatikai stratégiájának kiadásáról

24. 130/2006. (HK 24.) HM–KüM–GKM együttes uta-
sítás az Európai Védelmi Ügynökség mûködésében való
magyar részvételrõl

25. 108/2006. (HK 21.) HM utasítás a HM Védelmi Ter-
vezõ Bizottsága feladatairól és mûködési rendjérõl

26. 95/2006. (HK 19.) HM utasítás a Magyar Honvéd-
ség integrált logisztikai rendszerének kialakításával össze-
függõ egyes feladatok végrehajtásáról

27. 27/2006. (HK 8.) HM utasítás a válságkezelési gya-
korlatok tervezésének, szervezésének és végrehajtásának
szabályozásáról

28. 109/2005. (HK 25.) HM utasítás a NATO kodifiká-
ciós rendszer alkalmazásáról

29. 106/2005. (HK 25.) HM utasítás a Magyar Honvéd-
ség kommunikációs tevékenységének rendjérõl

30. 23/2005. (HK 6.) HM utasítás a Honvédelmi Mi-
nisztérium, a Honvédelmi Minisztérium hivatalai és hát-
térintézményei, valamint a miniszter közvetlen irányítása
és felügyelete alá tartozó szervezetek munkaköri jegyzé-
kének hatálybalépésérõl

31. 9/2005. (HK 4.) HM utasítás a befogadó nemzeti tá-
mogatás ágazati feladatainak elõkészítésérõl és végrehaj-
tásáról

32. 48/2004. (HK 11.) HM utasítás a külföldi képzések,
tanfolyamok és továbbképzések tervezésérõl, szervezésé-
rõl és végrehajtásáról

33. 42/2004. (HK 10.) HM utasítás a harcászati értékelõ
programok alkalmazásáról

34. 27/2004. (HK 6.) HM utasítás a Honvédelmi Mi-
nisztérium gazdasági kabinetének feladatairól és mûkö-
dési rendjérõl

35. 22/2004. (HK 6.) HM utasítás a Magyar Honvédség
2004–2013 közötti idõszakban elérendõ képességeirõl

36. 5/2004. (HK 2.) HM utasítás a Honvédelmi Minisz-
térium informatikai és hírközlési alkalmazási bizottság lét-
rehozásáról

37. 55/2003. (HK 14.) HM utasítás az Európai Unióval
kapcsolatos ügyintézés rendjérõl

38. 33/2003. (HK 10.) HM utasítás a haditechnikai
együttmûködéssel összefüggõ feladatok végrehajtásáról –
EDA
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39. 103/2002. (HK 30.) HM utasítás a tudományosin-
formáció-ellátás rendjérõl

40. 76/2002. (HK 25.) HM utasítás a tudományos kuta-
tások rendjérõl

41. 20/2002. (HK 8.) HM utasítás a Honvédelmi Mi-
nisztérium humánpolitikai kabinete létrehozásáról és mû-
ködési rendjérõl

42. 7/2002. (HK 5.) HM utasítás a humán és személy-
ügyi kontrollingtevékenység rendjérõl

43. 1/2002. (HK 3.) HM utasítás a nemzetközi megálla-
podásokkal kapcsolatos eljárásról

44. 67/2001. (HK 17.) HM utasítás a Honvédelmi Mi-
nisztérium haditechnikai fejlesztési kabinete létrehozásá-
ról és mûködési rendjérõl

45. 81/1999. (HK 1/2000.) HM utasítás a NATO-
együttmûködésre kijelölt személyek tárgyalási felhatalma-
zásáról

46. 50/1998. (HK 14.) HM utasítás a Magyar Köztársa-
ság Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ
képviseletének védelempolitikai részlege, Katonai Képvi-
selõ Hivatala és Katonai Képviseletei, valamint az EBESZ
Katonai Képviselet költségvetési gazdálkodásáról

47. 6/1998. (HK 2.) HM utasítás a Magyar Köztársaság
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellett mûködõ kép-
viseletén létesítendõ védelempolitikai részleg és a Katonai
Képviselõ Hivatala szervezeti és mûködési rendjérõl

48. 45/1997. (HK 17.) HM utasítás a katonai felsõokta-
tási intézmények nemzetközi kapcsolattartásával össze-
függõ egyes feladatokról

