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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
195/2009. (IX. 15.) Korm.

r e n d e l e t e
a honvédelmi és katonai célú építményekkel
kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl

A Kormány az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekez-
dés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendeletet alkalmazni kell a sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
építmények körében, az építõipari kivitelezési tevékeny-
ség

a) megkezdésére irányuló bejelentési eljárásra,
b) végzésének ellenõrzésére,
c) résztvevõinek ellenõrzésére, és
d) végzésével kapcsolatban megindult építésfelügyeleti

hatósági eljárások lefolytatására.

A katonai építésfelügyeleti hatóság kijelölése

2. §

(1) A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó építmé-
nyek tekintetében az építõipari kivitelezési tevékenység-
gel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakor-
lójaként, országos illetékességgel

a) elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Központi El-
lenõrzési és Hatósági Hivatal vezetõjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelõs minisztert
(a továbbiakban együtt: katonai építésfelügyeleti hatóság)
jelöli ki.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a hatósági jog-
körének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alá-
rendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint
a közigazgatási hatósági ügyben hozandó döntésében nem
utasítható.

Építésfelügyeleti ellenõrzés

3. §

Az építésfelügyeleti ellenõrzés célja a kivitelezési tevé-
kenység során felhasznált építési célú termékek, építési
módszerek, eljárások használatának, valamint az építés-
ügyi hatósági engedélyben, az épített környezet alakításá-
ról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és
építési követelményekrõl szóló kormányrendeletben, a he-
lyi építési szabályzatban és szabályozási tervben, továbbá
a NATO szabványokban, illetve egyéb jogszabályokban
megfogalmazott követelmények teljesülésének ellenõr-
zése.

4. §

(1) A honvédelemért felelõs miniszter évente február
15-ig ellenõrzési tervet ad ki, amelyben

a) meghatározza
aa) az építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrend-

szerét,
ab) azokat a honvédelmi és katonai célú beruházásokat

és építõipari kivitelezési tevékenységeket, amelyeknél
– a 6. § szerinti közremûködõk bevonásával – összevont
építésfelügyeleti ellenõrzést kell tartani, valamint

b) utóvizsgálati ellenõrzést ír elõ azoknál a még folya-
matban lévõ építõipari kivitelezési tevékenységeknél,
amelyeknél a katonai építésfelügyeleti hatóság az építés-
felügyeleti ellenõrzés során szabálytalanságot állapított
meg.

(2) Az elsõ fokon eljáró katonai építésfelügyeleti hatóság
az építésfelügyeleti ellenõrzéseinek megállapításairól össze-
foglaló éves jelentést készít, amelyet évente január 31-ig kö-
teles megküldeni a honvédelemért felelõs miniszternek.

5. §

(1) Az építõipari kivitelezési tevékenység helyszíni el-
lenõrzését a katonai építésfelügyeleti hatóság két építés-
felügyelõje egyidejûleg végzi.

(2) Az építésfelügyelõ az ellenõrzési jogosultságát
a helyszíni ellenõrzés megkezdésekor az 1. melléklet sze-
rinti építésfelügyelõi igazolvány felmutatásával köteles
igazolni.

(3) Az építésfelügyelõi igazolványt a Magyar Honvéd-
ség központi nyilvántartásáért felelõs szerve állítja ki. Az
építésfelügyelõi igazolványok kezelésére, illetve kiadásá-
ra a hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák, va-
lamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztvi-
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selõk és közalkalmazottak igazolványairól szóló miniszte-
ri rendelet igazolványok kezelésével, illetve kiadásával
kapcsolatos szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

6. §

(1) A katonai építésfelügyeleti hatóság szükség esetén
más – ellenõrzésre jogosult – hatósággal vagy szervezettel
közös ellenõrzést kezdeményez.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság hatósági eljárása
során építésügyi mûszaki szakértõt, illetve minõségellen-
õrzõ szervet rendelhet ki szakértõként.

7. §

A katonai építésfelügyeleti hatóság ellenõrzi, hogy
a) az építtetõ – a jogszabályban meghatározott esetek-

ben és módon – bejelentette-e az építõipari kivitelezési te-
vékenység megkezdését, illetve az építõipari kivitelezési
tevékenység végzését a katonai építésfelügyeleti hatóság
nem tiltotta-e meg,

b) az építõipari kivitelezési tevékenység résztvevõi a ki-
vitelezési tevékenység során közremûködnek-e, és a kivi-
telezési tevékenység jellegének megfelelõ képesítéssel, jo-
gosultsággal rendelkeznek-e,

c) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban
meghatározottak szerint rendelkezésre áll-e, azt a jogsza-
bályoknak megfelelõ módon és tartalommal vezetik-e,

d) az építõipari kivitelezési tevékenység az építési enge-
délyezési és kivitelezési dokumentáció alapján, a kivitele-
zésre vonatkozó jogszabályokban, illetve a szakmai és biz-
tonsági elõírásokban foglaltak megtartásával történik-e,
ennek keretében különösen az építmény szerkezetére, a ki-
vitelezés módszerére és technológiájára, valamint az építé-
si és bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó követelmé-
nyeket betartották-e,

e) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerke-
zetek, berendezések) módszerek és eljárások mûszaki kö-
vetelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályo-
kat, NATO-szabványokat, elõírásokat és engedélyekben
foglalt követelményeket az építési munka végzése során
megtartották-e,

f) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvé-
nyes megfelelõség igazolással, a megfelelõség igazolást az
arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön
jogszabály elõírásait,

g) az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló kor-
mányrendelet szerint az építési szerzõdésre és a tervezési
szerzõdésre vonatkozó elõírások teljesültek-e.

8. §

(1) A katonai építésfelügyeleti hatóság helyszíni ellen-
õrzésérõl készített jegyzõkönyvének a közigazgatási ható-

sági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meg-
határozottakon kívül tartalmaznia kell

a) az eljáró építésfelügyelõ hivatali elérhetõségét,
b) az építtetõ nevét, címét, székhelyét,
c) az ellenõrzésben közremûködõk nevét,
d) az engedélyes tervek tervezõjének nevét, címét, a ter-

vezõi engedély számát,
e) a kiviteli tervek tervezõjének nevét, címét, a tervezõi

engedély számát,
f) a kiviteli tervek tervellenõrének nevét, címét, tervel-

lenõri jogosultságát,
g) a kivitelezõ nevét, címét, székhelyét, cégjegyzéki

számát és a vállalkozási engedély számát,
h) a felelõs mûszaki vezetõ nevét, címét, névjegyzék

számát,
i) az építési mûszaki ellenõr nevét, címét, névjegyzék

számát,
j) az ellenõrzött építmény rendeltetését, jellegét,
k) az építési engedély számát, keltét,
l) a kivitelezés bejelentési kötelezettségének teljesíté-

sét,
m) az építési tevékenység építési engedélynek való

megfelelõségére, és az építési napló vezetésének jogsza-
bálynak való megfelelõségére vonatkozó megállapítást,

n) az építési munka készültségi fokát,
o) a fényképfelvételek darabszámát,
p) az ellenõrzés megállapításai alapján kezdeményezett

intézkedést,
q) az építtetõ (illetve megbízottja) nyilatkozatát arra vo-

natkozóan, hogy a jegyzõkönyvben foglaltakat megértette,
tudomásul vette, aláírásával a jegyzõkönyv egy példányá-
nak átvételét elismeri és az ellenõrzésbõl rá háruló intézke-
déseket megteszi, továbbá esetleges észrevételeit,

r) a felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy a jegyzõkönyvben foglaltakat megértette, tu-
domásul vette, aláírásával a jegyzõkönyv egy példányának
átvételét elismeri és az ellenõrzésbõl rá háruló intézkedé-
seket megteszi, továbbá esetleges észrevételeit.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a jegyzõkönyv
egy példányát az építési naplóhoz csatolja, a másik pél-
dány a hatósági ügyirat része. A jegyzõkönyv egy-egy má-
solati példányát az építésügyi hatóság, illetve az építtetõ
részére küldi meg.

Az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésére
irányuló bejelentés

9. §

(1) Az építtetõ az építési engedélyhez kötött, vagy az
építési szerzõdés szerinti öt millió forintot meghaladó épí-
tõipari kivitelezési tevékenység megkezdését a kivitelezés
megkezdése elõtt tíz munkanappal az elsõfokú katonai
építésfelügyeleti hatóságnál köteles bejelenteni. A kivite-
lezési tevékenység megkezdésére, illetve az adatok válto-
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zására vonatkozó bejelentést a 2. melléklet szerinti adat-
tartalommal kell elõterjeszteni.

(2) Az elsõfokú katonai építésfelügyeleti hatóság a
2. melléklet szerint összeállított nyomtatványt ad ki.

(3) A katonai építésfelügyeleti hatóság az építõipari ki-
vitelezési tevékenység megkezdését a bejelentéstõl számí-
tott tíz munkanapon belül – de legkésõbb a bejelentésben
megjelölt kezdési napig – határozattal megtiltja, ha

a) a bejelentés tartalma és mellékletei nem felelnek meg
a jogszabályi elõírásoknak, vagy

b) a kivitelezés megkezdésére, végzésére vonatkozó
elõírások nem teljesülnek.

Építésfelügyeleti intézkedések

10. §

(1) Ha a katonai építésfelügyeleti hatóság a helyszíni el-
lenõrzése során azt állapítja meg, hogy

a) a 7. §-ban megjelölt követelményeket megsértették,
az Étv.-ben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza,

b) az építõipari kivitelezési tevékenységet az állékony-
ságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot közvetle-
nül veszélyeztetve végzik, az építõipari kivitelezési tevé-
kenység során szabálytalanul végzett építési szerelési
munka vagy építési szerelési munkák összességének foly-
tatását a helyszínen felvett jegyzõkönyvbe foglalt végzés-
sel azonnal megtiltja és a szabálytalan állapot megszünte-
tését az ellenõrzéstõl számított tíz munkanapon belül fel-
lebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozattal ren-
deli el.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a helyszínen el-
lenõrzi az (1) bekezdés szerint elrendelt döntései végrehaj-
tásának teljesítését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetében az épí-
tõipari kivitelezési tevékenység a jogszerû állapot helyreállí-
tása esetén a (2) bekezdés szerinti ellenõrzést követõen a ka-
tonai építésfelügyeleti hatóság engedélyével folytatható.

11. §

(1) Az építésfelügyeleti ellenõrzés lefolytatása során
feltárt, a katonai építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe
nem tartozó szabálytalanságokat is jegyzõkönyvben kell
rögzíteni. A jegyzõkönyv másolatát és az egyéb bizonyíté-
kokat meg kell küldeni a hatáskörrel és illetékességgel ren-
delkezõ hatóságnak.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a 7. § szerinti el-
lenõrzést az építmény használatbavételi engedélyének
jogerõssé válásáig indíthat.

(3) A katonai építésfelügyeleti hatósági eljárással kap-
csolatban újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.

12. §

(1) Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban a tervezõ,
a tervellenõr, a felelõs mûszaki vezetõ, az építési mûszaki
ellenõr, a beruházáslebonyolító és a vállalkozó (alvállal-
kozó) kivitelezõ ügyfélnek minõsül, ha a katonai építésfel-
ügyeleti hatóság döntését ezen személyek feladat- és fele-
lõsségi körébe tartozó tevékenység alapozta meg.

(2) Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékeny-
séget végzõ személy kötelezésekor és bírságolásakor a ka-
tonai építésfelügyeleti hatóság a jogerõs és végrehajtható
döntése egyidejû megküldésével az engedélyezõ, illetve
a bejelentés alapján vezetett névjegyzéket vezetõ szervnél
a külön jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi.

(3) Ha a kivitelezési dokumentáció tervezõjének, vagy
a tervellenõrnek a nyilatkozata hiányzik, illetve nem felel
meg az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló kor-
mányrendeletben foglaltaknak, vagy tartalma valótlan,
illetve ha a tervezõ által készített kivitelezési dokumentá-
ció szakszerûtlen vagy tartalma valótlan, akkor a katonai
építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a tervezõi,
tervellenõri jogosultságról névjegyzéket vezetõ szervnél.

Nemzetbiztonsági és titokvédelmi követelmények

13. §

(1) A 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az építésfelügye-
leti eljárásban közremûködõ személynek rendelkeznie kell
a külön jogszabályokban meghatározott nemzetbiztonsági
ellenõrzéssel, illetve a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által
kiadott Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal.

(2) A 6. § (1) és (2) bekezdés szerinti közremûködés so-
rán a minõsített dokumentáció védelméhez szükséges fizi-
kai biztonsági feltételek hiányában a dokumentumokba
történõ betekintésre és tervegyeztetésre a katonai építés-
felügyeleti hatóság hivatalos helyiségében kerülhet sor.

Az építésfelügyeleti hatósági nyilvántartások

14. §

(1) A katonai építésfelügyeleti hatósági nyilvántartások
vezetésének szabályaira a honvédelmi és katonai célú épít-
mények építésügyi hatósági nyilvántartásaira vonatkozó
szabályok az irányadók.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság nyilvántartást vezet
a) a 2. melléklet szerinti adattartalommal az építési tevé-

kenység megkezdésével kapcsolatos adatokról,
b) a 3. melléklet szerinti adattartalommal az építésfel-

ügyeleti hatósági ellenõrzésekrõl,
c) a 4. melléklet szerinti adattartalommal a kiszabott

építésfelügyeleti bírságokról és azok behajtásáról.
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Mûködési feltételek

15. §

(1) A katonai építésfelügyeleti hatósághoz tartozó
– köztisztviselõi, hivatásos és szerzõdéses katonai – lét-
számot úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékeny-
ség folyamatos végzése biztosított legyen.

(2) A katonai építésfelügyeleti ellenõrzési tevékenysé-
get, az építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való
szakmai elõkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtá-
sát ellátó építésfelügyelõ foglalkoztatási feltétele a külön
jogszabályokban elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzés és
a Nemzeti Biztonsági Tanúsítvány meglétén túl

a) köztisztviselõ esetén az építésügyi és az építésfel-
ügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl
szóló kormányrendeletben foglalt alkalmazási feltételek
teljesítése,

b) hivatásos és szerzõdéses állományú katona esetén
ba) a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcso-

lódó munkaköri követelményekrõl szóló miniszteri rende-
letben foglaltak, valamint

bb) három év szakmai gyakorlat teljesítése.

(3) A katonai építésfelügyeleti hatóság hivatásos és
szerzõdéses állományú tagjának a szakmai gyakorlati ide-
jeként az

a) építési mûszaki ellenõri,
b) felelõs mûszaki vezetõi,
c) építõipari kivitelezési,

d) építésügyi hatósági,
e) építésfelügyeleti,
f) beruházói-mûszaki (projekt menedzseri),
g) felsõoktatási intézményben építészeti-mûszaki szak-

tárgy-oktatói,
h) építészeti-mûszaki tervezési,
i) építésügyi mûszaki szakértõi,
j) katonai elhelyezési vagy ingatlankezelési

tevékenység folytatásának idõtartamát kell figyelembe
venni.

16. §

A katonai építésfelügyeleti hatósági tevékenység mini-
mális technikai feltételeit az 5. melléklet határozza meg.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit – az építõipari kivitelezési
tevékenység megkezdésének bejelentési kötelezettsége ki-
vételével – a rendelet hatálybalépése idején már folyamat-
ban lévõ építõipari kivitelezési tevékenységek esetében is
alkalmazni kell.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyelõi igazolvány mintája

Elõlap:

CÍMER
HELYE

MAGYAR HONVÉDSÉG
ÉPÍTÉSFELÜGYELÕI IGAZOLVÁNY

A számú
szolgálati/köztisztviselõi igazolvánnyal együtt érvényes

FÉNYKÉP
HELYE

Név

Rendfokozat
MH építésfelügyelõ

Aláírás helye

Sorszám helye

Hátlap:

Kiállítás dátuma:

Érvényesség ideje:

Az igazolvány felmutatója jogosult az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, valamint a honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó építõipari kivitelezési munkákkal
kapcsolatban
– a vonatkozó építésfelügyeleti jogszabályokban meghatározott feltételekkel, külön engedély és elõzetes bejelentés
nélkül – építésfelügyeleti helyszíni ellenõrzést végrehajtani.

Kiállító szervezet:

Az igazolvány a Magyar Honvédség tulajdona, megtalálója köteles azt a kiállító – címére ............... – visszajuttatni.
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2. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésére,
illetve az adatok változására

vonatkozó bejelentés adattartalma

1. A bejelentés jogcíme (bejelentés, illetve adatválto-
zás),

2. az építmény rendeltetése és azonosítója,
3. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma,

a használó katonai szervezet megnevezése, kapcsolattartó
neve és elérhetõsége),

4. az építtetõ adatai (megnevezése, címe, a kapcsolat-
tartó neve és elérhetõsége),

5. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, jog-
erõssé válása,

6. a kivitelezési tevékenység kezdete, illetve tervezett
befejezése,

7. a beruházáslebonyolító adatai (megnevezése, címe,
a cégbírósági bejegyzés száma, a kapcsolattartó neve és
elérhetõsége),

8. a kivitelezõ fõvállalkozó és alvállalkozói adatai
(megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma,
a kapcsolattartó neve és elérhetõsége),

9. a felelõs mûszaki vezetõk adatai szakágak szerint
(szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhe-
tõség),

10. az építési mûszaki ellenõrök adatai szakágak sze-
rint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, el-
érhetõség),

11. a kivitelezési dokumentáció készítõinek adatai
szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegy-
zéki szám, elérhetõség),

12. a kivitelezési dokumentáció tervellenõreinek adatai
szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegy-
zéki szám, elérhetõség),

13. az építtetõ, mint adatszolgáltató nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy az adatbejelentésben közölt adatok
a valóságnak megfelelõek,

14. a bejelentés kelte,
15. a bejelentõ neve és (cégszerû) aláírása.

3. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti hatósági ellenõrzések
nyilvántartásának adattartalma

1. Az építmény rendeltetése és azonosítója,
2. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma,

a használó katonai szervezet megnevezése),
3. az építtetõ adatai (megnevezése, címe),
4. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, jog-

erõssé válása, ennek hiányában e tény rögzítése,
5. a beruházáslebonyolító adatai (megnevezése, címe,

a cégbírósági bejegyzés száma),

6. a kivitelezõ fõvállalkozó és alvállalkozói adatai
(megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma),

7. a felelõs mûszaki vezetõk adatai szakágak szerint
(szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám),

8. az építési mûszaki ellenõrök adatai szakágak szerint
(szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám),

9. az építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás).

4. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti bírság nyilvántartásának
adattartalma

1. Az építmény rendeltetése és azonosítója,
2. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma,

a használó katonai szervezet megnevezése),
3. az építtetõ adatai (megnevezése, címe),
4. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, jog-

erõssé válása, ennek hiányában e tény rögzítése,
5. a megbírságolt neve (megnevezése), a kivitelezési

tevékenységben vállalt szerepe (építtetõ, kiviteli terv ké-
szítõje, kivitelezõ, felelõs mûszaki vezetõ, építési mûszaki
ellenõr), címe,

6. a bírságot kiszabó elsõ fokú határozat száma, kelte,
jogerõs és végrehajthatóvá válás kelte, a bírság összege,
befizetés határideje,

7. a másodfokon eljárt hatóság megnevezése, másod-
fokú határozat száma, kelte, eredménye,

8. a bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma,
kelte, eredménye,

9. az egyösszegû befizetési határidõt módosító végzés
száma, kelte, új befizetési határidõ,

10. a befizetés kelte,
11. végrehajtás elrendelése (végzés száma, kelte),
12. behajtás kelte,
13. a végrehajtási eljárás megszüntetés végzés száma,

kelte, oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nél-
küli megszûnése, behajthatatlanság, egyéb).

5. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A katonai építésfelügyeleti hatóság tevékenységének
minimális technikai feltételei

1. A kor színvonalának megfelelõ mobil számítógép
konfiguráció (hordozható személyi számítógép, hordoz-
ható nyomtató, 12V/220V inverter, elektronikus jogtár) –
2 építésfelügyelõnként 1 db,

2. kézi GPS navigációs rendszer – 2 építésfelügyelõn-
ként 1 db,

3. a kor színvonalának megfelelõ irodai számítógép
konfiguráció (minimum 17” színes LCD monitor, lézer-
nyomtató, elektronikus jogtár) – építésfelügyelõnként
1 db,
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4. nagyteljesítményû irodai fénymásoló – 1 db,
5. színes nyomtató – 1 db,
6. digitális fényképezõgép – 2 építésfelügyelõnként

1 db,
7. mérõszalag – építésfelügyelõnként 1 db,
8. szintezõmûszer – 1 db,
9. kézi lézertávmérõ – 2 építésfelügyelõnként 1 db,
10. gépkocsi – 2 db,
11. a munkavégzéshez szükséges (külön jogszabály

szerinti) egyéni védõeszköz – építésfelügyelõnként 1 klt.

A honvédelmi miniszter
és az egészségügyi miniszter
15/2009. (X. 6.) HM–EüM

e g y ü t t e s r e n d e l e t e
a hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága

elbírálásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 207. § (5) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren-
delet 32/A. § (1) bekezdésében, valamint az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a hadkötelezettség fennállásának
idõszakában

a) a hadkötelesekre, illetve a 13. § (2) bekezdés szerinti
esetben a hadköteles tartására, gondozására kötelezett
személyre,

b) a hadkiegészítõ parancsnokságokra,
c) a sorozóbizottságokra,
d) a hadköteles sorozás elõtti, illetve bevonulási helyen

történõ orvosi vizsgálatát végzõ egészségügyi szolgálta-
tókra és orvosokra, valamint

e) a katonai szolgálatra behívott hadköteleseket fogadó
katonai szervezetekre (továbbiakban: fogadó katonai
szervezet)
terjed ki.

A katonai szolgálatra való alkalmasság

2. §

(1) A hadköteles katonai szolgálatra való alkalmassági
vizsgálatának célja a hadköteles katonai alkalmassági fo-
kozatának megállapítása.

(2) A katonai szolgálatra való alkalmasság a hadköteles
olyan egészségi, pszichikai állapota, amely alapján a had-
köteles képes a katonai szolgálat teljesítésére, az ezzel
kapcsolatos sajátos fizikai és pszichikai terhelésekhez tör-
ténõ megfelelõ alkalmazkodásra és a katonai szakmai sza-
bályok teljesítésére.

A hadköteles sorozás elõtti orvosi vizsgálata

3. §

(1) A hadkiegészítõ parancsnokság a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 12. §-ában meghatározott jogköré-
ben eljárva a sorozásra tervezett hadkötelest – felhívásá-
ban – elõzetes orvosi vizsgálaton történõ megjelenésre
kötelezi.

(2) A hadkiegészítõ parancsnokság felhívása alapján
a hadköteles a felhíváshoz két példányban mellékelt Had-
köteles Egészségügyi Törzslapja megnevezésû nyomtat-
vánnyal (a továbbiakban: Törzslap) a választott háziorvo-
sánál, ennek hiányában a lakóhelye szerint illetékes házi-
orvosnál (a továbbiakban együtt: háziorvos) köteles jelent-
kezni. A Törzslap mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az elõzetes orvosi vizsgálat magában foglalja a há-
ziorvosi vizsgálatot, valamint a háziorvos által szükséges-
nek ítélt kiegészítõ vizsgálatokat. Errõl az elõzetes orvosi
vizsgálaton megjelenésre kötelezõ felhívásban a hadköte-
lest tájékoztatni kell.

(4) A háziorvos az elõzetes orvosi vizsgálatra jelentke-
zõ hadkötelest a hadkiegészítõ parancsnokság felhívása
alapján – a személyazonosság ellenõrzését követõen –
megvizsgálja és a vizsgálati eredményeket a Törzslap
mindkét példányán feljegyzi. A Törzslapot aláírásával és
személyi orvosi bélyegzõjével hitelesíti.

(5) A háziorvos az elõzetes orvosi vizsgálat alapján
a hadkötelest a szükségesnek ítélt kiegészítõ vizsgálatok-
ra, különösen labor, EKG, egyéb szakorvosi vizsgálatokra
beutalja.

(6) A katonai szolgálatra való alkalmasságot a házior-
vos, valamint az (5) bekezdés szerinti kiegészítõ vizsgála-
tokat végzõ orvos nem véleményezheti, arra utaló megál-
lapítást nem tehet.

(7) Ha a hadköteles az elõzetes orvosi vizsgálatot meg-
elõzõ 1 éven belül szûrõvizsgálaton nem vett részt, a tüdõ-
gondozói szûrõvizsgálati tuberculosis lelet beszerzésérõl
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a területileg illetékes tüdõgondozó intézet megkeresésével
a háziorvos gondoskodik. A szûrõvizsgálat eredményét
a háziorvos a Törzslaphoz csatolja.