49. 34/1997. (HK 14.) HM utasítás a légvédelem rádió-
lokációs felderítõ, információs és vezetési rendszere fej-
lesztésével kapcsolatos feladatokról

A honvédelmi miniszter
001/2009. (HK 10.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának

és fokozásának rendjérõl*

* Az utasítást az érintettek külön kapják meg.
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A HM kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
37/2009. (HK 10.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a szolgálati idõ kezdõnapok felülvizsgálatával

és megállapításával kapcsolatos rögzítési feladatok
végrehajtására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdésében, va-
lamint a 101. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a szolgálati idõ kezdõnapoknak
a Honvédelmi Minisztérium Költségvetési Gazdálkodási
Információs Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR)
történõ rögzítésére és az ehhez kapcsolódó egységes elekt-
ronikus nyilvántartás kialakítására – a szolgálati idõ kez-
dõnapok felülvizsgálatával és megállapításával kapcsola-
tos rögzítési feladatok végrehajtásának szabályairól az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Az együttes intézkedés (a továbbiakban: intézkedés)
hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban:
HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe,

közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá
tartozó szervezetekre, a HM Tábori Lelkészi Szolgálatra,
továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezeteire terjed ki.

2. A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésé-
rõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint
az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás
rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 139/A. § (3) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt szol-
gálati idõ kezdõnapok, illetõleg szerzõdéses katonák eseté-
ben az R. 139/A. § (5) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt szol-
gálati idõ kezdõnapok felülvizsgálatához és megállapításá-
hoz szükséges adatok HM KGIR Humánpolitikai Alrend-
szerben az állomány szolgálati viszonyára vonatkozó extra
információs adatkörökben történõ rögzítésének (a továbbiak-
ban: rögzítés) végrehajtását rendeljük el.

3. A 2. pontban meghatározott adatkörök mellett rögzí-
teni kell a felmentési idõ és a szolgálati idõpótlék szem-
pontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapok
megállapításához szükséges adatokat is.

4. A szolgálati idõ kezdõnapok rögzítését az alapnyil-
vántartást vezetõ személyügyi szerv a rendelkezésre álló
korábbi nyilvántartásban, valamint a személyi anyaggyûj-
tõkben elhelyezett, és az érintett személy által benyújtott
okmányok alapján végzi.



5. A szolgálati idõ kezdõnapok rögzítésével összefüggõ
eljárás kiemelten fontos, végrehajtandó feladatnak minõ-
sül, ezért az állományilletékes parancsnok (vezetõ) a
9. pontban hivatkozott intézkedés kiadását követõ 15 na-
pon belül elrendeli a 2. és 3. pontban meghatározott adat-
körök rögzítését, és ellenõrzi a feladat megfelelõen üteme-
zett, 3 hónapon belüli végrehajtását.

6. Az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) az in-
tézkedés hatályba lépését követõ 5 munkanapon belül állo-
mánygyûlés keretében tájékoztassák az állományt a szol-
gálati idõ kezdõnapok rögzítéséhez kapcsolódó feladatok-
ról, valamint a szolgálati jogviszonyra és az egyéni járan-
dóságra vonatkozó kihatásukról.

7. Az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) szük-
ség esetén, a személyügyi vezetõk javaslatai alapján a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
94–95. §-ai szerinti túlszolgálat elrendelésével biztosítsák
a feladatok végrehajtásához kapcsolódó határidõk betar-
tását.

8. Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) a rögzítés-
ben részt vevõ személyek részére szabadság kiadását a fel-
adat-végrehajtás idõszakában – az érintettre vonatkozó
jogállási törvény által meghatározott keretek között – a
szolgálati feladat veszélyeztetése nélkül engedélyezi.

9. A HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM
SZEF) fõosztályvezetõje a jelen intézkedésben foglaltak
végrehajtása érdekében az intézkedés hatályba lépését kö-
vetõ 10 napon belül szabályozza a személyügyi szervek te-
vékenységét, a szolgálati idõ kezdõnapok rögzítésének
szakmai feladatait, idõtartamát és a személyügyi eljárás
szabályait.

10. A HM SZEF fõosztályvezetõje látja el a jelen intéz-
kedésben meghatározott személyügyi szakmai feladatok
végrehajtásának felügyeletét.

11. A rögzítési feladatok végrehajtása során a parancs-
nokok (vezetõk) minden naptári hónap utolsó munkanap-
ján, utolsó alkalommal a végrehajtás befejezését követõ 5
munkanapon belül a HM SZEF fõosztályvezetõ útján te-
gyenek jelentést a szolgálati idõ kezdõnapok rögzítésével
kapcsolatban teljesített feladatokról, illetve a határidõben
történõ végrehajtást akadályozó körülményekrõl.

12. Ez az intézkedés az aláírást követõ 8. napon lép ha-
tályba.*

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2009. május 15.

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

39/2009. (HK 10.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2009. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
03/2009. (HK 10.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti

szolgálat erõinek kijelölésérõl, békeállapot
idõszakában történõ vezénylésének és a szolgálat

ellátásának rendjérõl, valamint a készenléti
alegységek szervezésérõl, vezénylésérõl és a szolgálat

ellátásának követelményeirõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
86/2009. (HK 10.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédségben folyó kiképzés

korszerûsítésével kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
88/2009. (HK 10.) HM HVKF

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

Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási
és Értékesítési Rendszer

2009. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
90/2009. (HK 10.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi

Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei
szolgálatának szervezésérõl és mûködtetésérõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
89/2009. (HK 10.) HM HVKF

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

NATO Reagáló Erõk 13. váltás készenléti
besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdés alapján, figye-
lemmel a Magyar Honvédség kijelölt állományának a
NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatra, a Magyar Köztársa-
ság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûve-
letekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ felada-
tokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra, a NATO
Reagáló Erõk 13. váltásba részt vevõ erõk kijelölésérõl és
felkészítésérõl szóló 139/2007. (HK 2/2008.) HVKF in-
tézkedésre, valamint az ideiglenes katonai szervezet létre-
hozásáról szóló 96/2008. (HK 13.) HM határozatra, a Ma-

gyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 13. váltás (a továb-
biakban: MH NRF 13) készenléti besorolásáról és szolgá-
latba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, ame-
lyek az MH NRF 13 készenléti szolgálatának ellátásában
érintettek.

2. Az MH NRF 13, 2009. július 1-jétõl 2010. január 5-ig
teljesít készenléti szolgálatot.

3. Az MH NRF 13 magas készenlétû, a hadmûveleti ér-
tékelõ csoport (CBRN JAT) 1-es készenléti kategóriájú, 2
nap készenléti idejû, a többi elem 2-es készenléti kategóri-
ájú, S nap készenléti idejû szervezet.

4. A feladat ellátására kijelölt állomány tagjai készenléti
szolgálatba történõ vezénylésére – a Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzat 322.1-4 pontjai alapján – az állo-
mányilletékes parancsnokok parancsot készítenek.

5. A készenléti szolgálatba vezényelt állomány a belföl-
di szolgálat idejére a 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 27. §-a
értelmében készenléti díjra jogosult, külföldi igénybevétel
esetén a 26/2007. (V. 20.) HM rendelet alapján kapja pénz-
beli járandóságát.

6. A készenlét fokozása az MH központi riasztási okmá-
nya felhasználásával, a riasztási utaltsági rend szerint tör-
ténik. A szervezeti elem azonosítását a készenlétért felelõs
szervezet megalakítási folyószámát követõ „MH NRF 13”
jelölés biztosítja.

7. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2010. január 31-én hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
91/2009. (HK 10.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központ alacsony készenlétû
civil-katonai együttmûködési csoportjai és lélektani

mûveleti csoportjai személyi állományának
biztosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, figye-
lemmel a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûkö-
dési és Lélektani Mûveleti Központ alacsony készenlétû
civil-katonai együttmûködési csoportjai és lélektani mû-
veleti csoportjai személyi állományának biztosításáról,
rendelkezésre állásáról és felkészítésérõl szóló 18/2009.
(III. 20.) HM utasításra, az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokságra (MH ÖHP), a Magyar
Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani
Mûveleti Központra (a továbbiakban: MH CKELMK), és
a feladat végrehajtására kijelölt katonai szervezetekre és
azok személyi állományára.