(8) A háziorvos a megfelelõen kitöltött Törzslapot
– a szükségesnek ítélt kiegészítõ vizsgálatok adatait tartal-
mazó, eredetiben csatolt leletekkel, igazolásokkal együtt –
a hadkötelesnek átadja, aki a Törzslap másodpéldányán az
átvételt aláírásával igazolja. A háziorvos a Törzslap má-
sodpéldányát orvosi személyi bélyegzõjével lebélyegzett,
zárt borítékban 5 napon belül megküldi az elõzetes orvosi
vizsgálatot elrendelõ hadkiegészítõ parancsnokságnak.

(9) A hadköteles a háziorvos által átadott Törzslapot
a kiegészítõ vizsgálatok adatait tartalmazó leletekkel, iga-
zolásokkal együtt köteles a sorozásra magával vinni, és
a sorozóbizottság orvos tagjainak átadni.

4. §

(1) A hadkötelesnek a sorozást megelõzõen, illetve min-
den esetben, ha a katonai szolgálatra való alkalmasságát
érintõ megbetegedése, baleseti vagy egyéb eredetû egész-
ségkárosodása megállapításra került, az ezt igazoló orvosi
dokumentációnak a hadkiegészítõ parancsnokságra törté-
nõ benyújtása elõtt a háziorvosnál kell jelentkeznie. A há-
ziorvos a bemutatott orvosi dokumentációt személyi orvo-
si bélyegzõjének lenyomatával és aláírásával (a továbbiak-
ban együtt: láttamozás) látja el, továbbá szükség szerint
intézkedik a hadköteles gyógykezelésérõl.

(2) Ha a háziorvosnak a hadköteles által bemutatott –
nem általa kezdeményezett – vizsgálatokról szóló doku-
mentáció szakmai hitelességét illetõen kételyei merülnek
fel, a láttamozás mellett javasolja a sorozóbizottságnak
a hadköteles ellenõrzõ vizsgálatra történõ beutalását.

(3) Olyan orvosi dokumentáció (például igazolás, vizs-
gálati lelet, zárójelentés) – a Hvt. 9. § (1) bekezdés a) pont-
jában és a 9. § (2) bekezdés a) pontjában elõírt adatszolgál-
tatás tárgya szerinti dokumentáció kivételével – a sorozá-
son nem kerülhet értékelésre, amelyet a hadköteles házior-
vosa nem láttamozott.

(4) A hadkiegészítõ parancsnokság a sorozásra rendelõ
felhívásában tájékoztatja a hadkötelest az orvosi vizsgálat-
tal kapcsolatos jogairól, kötelezettségeirõl.

Az egészségi és pszichikai alkalmassági minõsítések

5. §

(1) A katonai alkalmassági fokozatot az egészségi és pszi-
chikai alkalmasság minõsítése alapján kell megállapítani.

(2) Az egészségi (orvosi) vizsgálat alapján megállapít-
ható alkalmassági minõsítések:

a) „Egészségileg alkalmas” („A”),

b) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ........ -ig”
(„I”),

c) „Egészségileg alkalmatlan” („E”).

(3) A pszichikai (pszichológusi) vizsgálatok alapján
megállapítható alkalmassági minõsítések:

a) „Pszichikailag alkalmas”,
b) „Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan ......... -ig”,
c) „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg”.

A katonai szolgálatra való alkalmassági fokozatok
és ismérveik

6. §

(1) A Hvt. 16. § (2) bekezdése szerint – a sorozáskor
megállapítható – (összesített) alkalmassági fokozatok is-
mérveit a (2)–(4) bekezdés tartalmazza.

(2) „Katonai szolgálatra alkalmas” alkalmassági foko-
zatot kell megállapítani, ha a vizsgált személy egészséges,
vagy nincs olyan szervi mûködési szervrendszeri mûködé-
si elváltozása, amely az élettani tûréshatárokat meghalad-
ja, illetve az elváltozás a vizsgált személyt a szolgálat ellá-
tásában nem korlátozza, egészségét a szolgálatteljesítés
a szervi mûködésbeli eltérése mellett sem veszélyezteti,
továbbá a pszichikai követelményeknek is megfelel.

(3) „Katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan
....... ig” alkalmassági fokozatot kell megállapítani, ha
a vizsgált személy olyan betegségben szenved, vagy csak
olyan szervi mûködési, szervrendszerimûködési elváltozá-
sa van, amely várhatóan az orvosi kezelések hatására ma-
radandó egészségkárosodás nélkül belátható idõn belül
gyógyul. „Katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmat-
lan ....... -ig” alkalmassági fokozat az egészségi és a pszi-
chikai alkalmasság minõsítésén egyaránt alapulhat.

(4) „Katonai szolgálatra alkalmatlan” alkalmassági fo-
kozatot kell megállapítani, ha a vizsgált személynek olyan
mérvû vagy jellegû egészségkárosodása van, amely a kato-
nai szolgálattal járó fokozott egészségi, pszichikai igény-
bevételre figyelemmel kizárja a szolgálattal járó kötele-
zettségek teljesítését. „Katonai szolgálatra alkalmatlan”
alkalmassági fokozat valamennyi katonai beosztásra való
alkalmatlanságot jelent és az alkalmassági összetevõk (az
egészségi és a pszichikai alkalmasság minõsítésén) bárme-
lyikén alapulhat.

A hadköteles alkalmasságának megállapítása

7. §

(1) A hadköteles alkalmasságának elbírálása
a) a Törzslap és a korábban végzett orvosi vizsgálatok

(például a gyógyintézeti zárójelentések, szakorvosi vizs-
gálati leletek, orvosi igazolások) adatain,
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b) a sorozóorvosoknak és a sorozópszichológusnak
a sorozáson személyesen végzett vizsgálatainak az
eredményein, valamint

c) a sorozóbizottság által elrendelt szakorvosi vizsgála-
tok megállapításain
alapul.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti dokumentáció
bizonytalan, vagy szakmailag ellentmondásos adatokat,
megállapításokat tartalmaz, illetve szakmai hitelessége te-
kintetében kétely merül fel, a sorozóbizottság a vizsgálat
jellege szerint a hadköteles ellátására egyébként illetékes
egészségügyi szolgáltatónál a kérdéses vizsgálatok elvég-
zésérõl intézkedik.

8. §

(1) Az elõzetes háziorvosi, szakorvosi, valamint a soro-
záson végzett orvosi, pszichológiai vizsgálatok eredmé-
nye, valamint a rendelkezésre álló szakorvosi leletek alap-
ján megállapított alkalmassági fokozatot a sorozóorvos
jegyzi be a Törzslap megfelelõ rovatába. A bejegyzést alá-
írással és személyi orvosi bélyegzõvel kell hitelesíteni.

(2) A „Katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan”
minõsítés esetében a sorozóorvos és a sorozópszichológus
javaslata alapján a sorozóbizottság határozatában a minõ-
sítés fennállásának idõtartamáról is dönt, amely legfeljebb
egy év lehet.

9. §

A sorozóbizottság tagjai között felmerülõ, a hadköteles
egészségi állapotával, illetve alkalmasságával kapcsola-
tos véleményeltérést a hadköteles távollétében kell megvi-
tatni.

10. §

(1) Ha a katonai szolgálatra való alkalmasság minõsíté-
se a sorozáson egyértelmûen nem állapítható meg, a had-
kötelest a megfelelõ szakorvosi vizsgálatra kell utalni, és
sorozásra vissza kell rendelni.

(2) A sorozóbizottság által elrendelt szakorvosi vizsgá-
lat végrehajtása céljából a hadkiegészítõ parancsnokság
vezetõje a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 38. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a területileg illetékes me-
gyei közgyûlés elnökétõl, fõvárosban a fõpolgármestertõl
egészségügyi intézmény kijelölését kéri.

(3) A (2) bekezdés alapján kijelölt egészségügyi szol-
gáltató a szakorvosi vizsgálatot köteles elvégezni. A szak-
orvosi vizsgálat eredményét a sorozóbizottság beutaló ha-

tározatának megfelelõ rovataiba kell bevezetni. A szakor-
vosi vizsgálat eredményét tartalmazó beutaló határozat so-
rozóbizottsághoz való továbbítását a hadköteles nem ta-
gadhatja meg.

11. §

A sorozással kapcsolatos, a hadköteles egészségi álla-
potára vonatkozó dokumentációt, különösen a Törzslapot,
a szakorvosi leleteket a sorozást követõen zárt borítékban
kell tárolni, illetve továbbítani a szolgálati adatlappal
együtt. A borítékon a sorozó szakfõorvos feltünteti a soro-
zás dátumát, az alkalmassági minõsítést. A borítékot a
szakfõorvos a ragasztás fölött aláírásával és személyi or-
vosi bélyegzõje lenyomatával látja el. A borítékot csak az
arra felhatalmazott sorozó-, csapat-, katonai egészségügyi
intézeti orvos, illetve felülvizsgáló bizottsági orvos bont-
hatja fel, és a fentebb elõírt módon kell lezárni.

12. §

A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje sorozóorvos-
ként és sorozópszichológusként elsõsorban olyan orvosok
és pszichológusok kijelölését kéri, akik katonaorvosként,
illetve katonapszichológusként teljesítettek hivatásos
vagy szerzõdéses katonai szolgálatot, illetve katonai orvo-
si vagy pszichológusi továbbképzésben részesültek.

A hadköteles egyes feladatai

13. §

(1) A hadköteles – a hadkiegészítõ parancsnokság soro-
zásra rendelõ felhívásában foglaltak alapján – a rendelke-
zésére álló orvosi dokumentáció eredeti példányát bemu-
tatás céljából a sorozásra köteles magával vinni. A sorozó-
bizottság a bemutatott orvosi dokumentációról másolatot
készít.

(2) Ha a hadköteles megjelenési kötelezettségének telje-
sítésére a Hvt. 13. § (3) bekezdésében meghatározott be-
tegsége vagy kóros állapota miatt nem képes, és gyógyke-
zelésben részesítõ intézeti gondozásban nem részesül, az
állapotáról szóló orvosi vagy egyéb dokumentációt a tartá-
sára, gondozására kötelezett személy szerzi be, és juttatja
el a hadkiegészítõ parancsnokságnak.

(3) Ha a hadköteles egészségi okból kialakult átmeneti
járóképtelensége miatt nem tud eleget tenni megjelenési
kötelezettségének, akadályoztatását köteles az akadály
megszûnése után haladéktalanul bejelenteni a hadkiegé-
szítõ parancsnokságnak. A bejelentéshez csatolni kell,
személyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni a járó-
képtelenségét igazoló orvosi dokumentációt.
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Az egészségi alkalmasság vizsgálata és elbírálása

14. §

(1) A hadköteles egészségi alkalmasságát az orvosi
vizsgálatok eredményeinek és a 2. melléklet szerinti beteg-
ségek és fogyatékosságok címû táblázat (a továbbiakban:
Táblázat) szerinti követelményeknek az egybevetésével
kell elbírálni.

(2) Ha a sorozóbizottság a hadköteles behívását
a) légi mozgékonyságú feladatokat is ellátó katonai

szervezethez,
b) lövész, tüzér, harckocsizó, búvár, tûzszerész és akna-

kutató, felderítõ beosztásba, vagy
c) radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárforrásokkal és

rakéta üzemanyaggal foglalkozó beosztásba
tervezi, az egészségi alkalmasságot a Táblázat I. rovata
szerint kell minõsíteni.

(3) A hadköteles behívásának a (2) bekezdésben nem
szereplõ beosztásba történõ tervezése esetén a hadköteles
egészségi alkalmasságát a Táblázat II. rovata szerint kell
minõsíteni.

(4) Ha a Táblázat valamely betegséghez kapcsolódva
„Különleges elbírálás” („KLGS”) megjelölést tartalmaz,
az 5. § (2) bekezdése szerinti minõsítések valamelyikét
kell megállapítani, az alábbi szempontok figyelembevéte-
lével:

a) a betegség súlyosságának fokát és a vele együtt járó
mûködési zavarokat, rendellenességet,

b) a szervezet kompenzáló képességét, az elváltozások
kiegyenlítõdésének, illetve regenerálódásának lehetõsé-
gét, a gyógykezelés hatását a szolgálatképes állapot
fenntartására,

c) a megbetegedésnek a szolgálat teljesítésében rejlõ,
reális súlyosbodási lehetõségét,

d) az egészségi állapot befolyását a tervezett beosztás
ellátására,

e) az egyes fegyvernemek munkaköri, a szolgálati tevé-
kenység munkaegészségügyi jellemzõit,

f) a már megszerzett szolgálati tapasztalatokat, képzett-
séget, az eltelt szolgálati idõt.

15. §

(1) A sorozáson a sorozóorvosok tájékozódnak a hadkö-
teles kórelõzményeirõl (például korábbi betegségeirõl,
mûtéteirõl, baleseteirõl, egészségi állapotáról, panaszai-
ról), valamint értékelik a Törzslap és az egyéb rendelke-
zésre álló orvosi dokumentáció adatait. Ezt követõen el-
végzik – az alapvetõ idegrendszeri vizsgálatot is magában
foglaló – belgyógyászati és sebészeti irányú klinikai vizs-
gálatot.

(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett orvosi vizsgálatok
során észlelteket, különösen az egészségi panaszokat, a

kórelõzményi adatokat, az élettanilag elfogadottól eltérõ
klinikai elváltozásokat a Törzslapon röviden fel kell tün-
tetni. A sorozóorvosok az egészségi alkalmassági minõsí-
tésre vonatkozó megállapításukat a Törzslapon jegyzik
fel.

A pszichikai alkalmasság vizsgálata és elbírálása

16. §

(1) Az elsõ és a másodfokú sorozóbizottság egyik tagja
szakpszichológus. A szakpszichológus feladata, hogy
a sorozásra rendelt hadköteles pszichológiai szûrõvizsgá-
latát elvégezze, és ennek alapján pszichológiai alkalmas-
ságát minõsítse.

(2) A pszichológiai szûrõvizsgálat keretében meg kell
határozni a hadköteles értelmi képességeit, fel kell tárni
kórjelzõ élettörténeti adatait, magatartási anomáliáit,
a szubjektív környezeti viszonyulását leginkább meghatá-
rozó érzelmi és akarati jellemzõit.

(3) A sorozópszichológus a Magyar Honvédség fõpszi-
chológusa által jóváhagyott vizsgálati protokollban meg-
határozottak szerint, tesztek alkalmazásával, kérdõíves
vizsgálatokkal, valamint célzott beszélgetéssel (a továb-
biakban: exploráció) tesz eleget az (1)–(2) bekezdés sze-
rinti feladatának.

17. §

(1) ,,Pszichikailag alkalmas” az a hadköteles, akinek
mentális képességei és személyiségének fejlettsége alap-
ján várható, hogy katonai szolgálata idején képes megfele-
lõ alkalmazkodásra, a sajátos szervezettségû katonai kö-
zösségbe be tud illeszkedni, és a katonai szolgálat teljesíté-
sével együtt járó pszichés terhelést várhatóan képes elvi-
selni.

(2) ,,Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan ....... -ig”
az a hadköteles, aki a pszichikai alkalmasság követelmé-
nyeinek a sorozáskor nem felel meg, azonban pszichikai
állapotában, fejlõdésében, érési folyamatában kedvezõ
változás valószínûsíthetõ.

(3) „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg” az
a hadköteles, akinél

a) papír-ceruza teszttel mért intelligencia hányados
(a továbbiakban: IQ) 70 vagy az alatti értéket mutat, és ezt
az értéket az exploráció alátámasztja,

b) a személyiségteszt, a kérdõíves vizsgálat és az explo-
ráció eredményeként a személyiség súlyos fokú zavara áll
fenn, és ezen állapotában kedvezõ változás a jövõben sem
várható,

c) bármilyen etiológiájú kóros szintû szenvedély, illetve
bármilyen hátterû öngyilkossági kísérlet lehetõségére
utaló adatok, jelek állapíthatók meg.
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(4) Ha a hadköteles IQ-ja az átlag alatti tartományba
esik (IQ 70 és 90 érték közötti) akkor mérlegelés szerint
– az explorációs vizsgálat eredménye alapján – az
(1)–(3) bekezdésben határozott minõsítés állapítható meg.

(5) Bonyolultabb, illetve nem egyértelmû döntési hely-
zetben ambuláns pszichiátriai szakvéleményt kell kérni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti szakvélemény a katonai al-
kalmasságra vonatkozó javaslatot, véleményt nem tartal-
mazhat.

(7) A sorozópszichológus a sorozáson megállapított
pszichológiai alkalmassági minõsítésre vonatkozó megál-
lapítását Törzslapon jegyzi fel.

A katonai szolgálatra bevonult hadköteles
orvosi vizsgálata

18. §

(1) A fogadó katonai szervezet által létesített bevonulási
hely részeként orvosi vizsgáló hely mûködik, ahol a kato-
nai szervezet csapatorvosai, egészségügyi szakszemélyze-
te, valamint a fogadó katonai szervezet helyõrsége szerint
illetékes hadkiegészítõ parancsnokság (a továbbiakban:
átadó hadkiegészítõ parancsnokság) által biztosított orvo-
sok végzik az átadásra tervezett hadkötelesek orvosi vizs-
gálatát.

(2) Az orvosi vizsgáló helyen ??
a) az átadó hadkiegészítõ parancsnokság által biztosított

orvos soron kívül megvizsgálja azt a hadkötelest, aki
egészségi problémát jelez, és a vizsgálat eredménye alap-
ján javaslatot tesz a bevonuló hadköteles átadására vagy
elbocsátására,

b) a fogadó katonai szervezet csapatorvosa elvégzi a be-
vonult és átadott hadköteles teljes körû, általános orvosi
vizsgálatát (a továbbiakban: csapatorvosi vizsgálat) és vé-
dõoltását, majd a csapatorvosi vizsgálat, valamint a Törzs-
lap és a hadköteles által átadott egészségügyi dokumentá-
ció értékelése alapján kiállítja a hadköteles egészségügyi
könyvét.

19. §

(1) A 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslat alap-
ján a hadköteles bejelentett lakóhelye szerint illetékes had-
kiegészítõ parancsnokság (a továbbiakban: behívó hadki-
egészítõ parancsnokság) képviselõje dönt a bevonuló had-
köteles átadásáról vagy elbocsátásáról.

(2) A bevonulási helyrõl a behívó hadkiegészítõ pa-
rancsnokság képviselõjének intézkedésére el kell bocsáta-
ni azt a hadkötelest, aki behívását megelõzõ idõszakban
olyan egészségkárosodást szenvedett, amelynek várható
gyógytartama a 30 napot meghaladja, vagy ha az egészség-
károsodása miatt alkalmassági fokozatát újra meg kell
állapítani.

Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap 1.
napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k., Dr. Székely Tamás s. k.,
honvédelmi miniszter egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 15/2009. (X. 6.) HM–EüM együttes rendelethez

„Orvosi titoktartásra kötelezett!”

HADKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI TÖRZSLAPJA
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1. ELŐZETES ORVOSI VIZSGÁLATOT ELRENDELŐ HADKIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁG: 

 

 

 

2. SZEMÉLYI ADATOK1 

Név………………………………………..Szül. helye, ideje……………………………………                          
Anyja neve………………………………. Iskolai végzettsége………………………………... 
Szakképzettsége…………………… ……Lakcíme………………………………………………. 
TAJ száma……………………………… Értesítési címe…………………………………….. 
3. CSALÁDI ANAMNÉZIS [apa, anya, testvér(ek)]2 

 

 

 

 

4.  ÉLETMÓD (dohányzás, alkohol-, drogfogyasztás, sport)  

 

 

 

 

5. KORÁBBI  LÉNYEGESEBB BETEGSÉGEK, MŰTÉTEK, BALESETEK (dg., időpont)  

 

 

 

6. ALLERGIÁS TÚLÉRZÉKENYSÉG (pollen, gyógyszer, vegyszer, egyéb)  

 

 

 

7. RENDSZERES GYÓGYSZERSZEDÉS (miért, mit, mennyit, mióta) 

 

 

 

8. GÉPJÁRMŰ VEZETŐI JOGOSÍTVÁNY (nincs, van, mire érvényes)  

 

 

 

9. JELENLEGI PANASZAI (jellege, mióta, kezelésben részesül-e?)  

 

 

 

10. SOMATOMETRIÁS ADATOK 

Testsúly…………kg. Testmagasság…………….cm. mellkas körfogat: 
Testtömegindex:                                                               belégzés ………..cm,   kilégzés……….cm 

                                                 
1 A hadkiegészítő parancsnokság tölti ki. A háziorvos a személyazonosságot a személyi igazolvány megtekintésével 
ellenőrzi. 
2  a) A 3–26. pontokat a háziorvos tölti ki az elvégzett vizsgálatok és szakorvosi leletek alapján. 

b)  A vizsgálati eredményeket nemleges esetben „neg.” vagy „norm.” jelzéssel, kórállapot esetében magyar nyelvű 
kórismével is (kivételek az általánosan használt mozaik szavak, pl. WPW syndroma, illetve a szerzői nevekkel ellátott 
kórismék, pl. Hodgkin-kór) jól olvashatóan kell feljegyezni.  

c) A vizsgálatok összegzését végző háziorvos nemleges esetben „egészséges” szöveg beírásával, kórállapot észlelésekor a 
b) pontban foglaltak szerint jegyzi fel a vizsgálatok eredményét. A katonai szolgálatra való alkalmasságot a háziorvos, illetve 
a sorozást megelőző kiegészítő vizsgálatokat végző orvos nem véleményezheti, arra utaló megállapítást nem tehet.  
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11. BŐR ÉS LÁTHATÓ NYÁLKAHÁRTYÁK  

 

 

12. MIRIGYEK (pajzsmirigy) 

 

13. CSONTOK ÉS IZÜLETEK  

 

14. SZÁJ-, ORR- ÉS GARATKÉPLETEK (tonsillectomia) 

15. FOGAZAT  

 

 

16. TÜDŐ 

 

 

17. SZÍV 

 

 

18. ÉRVERÉS – VÉRNYOMÁS………/min  –  jobb o….. …..… Hgmm,  bal o……..…… Hgmm 
19. ÉRRENDSZER (varicositás, nodus, stb.) 

 

 

20. HAS (sérv, appendectomia, egyéb műtét hege) 

 

 

21. IDEGRENDSZER (perifériás reflexek, agyidegek, mozgató-, érzőkör)  

 

22. pszichés állapot 

 

 

23. HALLÁS (súgott beszéd, szükség esetén szűrő audiométeres vizsgálat) 

 jobb o………….m,                          bal o………….m 

24. LÁTÁS (Kettesy  féle tábla)           jobb o…………………bal o……………..színlátás ……………….. 
25. KIEGÉSZÍTŐ SZAKVIZSGÁLATOK3  

Labor vizsgálatok (esetleges panaszoknak megfelelően)   

EKG vizsgálatok (cardiális panaszok esetén) 

Tüdőszűrés (12 hónapnál nem régebbi elfogadható) 

Szakorvosi vizsgálatok (ha a panaszok és/vagy a tünetek ezt indokolják)  

26. A VIZSGÁLATOK ÖSSZEGZÉSE 

 

 

 

Kijelentem, hogy eltitkolt betegségem és káros szenvedélyem nincs!  

____________________________

a vizsgálaton megjelent aláírása

 

Kelt:……………………….. 
                                                                   P. H.                                        _________________________ 

                                                                                      orvos aláírása 

 

                                                 
3 A kiegészítő vizsgálatok leleteit eredetben csatolni kell.  
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27. A SOROZÁSON A HADKÖTELES NYILATKOZATA ALAPJÁN NYERT ADATOK 

PANASZ        nincs   van   
(rövid felsorolás) 
 

____________________________

a vizsgálaton megjelent aláírása

28. A SOROZÁSKOR SZÜKSÉGES ORVOSI VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI: 

 

 

 

 

 

 

29.  KATONAI ALKALMASSÁGI FOKOZAT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ I. FOKÚ SOROZÁSON4 

Egészségi alkalmassági minősítés: 

 

 

 

 

A rendelet  szakasz  alszakasz  rovata szerint 

BNO kód      

 Pszichikai alkalmassági minősítés: 

 

 

  Megjegyzés: 

 

 

 

  
Kezdeményezés gépjárművezetői alkalmasság soronkívüli 
vizsgálatára 

igen  nem  

Katonai alkalmassági fokozat: 

 

 

 

 

                       P. H.                                                     P. H.                                                       P. H. 