2. A HM utasításban foglalt alacsony készenlétû ci-
vil-katonai együttmûködési csoportok és lélektani mûve-
leti csoportok személyi állományának biztosítására kijelö-
löm az alábbi szervezeteket:

a) MH CKELMK 3. CIMIC csoport: MH Támogató
Dandár

b) MH CKELMK 4. CIMIC csoport: MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola, és az MH Központi Ki-
képzõ Bázis

c) MH CKELMK 3. PSYOPS csoport: Magyar Honvéd-
ség Légijármû Javítóüzem

d) MH CKELMK 4. PSYOPS csoport: Magyar Hon-
védség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

3. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. május 25.

A HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
23/2009. (HK 10.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírások alkalmazásba vételének

elrendelésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ dokumentumok alkalmazásba vé-
telét:

I. STANAG 2179 MEDSTD (EDITION 2) – MINI-
MUM REQUIREMENTS FOR MEDICAL CARE OF
WOMEN IN JOINT/COMBINED OPERATIONS

– Témafelelõs: MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ

– Témakezelõ: MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ, Mûveleti Fõnökség

– Alkalmazásba vétel idõpontja: 2012. január 1.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intéz-

kedés.

II. STANAG 2550 MEDSTD (EDITION 1) – MINI-
MUM STANDARDS OF FOOD SAFETY AND
HYGIENE ON OPERATIONS

– Témafelelõs: MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ

– Témakezelõ: MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ, Preventív Igazgatóság

– Alkalmazásba vétel idõpontja: 2009. szeptember 1.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intéz-

kedés.

III. STANAG 2989 ENGR (EDITION 2) – TRANS-
FER OF BARRIERS

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Hadmûveleti Fõnökség
– Alkalmazásba vétel idõpontja: 2009. június 1.
– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intéz-

kedés.

A témafelelõsök adják ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumokat. Ezzel együtt végezzék el a szükséges módo-
sításokat is, a bevezetett NATO elõírásoknak nem megfe-
lelõ korábbi szabályozásokat helyezzék hatályon kívül, il-
letve kezdeményezzék hatályon kívül helyezésüket.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

155/2009. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Menet tervezése, szervezése, végrehajtása
béketámogató mûveletekben” címû

fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a szolgálati könyvek és
fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésére – a
fenti címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés mellék-
leteként kiadom.

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

3. Az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány pedig
kiadásakor lép hatályba.

4. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

174 /2009. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a követ-
kezõ NATO egységesítési egyezmények végrehajtására az
alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH

ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem:

a) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettesének 1/2009. (IV. 3.) HVKFH számú közle-
ményében fenntartás nélkül elfogadott és hatályba lépte-
tett STANAG 2487 HIS (EDITION 7) – USE OF HELI-
COPTERS IN LAND OPERATIONS – TACTICS,
TECHNIQUES AND PROCEDURES – ATP-49(E),
VOLUME II címen kiadott NATO egységesítési egyez-
ményt.

Az egységesítési egyezmény a helikopterek alkalmazá-
sának alapelveihez hozzárendeli az alkalmazandó mód-
szereket, technikákat és eljárásokat.

b) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettesének 1/2009. (IV. 3.) HVKFH számú közle-
ményében fenntartás nélkül elfogadott és hatályba lépte-
tett STANAG 2999 HIS (EDITION 8) – USE OF HELI-
COPTERS IN LAND OPERATIONS – DOCTRINE –
ATP-49(E), VOLUME I címen kiadott NATO egységesí-
tési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény irányelveket határoz meg
a helikopterek mûveleti alkalmazásához a szárazföldi erõk
érdekében végrehajtandó feladatok során.

3. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

4. Az egységesítési egyezmények rendelkezéséit 2009.
július l-jétõl kell alkalmazni.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

178/2009. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmény
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
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kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2509 (1. kiadás) okmány végrehajtására az
alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezér-
kar fõnök helyettesének 3/2002. (HK 9.) HVKFH közle-
ményében fenntartás nélkül elfogadott és a Honvédelmi
Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
16/2009. (HK 6.) HM HVKFH intézkedésében ha-
tályba léptetett STANAG 2509 AJOD (EDITION 1)
– NATO CIVIL-MILITARY COOPERATION
(CIMIC) DOCTRINE – AJP-9 címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

3. Az MH ÖHP és alárendelt alakulatai az egységesítési
egyezményben foglalt – a NATO-ban alkalmazott civil-
katonai együttmûködési (CIMIC) képességre vonatkozó –
elõírásokat, a képesség modulrendszerû alkalmazási lehe-
tõsége miatt ismerjék meg; az MH Civil-katonai Együtt-
mûködési és Lélektani Mûveleti Központ pedig – szakmai
érintettség okán – azokat dolgozza fel és alkalmazza.

4. Ez az intézkedés 2009. június 1-jén lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

179/2009. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a követ-

kezõ NATO egységesítési egyezmények végrehajtására az
alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem:

a) A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkárának 2/2009. (IV. 3.) HM
VTI SZÁT NATO egységesítési egyezmények elfogadá-
sáról szóló közleményében fenntartás nélkül elfogadott és
hatályba léptetett STANAG 3758 AS (EDITION 3) –
SIGNALS USED BY AIR TRAFFIC SERVICE
UNITS FOR CONTROL OF PEDESTRIAN AND
VEHICULAR TRAFFIC IN THE MANOEUVRING
AREA OF AIRFIELDS címen kiadott NATO egységesí-
tési egyezményt.

A STANAG célja meghatározni azokat az egyezményes
vizuális jelzéseket, amelyeket az adott repülõtér légifor-
galmi szolgálati egysége, a repülõtér földi mozgási terüle-
tén közlekedõ személyek és gépjármûvek mozgásának
irányítására, szabályozására laklamaznak.

Az egyezményes vizuális jeleket az ICAO 2. számú füg-
geléke tartalmazza.

Az adott repülõtér légiforgalmi szolgálati egysége fele-
lõs azoknak az eljárásoknak a foganatosításáért, amelyek
biztosítják a repülõtér földi mozgási területén közlekedõ
személyek és gépjármûvek mozgásának szabályozását.

Az ICAO 2. számú függeléke szerinti egyezményes jel-
zéseket, valamint a repülõtér földi mozgási területén köz-
lekedõ személyek és gépjármûvek mozgásának szabályo-
zására vonatkozó eljárásokat a helyi repülõtérrendben
közzé kell tenni.

b) A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkárának 2/2009. (IV. 3.) HM
VTI SZÁT NATO egységesítési egyezmények fogadásá-
ról szóló közleményében fenntartás nélkül elfogadott és
hatályba léptetett STANAG 3767 AT (EDITION 2) –
EXCHANGE OF DARA ON LOAD CAPABILITIES
OF TRANSPORT AIRCRAFT címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

A STANAG célja, hogy biztosítsa és egységesítse az in-
formációáramlást a tagállamok között, a haderejükben
rendszeresített szállító repülõeszközök szállítóképességei-
rõl, valamint a be- és kirakodáshoz szükséges adatokról.

3. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH össszhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

180/2009. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a követ-
kezõ NATO egységesítési egyezmények végrehajtására az
alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem:

a) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nökhelyettesének 1/2009. (IV. 3.) HVKFH egységes NA-
TO-elõírások elfogadásáról szóló közleményben fenntar-
tás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STANAG 2402
NRS (EDITION 2) – DANGER AREAS FOR LAND
LAUNCHED UNMANNED AERIAL VEHICLES
FOR USE BY NATO FORCES OPERATING IN A
GROUND ENVIROMENT ON MILITARY RANGES
címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény kategóriába sorolja a ve-
szélyes területeket a NATO erõk által üzemeltetett földi te-
lepítésû pilóta nélküli légi eszközök számára földi környe-
zetben, katonai lõtéren való alkalmazás esetén.

b) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök-
helyettesének 1/2009. (IV. 3.) HVKFH egységes NATO-
elõírások elfogadásáról szóló közleményben fenntartás nél-
kül elfogadott és hatályba léptetett STANAG 3764 JINT
(EDITION 6) – EXCHANGE OF IMAGERY címen ki-
adott NATO egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény meghatározza a NATO
tagországok között cserére kerülõ képanyagok formáját,
illetve tájékoztatást ad a tagországok képcseréért felelõs
szervezeteirõl.

3. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

4. Az egységesítési egyezmények rendelkezéséit 2009.
június 1-jétõl kell alkalmazni.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és logisztikai ügynökség

vezérigazgatójának
32/2009. (HK 10.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„KNEI-8 típusú navigációs és elektronikus kijelzõ

komplexum Mûszaki kiszolgálási szakutasítás
VIAM.464318.001-05RE” címû fõnökségi kiadvány

hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „KNEI-8 típu-
sú navigációs és elektronikus kijelzõ komplexum Mûszaki
kiszolgálási szakutasítás VIAM.464318.001-05RE” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség Mi-17N
típusú helikoptert üzemeltetõ, hitelesítõ és javító szerveze-
teire terjed ki.

2. „KNEI-8 típusú navigációs és elektronikus kijelzõ
komplexum Mûszaki kiszolgálási szakutasítás
VIAM.464318.001-05RE” címû fõnökségi kiadványt
ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a Mi-17N típusú helikoptert alkalmazó,
üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek mérnö-
ki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya részletei-
ben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a beosztá-
sa ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

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

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
33/2009. (HK 10. ) HM FLÜ

i n t é z k e d é se
„A-037 rádió-magasságmérõ

Mûszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás”
címû fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
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rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „A-037 rá-
dió-magasságmérõ Mûszaki leírás és üzemeltetési szak-
utasítás” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az
alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség Mi-17N
típusú helikoptert üzemeltetõ, hitelesítõ és javító szerveze-
teire terjed ki.

2. „A-037 rádió-magasságmérõ Mûszaki leírás és üze-
meltetési szakutasítás” címû fõnökségi kiadványt ezen in-
tézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a Mi-17N típusú helikoptert alkalmazó,
üzemeltetõ, javító és hitelesítõ katonai szervezetek mérnö-
ki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya részletei-
ben, a logisztikai szakbeosztást ellátó állomány a beosztá-
sa ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

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

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
34/2009. (HK 10.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„KIEGÉSZÍTÉS A Mi-17 TÍPUSÚ HELIKOPTER

EGYSÉGES MÛSZAKI KISZOLGÁLÁSI
SZAKUTASÍTÁSHOZ

A 703 és 705 oldalszámú helikopterekbe
a modernizáció során beépített berendezések operatív

és idõszakos kiszolgálási formái” címû fõnökségi
kiadvány hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Kiegészítés a
Mi-17 típusú helikopter egységes mûszaki kiszolgálási
szakutasításhoz A 703 és 705 oldalszámú helikopterekbe a

modernizáció során beépített berendezések operatív és
idõszakos kiszolgálási formái” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség 104M03,
104M05 gyári számú Mi-17N típusú helikoptereket üze-
meltetõ, hitelesítõ és javító szervezeteire terjed ki.

2. „Kiegészítés a Mi-17 típusú helikopter egységes mû-
szaki kiszolgálási szakutasításhoz A 703 és 705 oldalszá-
mú helikopterekbe a modernizáció során beépített beren-
dezések operatív és idõszakos kiszolgálási formái” címû
fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként fel-
használásra kiadom.

3. A kiadványt a 104M03, 104M05 gyári számú
Mi-17N típusú helikoptereket alkalmazó, üzemeltetõ, ja-
vító és hitelesítõ katonai szervezetek mérnöki, technikusi,
kezelõi és karbantartói állománya részleteiben, a logiszti-
kai szakbeosztást ellátó állomány a beosztása ellátásához
szükséges mértékben ismerje meg.

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

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
35/2009. (HK 10.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„KIEGÉSZÍTÉS A Mi-17 TÍPUSÚ HELIKOPTER
LÉGI ÜZEMELTETÉSI SZAKUTASÍTÁSÁHOZ

A 703 és 705 oldalszámú helikopterekre”
címû fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Kiegészítés a
Mi-17 Típusú helikopter Légi Üzemeltetési Szakutasításá-
hoz A Mi-17N típusra átalakított 104M03 és 104M05
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gyári számú helikopterekre” címû fõnökségi kiadvány ha-
tályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség 104M03,
104M05 gyári számú Mi-17N típusú helikoptereket üze-
meltetõ, hitelesítõ és javító szervezeteire terjed ki.

2. „Kiegészítés a Mi-17 Típusú helikopter Légi Üze-
meltetési Szakutasításához A Mi-17N típusra átalakított
104M03 és 104M05 gyári számú helikopterekre” címû fõ-
nökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasz-
nálásra kiadom.