 

    _________________________          _______________________      ______________________ 

             sorozó orvos                                     sorozó orvos                              sorozó pszichológus 

 

 

 

            Kelt:                                                           P. H.                             ______________________ 

                                                                                                                            bizottsági elnök 

                                                 
4 A megállapított betegség, illetve fogyatékosság miatt egészségi okból javasolt „Katonai szolgálatra ideiglenesen 
alkalmatlan” és „Katonai szolgálatra alkalmatlan” alkalmassági fokozat esetében a magyarul (illetve szerzői név és közismert 
rövidítés esetén latinul) feltüntetett vezető kórisme mellett a hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága 
elbírálásának rendjéről szóló rendelet szerinti betegségek és fogyatékosságok című táblázat megfelelő szakaszát, 
alszakaszát és rovatát is meg kell jelölni (pl. 165/3. I. „E”). 
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30. KATONAI ALKALMASSÁGI FOKOZAT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ I. FOKÚ SOROZÁSON 

Egészségi alkalmassági minősítés: 

 

 

 

A rendelet  szakasz  alszakasz  rovata szerint 

BNO kód      

 Pszichikai alkalmassági minősítés: 

 

 Megjegyzés: 

 

  
Kezdeményezés gépjárművezetői alkalmasság soron kívüli 
vizsgálatára 

igen  nem  

Katonai alkalmassági fokozat: 

 

 

 

 

 

 

                     P. H.                                                   P. H.                                                 P. H. 

 

    _________________________          _______________________      ______________________ 

             sorozó orvos                                     sorozó orvos                              sorozó pszichológus 

 

            Kelt:                                                           P. H.                             ______________________ 

                                                                                                                            bizottsági elnök 

31. KATONAI ALKALMASSÁGI FOKOZAT MEGÁLLAPÍTÁSA A II. FOKÚ SOROZÁSON 

Egészségi alkalmassági minősítés: 

      

A rendelet  szakasza  alszakasza  rovata szerint 

BNO kód      

Pszichikai alkalmassági minősítés: 

  

Megjegyzés: 

 

 

  
Katonai alkalmassági fokozat: 

 

 

 

 

                     P. H.                                                   P. H.                                                 P. H. 

 

    _________________________      _______________________       ______________________ 

          sorozó szakfőorvos                            sorozó főorvos                          főpszichológus 

            Kelt:                                                           P. H.                           _______________________ 

                                                                                                                         bizottsági elnök 



16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1251

32. KATONAI ALKALMASSÁGI FOKOZAT MEGÁLLAPÍTÁSA A II. FOKÚ SOROZÁSON 

Egészségi alkalmassági minősítés: 

      

A rendelet  szakasza  alszakasza  rovata szerint 

BNO kód      

Pszichikai alkalmassági minősítés: 

 

Megjegyzés: 

 

 

  
Katonai alkalmassági fokozat: 

 

 

 

 

                     P. H.                                                   P. H.                                                 P. H. 

 

    _________________________      _______________________       ______________________ 

          sorozó szakfőorvos                            sorozó főorvos                          főpszichológus 

    

 

         Kelt:                                                           P. H.                           _______________________ 

                                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

33. FÜV BIZOTTSÁG DÖNTÉSE 

I. fokú FÜV bizottság döntése  
 

II. fokú FÜV bizottság döntése  

Javasolt korlátozások, felmentések, könnyítések: 

 

 

                     P. H.                                                   P. H.                                                 P. H. 

 

    _________________________          _______________________     ______________________ 

              FÜV főorvos                               FÜV bizottság elnök                        FÜV főorvos       

    Kelt:                                                                                 

34. KIEMELT ALKALMASSÁG ELBÍRÁLÁSA 

 

 

                     P.H.                                                   P.H.                                                 P.H. 

 

    _________________________          _______________________      ______________________ 

                  főorvos                                         bizottsági elnök                           főpszichológus 

                  

        Kelt:           

 

 



2. melléklet a 15/2009. (X. 6.) HM–EüM együttes rendelethez

Betegségek és fogyatékosságok táblázata

Fertõzõ betegségek (001–010)

I. II. BNO

001 Tüdõ, mellhártya és mellkasi nyirokcsomó gümõkórja

1. inactiv kis kiterjedésû formák, functiokárosodás nélkül KLGS KLGS A15, A16
A19, B90

2. activ formák E E

3. inactiv kp. kiterjedésû formák, enyhe functiozavarral KLGS KLGS

4. inactiv kiterjedt formák, súlyos functiozavarral E E

a) Idetartoznak a mycobactérium tuberculosis okozta megbetegedések (a tüdõ, mellhártya, hörgõ, gége és nyirokcso-
mó tuberculosis) activ (kimutatható Koch pozitív és Koch negatív) és inactiv formái, légzõszervi tuberculosis késõi hatá-
sai, valamint a fiatalkori pleuritis azon esetei, amikor nem mutatható ki az etiológiai faktor. A tüdõsebészeti mûtét utáni
állapot értékelése a 104–105-ös szakaszok szerint történik.

b) We, teljes vérkép és vizelet, máj-, vesefunctiók, ionok, thrombocyta, köpet általános bacteriológiai, köpet citoló-
giai, köpet mikroszkópos Koch, esetleg PCR vagy TMA, köpet Koch tenyésztés, Mantoux próba, EKG, mellkas rtg.
(PA, oldal és AP tomographia, esetleg CT), légzésfunctio, mellkasi folyadékgyülem esetén thoracocentesis (mellkasi fo-
lyadék mikroszkópos Koch, esetleg PCR vagy TMA, Koch tenyésztés), szükség esetén, bronchológiai vizsgálat.

c) 001.1. szerint minõsítendõ az inactív, kis kiterjedésû, gümõkóros tüdõfibrosis, functiokárosodás nélkül, inactív gü-
mõkóros tüdõfibrosis calcificatioval enyhe formában, funkciózavar nélkül, maradvány nélkül vagy minimális residium-
mal gyógyult gümõkóros pleuritis, maradvány nélkül gyógyult gümõs nyirokcsomó-gyulladás.
001.2. szerint minõsítendõk az activ formák: tüdõtuberculosis (infiltrativ, gócos, nodularis, cavernosus) hörgõk gümõs
megbetegedése, gümõkóros pneumonia, gümõkóros ptx., gümõkóros mellhártya-gyulladás, gümõkóros nyirokcsomó
(hilusi, mediastinalis, tracheo-bronchialis) gyulladás, glottis tuberculosis, miliáris tuberculosis disseminált és generali-
zált formája.

001.3. szerint minõsítendõ az inactív gümõkóros tüdõfibrosis kp. kiterjedésû enyhe funkciózavarral, inactiv gümõkó-
ros tüdõfibrosis calcificatioval, enyhe functiozavarral, közepes fokú kiterjedt maradvánnyal és mérsékelt functiozavarral
gyógyult gümõkóros pleuritis, kp. fokban kiterjedt maradvánnyal és mérsékelt functiokárosodással gyógyult gümõkóros
nyirokcsomó-gyulladás.

001.4. szerint minõsítendõ az inactív gümõkóros tüdõfibrosis kiterjedt formája súlyos funkciózavarral, inactív gümõ-
kóros tüdõfibrosis calcificatioval, kifejezett functiozavarral, kiterjedt meszesedéssel, zsugorodással, jelentõs funkcióza-
var hátrahagyásával gyógyult gümõkóros nyirokcsomó megbetegedések, inactív kiterjedt maradvánnyal és jelentõs
funkciózavarral gyógyult gümõkóros pleuritis.

A morphológiai elváltozások kimutatása egymagában nem elegendõ az egészségi alkalmasság megállapításához. Epi-
demiológiai, therápiás, rehabilitaciós, prognosztikai és functionális szempontokat kell egyidejûleg figyelembe venni.

Döntõ jelentõsége van a specifikus folyamat activitása és a környezetre való veszélyesség mértéke meghatározásának.

I. II. BNO

002 Az agyhártyák és a központi idegrendszer gümõkórja

1. activ folyamat elbírálása, vagy az ellenõrzés szükségessége
esetén

I I A17, B90.0

2. gyógyult, maradványtünetek nélkül KLGS KLGS

3. gyógyult, kp. súlyos maradványtünetekkel E E

4. gyógyult, súlyos maradványtünetekkel E E

a) Itt minõsítendõk az agyhártyák és a központi idegrendszeri tuberculosis activ folyamatai és késõi hatásai.
b) A minõsítéshez ideggyógyászati szakvélemény szükséges.
c) A minõsítést a chemotherápia idõtartama, a gyógyulás jellege (defektussal vagy defektus nélkül) és a defektus mér-

téke határozzák meg. A beteg szubjektív panaszait csupán mérsékelt, az enyhe neurológiai tüneteket már kp. súlyos és
a kifejezett neurológiai tüneteket súlyos maradványtünetnek kell tekinteni.
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I. II. BNO

003 A húgy,- ivarrendszer gümõkórja

1. funkciókárosodás és maradványtünet (labor, rtg.) nélkül
gyógyult

A A A18.1

2. gyógyintézet által igazolt aktív folyamatok I I

3. mérsékelt funkciózavarral gyógyult E KLGS

4. súlyos funkciózavarral gyógyult E E

a) Itt minõsítendõ a Pyelonephritis tuberculosa, cystitis tuberculosa, ureteritis tuberculosa, mellékhere és egyéb férfi
nemi szervek tuberculosisa, oophoritis tuberculosa, salpingitis tuberculosa.
A nagy kiterjedésû destructio miatt végzett vese resectio, nephrectomia vagy egyéb urológiai mûtéti beavatkozás utáni
állapot értékelése a 135. szakasz szerint történik.

b) We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, Urea N, vizelet Koch tenyésztés, Mantoux-próba, mellkas rtg., i.v. urog-
raphia, cystoscopia, cystographia, UH, MRI.

c) Az egészségi alkalmasság elbírálását jelentõs mértékben a kezelés idõtartama határozza meg. Sok esetben a kombi-
nált antituberculotikus therápia eredményeként elért gyógyulás csak tünetmentességet jelent, mert a folyamat letokolt
gócokban továbbra is fennál, és bármikor kiújulhat. Klinikai gyógyulás megállapításához hosszas megfigyelés szüksé-
ges. Végleges gyógyulás esetén a minõsítést functiokárosodás mértéke határozza meg.

I. II. BNO

004 Bõr és bõr alatti kötõszövet, csontok és ízületek, valamint egyéb szervek gümõkórja

1. gyógyult, mérsékelt maradványtünetekkel A A A18.0
A18.4,
A18.8

2. gyógyult, kp. súlyos maradványtünetekkel KLGS KLGS KLGS

3. aktív folyamat E E

4. gyógyult, súlyos maradványtünetekkel E E

a) Itt minõsítendõ a bõr és bõr alatti kötõszövet, csont és ízületi tuberculosis, Addison-kór (ha gümõkóros), erythema
nodosum, tuberculosis miliaris, valamint a szem, periphériás nyirokcsomók és egyéb szervek tuberculosisa.

b) We, teljes vérkép és vizelet, Mantoux-próba, mellkas rtg. az érintett szerv vagy szövet hisztológiai és rtg. vizsgála-
ta, tüdõgyógyászati szakvélemény.

c) Az egészségi alkalmasság elbírálásánál figyelembe kell venni a functiokárosodás és kozmetikai torzulás mértékét,
a katonai öltözet viselésének lehetõségét és a chemotherapia idõtartamát.

I. II. BNO

005 Vírusos májgyulladás

1. funkciókárosodás nélkül gyógyult A A B15–B19
B94.1

2. posthepatitis syndroma, posthepatitis hyperbilirubinaemia KLGS KLGS

3. elhúzódó vírusos hepatitis, hepatitis recidiva KLGS KLGS

4. perzisztáló idült hepatitis, activ idült hepatitis E E

a) Itt minõsítendõ a Hepatitis infectiosa, inoculatios hepatitis, mononucleosis eredetû hepatitis, valamint a chronicus
hepatitis azon esetei, melyek kialakulását bizonyíthatóan vírus hepatitis elõzte meg. Egyéb infectiok, mérgek, keringési
zavarok, táplálkozási hiány, mechanikus tényezõk okozta májbetegségek elbírálása a 122-es szakasz szerint történik.

b) We, teljes vérkép és vizelet, serum bilirubin, ismételt transaminase vizsgálatok, gamma GT, serum összfehérje,
Elfo, Latex, virológiai vizsgálatok. Szükség esetén májbiopsia elvégzése és szövettani vizsgálat indokolt lehet.

c) Döntõ jelentõségû a betegség idõtartama. Acut hepatitis 1 éven belül I. és II. rovatban „I”. A betegek egy részének
azonban, még ezután is maradnak panaszai (posthepatitis syndroma), vagy epefesték conjugatios, illetve kiválasztási za-
varai (posthepatitis hyperbilirubinaemia).
Ha az acut hepatitis elhúzódik, figyelembe kell venni, hogy az elhúzódó vírusos hepatitis (és a hepatitis recidiva) perzisz-
táló chronicus, illetve progresszív chronicus hepatitis kialakulásához vezethet.
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I. II. BNO

006 Trachoma (egyiptomi szemgyulladás) és a kötõhártya vírusos betegségei

1. gyógyult, mérsékelt maradványtünetekkel KLGS KLGS A71, A74,
B94.0

2. gyógyult, kifejezett maradványtünetekkel E E

a) Itt minõsítendõk a trachoma és a kötõhártya vírus, vagy chlamydia okozta betegségei és azok késõi hatásai.
b) Zárvány és réslámpavizsgálat.
c) Akiknél a trachoma szövõdménymentesen gyógyult, „A” minõsítés adható. A betegség késõi hatásait a maradandó

károsodás mértéke szerint kell értékelni.

I. II. BNO

007 Vérbaj (szifilisz)

1. kezelés és gondozás után functiokárosodás nélkül gyógyult A A A50–A53

2. késõi szifilisz mérsékelt functiozavarral KLGS KLGS

3. korai manifeszt szifilisz I I

4. késõi szifilisz súlyos funkciózavarral E E

a) Itt minõsítendõ a veleszületett, friss tüneti és latens, szív- és érrendszeri, központi idegrendszeri, késõi tüneti és la-
tens syphilis.

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, TPHA serologiai vizsgálat, Treponaema pallidum kimutatása a területi laesioból,
EKG, mellkas rtg., neurológiai, szemészeti, gégészeti consilium.

c) Kimutatott syphilis esetén és korai seropositiv syphilisnél „I” minõsítés alkalmazható.

I. II. BNO

008 Gombák okozta betegségek

1. felületes bõr, szõrzet, köröm – mycosisok A A B35–B49

2. mély mycosisok I I

a) Itt minõsítendõ a dermatophytosis, tinea, candidiasis, coccidiomycosis, histoplasmosis, sarjadzó gombafertõzések
és egyéb szisztémás gombás betegségek.

b) A gomba meghatározása tenyésztéssel, illetve mikroszkópos vizsgálattal, esetleg szövettani, immunbiológiai és
Wood-fénnyel történõ vizsgálat.

c) A felületes mycosis és onychomycosis hajlamos a recidivára és sokszor tartós vagy ismételt kezelést igényelnek.
„I” minõsítés csak a 60 napos sikertelen therápiás kísérlet után hozható. Tartósan ismételten kezelt mély mycosis esetén
„E” minõsítés is adható.

I. II. BNO

009 Heveny fertõzõ betegségek

1. hosszú lefolyású, mérsékelt funkciózavarral I I A00–A99,
B00–B99

2. hosszú lefolyású, jelentõs funkciózavarral E E

a) Itt minõsítendõk a heveny fertõzés esetén a minõsítést a betegség viszonylag elhúzódó jellege, illetve a panaszok
vagy funkciózavar tartós volta határozza meg. A betegség elsõ tüneteinek megjelenésétõl számított 3 hónapon belül gyó-
gyult panasz- és tünetmentes állapot minõsítést nem igényel. A három hónap után is fennálló funkciózavart mértéke és
idõtartama szerint kell minõsíteni.

b) We, CRP, teljes vérkép és vizelet, speciális vizsgálatok a kórokozó kimutatására, megfelelõ funkcionális vizsgá-
latok.

c) Egyes elhúzódó akut fertõzések krónikus lefolyásúvá válásának lehetõsége esetén „I” minõsítés szükséges.
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I. II. BNO

010 Idült fertõzõ betegségek

1. mérsékelt mûködészavarral
E E

A00–A99,
B00–B99

2. kp. súlyos mûködészavarral E E

3. súlyos mûködészavarral E E

a) Itt minõsítendõk a több mint egy éve tartó, sõt évekre vagy évtizedekre elhúzódó fertõzõ betegség azon esetei, ami-
kor az idült folyamat (pl. dysenteria, malaria, salmonellosis chr., idült parasitás megbetegedés) nem minõsíthetõ e mel-
léklet más szakasza szerint. Itt minõsülnek továbbá a funkciókárosodás mértékének megfelelõen az idült fertõzõ beteg-
ség okozta szövõdmények és defectusok.

b) We, CRP, teljes vérkép és vizelet, speciális vizsgálatok a kórokozó kimutatására, megfelelõ funkcionális vizsgálatok.

Daganatok (011–014)

I. II. BNO

011 Rosszindulatú daganatok

1. kezelést már nem igénylõ jó általános állapot KLGS KLGS C00–C80,
C97

2. idõszakos vagy folyamatos kezeléssel biztosított jó általános
állapot

E E

3. rossz általános állapot, funkciókárosodással, metastasissal E E

a) Itt minõsítendõ a malignus tumor bármilyen eredetû vagy localisatiojú esetei függetlenül a választott kezelési eljá-
rástól. Kivételt képeznek az egyes szervcsonkolási mûtét utáni állapotok megfelelõ szakasz szerinti minõsítése (pl. tüdõ-
mûtét utáni állapot 105. szakasz, vagy gyomormûtét utáni állapot 116. szakasz).

b) We, teljes vérkép és vizelet, májfunctio, vércukor, Se kreatinin, UN, a daganat kimutatására és morphologiai szer-
kezetének meghatározására irányuló vizsgálatok (CT, MRI, tumor markerek, szövettani vizsgálat), megfelelõ funkcio-
nális vizsgálatok.

I. II. BNO

012 A nyirok- és vérképzõszövet rosszindulatú daganatai

1. folyamatosan kezelt, még nem véglegesen kialakult állapotok I I C81–C96

2. spontán vagy kezeléssel elért tartós remisszió KLGS KLGS

3. spontán vagy kezeléssel elért, rövid ideig tartó remisszió E E

a) Az itt minõsítendõ non Hodgkin lymphomák, Hodgkin kór, myeloma multiplex, különbözõ leukaemiák, Waldenst-
röm macroglobulinaemia, valamint a nyirok és vérképzõszövet egyéb rosszindulatú daganatainak elbírálása a 011. sza-
kasz magyarázatában foglaltak szerint történik.

I. II. BNO

013 Jóindulatú daganatok

1. solitaer daganatok eltávolítása utáni állapot funkciókárosodás
nélkül

A A D10–D36

2. solitaer és multiplex daganatok funkciókárosodás nélkül KLGS KLGS

3. solitaer daganatok eltávolítása utáni állapot mérsékelt
funkciókieséssel

KLGS KLGS

4. solitaer és multiplex daganatok mérsékelt funkciókieséssel KLGS KLGS

5. solitaer és multiplex daganatok súlyos funkciókieséssel, vagy
ha gátolják a felszerelés viselését

E E

6. solitaer daganatok eltávolítása utáni állapot súlyos
funkciókieséssel

E E

a) Itt minõsítendõk a benignus tumor bármilyen eredetû vagy localisatiojú esetei, valamint ezek kezelése utáni állapotai.
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b) We, teljes vérkép és vizelet, a daganat kimutatására és morphológiai szerkezetének meghatározására irányuló vizs-
gálatok (szövettani vizsgálat feltétlenül szükséges), megfelelõ funkcionális vizsgálatok.

c) Az egészségi alkalmasság elbíráláskor elsõsorban a daganat által okozott, kezelése után várható vagy visszamaradt
funkciókárosodás mértékét kell figyelembe venni, de számolni kell az egyenruha vagy az elõírt szerelvény viselés eszté-
tikai (pl. kiterjedt naevus pigmentosus az arcon), vagy traumatizáló és ezzel esetleg malignisatiót elõidézõ hatásával is.
Sok esetben a jóindulatú daganat radikális mûtéttel történõ eltávolítása teljes gyógyulást és „A” minõsítést eredményez.
Mûtét után visszamaradt funkciókárosodás esetén azonban annak mértékétõl függõen a minõsítés az I. rovatban „KLGS”
vagy „E” lehet.

I. II. BNO

014 Természetes helyén elõforduló rák (in situ carcinoma) és bizonytalan természetû daganatok

1. kezelés után funkciókárosodás nélkül KLGS KLGS D00–D09,
D37–D48

2. kezelés után mérsékelt funkciókieséssel KLGS KLGS

3. folyamatosan kezelt, még nem véglegesen kialakult állapotok I I

4. kezelés után súlyos funkciókieséssel E E

a) Itt minõsülnek a carcinoma in situ és bizonytalan természetû daganatok (pl. Recklinghausen-féle betegség) bármi-
lyen eredetû localisatiojú esetei. Helyenként semimalignusként jelölt daganatok minõsítése értelemszerûen 011. vagy
013. szakaszok magyarázatában foglaltak szerint történik.

Belsõ elválasztású mirigy (endokrin) betegségek (015–020)

I. II. BNO

015 A pajzsmirigy betegsége

1. mûtét utáni normofunkciós állapot A A E00–E07

2. struma nyomási tünetek nélkül, euthyreosis KLGS KLGS

3. struma nyomási tünetekkel, mûtét szükségessége esetén I I

4. thyreoiditis 2 éven belül (utána a kialakult állapot szerint
minõsítendõ)

KLGS KLGS

5. hyperthyreosis golyvával vagy anélkül KLGS KLGS

6. hypothyreosis (enyhe formák) KLGS KLGS

7. hypothyreosis (súlyos formák) E E

a) Itt minõsítendõk az egyszerû (nem toxicus) struma, a pajzsmirigy gyulladásos betegségei és functió zavarai, vala-
mint ezek kezelése utáni állapotai. Struma maligna esetén a minõsítés a 011. szakasz szerint történik.

b) We, teljes vérkép és vizelet, vércukor, T3, T4. TSH kötelezõ, kórossága esetén FT3 és FT4 kiegészítõ vizsgálat ja-
vasolt. EKG, nyakkörfogat, pajzsmirigy scintigraphias vizsgálat izotóp felvételi gõrbe, pajzsmirigy UH, aspirációs cito-
lógia, sella felvétel, gégészeti szakvélemény, szükség esetén a pajzsmirigy betegség kimutatására irányuló egyéb szero-
lógiai vagy immunológiai vizsgálat. Kompresszió esetén nyelési rtg. vizsgálat, trachea felvétel.

c) Az egészségi alkalmasság elbírálásakor elsõsorban a kezelés szükségességét, a kezelés után kialakult funkcionális
állapotot és annak tartósságát, valamint az egyes elváltozások (pl. exophthalmus, vagy a nyak jelentõsen megnövekedett
körfogata) és az egyenruha viselés esztétikai vonatkozásait kell mérlegelni. A mûtét elvégzése céljából ilyenkor „I” mi-
nõsítés adható 1 évre, gyógyszeres kezelés szükségessége esetén pedig két év. Endemiás cretinismus minõsítése értelem-
szerûen „E”.

I. II. BNO

016 Cukorbaj

1. csak diétával kezelhetõ formák, jó általános állapot KLGS KLGS E10–E14

2. szigorú diétával, tablettával kezelhetõ formák KLGS KLGS

3. szigorú diétával, közepes mennyiségû inzulinnal kezelhetõ,
nem labilis formák, jó általános állapot

KLGS KLGS
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I. II. BNO

4. szigorú diétával, nagy mennyiségû inzulinnal kezelhetõ,
labilis formák, érszövõdményekkel

E E

a) Itt minõsítendõ a diabetes mellitus minden formája, beleértve a csökkent glukóz toleranciát.
Az I. és II. típusú diabetes mellitus (IDDM és NIDDM), glukozúriával és anélkül, valamint a csökkent szénhidrát tole-
rancia (IGT). A cukorbetegség szövõdményei: retinopathia, polyneuropathia, macro- és microangiopathia, nephropathia
diabetica.

b) Éhgyomri és sz. e. terheléses vércukor, 24 órán át gyûjtött vizelet (cukor koncentráció és mennyiség), glikált hae-
moglobin szint, vesefunctiok, szemészeti, alsóvégtagi Doppler vizsgálat, ideggyógyászati vizsgálat. A familiaris anam-
nesist dokumentálni kell és negatív esetben kutatni a diabetest okozó esetleges alapbetegség után.