3. A kiadványt a 104M03, 104M05 gyári számú
Mi-17N típusú helikoptereket alkalmazó, üzemeltetõ, ja-
vító és hitelesítõ katonai szervezetek mérnöki, technikusi,
kezelõi és karbantartói állománya részleteiben, a logiszti-
kai szakbeosztást ellátó állomány a beosztása ellátásához
szükséges mértékben ismerje meg.

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

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató
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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
Budapest XIII. kerület Budapesti Honvéd Sportegyesület uszoda
sátorponyva fedés cseréje.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-44

14 548 2009. 04. 29. 2009. 04. 29. 2009. 05. 25.

Kivitelezési

Pápa MH Bázisrepülõtér, C-17 infrastruktúra fejlesztési
faladatokhoz kapcsolódóan 3 db õrtorony építése és 4 db õrbódé
telepítése és az õrtorony építéséhez szükséges engedélyes terv
elkészítése és engedélyeztetése.

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

9 865 2009. 04. 29. 2009. 04. 29. 2009. 07. 15.

Kivitelezési

Balatonkenese Honvédüdülõ, gyermekmedence vízforgató
berendezés beépítésének tervezése és a kivitelezési munkák
elvégzése, valamint a vizjogi üzemeltetési engedély megszerzése és
egy éves gépészeti üzemeltetés.

TEMPERO Zrt.
12246704-2-41

28 991 2009. 05. 12. 2009. 05. 12. 209. 07. 30.

Kivitelezési
Budapest IX. kerület HM Infrastrukturális Ügynökség területén
elvégzendõ aszfaltburkolat javítási munkái.

COLOR-GARDEN Kft.
12594306-2-41

7 533 2009. 05. 14. 2009. 05. 14. 2009. 05. 20.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

nettó Ft

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Adás-vételi
szerzõdés

Elektronikus laboratóriumi mûszerek beszerzése

ZMNE
Adószám: 15708034-2-51

Elsinco Kft.
Adószám: 10385126-2-41

5 332 930 2009. 03. 31. 2009. 03. 31. 2009. 04. 20.

Adás-vételi
szerzõdés

Mechanikai mérõeszközök beszerzése

ZMNE
Adószám: 15708034-2-51

Grimas Ipari Kereskedelmi Kft.
Adószám: 10860764-2-43

7 976 389 2009. 03. 31. 2009. 03. 31. 2009. 05. 30.
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SZERVEZETI HÍREK

A honvédelmi miniszter
és a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének

vezetõ titkára által kötött
Megállapodás

amely létrejött egyrészt a Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere, másrészt pedig a Honvédségi Dolgozók Szak-
szervezete (a továbbiakban: felek) között

a közalkalmazottak munkaközi szünetének biztosítá-
sáról és a közalkalmazottak illetménye kifizetésének idõ-
pontjáról.

1. A felek megállapodnak abban, hogy Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 117. § (1) bekez-
dés a) pontja alapján biztosítandó munkaközi szünetet a
munkaidõn belül kell kiadni.

2. A felek továbbá abban is megállapodnak, hogy a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
155. § (3) bekezdése alapján a közalkalmazottak illetmé-
nyét a hivatásos és szerzõdéses katonák illetményével azo-
nos idõpontban, azaz havonta utólag, a tárgyhónapot kö-
vetõ hónap 5. napjáig kell kifizetni (átutalni).

3. Ez a Megállapodás a felek aláírásával egyidejûleg lép
hatályba, az abban foglaltakat azonban 2009. január 1-jé-
tõl kell alkalmazni.

4. A Megállapodást a Honvédelmi Minisztérium a Hon-
védelmi Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2009. április 30.

Dr. Szekeres Imre s. k., Breuer László s. k.,
honvédelmi miniszter vezetõ titkár

A Budapesti Katonai Ügyészség
közleménye

nyomozótiszti igazolvány érvénytelenítésérõl

A Budapesti Katonai Ügyészség Kat. B. 20/20/2009.
nyt. számú átirata szerint a Magyar Köztársaság Informá-
ciós Hivatalának állományába tartozott dr. Szalmási

Gábor százados 1719. sorszámú nyomozótiszti igazolvá-
nya érvénytelenítésre került.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/220-27, 474-1167
A szerkesztésért felelõs: dr. Till Szabolcs
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató

HU ISSN 1218–0378

09.1542 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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