I. II. BNO

017 A hasnyálmirigy belsõ elválasztású tevékenységének egyéb zavarai

1. enyhe esetek KLGS KLGS E15, E16

2. súlyos esetek E E

a) Itt minõsítendõ a Hypoglykaemia, hasnyálmirigymûtét utáni állapot, a gastrin-elválasztás zavarai.
b) We, teljes vérkép és vizelet, éhgyomri és terheléses vércukor, éhezéses próba, megfelelõ hormonszint vizsgálatok,

szérum insulin koncentráció éhezés alatt, pancreas UH, szükség esetén retrograd pancreatographia, pancreas CT/MR.
c) Enyhe esetek közé sorolható az anamnesisben szereplõ funkcionális hypoglykaemia, ha a rosszullét ritkán jelentke-

zik, szénhidrátban szegény étrenddel megelõzhetõ és cukorevéssel könnyen megszüntethetõ. A hasnyálmirigymûtét utá-
ni utókövetkezmény nélküli gyógyulás és legalább 3 évig tartó teljes panaszmentesség, vagy substitutios kezeléssel biz-
tosított jó általános állapot ugyancsak enyhe esetnek tekinthetõ. Súlyos esetnek kell tekinteni az organikus eredetû hy-
poglykaemiát és a funkcionális hypoglykaemia azon eseteit, amelyek gyakori, szénhidrátban szegény diétával nem meg-
elõzhetõ és cukorevéssel nem szüntethetõ rosszulléttel járnak. Súlyos, továbbá a pancreatectomia utáni állandó utókeze-
lést igénylõ állapot és a Zollinger–Ellison syndroma is.

I. II. BNO

018 A mellékpajzsmirigy betegségei

1. enyhe formák KLGS KLGS E20, E21

2. súlyos formák E E

a) Itt minõsítendõk a hyperparathyreoidismus és hypoparathyreoidismus minden formája. Hysteriás tetania a 036-os,
a pszichogén tetania a 039-es szakasz szerint minõsül.

b) Szérum parathormon koncentráció, pajzsmirigy UH vizsgálat, esetleg CT vizsgálat. Osteodensitometria.
c) Enyhe formának a klinikailag típusos, tetania nélküli, könnyen kezelhetõ hypoparathyreoidismus tartható.

I. II. BNO

019 Az agyalapi mirigy mûködési zavarai

1. enyhe formák KLGS KLGS E22, E23

2. súlyos formák E E

a) Itt minõsítendõ az acromegalia, a Sheehan syndroma, a Simmonds féle betegség, a hypopsysis eredetû törpeség,
a diabetes insipidus, a iatrogén hypopsys zavarok, és a hypopsys és diencephalo-hypophsealis rendszer egyéb zavarai.

b) We, teljes vérkép és vizelet, éhgyomri és terheléses vércukor, aktuális vagy terhelés utáni hormontermelés és ürítés
meghatározása, sella CT vagy MRI, látótérvizsgálat.

c) Az enyhe tünetekkel járó hypothalamus syndroma vagy a test egyik részletére terjedõ gigantismus esetén a minõsí-
tés lehet „KLGS”. Egyértelmûen bizonyított Marfan syndroma minõsítése szervelváltozások súlyosságától függõen le-
het „KLGS”.
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I. II. BNO

020 A mellékvese betegségei

E E E25–E27

a) Itt minõsítendõ a Cushing syndroma, a Conn syndroma, adrenogenitalis zavarok, Addison kór, Waterhouse–Friderichsen
syndroma. Pheochromocytoma esetén a minõsítés 011., 013., 014. szakaszok szerint történik.

b) We, teljes vérkép és vizelet, éhgyomri és terheléses vércukor, Se kreatinin, UN, Se Na, Cl, K, Ca, P, EKG, hormon-
termelés és ürítés vizsgálata a hormonkoncentráció meghatározás, illetve a stimuláló és suppressiós próbák elvégzése út-
ján, sella turcica, csontok, vesék és mellékvesék CT vagy MR vizsgálata, sz.sz. UH, szemészeti és ideggyógyászati szak-
vizsgálat.

Anyagcsere betegségek (021–024)

I. II. BNO

021 Köszvény

1. nem régen fennálló, remisszió állapotában lévõ köszvény,
ritka rohamok esetén

KLGS KLGS M10

2. „visceralis” köszvény, gyakori rohamok esetén E KLGS

a) Itt minõsítendõ az arthritis urica, köszvényesek nephropathiája és a köszvény egyéb manifesztációja.
b) We, teljes vérkép és vizelet, vércukor, Se kreatinin, UN, Se húgysav, 24 órás húgysav ürítés meghatározása, EKG,

mellkas rtg., húgysavas nátriumkristályok kimutatása a tophusból, és a synovialis folyadékból, klinikai adatok (tophu-
sok, rohamleírás).

c) Abban az esetben, ha a ,,visceralis” köszvény három éven át végzett kezelése mellett tünet és panasz nincs
a 021.2/II. rovat szerint „KLGS” az elbírálás.

I. II. BNO

022 Az anyagcsere zavarai

1. enyhe KLGS KLGS E70–E90

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) Itt minõsítendõ az aminosav anyagcsere és transport (pl. Fanconi syndroma), a szénhidrát anyagcsere és transport
(pl. diabetes renalis), a zsíranyagcsere (pl. hypercholesterinaemia, hyperlipaemia), az ásványi anyagcsere (pl. haemoch-
romatosis, degeneratio hepatolenticularis, calcinosis), a folyadék, electrolit és a sav–bázis egyensúly (pl. hyper- és hypo-
natraemia, hyper- és hypokalaemia, acidosis, alkalosis) és az anyagcsere egyéb zavara (pl. amyloidosis, Gilbert-féle hy-
perbilirubinaemia). A lactose intolerancia, a porphyria és a szimptomatikus hyperuricaemia.

b) We, teljes vérkép és vizelet, az anyagcserezavar kimutatására irányuló vizsgálatok.
c) A szûrõvizsgálat során véletlenül kimutatott diabetes renalis, hypercholesterinaemia, hyperlipaemia, Gilbert féle

hyperbilirubimaemia panaszmentes esetei az anyagcsere enyhe zavarainak tekinthetõk. Az átmeneti jellegû folyadék,
electrolit, sav-bázis egyensúly vagy egyéb, panaszt okozó zavar minõsítése a 2. alszakasz szerint történik. Amyloidosis,
haemochromatosis, vagy egyéb súlyos anyagcserezavar esetén „E” minõsítés alkalmazható.

I. II. BNO

023 Elhízás és egyéb túltápláltság

1. enyhe A A E65–E68

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) Itt minõsítendõ az obesitas, localis zsírfelrakódás.
b) Az elhízás mértékének pontosabb mennyiségi meghatározására a testtömeg indexet (BMI) használjuk. A testtömeg

index (BMI) pontosabban tükrözi a zsírfelesleget. A BMI-t úgy számoljuk, hogy a (kilógrammokban) mért testsúlyt oszt-
juk a (méterben) mért testmagasság négyzetével (tm2). A „normális” BMI 20–25 kg/tm2.
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Az elhízás mértéke
férfi nõ

enyhe 28–36 27–35

kp. súlyos 36–42 35–42

súlyos 42 felett 42 felett

c) Súlyos fokú elhízás esetén egy évig a minõsítés „I” is lehet.
Az elhízás mértéke csupán tájékoztató jellegû adatként szolgálhat. Végleges minõsítés csak az egyéni teherbíró-képes-
ség értékelése után hozható. Kórosnak tekinthetõ extrém elhízás esetén 023.3 szerint a minõsítés „E”.

I. II. BNO

024 Immunzavarok és táplálkozási hiányállapotok

1. enyhe KLGS KLGS B20–24
D80–89
E40–E64

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) Itt minõsítendõ a HIV betegség, az immunhiányos állapotok, a sarcoidosis, a malnutricio, a vitaminhiányos állapo-
tok. (HIV pozitív személyt a 209. szakasz szerint kell minõsíteni.)

b) Vitaminok kiválasztásának vizsgálata a vizeletben, terhelési próbák thiamin, riboflavin és ascorbinsav esetében,
a capillaris resistentia vizsgálata ascorbinsav-hypovitaminosis esetében, adaptometriás vizsgálat. A vitaminhiány, hypo-
vitaminosis esetében, ugyanitt a plasma A vitamin szintjének meghatározása. Immundeficit kimutatására irányuló im-
munológiai vizsgálatok.

c) A táplálkozási hiányállapotok minõsítése az I. és II. rovatban minden esetben meghatározott ideig, a hiányállapot
megszüntetéséig „I”. Az immunzavarok minden formája a 024 szakasz 2. és 3. alszakasz szerint minõsítendõ. Immunde-
ficit (AIDS) esetén a döntés „E”.

A vér és a vérképzõ szervek betegségei (025–029)

I. II. BNO

025 Hiányvérszegénység

1. enyhe formák KLGS KLGS D50–D53
D62

2. súlyos formák E E

a) Itt minõsítendõ a vashiányos vérszegénység, anaemia perniciosa, folsav hiányos anaemia, heveny posthaemorrha-
giás anaemia és egyéb szekunder anaemiák, egyéb hiányvérszegénységek.

b) We, teljes vérkép és vizelet, reticulocytaszám, thrombocytaszám, Se bilirubin, Se vas, TVK, Se ferritin, fólsav,
széklet féregpete, a gyomor-bél rendszer átvizsgálása. Különösen anaemia perniciosa gyanúja esetén sternum punctio, se
Ferritin és se B12 vizsgálat, sze. Schilling próba meghatározás.

c) „E” minõsítés csak a tartós parenteralis substitutio és rendszeres ellenõrzés szükségessége esetén hozható. 025.2/I.
szerint „I” minõsítés, ha szükséges, legfeljebb csak 2 évre adható.

I. II. BNO

026 Öröklõdõ és szerzett vérsejtoldó (hemolitikus) vérszegénység

1. enyhe formák KLGS KLGS D55–D59

2. súlyos formák E E

a) Itt minõsítendõ az öröklõdõ sphaerocytosis, thalassaemia, sarlósejtes anaemia, haemoglobinopathiák, anaemia en-
zimdeficit miatt, szerzett (autoimmun és nem autoimmun) haemolyticus anaemia, haemoglobinuria exogen okú hae-
molysis miatt.

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, se Ferritin szint, reticulocytaszám, thrombocytaszám, VVT resistentia, Co-
ombs-próba, Se bilirubin, LDH, Se vas, TVK, sternum punctio és a haemolyticus anaemia különbözõ alakjainak megha-
tározására használt specifikus diagnosticai próbák.
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c) „I” minõsítés olyan szerzett haemolyticus vérszegénység esetén alkalmazható, amikor várható a spontán vagy
gyógyszeres kezelés utáni gyógyulás.

I. II. BNO

027 Veleszületett és egyéb vérszegénység

1. enyhe formák KLGS KLGS D60, D61, D64

2. súlyos formák E E

a) Itt minõsítendõ az anaemia aplastica, anaemia sideroblastica.
b) We, teljes vérkép és vizelet, reticulocytaszám, thrombocytaszám, WT-resistentia, EKG, sternumpunctio.
c) Az egyéb szekunder anaemiák a kiváltó ok szerint minõsítendõk. Aplasticus anaemia és anaemia sideroblastica

csak a 027.2 szakasz szerint minõsíthetõ.

I. II. BNO

028 Véralvadási hibák

1. enyhe formák KLGS KLGS D65–D68

2. súlyos formák E E

a) Itt minõsítendõ a haemophylia, egyéb véralvadási faktorok congenitalis hiánya, von Willebrand betegség, vérzéses
zavarok keringõ anticoagulansok miatt, defibrinatiós syndroma, véralvadási factorok szerzett hiánya.

b) We, teljes vérkép és vizelet, thrombocytaszám, vérzési és alvadási idõ, coagulogramm, Rumpel–Leede tünet vizs-
gálata.

I. II. BNO

029 Egyéb vérzéses állapotok, valamint a vér és a vérképzõ szervek egyéb betegségei

1. enyhe formák KLGS KLGS D69–D77

2. súlyos formák E E

a) Itt minõsítendõ a purpura, thrombasthenia haemorrhagica hereditaria, thrombocytopathia, elsõdleges és másodla-
gos thrombocytopenia, agranulocytosis, leukaemoid reactio. A lép és a vér, a vérképzõ szervek egyéb betegségei.

b) We, teljes vérkép és vizelet, thrombocytaszám, Coombs-próba, vérzési és alvadási idõ, coagulogramm, Se kreati-
nin, UN, Se összfehérje, Elfo, sternum punctio, Rumpel–Leede tünet vizsgálata, EKG.

c) Szekunder és tüneti thrombocytopenia, valamint leukaemoid reactio esetén gyógyulás várható, „I” minõsítés is szó-
ba jöhet.

Ideg-elme betegségek (030–053)

I. II. BNO

030 Szervi és kórjelzõ értelmi (mentalis) zavarok

E E F00–F09

a) Itt minõsítendõ a demencia, az organikus amnesiás syndroma, delírium, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktív
szer okoz, agyi károsodás vagy testi betegség okozta egyéb mentalis rendellenességek (hallucinozis, catatonia, paranoid
zavar, hangulatzavar, szorongás, dissziciativ zavar, emocionalis labilitás), organikus személyiség és viselkedészavarok
(epilepsziás, posttraumás, postencephalitises, egyéb idegrendszeri károsodás okozta személyiségzavarok).

b) A minõsítés a zárójelentések és a gondozói igazolások alapján történik.

I. II. BNO

031 Alkohol okozta értelmi és viselkedészavarok

1. kezelésre nem tünetmentes E E F10

2. tartósan tünetmentes, abstinens KLGS KLGS

a) Itt minõsítendõ a rendszeres, mértéktelen alkoholfogyasztás, alkoholfüggõség, megvonási syndroma, amnestikus
syndroma, egyéb alkohol okozta pszichotikus zavar (delírium, hallucinózis).

b) A döntés zárójelentések, ideggondozói igazolások alapján történik.
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I. II. BNO

032 Drog (pszichoaktív szer) használata által okozott értelmi és viselkedészavarok (kivéve F10)

E E F11–F19

a) Itt minõsítendõ a rendszeres drog használat, acut mérgezés, drogfüggõség, megvonási syndroma, amnestikus synd-
roma, egyéb pszichotikus zavar.

b) Az egészségi alkalmasság elbírálása az anamnesztikus adatok (családi, önkormányzati, kórházi, drog, alkohológiai
ambulancia) alapján történik.

I. II. BNO

033 Hasadásos elmezavar és téveseszmés rendelleneségek

E E F20–F29

a) Itt minõsítendõ a Schizophrenia minden formája, schizotipiás, perzisztáló téveseszmékkel járó rendellenességek,
schizoaffektív és egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek.

b) Az egészségi alkalmasság elbírálása a bemutatott zárójelentések, ideggondozói igazolások alapján történik.

I. II. BNO

034 Hangulatzavarok (affektív rendellenességek)

1. nem ismétlõdõ, kezelésre tünetmentes KLGS KLGS F30–F39

2. ismétlõdõ maradványtünettel E E

a) Itt minõsítendõ a mániás epizód, bipolaris affectiv zavar, depressziós epizód, ismétlõdõ depressziós rendellenessé-
gek, perzisztáló hangulati zavar (cyclothymia, dysthimia), egyéb hangulatzavarok. (A neurotikus, stresszhez társuló szo-
rongásos, depressziós zavar a 036 alapján minõsítendõ.)

b) Az egészségi alkalmasság elbírálása a bemutatott zárójelentések és ideggondozói igazolások alapján történik.

I. II. BNO

035 Alvászavarok

KLGS KLGS F50, F51, G47

a) Itt minõsítendõ a szomnambulizmus, insomniák, hypersomniák, alvási apnoe, narcolepsia,
b) E szakasz alapján csak a kivizsgált narcolepsia, szomnambulizmus, insomnia, hypersomnia, alvási apnoe, minõsít-

hetõ.

I. II. BNO

036 Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform betegségek, Táplálkozási zavarok (kivéve F 43)

1. elsõ minõsítés KLGS KLGS F40–F48

2. ismétlõdõ, mérsékelt tünetekkel KLGS KLGS

3. ismétlõdõ, kezelésre nem javuló, kifejezett tünetekkel E E

a) Itt minõsítendõk a fóbiás, szorongásos rendellenességek (pánik, generalizált szorongás, kevert szorongásos és de-
pressziós zavar), obsessiv, kompulzív zavar, disszociatív (konverziós) zavarok, szomatoform rendellenességek, egyéb
neurotikus rendellenességek (neurasthenia), anorexia, bulimia nervosa.

b) „E” minõsítés csak a farmako és pszichoterápiás lehetõségek kimerítése esetén, zárójelentések, gondozói igazolá-
sok alapján adható. E szakasz alapján csak a kivizsgált anorexia és bulimia minõsíthetõ.

I. II. BNO

037 Személyiség és viselkedészavarok

1. személyiségzavar (a 2. alatt felsoroltak kivételével) KLGS KLGS F60–F69

2. személyiségzavar (érzelmileg labilis, hystrionikus, szorongó,
dependens, nemi identitás-, orientáció zavarai)

KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk azok a személyiségzavarok, melyek nem agyi károsodáshoz járulnak (paranoid,
schizoid, disszociális, érzelmileg labilis, hystrionikus, anancastikus, szorongó, dependens, az éretlen személyiség, nemi
identitás-, orientáció zavarai). Éretlen személyiség esetén a minõsítés „I”.

b) A minõsítéshez objektív anamnesis szükséges (családi, önkormányzati, rendõri, orvosi), pszichiátriai kórházi záró-
jelentés vagy gondozói igazolás.
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I. II. BNO

038 Gyermek és serdülõkorban kezdõdõ viselkedési és érzelmi (emocionalis) rendellenességek

KLGS KLGS F90–F98

a) E szakasz szerint minõsítendõ a gyermekkorban kezdõdõ hyperkinetikus zavar, tic, nem organikus enuresis, dadogás.
b) A még fennálló rendellenesség, csak kórházi vagy gondozói kezelésekrõl készített igazolással minõsíthetõ.

I. II. BNO

039 Lelki (pszichés) fejlõdés zavarai

1. enyhe KLGS KLGS F80–F89

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a beszéd kifejezõ és megértés zavara, olvasás, írás zavar, amely a gyermekkorban
kezdõdött.

b) Az egészségi alkalmasság elbírálásához a kivizsgálásokról, kezelésekrõl igazolás, zárójelentés szükséges melyek
alapján a minõsítés meghozható.

I. II. BNO

040 Súlyos stressz által kiváltott reakció és alkalmazkodási rendellenességek

1. rövid lezajlással A A F43

2. elhúzódó lezajlással KLGS KLGS

3. tartós lefolyással KLGS KLGS

4. sorozatos alkalmazkodási problémák E E

a) E szerint minõsítendõk az abnormis fizikai vagy mentalis stresszre adott átmeneti reakció, a posttraumás stressz za-
var, mely a negatív élményre fellépõ késõi válasz, az alkalmazkodási zavarok, melyek az új életkörülményekhez való al-
kalmazkodás során alakultak ki.

b) Kezelés alatt levõ személy ideggondozói igazolással minõsíthetõ.

I. II. BNO

041 Mentalis retardáció (szellemi visszamaradottság)

1. átlag alatti értelmi képesség (IQ 81–90) KLGS KLGS F70–F79

2. marginális intellektuális mûködés (IQ 71–80) KLGS KLGS

3. jelentõsen átlag alatti intellektuális teljesítmény (IQ 70 és
alatta)

E E

a) Itt minõsítendõk, akiknél az intelligencia mutató 90 alatt van, és a mentalis elmaradást a pszichológiai exploráció is
megerõsíti, illetve a szituatív ismereti fogyatékosságok (aluliskolázottak valódi mentális retardáció nélkül).

b) Az egészségi alkalmasság elbírálásához intelligencia teszt, és amennyiben az IQ értelmi fogyatékosságra utal, pszi-
chológiai exploráció szükséges.

I. II. BNO

042 A központi idegrendszer gyulladásos betegségei

1. maradványtünet nélkül A A G00–G09

2. súlyos klinikai lefolyás esetén KLGS KLGS

3. maradványtünettel E E

a) Itt minõsítjük a meningitis, encephalitis, poliomyelitis, myelitis, intracranialis, intraspinalis tályog, koponyaûri, ge-
rinccsatornai phlebitis, thrombophlebitis eseteit.

b) Az egészségi alkalmasság elbírálásakor, amennyiben maradvány tünetek vannak a zárójelentés alapján hozható
meg a minõsítés.
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I. II. BNO

043 A piramis pályákon kívüli (extrapiramidalis) rendszer betegségei

E E G20–G26

a) E szakasz szerint minõsítendõ a Parkinson kór, a másodlagos parkinsonizmus, a törzsdúcok egyéb elfajulásos meg-
betegedései, tonuszavarok, tremor, chorea, myoclonus, tic, egyéb mozgási rendellenességek. Gyógyszer okozta extrapy-
ramidalis mozgászavarok.

b) Gyógyszer indukálta mozgászavarok esetén a minõsítés „I”.

I. II. BNO

044 A központi idegrendszer elfajulásos (degenerativ) betegségei és egyéb zavarai

E E G10–G13
G30–G32
G80–G83
G90–G94

a) E szakasz szerint minõsítendõk a Hungtinton chorea, az öröklõdõ ataxiák, a motoneuron megbetegedések. Egyéb
egy végtagi, fél és kétoldali bénulások, ha a kórok ismeretlen. Az autonom idegrendszer rendellenességei, toxikus encep-
halopathiák.

b) Az egészségi alkalmasság orvosi igazolás és a neurológiai kivizsgálásról szóló zárójelentés alapján bírálható el

I. II. BNO

045 A gerincvelõ betegségei

E E G95, G99

a) Itt minõsítendõ a syringomyelia, a gerincvelõ éreredetû bántalmai, spondylotikus, daganatos myelopathiák.
b) Az egészségi alkalmasság elbírálásához a neurológiai kivizsgálásról igazolás szükséges.

I. II. BNO

046 A központi idegrendszer elvelõtlenedési (demyelinizátiós) betegségei

E KLGS G35–G37

a) E szakasz szerint minõsítendõ a Sclerosis multiplex, neuromyelitis optica, egyéb demyelinizációs megbetegedés.
b) Az egészségi alkalmasság elbírálásához neurológiai osztályon történt kivizsgálás eredménye szükséges.

I. II. BNO

047 Epilepszia

1. gyógyszerszedés nélkül évek óta tünetmentes A A G40, G41

2. alkalmi epilepsiás roham KLGS KLGS

3. epilepsia, ritka rosszulléttel, gyógyszerrel befolyásolható
forma

E E

4. gyakori rosszullét, gyógyszerrel nem rohammentes E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a generalizált, fokális epilepsia bármely formája és az alkalmi epilepsiás roham.
b) Az egészségi alkalmasság minõsítése a kórházi zárójelentés, és gondozói igazolás alapján végezhetõ el. Az egy év-

nél régebbi alkalmi epilepsziás roham minõsítése „I”.

I. II. BNO

048 Migrén és egyéb fejfájás formák

1. aura nélküli migrén, tenziós fejfájás ritka rohamokkal,
különleges fejfájás forma

A A G43, G44

2. migrén aurával, elsõdleges fejfájások gyakori rohamokkal,
cluster fejfájás

KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk az elsõdleges fejfájások (migrén, cluster, tenziós, különleges fejfájás formák).
b) Az egészségi alkalmasság minõsítésekor a fejfájás centrumban kivizsgált, aurával járó migrén, cluster fejfájás mi-

nõsítése „E”, más esetben „A”.

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1263



I. II. BNO

049 Agyi bénulás tünetcsoport (szindrómák), az idegrendszer egyéb rendellenességei

E E G80–G83
G90–G99
Q85

a) E szakasz szerint minõsítendõ a csecsemõkori agyi bénulás, az autonom idegrendszer rendellenességei, egyéb agyi
és gerincvelõi rendellenességek, neurofibromatosis és más fakomatosisok.

b) Az egészségi alkalmassági minõsítés egyértelmû neurológiai tünet esetén, illetve szakorvosi kivizsgálás dokumen-
tációja alapján hozható meg.

I. II. BNO

050 Agyidegek betegségei

1. maradványtünet nélkül A A G50–G53

2. maradványtünettel, tartós fennállás E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk az agyidegek bénulása, gyulladása, neuralgiája.
b) Az egészségi alkalmasság minõsítése, egy évnél régebbi neurológiai tünettel járó folyamat esetén „E”, egyébként

„I”.

I. II. BNO

051 Ideggyök és idegfonat (plexus) rendellenességek

1. kezelésre jól reagál, maradványtünet nélkül gyógyul A A G54, G55

2. gerincmûtét utáni állapot maradványtünet, illetve functiózavar
nélkül

KLGS A

3. mûtétet nem igénylõ rendellenesség, és gerincmûtét utáni
állapot, maradványtünettel, functiókárosodással

E KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk a plexus brachialis és a lumbo sacralis rendellenességek, a gyöki kompressziók da-
ganatos megbetegedésekben, és porckorong betegségben, és annak mûtéte utáni állapotok.

b) Az egészségi alkalmasság elbírálása során a gyöki tünetekkel járó radiológiailag, elektrofiziológiailag igazolt ese-
tekben „E” minõsítés hozható.

I. II. BNO

052 Az idegek elfajulásos károsodása (mono és polyneuropathiák) és a perifériás idegrendszer egyéb rendellenességei

1. enyhe defektussal, mérsékelt funkciózavarral KLGS KLGS G56–G59
G60–G64

2. végleges maradvánnyal, kifejezett funkciózavarral E E

a) Itt minõsítjük a kiváltó októl függetlenül a perifériás idegkárosodásokat és az alagút syndromákat.
b) Az egészségi alkalmasság minõsítésekor a fennálló állapot a megítélés alapja, nem végleges állapot esetén „I” mi-

nõsítés is adható.

I. II. BNO

053 Az izomzat betegségei

1. enyhe, a funkciót jelentõsen nem befolyásoló forma KLGS KLGS G70–G73

2. jelentõs funkciózavarral E E

a) Itt minõsítjük a myasthenia gravist és az egyéb myoneuralis rendellenességeket, az elsõdleges immunbetegségeket,
myotoniákat, a periodikus bénulást, a gyulladásos myopathiákat.

b) A minõsítés meghozatalakor a kivizsgált betegek alkalmatlanok „E”, kivizsgálás elõtt „I” minõsítés adandó.
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Érzékszervek betegségei (054–074)

I. II. BNO

054 A szemgolyó és az üvegtest betegségei

1. látásromlást nem okozó szemsérülés maradványtünetekkel KLGS KLGS H43–H45

2. áthatoló szemsérülés utáni állapot, visszamaradt el nem
távolítható idegentesttel

E E

3. gyulladásos és degeneratív állapotok E E

a) Itt minõsíthetõk az endophtalmitis purulenta és egyéb endopthalmitis, a bulbus degeneratív és elfajulásos állapotai,
üvegtesti vérzés, borússág. Áthatoló szemsérülés után visszamaradt fém vagy nem fémes idegentest. A látásromlást oko-
zó szemsérülések minõsítése a látóélesség (061. szakasz) alapján történik.

b) A szemben elhelyezkedõ el nem távolítható idegentestek pontos helyét Comberg–Sweet-röntgen és/vagy CT alap-
ján kell meghatározni.

c) Az 1-es alszakasz szerint „A”-nak minõsítjük a látásromlást nem okozó, maradványtünet nélkül gyógyult szemsé-
rülést.

I. II. BNO

055 Az ideghártya leválása és defektusai

1. eredményes kezelés esetén, látásromlás nélkül KLGS KLGS H33

2. nem véglegesen kialakult mûtét utáni állapot E E

3. eredménytelen kezelés után E E

a) Itt minõsíthetõ az ablatio retinae a retina sérülésével és a retina sérülése nélkül, retinasérülés ablatio nélkül, retinos-
chisis és cysta retinae.

b) Szemfenék, látótér, látásélesség vizsgálata, hármastükör vizsgálat, UH B scan.
c) Az elsõdleges látóhártyaleválás eredményes mûtét után is „E” minõsítést kell alkalmazni. Másodlagos leválás az

alapbetegség (sérülés, érproliferatio stb.) szerint értékelendõ.

I. II. BNO

056 Az ideghártya, a szaruhártya, sugártest és érhártya (uvea), szivárványhártya és inhártya idült vagy kiújuló gyulladásos
megbetegedései és elfajulásai

1. enyhe vagy kiújulásra nem hajlamos KLGS KLGS H15,
H19–H22,
H30–H32,
H34–H36

2. súlyos idült elváltozások E E

a) Itt minõsíthetõ a retinopathia diabetica, retina érelváltozásai, degeneratio et dystrophia retinae, chorioretinitis, iritis,
iridocyclitis, scleritis, episcleritis.

b) Szemfenék réslámpa vizsgálat, a csak farkasvaksággal járó elfajulás esetén látótér és adaptatios vizsgálat, szükség
esetén fluorescein angiographia, hármastükör vizsgálat.

c) Ha heveny vagy félheveny gyulladásos folyamat gyógytartama meghaladja a 2 hónapot, „I” minõsítés adható.

I. II. BNO

057 Zöldhályog

1. látótérkiesés nélkül KLGS KLGS H40

2. zavaró látótérkieséssel E E

a) Itt minõsíthetõ a határeset glaucoma, a nyílt zugú glaucoma, az elsõdleges zárt zugú glaucoma, egyéb betegségek-
hez társult glaucoma.

b) Szemnyomásmérés, hármas tükrözés, a szemnyomás napszaki ingadozásának a megállapítása, az ún. tensiogörbe
felvétele, a látótér és a látóélesség vizsgálata.

c) A glaucoma kórismét csak kórházi kivizsgálás alapján lehet elfogadni.
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I. II. BNO

058 Szürkehályog, a lencse egyéb betegségei

1. egyik szemen, javítható esetben KLGS KLGS H25–H27

2. mindkét szemen E E

a) Itt minõsíthetõ a cataracta, dislocatio lentis, subluxatio és luxatio lentis, mûlencse beültetése utáni állapot.
b) Pupilla tágítás utáni, tükörrel végzett átvilágítás, réslámpa vizsgálat.
c) Az egészségi alkalmasság elbírálásához mérlegelni kell a javíthatóság mértékét is (lásd 061. szakasz).

I. II. BNO

059 Alkalmazkodási hibák

1. eredményes kezelés után KLGS KLGS H52

2. eredménytelen kórházi kezelés után E E

a) Itt minõsíthetõ az ophthalmoplegia interna totalis, az alkalmazkodás bénulása, az alkalmazkodás görcse.
b) A fénytörés meghatározása tükrözéssel (sciascopia), az accomodatio és a convergentia vizsgálata, accomodatios

görcs esetén accomodatio bénítás (legalább három nap), belgyógyászati és ideggyógyászati szakvélemény.
c) Az alkalmazkodás tartós görcse esetén kórházi kivizsgálás szükséges, amennyiben az elváltozást más betegségek

váltották ki, az egészségi alkalmasságot az alapbetegségnek megfelelõen kell elbírálni.

I. II. BNO

060 Színlátás zavarai

1. színlátás enyhe zavara (anomal) A A H53.5

2. színlátás kifejezett zavara (anop) KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ a színlátás kifejezett zavara (anop, anomal).
b) A színlátást a közhasználatban levõ polychromaticus táblákkal kell vizsgálni, amennyiben a színtévesztés foka nem

állapítható meg, anomaloscopos vizsgálat szükséges.
c) A színtévesztés ellenjavallja a katonai szolgálatot, kivéve a feltüntetett beosztásokat. (pénzügyi, hadtáp, egészség-

ügyi, fegyverzeti, humánszolgálati és személyügyi nyilvántartó szerveknél, az adminisztratív munkakörökben, a köz-
gazdasági, jogi szakképzettséghez kötött beosztásokban.

I. II. BNO

061 A látóélesség csökkenése

1. nyers visus 0,9–1,0, illetve 0,8–1,0 A A H52–H54

2. szemüveggel javítva 0,7–1,0, illetve 0,1–1,0 KLGS KLGS

3. szemüveggel javítva 0,3–0,6, illetve 0,1–1,0 KLGS KLGS

4. egyik szem hiánya vagy gyakorlati vaksága fényérzéstõl
0,08-ig

E E

5. szemüveggel javítva mindkét szemen kevesebb mint 0,3 E E

a) Ezen szakasz szerint minõsülnek a fénytörési rendellenességeken kívül az amblyopia, a nystagmus, a törõközegek
állandó homálya vagy a szemfenék tartós elváltozása okozta látóélesség csökkenés.

b) A látóélesség Kettesy tábla alapján történõ vizsgálata. Anisometropia esetén a látóélességet a gyakorlatilag elvisel-
hetõ binocularis javítással határozzuk meg. A fénytörési hiba fokát skiaskopia és/vagy refraktométer segítségével is meg
kell határozni. Vitás esetekben szükséges az alkalmazkodás bénítása.

c) A szemészeti alkalmasságot minden esetben – kontaktlencse viselés esetén is – szemüveg nélkül és szemüveggel
kell meghatározni. A látóélesség megadott értékét a lehetõ legjobb javítással kell érteni. A legjobb javítás mértéke a job-
bik szemre vonatkozik, a gyengébb szem látóélességét a még elfogadható javítással kell figyelembe venni. A két szem
között maximum 3,0 D különbség lehet.

Az egészségi alkalmasságot az így korrigálható visus alapján kell eldönteni.
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I. II. BNO

062 A szaruhártya és a kötõhártya kiújuló gyulladásos megbetegedései és elfajulása

1. felszínes gyulladás ritka recidivák esetén A A H10–H13
H16–H19

2. hypertrophiaval, járó idült kötõhártya-gyulladás, gyakran
recidiváló gyulladás

KLGS KLGS

3. a szaru ismétlõdõ mély gyulladása vagy progrediáló
degeneratív elfajulása

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a keratitis, ulcus corneae, keratoconjunctivitis, opacitas corneae, dystrophia corneae
hereditaria, keratoconus, keratoglobus és a cornea egyéb betegségei, conjunctivitis, pterygium, a kötõhártya degeneratív
elváltozásai.

b) A kötõhártya (tarsalis, bulbaris és az áthajlás), a szaruhártya (felszín, állomány, görbület, érzékenység) és gyulladás
esetén a kötõhártya váladékából készült kenet, bacteriumtenyésztés, antibiogramm vizsgálat.

c) A recidiváló esetekben ismételt kórházi kivizsgálás és kezelés szükséges.

I. II. BNO

063 A szemhéjak gyulladásai

1. fekélyes kiújulásra hajlamos szemhéjszélgyulladás
eredményes kezelés után

A A H00, H01

2. kezelésnek ellenálló és/vagy pillaszõrök elpusztulásával járó
esetek

KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ a blepharitis és a szemhéjak egyéb mély gyulladásai, a szemhéj parazitás, fertõzéses
és nem fertõzéses, valamint torzulást eredményezõ bõrbetegségei.

b) A szemhéjgyulladást elõidézõ tényezõk – baktériumok, vírusok, fizikai és kémiai ártalmak – meghatározása (te-
nyésztés, bõrgyógyászati szakvélemény).

I. II. BNO

064 A szemhéj egyéb betegségei

1. mûtéttel javítható, enyhe, látásromlást nem okozó esetek A A H02, H03

2. mûtéttel javítható, látásromlást okozó esetek KLGS KLGS

3. mûtéttel nem javítható esetek E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a szemhéj entropium és trichiasis, ectropium, lagophthalmus, a szemhéj ptosisa és
mûködését érintõ egyéb zavar, a szemhéj és a periocularis terület degeneratív betegségei.

b) A szemhéjak és szemrés vizsgálata.
c) A mûtét utáni állapotok mérsékelt látásromlással ugyancsak a 2-es alszakasz szerint minõsülnek. Jelentõs látásrom-

lás esetén a minõsítés a 061. szakasz szerint történik.

I. II. BNO

065 A könnyszervek betegségei

1. gyógyítható esetekben A A H04,
H06.0

2. nem gyógyítható esetekben E E

a) E csoportba sorolandók az elvezetés akadályozottsága következtében fellépõ makacs könnycsorgás, valamint a szá-
razszem syndroma. Gyógyíthatónak tekinthetõ a könnyutak szûkülete, a könnypontok rendellenes állása, heveny vagy
idült könnytömlõgyulladás. Gyógyíthatatlannak tekinthetõ a könnytömlõ hiánya, vagy a könnyutak olyan fokú hegese-
dése, mely kórházban korszerû módszerekkel sem befolyásolható.

b) A könnyutak átfecskendezése és szondázása, szükség esetén a könnyutak röntgenvizsgálata.
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I. II. BNO

065 A könnyszervek betegségei

1. eredményes kezelés esetén látásromlás nélkül A A H05,
H06.1–H06.3

2. eredménytelen kezelés és súlyos látásromlás esetén E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk az orbita heveny és idült gyulladásai, az endokrin és egyéb exophthalmus, az orbita
deformitásai, enophthalmus, az orbita áthatoló sérülése után visszamaradt idegentest.

b) Látóélesség és látótér, az orbita és a melléküregek röntgenvizsgálata, a szemgolyó protrusió (Hertel) dislocatio és
mozgáskorlátozottság vizsgálata Hess-táblán, szükség esetén orbita CT.

c) Eredménytelennek tekinthetõ a gyógykezelés, ha a szemen szövõdmény lép fel vagy fellépése várható.

I. II. BNO

067 A látóideg és látópálya betegségei

1. látásromlás és látótérkárosodás nélkül KLGS KLGS H46–H48

2. látásromlással és látótérkárososodással E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az oedema papillae, atrophia nervi optici, neuritis nervi optici, neuritis retrobulbaris,
neuropathia nervi optici, a látópályák egyéb megbetegedése.

b) A látóélesség, látótér, szemfenék, fúsiós frekvencia, mindkét szemen külön végzett színlátás vizsgálat, neurológiai
szakvélemény, szükség esetén VEP, CT, carotis Doppler, esetleg MRI.

I. II. BNO

068 Kancsalság és a mindkét szemhez tartozó (binokularis) szemmozgások egyéb zavarai

1. kísérõ kancsalság A A H49–H51,
H55

2. szemmozgató izmok bénulása zavaró kettõsképek nélkül KLGS KLGS

3. szemmozgató izmok bénulása zavaró kettõsképekkel E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a strabismus, heterotropia intermittens, heterophoria, a conjugált szemmozgás bénu-
lása vagy görcse, a convergentia fokozódása vagy elégtelensége, a szemmozgás deviatiojának elégtelensége, ophthal-
moplegia, irreguláris szemmozgások (nystagmus).

b) Részletes kettõskép elemzés Hess táblán dokumentálva, perimetriás eljárás, a phoriák vizsgálata Maddox módszere
szerint, szükség szerint myographia.

c) A manifesztálódott phoriák esetében részletes kivizsgálás, az alapbetegség felderítése és ez alapján történõ minõsí-
tés szükséges. Kísérõ kancsalság esetén a látóélesség szerint bírálandó el a II. rovatban.

I. II. BNO

069 A külsõ fül betegségei

1. therápiára resistens, ekzematizált külsõ hallójáratgyulladás A A H60–H62

2. alaki torzulások, hallásromlással KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ a perichondritis cartilaginis auriculae, a külsõfül fertõzései (erysipelas, herpes, impe-
tigo, furunculosis meati acustici externi, otitis externa, cholesteatoma et ekzema auris externae), a fülkagyló szerzett de-
formitása, collapsus et exostosis canalis acustici externi.

b) Fülészeti vizsgálat, otoscopia, szükség esetén a külsõ hallójáratot szûkítõ betegségeknél hallásvizsgálat, esetleg rtg.
felvétel.

c) Minõsítést csak a súlyosabb, recidiváló fertõzések, jelentõs alaki torzulások és halláskárosodást elõidézõ esetek
igényelnek. „E” minõsítés csak a már mûtéttel sem megoldható külsõ hallójárat-szûkület esetén adható, mikor az audio-
metriás vizsgálattal 30 dB vagy ennél nagyobb hallásveszteség mérhetõ.
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I. II. BNO

070 A középfül nem gennyes gyulladásai és az Eustach-kürt betegségei

1. jó gyógyhajlammal A A H65, H68,
H69

2. elhúzódó lefolyás, átmeneti hallásromlással KLGS KLGS

3. elhúzódó lefolyás, tartós halláskárosodással KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ az otitis media acuta nonsuppurativa, otitis media chronica (serosa, mucoides, aller-
gica, exudativa), salpingitis tubae Eustachii, az Eustach kürt elzáródása és egyéb betegségei.

b) Otoscopia, rhinoscopia anterior és posterior, epipharyngoscopia, a fülkürt katheteres átfúvása és az átfúvási hang
értékelése, Schüller rtg., tympanometria, esetleg próba paracentesis, ismételt átfúvások és controll hallásvizsgálat.

I. II. BNO

071 Középfül, csecsnyúlvány és dobhártya idült gennyes gyulladásai és egyéb betegségei

1. egyszeri heveny gyulladásos esetekben, teljes gyógyulás és
teljes hallás esetén

A A H66
H70–H74

2. szövõdménymentes esetek és radicalis, valamint hallásjavító
mûtét utáni állapot

KLGS KLGS

3. szövõdményekkel járó esetek, recidiva KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ az otitis media acuta et chronica suppurativa, mastoiditis acuta etchronica, perforatio
membranae tympani, tympanosclerosis, a középfül adhaesiv betegségei, a hallócsontok egyéb szerzett rendellenességei,
a középfül és a csecsnyúlvány cholesteatomája, radicalis fülmûtét, tympanoplastica és stapedectomia utáni állapot.

b) Otoscopia, a dobhártya elváltozás microscopos vizsgálata, hangvilla vizsgálat, audiometria, Schüller rtg., rhinosco-
pia, epipharyngoscopia, szükség szerint, zárt dobüreg esetén tympanometria, cholesteatomas középfülgyulladásnál si-
poly tünet vizsgálata.

c) Otitis media chronica mesotympanalis formája konzervatív kezeléssel gyógyult esetében, a gyakori recidíva miatt,
valamint stapedectomia utáni állapot esetén mivel a mûtét után a középfül zajvédelme hiányzik a stapes-mûködés hiá-
nyában indokolt az „E” minõsítés.

I. II. BNO

072 Szédüléses állapotok és az egyensúlyszerv egyéb zavarai

1. jó gyógyhajlamú esetek, maradványtünetekkel KLGS KLGS H81–H83

2. Meniére betegség (kezelésre resistens) E E

3. tartós labyrinthusmûködési zavar, mely gyógykezelésre nem
reagál (kinetosis)

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a Méniére betegség, benignus paroxysmalis vertigo vagy nystagmus, neuronitis ves-
tibularis, centralis positionalis nystagmus, labyrinthitis, a labyrinthus fistulája és sikeres mûtét utáni állapota, a labyrint-
hus mûködésének egy- vagy kétoldali kiesése, a labyrinthus hypersensitivitása, kinetosis.

b) Anamnesis felvétele, a szédüléses rohamok pontos értékelése, otoscopia, audiometria: küszöb és küszöb feletti
vizsgálatok, Schüller, Stenvers, nyaki gerinc rtg. Otoneurológiai: spontán tünetek vizsgálata ENG-vel, a labyrinthus for-
gatásos és kalóriás ingerlése, szükség esetén neurológiai, szemészeti és rheumatológiai vizsgálat, kiegészítõ rtg. felvétel,
kétirányú koponya CT és kórházi kivizsgálás.

c) A 2. alszakaszba soroljuk a kifejezett Méniére betegséget, amelyre a rohamokban jelentkezõ és fülzúgással járó szé-
düléses és perceptios jellegû – a roham alatt erõsen romló – halláscsökkenés a jellemzõ. Diagnosisa felállítható, ha glyce-
rines dehydrálás után legalább 3 frekvencián 10 dB-es vagy ennél nagyobb hallásjavulás mérhetõ. Oki kezelése nem
megoldott, tüneti kezelése mellett bármikor jelentkezhet Méniéres roham. A 3-as alszakaszhoz tartozik a mozgásbeteg-
ség, a kinetosis. A kinetosis gyanúja esetén otoneurológiai vizsgálat szükséges. 1/I. szerint kifejezett maradványtünetek
esetén „I” is adható.
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I. II. BNO

073 A belsõ fül gócos kötõszövetes, csontos elfajulása (Otosclerosis)

1. enyhe KLGS KLGS H80

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az otosclerosis.
b) Otoscopia, Weber, Rinne, Gelle, audometria, tympanometria: dobüregi nyomás mérése, tympanogramm, stapedius

reflex vizsgálata, esetleg dobhártya mozgathatóságának vizsgálata pneumaticus tölcsérrel, tuba átfúvás, utána hallás-
vizsgálat controll.

c) Az otosclerosis progrediáló folyamat, ezért enyhe formája is az I. rovatokban „ KLGS „ minõsítést, súlyos formában
„E” minõsítést igényel.

I. II. BNO

074 Halláscsökkenés

Egyoldali:

1. I. fokú A A H83
H90–H93

2. II. fokú KLGS KLGS

3. III. fokú KLGS KLGS

4. IV. fokú KLGS KLGS

Kétoldali:

5. I–I. fokú KLGS KLGS

6. I–II., II–II., I–III., II–III., I–IV. fokú KLGS KLGS

7. III–III., II–IV., III–IV., IV–IV. fokú E E

I. fokú: 0–30 dB, mérsékelt halláscsökkenés
II. fokú: 31–60 dB, kifejezett nagyothallás
III. fokú: 61–90 dB, súlyos nagyothallás
IV. fokú: 90 dB felett, gyakorlatilag süket
A hallás elbírálásánál a beszéd megértése a döntõ.
20 dB = 4 m sb
30 dB = 2 m sb
40 dB = ac. sb
40 dB-nél rosszabb, vagy magas hangfrequentiánál is meglévõ küszöbérték-csökkenés esetén a súgott beszédet nem

hallja.
a) E szakasz szerint minõsítendõ a presbyacusis, múló ischaemiás süketség, a fül zajtraumája, zaj okozta hallásvesz-

tés, a hallás hirtelen elvesztése, a vezetéses hallás elvesztése, sensorineuralis surditas, kevert típusú süketség, süketné-
maság.

b) Otoscopia, hangvilla vizsgálat: Weber, Rinne, küszöbaudiometria, küszöb feletti vizsgálatok, pl. regressios vizsgá-
latok (SISI, Fowler), beszédaudiometria, szükség szerint, féloldali halláscsökkenésnél nagy oldalkülönbség esetén
összehasonlító Stenvers rtg., otoneurológiai vizsgálat, hallásfáradékonyság vizsgálata, neurológiai vizsgálat.

c) A halláscsökkenés fokát súgott beszéd hallás, illetve audiogramm esetén decibel (dB) értékben határozzuk meg. A
megadott értékek irányadók a különbözõ alpontokba való besorolásra, nem lehet azonban a határeseteknél teljes mérték-
ben tekintetbe venni. A besorolás legyen értelemszerû. Külön értékelve a beszédzónában észlelt küszöbértékek csökke-
nését. Az egészségi alkalmasság elbírálásánál ugyanis döntõ jelentõsége van a beszédmegértés vizsgálatának. Az 500,
1000, 2000 Hz-nél kimutatható II. fokú (30–60 dB) halláscsökkenés esetén „E” minõsítés szükséges. Az elbírálás ilyen
esetben csak orr-fül-gége szakorvos véleménye alapján történhet.
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A szív és az erek betegségei (075–093)

I. II. BNO

075 A szív gyulladásos betegségei

1. carditis utáni állapot vitium nélkül KLGS KLGS I00–I02,
I09,
I30–I33

2. heveny, félheveny carditis következményes vitiummal E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a febris rheumatica, vírus és egyéb kóreredetû carditis (endo, myo , pericarditis), bac-
terialis endocarditis,

b) Kórházi osztályos kivizsgálás, RPR, We, teljes vérkép és vizelet, ASO titer, C reaktív protein, LE sejt, haemokultu-
ra sorozatvizsgálata, EKG, terheléses EKG, mellkas rtg., echo cg, szívizom biopsia, góckutatás.

c) Az I–II. rovat szerint 4 éven belül a minõsítés „I”, 4 év után vitium nélkül a gyógyult esetben I. rovatban „KLGS”,
zárójelentések alapján a visszatérõ carditis elbírálása lehet „E”.

I. II. BNO

076 A kéthegyû, a háromhegyû és az aortabillentyû szerzett betegségei

1. szívelégtelenség tünetei nélkül A A I05–I09

2. mérsékelt szívelégtelenség tüneteivel E E

3. súlyos szívelégtelenség tüneteivel E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a stenosis mitralis, insufficientia valvulae mitralis, stenosis aortae, insufficientia aor-
tae, stenosis ostii venosi dextri, insufficientia valvulae tricuspidalis. Mitralis prolapsus syndroma a 175 ös szakasz sze-
rint minõsül.

b) Kórházi osztályos kivizsgálás, RPR, We, teljes vérkép és vizelet, antistreptolysin-titer, LE-sejt, haemokultura soro-
zatvizsgálata, EKG, terheléses EKG, echokardiográfia, mellkas rtg., (szívnagyság, szívconfiguratio).

c) A vitium kórjelzése során a fizikális és echokardiográfiás leleten kívül a kórelõzmény adatait (lezajlott rheumás láz,
tonsillitis follicularisok stb.) is értékelnünk kell.
Systolés zörej esetén gondolni kell functionális eltérés lehetõségére is! Az aorta vitium megítélése szigorúbb, hiszen itt
egy, illetve az elsõ decompensatio már súlyos bal szívfélelégtelenséget jelenthet.

I. II. BNO

077 Magasvérnyomás betegség

1. praehypertensios állapot, hyperkinesis enyhe formája A A I10–I15

2. hypertonia essentiális átmeneti vérnyomás emelkedéssel,
hyperkinesis kifejezett formája

KLGS KLGS

3. hypertonia essentiális tartós vérnyomás emelkedés,
hyperkinesis súlyos formája

KLGS KLGS

4. tüneti és essentiális hypertonia szövõdményes esetei,
mérsékelt functiozavarral

E E

5. tüneti és essentiális hypertonia szövõdményes esetei, súlyos
functiozavarral

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a hypertonia essentialis, hypertonia secundaria, hypertoniás szív és vesebetegség,
hyperkinesis.

b) Hypertóniáról beszélünk, ha a nyugalomban mért vérnyomás három különbözõ alkalommal legalább 1 hetes idõ-
közben mérve meghaladja a 140/90 Hgmm-es értéket. Mérjük meg mind a két karon, sõt a lábon is fekvõ és álló testhely-
zetben. A kórházi osztályos kivizsgálás során, vagy a csapatgyengélkedõn a napokon át mért vérnyomás szélsõ értékeit
fel kell tüntetni a felülvizsgálati táblázaton.
We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, Se Na, K, Ca, P húgysav, vizeletbacteriológia, VMA, EKG, 24 órás vér-
nyomás monitorozás, mellkas rtg., hasi UH, szemfenék vizsgálata, sz. sz. vizeletkoncentrálás, creatinin clearance, aldos-
teronürítés, vizelet pressoraminok, Histamin vagy Regitin-próba, renalis angiographia, radiorenographia, vesék szepa-
rált vizsgálata, vese tûbiopsia, echo cg , ABPM, Holter vizsgálat.

c) Terheléses EKG vizsgálattal tisztázhatók a megengedett fizikai terhelések. Praehypertensio jelének tekinthetjük, ha
terhelésre a vérnyomás a normális felsõ határát meghaladja és csak lassan normalizálódik. A praehypertensiós jeleket
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komolyabban értékeljük és 077.2 alszakasz szerint minõsítjük, ha a családban már több hypertensiós beteg van, illetve
volt.

Ugyanitt minõsítjük az átmeneti és a jól kezelhetõ tartósan emelkedett vérnyomás eseteit. 100 Hgmm vagy annál ma-
gasabb diastolés érték a vérnyomás-emelkedés tartós voltára utal. Ha a tartósan emelkedett vérnyomás gyógyszeres ke-
zelése során idõnként magasabb vérnyomásértéket mérünk, vagy sok mellékhatást és panaszt észlelünk, továbbá ha már
kimutathatók a hypertensio szervi szövõdményei (agy, szem, szív, vese), I–II. rovat szerint „E” minõsítési döntés indo-
kolt. Az egészségi alkalmasság elbírálása csak kórházi megfigyelés, illetve kezelés után engedhetõ meg. A sorozóorvos
a hypertonia megállapításánál 3 hónapnál nem régebbi igazolást fogadhat el.

I. II. BNO

078 Vérellátási (Ischaemiás) szívbetegség

1. EKG eltérés angina pectoris nélkül (silent ischaemia) E E I20–I25

2. koszorúserek elmeszesedése okozta stabil effort angina
pectoris EKG eltéréssel

E E

3. szívizominfarctus utáni állapot stenocardia és decompensatio
nélkül

E E

4. koszorúserek elmeszesedése okozta angina pectoris és akut
ischaemiás szindróma

E E

5. szívizominfarctus utáni állapot stenocardiával és
decompensatioval vagy szívaneurysma

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a stabil effort angina pectoris, néma (silent) ischaemia, variáns angina pectoris
(Prinzmetal angina), instabil angina pectoris, akut ischaemiás szindróma, myocardiális infarctus, aneurysma cordis.

b) Rutinvizsgálatok, rizikófaktorok, CK, CK MB enzym, SGOT, SGPT, LDH1/LDH2 hányados, EKG, terheléses
EKG, echokardiografia, cardiológiai mellkasfelvétel, coronarographia (csak mûtéti indikáció felállítása céljából).

I. II. BNO

079 A tüdõ keringés betegségei

1. heveny pulmonalis szívbetegség utáni véglegesen gyógyult
állapot functiokárosodás nélkül

KLGS KLGS I26–I28

2. heveny pulmonalis szívbetegség utáni állapot, mérsékelt
functiokárosodással, vagy idült pulmonalis szívbetegség
a jobb kamra decompensatioja nélkül

E E

3. heveny pulmonalis szívbetegség utáni állapot súlyos
functiokárosodással, vagy idült pulmonalis szívbetegség
a jobb kamra decompensatioja esetén

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a cor pulmonale acutum, embolia pulmonum, hypertensio pulmonalis idiopathica,
cor pulmonale chronicum, a pulmonalis keringés egyéb zavarai.

b) Kórházi osztályos kivizsgálásról zárójelentés, rutinvizsgálatok, Se. bilirubin szint, SGOT, SGPT, LDH, EKG,
mellkas rtg., tüdõscintigraphia, a respiratios insufficientia kimutatása vérgáz analitikai és légzésfunctios vizsgálatokkal,
alvadási faktorok, echo cg.

c) Tüdõembólia lezajlása után functiokárosodás nélküli esetben is az I–II. rovatok szerint szigorúbb elbírálás szüksé-
ges. Mûtét vagy baleset utáni embólia, vagy vetélés utáni embólia enyhébb megítélés alá eshet.

I. II. BNO

080 Szívizombántalom

1. mérsékelt functiozavarral KLGS KLGS I42

2. súlyos functiozavarral E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a primaer és szekunder cardiomyopathiák.
b) Rutinvizsgálatok, SGOT, SGPT, gamma GT, EKG, terheléses EKG, echokardiográfia, mellkas rtg.
c) Dilatativ cardiomyopathia progresszív jellegénél fogva szigorúbb elbírálás alá esik, mint a hypertrophiás.
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I. II. BNO

081 A szív ingerképzési és ingervezetési zavarai

1. enyhe formák KLGS KLGS I44–I49

2. kp. súlyos formák E E

3. súlyos formák E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az atrioventricularis block, bal és jobb Tawara szár block, bal anterior hemiblock, bal
posterior hemiblock arborisatios block, sinoatrialis és sinoauricularis block, WPW syndroma, LGL syndroma, supra-
ventricularis paroxysmalis tachycardia, ventricularis paroxysmalis tachycardia, auricularis fibrillatio és flutter, ventricu-
laris fibrillatio és flutter, extrasystolia, sinus ritmuszavar.

b) Arrhythmia jellegére utaló részletes anamnesis, az arrhythmia elõtti életszakaszban alkalmazott gyógyszeres therá-
piának a tisztázása, EKG, elektrofiziológiai vizsgálat (sz. sz. terheléses vagy Holter monitoros).

c) Az ingerképzési ingervezetési zavar súlyosságának megítélésénél mindenek elõtt az etiológiát és a therápia haté-
konyságát kell mérlegelni. A congenitalis eredetû zavarok enyhébb elbírálást igényelnek. A súlyos formák elbírálása ké-
tes esetekben csak cardiologiai szakvélemény alapján történhet.

081.1. szerint minõsítendõk: LGL syndroma, szövõdménymentes WPW syndroma, sinus coronarius rhytmus, intra-
ventricularis intrauricularis interauricularis vezetési zavar, sinus bradycardia, ritkán fellépõ nodalis rhythmus, monotop
pitvari extrasystolia, bal post. hemiblock, jobb Tawara szár block, tartósan (évekre) megszüntethetõ „magányos” csak az
anamnesisben szereplõ pitvar fibrillatio.

081.2. szerint minõsítendõk: ritka és rövid ideig tartó supraventricularis és atrioventricularis nodalis (av junctionalis)
paroxysmalis tachycardia, gyakori nodalis rhytmus (vándorló ingerképzés), bal anterior hemiblock, elvétve rendszerte-
lenül és a vulnerabilis fázison kívül jelentkezõ monotop kamrai extrasystolia, bal posterior hemiblock, elsõ fokú AV
block rendszeres ellenõrzés mellett.

081.3. szerint minõsítendõk: gyakori és hosszabb ideig tartó supraventricularis és atrioventricularis nodalis (av junc-
tionalis) paroxysmalis tachycardia, ventricularis tachycardia, arborisatios block, bifascicularis block, trifascicularis
block, másodfokú és pacemakerral corrigált harmadfokú AV block, rendezett, halmozott, a vulnerabilis fázisban jelent-
kezõ, vagy polytop kamrai extrasystolia, sérült sinus syndroma, tartósan nem szüntethetõ paroxysmalis és chronikus
pitvarfibrillatio, sinuauricularis block.

I. II. BNO

082 Szívelégtelenség

1. rejtett elégtelenség esetén KLGS KLGS I50

2. mérsékelt elégtelenség tüneteivel E E

3. súlyos elégtelenség tüneteivel E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a pangásos szívelégtelenség, jobb szívfél elégtelenség, bal szívfél elégtelenség (asth-
ma cardiale, balkamra elégtelenség, oedema pulmonum acutum).

b) Kórházi osztályos kivizsgálás zárójelentése, rutinvizsgálatok, Se. kreatinin, UN, EKG, terheléses EKG, Holter mo-
nitoros EKG, echo cg, coronarográfia, mellkas rtg., testsúly.

c) 082.1. szerint kell minõsíteni a csak nehéz testi munkára jelentkezõ és a munka iramának csökkentésére gyorsan
múló decompensatios tünetek esetén.

082.2. szerint minõsítendõk a normális, megszokott munkakörben is egy bizonyos idõ múlva estére decompenzálódó
betegek.

082.3. szerint minõsítendõk a munka nélküli, de fent járó életmód mellett is decompenzált, valamint a teljes nyuga-
lomban fekve is decompenzált betegek.

I. II. BNO

083 Szívmûtét utáni állapotok, valamint rosszul meghatározott szívbetegségek és szövõdmények

1. enyhe formák KLGS KLGS I51, I97

2. kp. súlyos formák E E

3. súlyos formák E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a szívmûtét utáni functionalis zavarok, postcardiotomiás syndroma, myocarditis
(arteriosclerosis említésével), degeneratív szívizombántalom (arteriosclerosis említésével), arteriosclerosis cardiovas-
cularis, cardiomegalia, chorda tendinea szakadása, szemölcsizmok szakadása.
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b) Lásd az elõzõ szakasz elõírt vizsgálatait.
c) Cardiomegalia vagy szívmûtét utáni állapotának minõsítése teljes panaszmentesség esetén lehet „KLGS”. A felül-

vizsgálati táblázaton fel kell tüntetni az elvégzett szívmûtét fajtáját. A zárt mûtétek közül a pitvari és kamrai sövény zárá-
sa, a ductus Botalli persistens megszüntetése az esetek nagy részében teljes gyógyulást eredményez, ezért enyhébb elbí-
rálás ajánlott. A nyitott vagy motoros mûtéteknél a coronaria bypass esetén mindig sorsdöntõ a nem operált ágak állapota
(coronarographia), továbbá a szívizom károsodása (ventriculographia). A billentyûpótlással járó mûtétek utáni állapot
szigorúbban ítélendõ meg, mert a mûtétek már a NYHA szerinti II–III. stádiumban történnek. Commissurotomia utáni
állapot minõsítése „E”.

I. II. BNO

084 A központi idegrendszer keringési zavarai

1. múló mûködési zavarok, nem organicus (reflexes) eredettel KLGS KLGS I60–I69
G45, G46

2. ismétlõdõ organicus eredetû múló mûködési zavarok E E

3. tartós defectussal E E

a) Itt minõsítjük a nyaki verõerek, agyi erek szûkületét, elzáródását, thrombosisát, illetve az emiatt fellépõ kórképeket,
a subarachnoidális vérzéseket, agyi embóliát, thrombosist stb., valamint az általános tünetekkel járó agyérelmeszese-
dést, a hypertensiv encephalopathiát, az agyi aneurysmákat, az arteritis cerebralist, Moyamoya betegséget és a cerebrális
vénás sinusok thrombosisát, valamint a TIA-t.

b) Neurológiai osztályos kivizsgálás zárójelentése, Doppler, sz. sz. angiographia, CT, laboratóriumi vizsgálatok,
a differenciáldiagnosishoz szükséges mértékben.

c) A 084.1., illetve 084.2. szerint minõsítendõk az intermittaló keringési zavarok, Barre Lieou és pseudo menier synd-
romák, a localisalható vasomotoros zavarok, az ismétlõdõ collapsusok, steel syndromák.

I. II. BNO

085 Érelmeszesedés

1. keringési zavar nélkül KLGS KLGS I70

2. az érintett szerv mérsékelt keringészavarával E E

3. az érintett szerv súlyos keringészavarával, vagy veszélyes
localisatio esetén

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az arteriosclerosis, atheroma, endarteritis obliterans, az aorta, a vesék verõerei, a vég-
tagok verõerei, egyéb verõerek arteriosclerosisa.

b) Kórházi osztályos kivizsgálás zárójelentése, vércukor, Se kreatinin, UN, Se összfehérje, Elfo, szükség esetén autó-
immun betegségre vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok, Se cholesterin és frakciói, triglycerid, EKG, mellkas rtg. oscil-
lometria, Doppler vizsgálat, szemfenék vizsgálata, szükség esetén arteriographia (érsebészeti konzílium alapján).

c) A minõsítést az érintett szervek vérkeringési zavarának mértéke és következményei határozzák meg.

I. II. BNO

086 Verõér helyi tágulata (Aneurysma)

1. tünetet és panaszt nem okozó aneurysma E E I71, I72

2. aneurysma mûtét utáni állapot enyhe maradványtünettel E E

3. panaszt és nyomási tünetet okozó aneurysma E E

4. aneurysma mûtét utáni állapot súlyos maradványtünettel E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az aorta aneurysma (hasi, mellkasi, dissecans), egyéb aneurysma (felsõ végtagok ve-
rõerei, vese verõerek, arteria iliaca, alsó végtagok verõerei). A cerebralis aneurysma 084. szakasz, a szív aneurysma
078. szakasz szerint minõsítendõ.

b) Kórházi osztályos kivizsgálás eredménye, VDRL, rutin laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, kémia, coagulogramm, össz-
lipoid stb.), EKG, UH, CT, MRI, mellkas, arteriografia /DSA/ neurológiai, szemészeti, gégészeti szakorvosi vizsgálat.

c) Az artériák ectasiai általában teendõt nem igényelnek. Aneurysmának nevezzük azt a körülírt tágulatot, amelynek
átmérõje legalább másfélszer meghaladja az adott érszakasz normális átmérõjét. Lehetnek tünetmentesek, okozatnak
krónikus tüneteket dislocatio, kompresszio, usuratio által, okozhatnak akut tüneteket ruptura, perforatio, embolisatio ré-
vén. Specifikus jelek lehetnek: végtagishaemia /embolia/, aneurysma thrombosis/ emésztési zavarok/ hasi kompresszio,
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visceralis ér thrombosis/, nagy systoles zörej, keringési terhelés jelei /aortokavalis fistula/, gerincfájdalom /csigolyausu-
ratio/, rekedtség /n. recurrens paresis thoracalis aneurysma növekedés miatt/, uréterkompresszió iliaca aneurysma növe-
kedése/, mélyvénás thrombosis /a. popl. aneurysma okozta kompresszió/. Aneurysma dissecans minõsítése minden
esetben és rovatban „E”.

I. II. BNO

087 Egyéb perifériás érbetegség

Angiopathiák: I73

1. enyhe formák KLGS KLGS

2. súlyos formák E E

Thromboangitis obliterans (Bürger féle betegség):

3. hosszabb tünetmentes stationaer állapot esetén E E

4. mûtét utáni állapot enyhe maradványtünettel E E

5. mûtét utáni állapot súlyos maradványtünettel, valamint
visceralis keringési zavar esetén

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ M. Raynaud, Raynaud syndroma, acrocyanosis, erythrocyanosis, erythromegalia, ar-
teria spasmus, perifériás érbetegség, thromboangitis obliterans.

b) Elõzõ egészségügyi dokumentáció. Rutin laboratóriumi vizsgálatok. Az autoimmun betegségek, illetve cryopathi-
ák kimutatására és a collagen rendszerbetegségek kizárására irányuló vizsgálatok. M. Raynaud vagy Raynaud syndroma
esetén a rohamok leírása, a beteg által elmondottak, vagy az orvos megfigyelése alapján, ujjak állapota a rohammentes
idõben. Bürger féle betegség esetén claudicatio intermittens és jelentkezése feltételeinek pontos leírása, oscillometria.
Angiologiai szakkonzílium, Doppler vizsgálat, provocatios próbák, sz. sz. angiographia, bõr vagy izombiopsia.

c) Acrocyanosis esetén a kiálló testrészek szederjesek kis hideg hatására. Többnyire csak kozmetikai jelentõsége van,
panaszt nem okoz. Raynaud syndromás roham súlyosságát az elkékülés és a fájdalom foka, a roham idõtartama és a roha-
mok ismétlõdésének gyakorisága adja meg. Ha rohammentes idõben eltérést nem találunk, 087.1/I. szerinti minõsítése
lehet „KLGS”. Késõbb a cyanosis egyre súlyosabb fokban állandósul, a bõr atrophiás, feszes, fénylõ, majd száraz gang-
raena támad. E tünetek megjelenése esetén a Raynaud syndroma súlyosnak minõsül. Kétes esetben „E” minõsítés csak
angiologiai szakvélemény alapján adható. 087.3. alszakasz szerint a Bürger kór konzervatív kezeléssel egyensúlyban
tartható formái minõsítendõk.

087.4. alszakaszba a Bürger kór miatt operált esetek tartoznak, melyek trophikus zavarral, illetve dysbasiával járnak,
esetleg a mûtéthez minor amputatio társul.

087.5. alszakasz szerint minõsítendõk a Bürger kór miatt operáltak, ha a mûtéthez nagyobb amputatio társul, vagy ko-
moly ischaemiás tünetek maradnak vissza, valamint a Bürger kór visceralis ereken manifesztálódó esetei.

I. II. BNO

088 Verõeres vérrögösödés és embólia

1. az érintett szerv mérsékelt functiozavara esetén KLGS KLGS I74

2. az érintett szerv súlyos functiozavara esetén E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az infarctus embolicus, infarctus thromboticus, occlusio.
b) Elõzõ eü. dokumentáció, Doppler vizsgálat, provocatios próbák, belgyógyászati és angiológiai szakkonzílium, en-

nek döntése alapján angiographia.
c) Helyreállító érmûtét után 1 évvel teljesen helyreállt functio esetén „KLGS” minõsítés is adható, ha anticolaguans

kezelésre nem szorul.

I. II. BNO

089 A kis artériák gyulladásos elfajulása és rokon állapotok

1. tartós remissio esetén KLGS KLGL M30–M31

2. súlyos szervi laesio esetén E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a periarteritis nodosa, Wegener féle granulomatosis, Takayasau féle betegség, arteri-
tis temporalis, allergiás és autoimmun eredetû vaszkulitiszek

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, Se creatinin, UN, kórképnek megfelelõ immunológiai vizsgálatok, mellkas rtg.,
bõr, izmok próba excisiója és szövettani vizsgálata, esetleg a vese vagy a máj tûbiopsiája.
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c) A végleges minõsítésre a hosszas bizonytalan kórlefolyás miatt már esetleg elõbb „I”-re minõsített betegeknél kerül
sor. A rossz prognózis miatt enyhébb esetekben is adjunk „E” minõsítést. Kivételt csak az arteritis temporalis képezhet,
ha a – rendszerint mûtéttel – panaszmentessé tett betegen hosszabb ideje egyéb lokalizációra utaló jel nem észlelhetõ.

I. II. BNO

090 Visszér és visszérrögösödéses gyulladás

1. végtagok felületes vénagyulladása vagy thrombosisa KLGS KLGS I80–I82

2. végtagok nem ismétlõdõ mély venathrombosisa, jó collateralis
keringéssel

KLGS KLGS

3. végtagok mély venathrombosisa mérsékelt helyi keringési
zavarral

E KLGS

4. végtagok ismétlõdõ mély véna thrombosisa súlyos helyi
keringési zavarral, valamint egyéb visszeres thrombosis

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a thrombophlebitis, phlebitis, phlebitis suppurativa, vena portae thrombosis, throm-
pophlebitis migrans, Budd Chiari féle syndroma.

b) Elõzõ eü. dokumentáció, vérzési alvadási rendszer laboratóriumi vizsgálata, belgyógyászati és angiológiai szak-
konzílium, szükség esetén phlebographia.

c) A 090.1. alszakasz szerint végtagok ismétlõdõ felületes venathrombosisa esetén „KLGS”, elsõ esetben azonban ki-
vételesen „A” minõsítés is adható.
090.2. alszakasz szerint minõsítendõk mind az alsó, mind a felsõ végtagon egy alkalommal elõforduló mélyvénás
thrombosis, valamint a v. iliaca szintû és a v. cava inferior szintû thrombosis utáni állapot, ha secunder varicositas és vég-
tagoedema nem társul.
090.3. alszakaszba tartoznak az elõzõ alszakaszban említett kórképek, ha szekunder varicositas, illetve terhelésre kiala-
kuló végtagoedema társul.
090.4. alszakaszba tartoznak az elõzõ két alszakaszban említett kórképek, ha szekunder varicositas, állandó oedema és
trophikus zavar társul.

I. II. BNO

091 Az alsó végtag visszértágulatai

1. eredményes mûtét utáni állapot A A I83

2. kis kiterjedésû visszértágulat gyulladásos és trophicus zavar
nélkül

KLGS A

3. kis kiterjedésû visszértágulat gyulladás, vagy trophicus zavar
esetén, valamint nagy kiterjedésû visszértágulat említett
elváltozások nélkül

E KLGS

4. mûtét utáni állapot mérsékelt keringési zavarral E E

5. mûtét utáni állapot súlyos keringési zavarral E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a phlebectasia, varicositas, ulcus varicosum (alsó végtagon vagy egyéb lokalizációjú).
b) Fizikális vizsgálat, vérzési alvadási rendszer laboratóriumi vizsgálata, belgyógyászati és szükség esetén angioló-

giai szakkonzílium, angiológiai javaslatra Doppler, phlebographia.
c) 091.1. alszakaszba tartozik az alsó végtagon eredményes visszérmûtét utáni állapot, recidiva nélkül.
091.2. alszakaszba a kis kiterjedésû visszértágulat gyulladásos és trophicus zavar nélkül.
091.3. alszakasz szerint minõsítendõk a primer varicositas, az ehhez társuló pigmentatio crusis, ulcus varicosum, va-

lamint a primer varicositas elõrehaladott esetei.
091.4. alszakaszba tartozik a visszérmûtét utáni állapot terhelésre kialakuló lábszároedemával:
091.5. alszakaszba a visszérmûtét után fennálló ulcus crusis, illetve állandó lábszároedema, recidiv varicositassal

vagy anélkül.

I. II. BNO

092 Aranyér

1. szövõdmény nélkül hatásos konzervatív kezelés esetén A A I84

2. szövõdménnyel, sikeres mûtét utáni állapot esetén A A
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I. II. BNO

3. szövõdménnyel, gyakori recidiva és ismételt mûtét
szükségessége esetén

E KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk a nodus haemorrhoidalis recti internus et externus (thromboticus, haemorrhagicus,
prolapsus, strangulatus, ulcerosus).

b) Digitalis és rectoscopos vizsgálattal tisztázni kell a haemorrhoidalis csomók helyét (külsõ, belsõ „aranyeres” cso-
mók), esetleges szövõdményeit.

I. II. BNO

093 Alacsony vérnyomás

1. enyhe formák A A I95

2. kifejezett formák KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk a hypotonia orthostatica, hypotonia chronica.
b) VDRL, We, teljes vérkép és vizelet, a vérnyomás különbözõ testhelyzetben végzett mérése, 24 órás vérnyomás mo-

nitorozás, EKG fekvõ és álló helyzetben, echo cg, Holter vizsgálat a hypotonia etiológiai tisztázása szükséges.
c) A normálisnál alacsonyabb vérnyomás önmagában nem indokolja az „I” vagy „E” minõsítés alklamazását. Az átla-

gosnál alacsonyabb értékek nem ritkán fordulnak elõ nagy fizikai teljesítõképességgel rendelkezõ emberek között is. A
minõsítés klinikai tünetek esetén (fejfájás, szédülés, fáradékonyság, collapsus hajlam) indokolt, ha azok az anamnesis-
ben bizonyítottan szerepelnek.

A légzõszervek betegségei (094–105)

I. II. BNO

094 Az orrnyálkahártya daganata (orrpolip)

1. mindkét orrfél nehezített légzése, vagy teljes elzártsága esetén KLGS KLGS J33

2. gyakran recidiváló, sokszor operált esetek KLGS KLGS

I. II. BNO

095 Az orrnyálkahártya idült betegségei

1. enyhe formák A A J30, J31

2. kp. súlyos formák KLGS KLGS

3. súlyos formák KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk a rhinitis chronica, rhinitis allergica, ozaena.
b) Rhinoscopia anterior, posterior, orrváladék bacteriológiai vizsgálata, allergológiai vizsgálat, szükség szerint kórhá-

zi kivizsgálás, orr endoscopia, sz. sz. arckoponya CT, sinoscopia.
c) Az egészségi alkalmasság megítélésében a klinikai kép a döntõ! Enyhe forma esetén a betegnek kevés panasza van.

Idõnként tüsszögés, szemviszketés, enyhe nátha. Eddig orvoshoz nem fordult, mert annyira nem zavarta a panasz,
gyógyszert nem szedett. A bõrpróba mérsékelt, ++ érzékenységet mutat nyár eleji vagy nyár végi pollenekre, vagy házi-
porra. In vitro vizsgálatnál az össz-IgE alacsony vagy negatív.

Közepesen súlyos esetekben legfõbb tünet a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás. Általában a beteget korábban is kezel-
ték, tüneti kezeléssel egyensúlyban volt, jelenleg azonban kezeléssel nem befolyásolható. Több allergénre pozitív a bõr-
próba, de döntõen a nyár elején (fûszezon) vagy a nyár végén (parlagfûszezon) van komolyabb panasz. In vitro vizsgálat-
nál az össz IgE értéke 50–120 IU/ml között van, spec IgE kimutatható, de alacsony titerû.

Súlyosnak számít a gyerekkor óta, vagy több mint 6 éve fennálló betegség, amelyet korábban kivizsgáltak, kezeltek,
esetleg hyposensibilizáló kezelésben részesült a beteg. Orr és szempanasz mellett szezonálisan köhögés, terhelésre vagy
éjjelente nehézlégzés lép fel. Szabadban, fûben fekve testszerte kiütés, esetleg Quincke oedema jelentkezik. Súlyos al-
lergiás állapot a méh vagy darázscsípést követõ anaphylaxiás reakció. Súlyos a betegség, ha a tavaszi és nyár végi növé-
nyek virágporára egyaránt erõs +++ vagy ++++ érzékenységet találunk a Prick-teszttel, s ez összevetve a klinikai képpel,
gyakorlatilag fél éven át tartó tüneteket jelent. Súlyosnak számít, évszaktól független panaszok esetén a ++++ háziporat-
ka és penészgomba érzékenység, súlyos tünetekkel. In vitro vizsgálatnál az össz IgE 100 IU/ml, a spec IgE magas. Lég-
zésfunkciós vizsgálatnál szezonban jelzett légúti obstrukció áll fenn. Ekkor indokolt szezonon kívül, lehetõleg panasz-
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mentes állapotban a provokációs légzésfunkciós vizsgálat elvégzése, Ach-val vagy 10%-os KCl-dal, amely pozitív eset-
ben a hörgõrendszer hyperreaktívitását igazolja.

I. II. BNO

096 Idült melléküreg-gyulladás

1. recidiváló sinusitisek KLGS KLGS J32

2. torzító, mûtét utáni állapot KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk a sinusitis maxillaris chronica, sinusitis frontalis chronica, sinusitis ethmoidalis
chronica, sinusitis sphenoidalis chronica, pansinusitis chronica, torzító mûtét utáni állapotok, amelyek az arc, homlok
alaki elváltozásával járnak (pl. Riedl-mûtét).

b) Rhinoscopia anterior, posterior, orrmelléküreg rtg., sz. sz. orr endoscopia, arckoponya CT, sinoscopia, punctio.

I. II. BNO

097 A gége, légcsõ idült betegségei

1. enyhe KLGS KLGS J37

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõk a laryngitis chronica hypertrophica, laryngitis chronica sicca, laryngotracheitis
chronica.

b) Indirect laryngoscopia, orrmelléküreg rtg., sz. sz. direct laryngoscopia, laryngomicroscopia, fiberoscopia, allergo-
lógiai vizsgálat, légzésfunctios vizsgálat.

c) 097.1. alszakasz szerint minõsítendõk a therápiásan jól befolyásolható esetek.
097.2. alszakasz szerint a tartós kezelés mellett recidivára való hajlam esetén.
097.3. alszakasz szerint minõsítendõk az éveken át tartó kezelés mellett is súlyos panaszokkal (aphonia, nehéz lég-

zés) járó esetek.

I. II. BNO

098 A hangszalagok és a gége bénulása

1. egyoldali recurrens bénulás hangképzési zavarral, jó
légzésfunctioval

KLGS KLGS J38

2. kétoldali recurrens paresis súlyos hangképzési és légzési
zavarral

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a laryngoplegia, paralysis glottidis.
b) Indirect laryngoscopia, esetleg direct laryngoscopia.
c) Minõsítést a bénulás oldalisága, a hangképzési és légzési zavar súlyossága, a therápiás kísérletek eredményessége

határozzák meg.

I. II. BNO

099 Idült hörghurut és hörgõtágulat

1. kis kiterjedésû, kevés köpettel, cardiorespiratoricus zavar
nélkül

KLGS KLGS J40–J42,
J44

2. nagyobb kiterjedésû, sok köpettel, mérsékelt
cardiorespiratoricus zavarral

KLGS KLGS

3. nagy kiterjedésû, sok köpettel, súlyos cardiorespiratoricus
zavarral

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a Bronchitis chronica (simplex, obstructiva), bronchiectasia (congenitalis, szerzett,
localizált, diffúz).

b) Rutin laboratóriumi vizsgálatok, vérgáz analysis, köpet bacteriológiai, eo sejtszám és citológiai vizsgálata, EKG,
kétirányú rtg. felvétel (bronchiectasia esetén mellkas CT, esetleg mûtét elõtt bronchographia), légzésfunctio (ha lehetsé-
ges testpletysmographia), bronchológiai vizsgálat, farmakodinamiás próba.

c) A két rész egy helyen történõ minõsítése miatt különös figyelmet kell fordítani a két betegségcsoport elkülönítése-
kor adódó sajátosságokra. A két kórkép együtt tárgyalására a bronchiectasia elõfordulásának ritkasága miatt került sor.
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Az obstructioval nem járó chr. bronchitis, illetve a kevés panaszt okozó bronchitis deformans minõsítésekor a cél az álla-
pot további romlásának megakadályozása (pl. exogen tényezõk por, gáz, füst kiszûrése). Az obstructioval járó chr. bron-
chitis súlyosságát az obstructio mértéke szerint, illetve a vérgázértékek alapján ítéljük meg (lásd a légzõszervek minõsí-
tésének irányelveit). Bronchiectasia fennállása esetén az etiológia tisztázása különös jelentõséggel bír, ezért a kiterjedés
nagysága és tüneti megnyilvánulása mellett a minõsítéskor a folyamatot elõidézõ egyéb tüdõbetegséget is figyelembe
kell venni. Tekintettel az irreverzibilis állapotra, a minõsítés „E”.
A légzõszervi megbetegedések minõsítésének irányelvei:
A restrictiv, obstructiv, illetve vegyes jellegû légzészavarral járó tüdõmegbetegedések súlyosságának megítélésekor az
alábbiakat kell figyelembe venni:

1. Restrictiv zavarok:
A légzészavarok súlyossága mértékét a statikus légzésfunctios paraméterek: totálkapacitás (TC) és vitálkapacitás

(VC) határozzák meg. Pl. a TC és VC a kell-érték százalékában:
– enyhe fokú 76–60;
– kp. fokú 60–50;
– nagyfokú 50 alatt.
2. Obstructiv zavarok:
A légzészavar mértékét a dinamikus légzésmechanikai vizsgálatok (FVC, FEV1, PEF, légúti áramlási sebességérté-

kek az FVC%-ban, Tiffenau, IGV) határozzák meg. Pl. a FEV1 a kell érték százalékban: enyhe fokú: 60–80; kp. fokú:
40–59; súlyos: 40 alatt. A légúti obstructio lényeges kritériuma a légúti áramlási ellenállás fokozódása. A resistance már
kisfokú emelkedése (3,5–5 vízcm/l/s) fokozott légzési munkát igényel, nehézlégzés is jelentkezhet. 5 vízcm/l/s felett már
kp. súlyos testi megterhelés mellett is légszomj lép fel.

10 vízcm/l/s felett már könnyû terhelés esetén is súlyos légszomj fordul elõ. A légzészavar megítélésekor arról is tájé-
kozódni kell, hogy a nyugalomban, illetve különbözõ megterhelés mellett a pulmonális gázcsere megfelelõ-e, ami
vérgáz analitikai vizsgálatok segítségével határozható meg.

I. II. BNO

100 Tüdõtágulat

1. enyhe KLGS KLGS J43

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

4. veszélyes E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az Emphysema pulmonum, emphysemás hólyag, Mac Leod féle syndroma.
b) We, teljes vérkép és vizelet, alfa 1 antitripszin meghatározás, EKG, mellkas rtg. (kétirányú, esetleg mellkas CT) át-

világítás, légzésfunctio (statikus, dinamikus paraméterek, testplethysmographia, CO diffúziós kapacitás mérés), esetleg
tüdõscintigráphia, vérgáz analysis.

c) A lobaris emphysema esetében, figyelemmel az elõidézõ okra a 104., illetve 105. szakasz szerint minõsítünk. A kompen-
zatorikus és ventil formáknál az alapbetegség minõsítésébõl indulunk ki. A folyamat súlyosságának megítélésénél abból indu-
lunk ki, hogy az RV/TC és IGV, az RV milyen mértékben emelkedett, illetve a FEV 1 mennyivel csökkent.

I. II. BNO

101 Hörgi nehézlégzés, hörgõtágulat

1. rövid idõtartam és ritka exogen asthma rohamok jó
cardiorespiratoricus functioval (intermittáló súlyossági
fokozat)

KLGS KLGS J45–47

2. hosszan tartó, de ritka asthma bronchiale rohamok mérsékelt
cardiorespiratoricus zavarral (enyhe és mérsékelt perzisztáló
súlyossági fokozat)

E E

3. hosszan tartó és gyakori asthma bronchiale rohamok súlyos
cardiorespiratoricus zavarral (súlyos perzisztáló súlyossági
fokozat)

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az extrinsic, intrinsic, vegyes, terheléses típusú asthma bronchiale, status asthmati-
cus, bronchiectasia.

b) EKG, mellkas rtg., laborvizsgálatok: vérkép (quantitativ, qualitativ) köpet eo. sejt, szérum IgE szint meghatározás,
ismételt légzésfunctio (testpletysmographia, statikus és dinamikus paraméterek, provokációs tesztek – aspecifikus, spe-
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cifikus, hideg levegõ, fizikai terhelés –, farmakodinamiás vizsgálatok), allergológiai vizsgálat bõrpróbával (Prick teszt)
orrmelléküreg felvétel, gégészeti szakvizsgálat.

c) Az anamnezis, a tünetek megléte folyamatossága mellett az asthma bronchiale diagnózisát alátámasztó jellemzõ le-
leteket kell figyelembe venni. Extrinsic asthma bronchiale esetében a minõsítés 101. 1 alszakasz szerinti minõsítésnél le-
het „A”. Gyermekkorban megállapított és intézetben kezelt, de késõbb hosszú idõn keresztül tünetmentes asthma bron-
chiales esetekben, tüdõgyógyászati kivizsgálás szükséges annak eldöntésére, vajon a betegség fennáll-e még. Gyógyult
esetben a minõsítés „A”.

I. II. BNO

102 Mellhártyagyulladás

1. izzadmány vagy activ gümõkór említése nélkül KLGS KLGS J85–J92

2. izzadmánnyal, szövõdmény nélkül, egyéb bacteriális ok
említésével

KLGS KLGS

3. bacteriális eredetû izzadmány szövõdménnyel, mérsékelt
functiokárosodás esetén

E E

4. bacteriális eredetû izzadmány szövõdménnyel, súlyos
functiokárosodás esetén

E E

a) Itt minõsítjük a nem gümõkóros mellhártyagyulladásokat (pl. pleuritis sicca, Bornholm betegség formái, pleuritis
diaphragmatica, pleuritis interlobaris, pleuritis fibrinosa). Maradványállapotok: adhaesio pulmonis et pleurae, calcifica-
tio pleurae, pleuramegvastagodás.

Izzadmányos mellhártyagyulladások: pleuritis exsudativa bacterialis, nem gümõkóros, nem bacteriális (pl. haemotho-
rax, haemopneumothorax, hydropneumothorax).

Empyema fistulával vagy fistula említése nélkül. Egyéb megbetegedés részjelenségeként fellépõ mellhártyaizzad-
mány esetei az alapbetegség elbírálásának alapelvei szerint minõsítendõk.

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, köpet ált. bact. tenyésztés, köpet direct Koch és Koch tenyésztés, Mantoux próba,
mellkas summatios és rétegfelvételek, kiegészítõ vizsgálatok: diagnosztikus thoracocentesis, szükség esetén pleura tûbi-
opszia, thoracoscopia, köpetcitológia, vérgáz analysis, EKG, légzésfunctio (lehetõleg testpletysmographia).

c) A 102.1 és 2. alszakasz szerinti megbetegedések gyógyulásáig a minõsítés az I. rovat szerint – ha a gyógytartam a 60
napot meghaladja – „I”, a II. szerint „I”. A gyógyulás után esetleges functiozavar, maradványtünetek esetén az eü. káro-
sodás mértékének arányában kell minõsíteni.

I. II. BNO

103 Spontán légmell

1. egy alkalommal keletkezett, konzervatív kezeléssel megoldott KLGS KLGS J93

2. egy vagy több alkalommal keletkezett, tartós
szívódrainage-val megoldott

E KLGS

3. egy vagy több alkalommal keletkezett, mûtéttel megoldott E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a pneumothorax (acut, chronicus, spontán primaer vagy szekunder, traumás, partiale,
totale).

b) Ismételt kétirányú mellkas rtg. felvétel az etiológia tisztázásához szükséges kivizsgálás, mellkas CT, tüdõizotóp
vizsgálatok.

c) Spontán légmell egy éven belüli elõfordulás esetén a minõsítés: 103.1. I. és II. rovatok szerint „I”.

I. II. BNO

104 Mellkasi szervek csonkolás nélküli mûtéte utáni állapot

1. légzésfunkciós zavar nélkül KLGS KLGS J95

2. mérsékelt légzésfunkciós zavarral E E

3. súlyos légzésfunkciós zavarral E E

a) Itt minõsítendõk a mellkas, a pleura, a mediastinum, a nyelõcsõ, a rekesz benignus betegségei, fejlõdési rendelle-
nességei miatt és diagnosztikai vagy therápiás célból történõ sebészi beavatkozások (pl. pectus excavatum, recurvatum,
carinatum, rekeszrelaxatio, rekesz és pleura jóindulatú daganatai, nyaki borda, reflux oesophagei, mediastinum benigus
elváltozásai, thymuselváltozások, mediastinoscopia, pleuroscopia, pericardialis cysta).
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b) EKG, mellkas átvilágítás, kétirányú summatios mellkas rtg. felvétel, szükség esetén mellkas CT, légzésfunctio, sz.
sz. bronchofiberoscopia, nyeléspróba.

c) A minõsítésnél a sebészi beavatkozás után esetlegesen fennálló panaszokat, légzésfunctió eltéréseket vegyük figye-
lembe. A súlyosság elbírálásánál a légzészavar megítélésének általános irányelveit kell figyelembe venni.

I. II. BNO

105 Tüdõmûtétek utáni állapot

1. segmentectomia utáni állapot KLGS KLGS J95

2. lobectomia utáni állapot E E

3. pulmonectomia utáni állapot E E

a) Itt minõsítendõ a segmentectomia, lobectomia vagy pulmonectomia utáni állapot.
b) Vérgáz analysis, EKG, summatios mellkas rtg. felvétel, légzésfunctios vizsgálat (terheléses LF), testpletysmographia.
c) 105.1. és 2. I., II. rovat szerinti minõsítésnél a 104. szakaszban és a légzészavarok általános értékelése irányelveinél

(099. szakasz) leírtakon kívül vegyük figyelembe a mûtétet szükségessé tevõ alapbetegséget is.

Az emésztõszervek betegségei (106–125)

I. II. BNO

106 Foghiány

1. mérsékelt A A K00

2. súlyos KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ az anodontia, hypodontia és oligodontia.
b) Anamnesis és status pontos leírása.
c) A foghiányok minõsítésénél mindenkor figyelembe kell venni az élelmezési sajátosságokat a rágóképesség csökke-

nése miatt. A rágóképesség csökkenését %-os értékben határozzuk meg Agapov szerint. A rögzített fogpótlással pótolt
fogak a minõsítés szempontjából nem számítanak hiánynak, a radixok viszont hiányként számolandók.

106.1. alszakasz szerint minõsítendõ az 50–75% közötti rágóképesség csökkenés.
106.2. a 76%-os és a 76% feletti rágóképesség csökkenés minõsítésére szolgáló alszakasz. Egy állcsonton belüli

nyolc rágófog hiánya, vagy a felsõ állcsont négy egymás melletti rágófogának hiánya az ellenkezõ oldali négy alsó rágó-
fog hiányával. Teljes foghiány esetén „E” minõsítést kell alkalmazni.

I. II. BNO

107 A fogágy betegsége

1. második szakban A A K05

2. harmadik szakban KLGS KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ a fogágykárosodás (parodontosis) minõsítésére szolgáló szakasz.
b) Teljes fogászati rtg. status vagy az ugyanezt biztosító alsó felsõ „panoráma” rtg. esetleg orthopanthomográf rtg. fel-

vétel.
c) 107.1. szerint minõsítendõ a csontpusztulást nem mutató paradontiumkárosodás.

107.2. A csontpusztulással és a rágófunctio jelentõs romlásával járó parodontiumkárosodás minõsítendõ ezen alszakasz
szerint.

I. II. BNO

108 Fog, arcrendellenességek

1. enyhe elváltozás mérsékelt functiozavarral KLGS KLGS K06, K07

2. a rágó – vagy beszédfunctio súlyos zavarával E E

a) Itt minõsítendõ az arc, a fogazat és az állcsontok tartós, veleszületett vagy szerzett elváltozásai, torzulásai, amelyek
plasztikai mûtéttel nem korrigálhatók.

b) A fogazat és az állcsontok elváltozásai esetén arckoponya rtg. és fogászati rtg. status.
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c) 108.1. szerint minõsítendõk azok az elváltozások, melyek enyhébbek, de functiozavart okoznak, és idesoroljuk
a mûtétek utáni hegesedést, ha mûködészavart okoz, vagy torzítja az arcot.
108.2. szerint minõsülnek azok a súlyos torzulások vagy elváltozások, amelyekkel kapcsolatosan a beszéd és rágófunc-
tio jelentõsen zavart, vagy korlátozott, esetleg akadályozott.

I. II. BNO

109 Az állcsontokon és a szájüregszerveken végzett mûtétek utáni állapot, ezen szervek sérülései és sérüléseit követõ állapot

1. mérsékelt torzulás vagy functiozavar KLGS KLGS K09–K14

2. súlyos torzulás vagy functiozavar KLGS KLGS

a) Itt minõsítjük az állcsontok és a szájüreg sérüléseinek, betegségeinek következményeit, valamint az e szerveken
végzett mûtétek utáni állapotokat.

b) Állcsontok rtg. vizsgálata.
c) Ha a várható gyógytartam a 60 napot meghaladja, 109.1/I. rovat szerint a minõsítés „I”. „E” minõsítést kell alkal-

mazni, ha az elváltozások, mûtétek és sérülések után fennálló torzulás és functiozavar súlyos. A mérsékelt torzulás, vagy
functiózavar véglegesen kialakult állapot esetén a minõsítés „KLGS”.

I. II. BNO

110 A nyelõcsõ betegségei és mûtét utáni állapota

1. mérsékelt nyelési zavarral KLGS KLGS K20–K23

2. kp. súlyos nyelési zavarral E KLGS

3. súlyos nyelési zavarral E E

a) A nyelõcsõbetegségek közül e szakasz alapján minõsítendõk: achalasia cardiae, cardiospasmus, oesophagitis, ulcus
oesophagei, obstructio oesophagei, perforatio oesophagei, diverticulum oesophagei acquisita, Mallory Weiss syndroma.

b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül kontrasztanyag nyeletéssel végzett nyelõcsõ rtg. vizsgálat, felsõ endos-
copia, ambulans oesophagealis Ph monitorozás.

c) A nyelõcsõgyulladások stádiumait felsõ endoscopos vizsgálattal lehet eldönteni. Ennek eredményét, valamint a fáj-
dalom és a nyelési zavar fokát egybevetve kell minõsíteni. Heveny nyelõcsõgyulladás után „I” minõsítést, szûkülettel
járó hegesedés esetén „E” minõsítést kell alkalmazni.
A „reflux” nyelõcsõgyulladást, melyet a savanyú gyomornedv visszacsorgása okoz, felsõ endoscopos vizsgálattal iga-
zoljuk, és a látott elváltozások, valamint a panaszok súlyossága szerint minõsítjük. 1 év után is fennálló mérsékelt nyelési
zavar esetén a minõsítés „E”.
Az idiopathiás nyelõcsõ tágulat különbözõ fokú nyelési zavarokkal jár, e szerint kell minõsíteni. A kórismét elsõsorban
röntgenvizsgálat biztosítja. Biztos kórisme esetén a minõsítés „E”.
A nyelõcsõ diverticulumokat (gurdélyokat) elsõsorban röntgenvizsgálattal igazoljuk. A sok panaszt okozó nagyméretû,
a nyelõcsõ bennéket visszatartó diverticulumok „E” minõsítést jelentenek.

I. II. BNO

111 Gyomor- és nyombélfekély

1. inactiv, recidiva említése nélkül A A K25–K28

2. activ, recidiva említése nélkül I I

3. ritka recidiva esetén KLGS KLGS

4. gyakori recidiva esetén KLGS KLGS

5. gyakori recidiva ismételten jelentkezõ vérzéssel, ha nem
végezhetõ el a mûtét

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az ulcus seu erosio pylori, ventriculi, duodeni, gastrointestinale, ulcus pepticum.
b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül széklet „humán” vér kimutatás, próbareggeli, felsõ endoscopia, biopsia,

a H pylori kimutatása.
c) Elfogadható a három hónapnál nem régebbi, felsõ endoscopos lelet. 111.1 rovat szerint minõsítendõk: az inactiv, recidi-

va említése nélküli fekélybetegség teljesen panaszmentes esetei, valamint a panasszal járó, de jelenleg felsõ endoscopiával ac-
tivitást vagy hegesedést nem mutató esetek. Fekélybetegség biztos diagnózisa esetén az „E” minõsítés feltétele:

– egy vagy többéves típusos panaszok;
– biztosan pozitív felsõ endoscopos lelet;
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– ismételt sikertelen korszerû terápia
– nagyfokú hegesedés a felsõ endoscopos képen, megfelelõ kórelõzménnyel, jelenleg látható fekélyfészek

hiányában is.
Kémiai vagy egyéb külsõ ártalom okozta, gyorsan gyógyuló fekély, ha a típusos „fekélybetegség” nem nyilvánvaló,

„I” minõsítést kell alkalmazni. Ebbe a csoportba tartozik a stresszfekély, a gyógyszerek okozta felmaródások (erosiók),
az egy évnél rövidebb anamnesis, a bizonytalan rtg., a nem actív fekélyt igazoló gyomortükri kép esete.

I. II. BNO

112 Idült gyomor- és nyombélhurut

1. enyhe formák KLGS KLGS K29–K31

2. kp. súlyos formák KLGS KLGS

3. súlyos formák E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a gastritis chronica (atrophica), gastritis hypertrophica, duodenitis, gastroduodenitis.
b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül széklet „humán” vér kimutatás, próbareggeli, felsõ endoscopia és biopsia

utáni szövettani vizsgálat, a H.pylori kimutatása.
c) Két hónapot meghaladó sikertelen gyógykezelés esetén „I” minõsítést kell alkalmazni.

I. II. BNO

113 Hasfali és hasüregi sérv

1. mérsékelt kiterjedésû, kizáródásra nem hajlamos KLGS KLGS K40–K46

2. jelentõs kiterjedésû, ismételten kiújuló és kizáródásra
hajlamos

KLGS KLGS

3. jelentõs kiterjedésû, ismételten kiújuló, több alkalommal
mûtött

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a hernia inguinalis, hernia scrotalis, hernia femoralis, hernia umbilicalis, hernia di-
aphragmatica.

b) Részletes fizikális lelet, kiújulás esetén elõzõ mûtéti igazolások.
c) Mûtét elvégzése céljából 1 évre 113.1/II. és a 113.2/I. rovatok alapján „I” minõsítés indokolt. A mûtét sikeres elvég-

zése után, ha a hasfali funkció jó, és a mûtét után 1 évvel recidíva veszélye nem fenyeget a 113.1 II. rovatban „A”, a 113.2
I. rovatban „A” a minõsítés.

I. II. BNO

114 Nem fertõzõ eredetû idült vékony és vastagbélhurut

1. enyhe formák KLGS KLGS K50–K52

2. kp. súlyos formák KLGS KLGS

3. súlyos formák, valamint Crohn betegség és colitis ulcerosa
enyhe esetei

KLGS KLGS

4. Crohn betegség és colitis ulcerosa súlyos esetei E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az enteritis regionalis, proctocolitis idiopathica ulcerosa, enterocolitis chronica,
egyéb nem fertõzõ eredetû vékony és vastagbélhurut.

b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül széklet „humán” vér kimutatás, a széklet bacteriológiai, protozoon és fé-
regpete vizsgálata, rectoscopia, sigmoidoscopia, colonoscopia, sz. sz. biopsiás mintavétellel, irrigoscopia, felsõtápcsa-
tornai rtg. vizsgálat.

c) Az enyhe formák gyakran functionális eredetûek, elsõsorban panaszokkal és kevés vagy semmi kóros vizsgálati
eredménnyel járnak, ilyen esetekben mérlegelendõ a ,,A”. Közepesen súlyos formáknál a panaszok mellett fõleg bél-
passzázszavarok mutathatók ki a bélfal szervi elváltozásai nélkül. A súlyosabb formák esetében a bélfal szervi károsodá-
sa röntgen és endoscopos vizsgálattal mutatható ki. A Crohn betegség és a colitis ulcerosa enyhe esetei passzázszavart
nem okoznak, mûtétet nem igényelnek és gyógyszerrel kezelhetõk. A súlyos formákhoz testi leromlás, passzázszavar,
mûtét igénye és septicus állapot tartozik.
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I. II. BNO

115 Bélelzáródás mûtéte utáni állapot

1. funkciókárosodás nélkül A A K56

2. mérsékelt funkciózavarral KLGS KLGS

3. súlyos funkciózavarral E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az invaginatio intestini seu coli, ileus intestini paralyticus enterolithiasis, adhaesio-
nes intestinalis cum obstructione, volvulus.

b) Mûtéti leírás, fizikális lelet, rtg. passage vizsgálatok.
c) A 115.1/I. rovat szerint „A” minõsítés csak a mûtét óta eltelt legalább egy évig tartó teljes panaszmentesség, illetve

az adhaesiók miatt jelentkezõ minimális panaszok esetén alkalmazható. Egy évnél rövidebb idõ esetén a minõsítés „I”.
Recidiváló bélelzáródás, kizárt sérv mûtéte bélresectioval minõsítése „E”.

I. II. BNO

116 Gyomormûtét utáni állapot

1. funkciózavar nélkül KLGS KLGS K91.1

2. mérsékelt funkciózavarral KLGS KLGS

3. súlyos funkciózavarral E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a dumping syndroma, postvagotomiás syndroma, postgastrectomiás syndroma, gast-
rointestinális mûtétet követõ hányás.

b) Mûtéti leírás, vércukor, Se, Na, K, EKG, passage vizsgálatok.
c) Eredményes vagotomia, polyp, idegen test eltávolítása céljából végzett gastrotomia utáni állapot 116.1/I. rovat sze-

rinti minõsítése lehet „A” is.

I. II. BNO

117 Egyéb hasüregi szervek mûtéte utáni állapot,

1. funkciózavar nélkül, vagy mérsékelt mûködési zavarral A A K63,
K90–K93

2. kp. súlyos mûködési zavarral KLGS KLGS

3. súlyos mûködési zavarral E E

a) Itt minõsítendõk az enterocolitis acuta ischaemica, gangraena intestini, abscessus abdomini, abscessus intestini, ad-
haesiones intestinalis stb. miatt végzett mûtétek utáni állapotok.
A hasi sérülések utáni állapotok a 194. szakasz szerint minõsítendõk.

b) Mûtéti leírás, fizikális lelet, rtg. passage vizsgálatok.
c) A 117.1. alszakasz szerint minõsülnek a lényegében maradandó károsodás nélkül gyógyuló vagy minimális mûkö-

dési zavarral járó mûtét utáni állapotok.
117.3. alszakasz szerint minõsülnek a kiterjedt bélresectio utáni állapotok, a recidivára, progressiora hajlamos elvál-
tozások.

I. II. BNO

118 A végbélnyílás repedése, sipolya és tályogja (mûtét után)

1. recidiva nélkül A A K60, K61

2. ritka recidiva esetén KLGS KLGS

3. gyakori recidiva esetén E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a fissura ani, fistula analis, abscessus ani, sacrococcydeális dermoid, sinus pilonidalis.
b) Mûtéti leírás, rectális digitális vizsgálat, rectoscopia, irrigoscopia, fistulographia.
c) Mûtéti javaslattal 6 hónapra „I” minõsítés adható. Egy év után a hadköteles behívható, a mûtéti beleegyezés esetén,

annak eredményes elvégzése után.
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I. II. BNO

119 Hashártyagyulladás utáni állapot

1. enyhe mûködési zavarral A A K65

2. kp. súlyos mûködési zavarral KLGS KLGS

3. súlyos mûködési zavarral E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a peritonitis acuta (generalisata, pelvica, subphrenica, suppurativa), peritonitis chro-
nica proliferativa. Peritonitis tuberculosa itt is, de a 004. szakasz szerint is minõsíthetõ.

b) A passage zavarok a radiologiai lelettel összhangban a klinikum alapján értékelhetõk. Rutin laboratóriumi vizsgála-
tok, ascites folyadék vizsgálata, szükség szerint laparoscopia.

c) A 119.1. alszakasz szerint minõsülnek a lényegében maradandó károsodás nélkül gyógyult, vagy minimális mûkö-
dési zavarral járó mûtét utáni állapotok. A maradandó károsodás nélküli körülírt hashártyagyulladás utáni állapotok
(postappandectomiás peritonitis) a 119.1. I. és II. rovatban is lehet „A”.
A 119.2. alszakasz szerint minõsülnek a mûtéti vagy tartós konzervatív kezelést igénylõ esetek.

I. II. BNO

120 A végbél elõesése

E E K62.2

a) E szakasz szerint minõsítendõ a prolapsus canalis analis, prolapsus mucosae recti.
b) Fizikális lelet, rectalis digitális vizsgálat, rectoscopia, esetleg irrigoscopia.
c) Mûtét után kialakult állapottól függõen a minõsítés változhat.

I. II. BNO

121 A végbél szûkülete

1. mérsékelt mûködési zavarral KLGS KLGS K62.4

2. súlyos mûködési zavarral E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a strictura (sphincter) ani.
b) Fizikális lelet, rectalis digitalis vizsgálat, rectoscopia, esetleg irrigoscopia.
c) A 121.1/II. rovat szerinti a minõsítés lehet „KLGS”, ha a strictura ani mûtétet még nem igényel.

I. II. BNO

122 A máj betegségei

1. idült máj és epeútgyulladás enyhe formái KLGS KLGS K70–K77

2. idült máj és epeútgyulladás súlyos formái és compensalt
májzsugorodás

E E

3. decompensalt májzsugorodás E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a degeneratio hepatis lipomatosa alcoholica, hepatitis acuta alcoholica, cirrhosis he-
patis alcoholica, hepatitis chronica, cirrhosis hepatis, atrophia hepatis flava, abscessus hepatis, portalis hypertensio, he-
patorenalis syndroma, májinfarctus, cholangitis.

b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül SGOT, SGPT, gamma GT, ALP, Se összfehérje, Elfo, Latex, vírus sero-
lógia, a nyelõcsõ kontrasztanyagos vizsgálata, hasi (máj és epe) UH, sz. sz. májbiopsia.

c) Szövettanilag igazolt zsírmáj esetében „I” minõsítést kell alkalmazni. Az idült májgyulladás súlyos formáinak, az
actív, ún. agresszív májgyulladásnak igazolására – és gyógykezelésének kivitelezésére – májbiopsiás vizsgálat szüksé-
ges. Ilyenkor „E” minõsítést kell alkalmazni.

A minõsítés mindkét esetben „E”.
Az idült kötõszövetes májgyulladás decompensalt állapotát a típusos klinikai kép és a kóros laboratóriumi, rtg., biop-

siás vizsgálati eredmények igazolják. Ebbe a csoportba soroljuk a nyelõcsõvisszér tágulással, illetve vérzéssel járó máj-
cirrhosisokat is.
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I. II. BNO

123 Az epehólyag betegségei

1. dyskinesia cholecystae A A K80–K82

2. epekõ vagy epehólyag gyulladás okozta ritka rohamok, illetve
tünetszegény formák gyógyszeresen kezelt esetei

KLGS KLGS

3. epekõ vagy epehólyag gyulladás okozta gyakori rohamok,
illetve sok tünettel járó formák gyógyszeresen kezelt esetei

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a cholelithiasis, cholecystitis acuta calculosa, cholecystitis acuta et chronica, occlu-
sio, stenosis, strictura ductus seu vesicae felleae, hydrops vesicae felleae, dyskinesia biliaris.

b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül májfunctio, SGOT, SGPT, ALP, szondával nyert duodenum nedv üledék
vizsgálata, protozoon vizsgálata, bacteriológiai tenyésztése, az epeutak és a máj ultrahangos vizsgálata, szükség esetén
oralis cholecystographia, CT, MRI, ERCP.

c) Dyskinesia esetén, epehólyag betegségre utaló mérsékelt panaszok vannak, kimutatható szervi betegség nélkül. Itt
a minõsítés 123.1. alszakasz szerint „A”. Igazolt epekövesség esetén, ha annak javallatai megvannak, a mûtétet el kell
végeztetni. Az epekõmûtét utáni állapotot a 124. szakasz szerint minõsítjük. Az epehólyag gyulladásos betegségei ön-
magukban általában nem képezik minõsítés tárgyát. A minõsítés tárgyát az epehólyag-gyulladást kiváltó vagy fenntartó
betegség, illetve annak következményei képezik.

I. II. BNO

124 Epehólyag-eltávolítás utáni állapot

1. tünetmentesség esetén A A K83

2. mérsékelt tünetekkel KLGS KLGS

3. sok tünettel KLGS KLGS

a) Lásd a 123. szakasz a) alszakasz.
b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül Se bilirubin, SGOT, SGPT, ALP, próbareggeli, szondával vett epeüledék

mikroszkópos és microbiológiai vizsgálata, az epeutak ultrahangos vizsgálata, ezen vizsgálatok negativitása, illetve
elégtelensége esetén az epeutak izotópos vizsgálata (HIDA), esetleg ERCP vizsgálat is szóba jöhet.

I. II. BNO

125 A hasnyálmirigy betegségei

1. enyhe formák KLGS KLGS K85, K86

2. súlyos formák E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az abscessus pancreatis, pancreatitis acuta et chronica, a hasnyálmirigy cystája és
pseudocystája, a hasnyálmirigy egyéb betegségei.

b) A rutin laboratóriumi vizsgálatokon kívül vércukor (terheléses vércukor) vizsgálat, hasnyálmirigyenzim vizsgála-
tok, széklet emésztettség, ételpróba vizsgálat (Lundh teszt stb.), ultrahangvizsgálat, CT, ERCP.

c) A hasnyálmirigy-gyulladás enyhe formájában a megfelelõ panaszok mellett enyhébb fokú hasnyálmirigy- károso-
dás jelei mutathatók ki. A gyanút megerõsíti, ha a kórelõzményben kórházi zárójelentéssel is igazolt heveny hasnyálmi-
rigy-gyulladás is szerepel. Súlyos formának minõsül a nagyfokú típusos panaszokkal, klinikai képpel és a hasnyálmirigy
mûködési zavaraival, vagy anatómiai elváltozásával járó kórkép.

Kórházi zárójelentéssel igazolt hasnyálmirigy-gyulladás esetében a minõsítés „E”

A húgy- és ivari szervek betegségei (126–135)

I. II. BNO

126 Veseérgomolyag (glomeruláris) betegségek

1. heveny vesegyulladás utáni, következmény nélkül gyógyult
állapot, két évet meghaladó megfigyelés esetén

A A N00–N08

2. heveny vesegyulladás utáni állapot, két éven belül KLGS KLGS
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I. II. BNO

3. defect állapottal gyógyult heveny vesegyulladás, két évet
meghaladó megfigyelés esetén, valamint az idült
vesegyulladás enyhe formája

KLGS KLGS

4. idült vesegyulladás kp. súlyos formája E E

5. idült vesegyulladás súlyos formája és nephrosis syndroma E E

a) Itt minõsítendõ a poststreptococcalis glomerulonephritis acuta, a nephritis chronica különbözõ formái, továbbá vi-
zelet eltéréssel (haematuria, proteinuria) és a vesefunctio romlásával, illetve nephrosis syndroma klinikai képével járó
egyéb betegségek. Kivétel a pyelonephritis (129. szakasz), a vesekõbetegség (131. szakasz), a vese fejlõdési rendelle-
nességei (180. szakasz).

b) We, teljes vérkép és vizelet (ante oculos), Se kreatinin, UN, Se összfehérje, Elfo, koncentrálási próba, vizelet fehér-
je 24 órás ürítés, 2 microglobulin, UH, a 3., 4. alszakasz szerint vesebiopsia elvégzése is indokolt lehet, szükség esetén
megfelelõ immunológiai vizsgálatok, izolált proteinuria esetén az orthostaticus albuminuria kizárása céljából, a 12 órás
fekvés után, a provokált lumbalis lordosis után és a 2 órás fizikai terhelés (járkálás) után ürített vizeletek összehasonlító
vizsgálata, látóterenként 4–5 vvt., illetve fvs., kisebb mértékû alakos elem esetén Addis vizsgálat szükséges. A nephrosis
syndroma kórisméjének kimondásához, az igazolható, nem orthostaticus eredetû és megfelelõ mértékû albuminuria
fennállása szükséges.

c) Defect állapotnak, illetve idült vesegyulladás enyhe formájának tekinthetõ kisfokú microscopos haematuria
(10–15 vvt/látótér), illetve 0,5–1,0 g közötti napi fehérjeürítés, valamint a glomeruláris vesefunctio beszûkülése (Se kre-
atinin 120 μmol/l), illetve a koncentrálóképesség csökkenésével járó tünetek.

Idült vesegyulladás kp. súlyos formájának tekinthetõ, ha a beteg vesefunctioja az elõzõ pontban foglaltnál fokozot-
tabb mértékben beszûkült (Se kreatinin 200 μmol/l), illetve egyidejûleg jelentõs mértékû proteinuria (1,0 g/24 óra)
és/vagy haematuria (50 vvt/látótér) észlelhetõ rendszeresen.

Idült vesegyulladás súlyos formájának tekinthetõ, ha a beteg vesefunctioja erõsen beszûkült (Se kreatinin 400 μmol/l),
ha a betegnek jelentõs proteinuriája (2,5 g/24 óra, és/vagy haematuriája 100 vvt/látótér) van rendszeresen. Hasonló az el-
bírálás nephrosis syndroma klinikai képének fennállása esetén.

I. II. BNO

127 Veseelégtelenség

1. heveny veseelégtelenség utáni, következmény nélkül gyógyult
állapot, két évet meghaladó megfigyelés esetén

A A N17–N19

2. heveny veseelégtelenség utáni állapot, két éven belül KLGS KLGS

3. idült veseelégtelenség enyhe formája KLGS KLGS

4. idült veseelégtelenség súlyos formája E E

a) Itt minõsítendõ az uraemia acuta et chronica necrosis tubularissal, vesekéreg vagy substantia medullaris elhalással.
b) We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, koncentrálási próba, UH.
c) A 127.1/I. rovat szerinti minõsítésnél a kiváltó októl és az acut veseelégtelenség súlyosságától függõen egyéni elbí-

rálás indokolt, 2 év teljes tünetmentesség esetén nem feltétlenül szorul korlátozásra, „A” minõsítés is adható. Idült vese-
elégtelenség enyhe formájának tekinthetõ a vesefunctio beszûkülésével járó, de még jól compensalt veseelégtelenség
szaka (Se kreatinin 200–400 μmol/l), függetlenül az alapbetegségtõl.
Idült veseelégtelenség súlyos formájának tekinthetõ a vesefunctio fokozottabb beszûkülésével (Se kreatinin 400 μmol/l)
járó veseelégtelenség.

I. II. BNO

128 Zsugorvese és törpevese

1. egyoldali KLGS KLGS N26, N27

2. kétoldali E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az atrophia renis, törpevese ismeretlen ok miatt. (Vesefejlõdési rendellenességek
a 180. szakasz szerint minõsítendõk.)

b) We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, koncentrálási próba, vizelet bact. és Koch tenyésztés, izotóp renog-
raphia, UH.

c) A minõsítést döntõen a folyamat (elváltozás) oldalisága és a vesefunctio károsodása határozza meg.
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I. II. BNO

129 Vesefertõzések

1. heveny pyelonephritis utáni, következmény nélkül gyógyult
állapot, két évet meghaladó megfigyelés esetén

A A N10–N16

2. heveny pyelonephritis utáni állapot, két éven belül KLGS KLGS

3. idült pyelonephritis enyhe formája KLGS KLGS

4. idült pyelonephritis kp. súlyos formája E E

5. idült pyelonephritis súlyos formája E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a pyelonephritis chronica, pyelonephritis acuta, abscessus renis et perirenalis, pyelo-
ureteritis cystica, pyonephrosis.

b) We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, koncentrálási próba, 24 órás vizelet fehérje ürítés meghatározása, vi-
zelet bact. és Koch tenyésztés, UH, iv. pyelographia. Pyuria esetén minden esetben 2 pohár (kivételes esetekben 3 pohár)
próba, a pyuria eredetének tisztázása céljából, még egyidejûen fennálló albuminuria esetén is.

c) Idült pyelonephritis enyhe formájának tekinthetõ, ha kóros vizeleteltérés (leukocyturia, bacteriuria) az iv. pyelog-
raphiás képen jellegzetes kehelyelváltozás látható, ugyanakkor még nem jár a vesefunctio beszûkülésével, illetve jelen-
tõsebb hypertoniával.

Idült pyelonephritis kp. súlyos formájának tekinthetõ, ha a kóros vizeleteltérés mellett vagy anélkül a jellegzetes radiologiai
leleten kívül a vesefunctio mérsékelt beszûkülése (Se kreatinin 200–400 μmol/l), továbbá kísérõ hypertonia észlelhetõ.

Idült pyelonephritis súlyos formájának tekinthetõ, ha a kóros vizeleteltérés és a jellegzetes radiologiai lelet mellett
a vesefunctio kifejezett beszûkülése (400 ¥mol/l), vagy progrediáló hypertonia észlelhetõ.

I. II. BNO

130 Zsákvese

1. enyhe E KLGS N13

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a hydronephrosis.
b) We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, koncentrálási próba, vizelet bact. és Koch tenyésztés, UH, izotopos

renographia.
c) Egyoldali plasticai mûtéttel jól korrigálható parenchyma károsodást okozó hydronephrosis, veseelégtelenség tüne-

tei nélkül 130/1/II. rovat szerint „KLGS”.

I. II. BNO

131 Vesekõbetegség

1. vesekõroham utáni állapot maradványtünet nélkül A A N20–N23

2. ismétlõdõ vesekõroham maradványtünet nélkül A A

3. elfolyási akadályt és húgyúti fertõzést okozó vesekövesség E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a nephrolithiasis, calculus ureteris, calculus vesicae urinariae, calculus urethrae.
b) We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, natív hasi rtg. vizsgálat, szükség esetén iv. pyelographia, hasi

UH vizsgálat.
c) A kórelõzményben szereplõ vesekõroham függetlenül attól, hogy az kõürítéssel, vagy anélkül zajlott le, a minõsí-

tés: „A”, ha maradványtünetek nem észlelhetõk, illetõleg kõhordozás esetében panaszok sem jelentkeznek. Kétoldali ve-
sekárosodást okozó, veseelégtelenséggel járó nephrolithiasis esetén 131.3/I. rovatban „E” a minõsítés.

I. II. BNO

132 Idült alsó húgyúti, hólyag, here és dülmirigy gyulladás

1. enyhe A A N30–N34,
N41–N49

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a cystitis chronica, abscessus urethralis, urethritis, prostatitis chronica, epididymitis,
orchitis.

b) We, teljes vérkép és vizelet, 2 pohár (kivételes esetben 3 pohár) próba, vizelet bact. és Koch tenyésztés.
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I. II. BNO

133 Húgycsõszûkület

1. enyhe KLGS KLGS N35

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a strictura urethrae, strictura meati urethrae.
b) Katheterezés.
c) 133.1. alszakasz szerint minõsítendõk a vizeletürítést enyhén gátló, vizeletretentiot nem okozó esetek.
133.2. alszakasz szerint minõsítendõk a tágításra, mûtéti korrekcióra szoruló, vizeletretentiot okozó esetek.

I. II. BNO

134 Herevíz és visszérsérv

1. enyhe formák A A N43

2. kp. súlyos formák KLGS KLGS

3. súlyos formák E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a hydrokele encystica et infectiosa, varicokele.
b) Részletes fizikális lelet, mûtéti leírás.
c) 134.1. alszakasz szerint minõsítendõk a kisfokú, mozgást nem gátló, mûtétet nem igénylõ esetek.
134.2. alszakasz szerint minõsítendõk a mûtéti korrekcióra szoruló esetek.
A 134.3. alszakasz szerint kell minõsíteni a súlyos és jelentõs kiterjedésû vagy ismételten mûtött eseteket.

I. II. BNO

135 A húgyszervek sebészi kezelésének következményei

1. mûködési zavarok nélkül A A N32, N99,
T83

2. mérsékelt mûködési zavarral KLGS KLGS

3. kp. súlyos mûködési zavarral E E

4. súlyos mûködési zavarral E E

a) Itt minõsítendõk a húgyúti vizeletelfolyási akadályt okozó elváltozások miatt végzett mûtétek következményei.
b) Mûtéti leírás, részletes fizikális lelet, We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, vizelet bact. tenyésztés, iv. pye-

lographia.
c) 135.1. alszakasz szerint minõsítendõk a pyelotomia, ureterotomia utáni állapot pyuria, recidiva nélkül, mûtét után

2 évvel.
135.2. alszakasz szerint minõsítendõk a mûtét után 1 évvel fennálló pyuria, haematuria, üregi deformitás, ürülési za-

varok.
135.3. alszakasz szerint minõsítendõk a veseresectio, pyelonplastica, egyik vese mûtéti eltávolítása.
135.4. alszakasz szerint minõsítendõk a húgyszervi mûtétek utáni súlyos szövõdmények.

A bõr és a bõr alatti szövet betegségei (136–147)

I. II. BNO

136 A bõr és a bõr alatti szövet fertõzései

1. enyhe A A L00–L08

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a különbözõ eredetû pyodermák (epidermális, follicularis, verejtékmirigy és egyéb
eredetû), erysipelas, cellulitis, ecthyma és egyéb általános gennykeltõk okozta kórkép, chronicus pyodermák, actinomy-
cosis.

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, vércukor, immunelfo, ASO, extracutan gócvizsgálatok, gyakori kiújulás esetén
bacteriológiai és antibioticum érzékenységi vizsgálat.
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c) A 136.1. alszakasz szerint minõsítendõk a heveny lefolyású körülírt, vagy kiterjedt felszínes, vagy mély pyoder-
mák, amelyek maradványtünetek nélkül gyógyulnak. Kiterjedt furunculosis, hegesedéssel gyógyuló, kiújulási hajlamot
mutató pyogen fertõzések a 136.2. alszakasz szerint minõsítendõk. Az egyenruha viselését, vagy a katonai kiképzést
gátló idült bõrfertõzések, amelyek gyógyulás esetén maradandó functiozavart (lymphostasis, keloidképzõdés, contractu-
ra stb.) okoznak, a 136.3-as alszakasz szerint minõsülnek.

I. II. BNO

137 Bõrgyulladás és ekcéma

1. acut folyamat csekély testfelületen KLGS KLGS L20–L30

2. acut folyamat nagy testfelületen KLGS KLGS

3. idült folyamat csekély testfelületen KLGS KLGS

4. idült folyamat nagy testfelületen E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az irritatív és kontakt allergiás dermatitis, atopia, ekzema nummulare, ekzema herpe-
ticum.

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, epicutan korai és késõi allergenek vizsgálata, intracutan és Prick teszt, IgE vizs-
gálat, felülfertõzõdés esetén microbiológiai vizsgálat, szükség esetén gócvizsgálatok, tüdõgyógyászati konzílium, légúti
panaszok esetén vizsgálat inhalatív allergénekkel.

c) A contact dermatitis, valamint a neurodermitis kis kiterjedésben az 1. alszakasz szerint, de az egyenruha viselést,
vagy a katonai kiképzést gátló esetben a 2. vagy a 3. alszakasz szerint minõsülnek. Allergiás kontakt dermatitis minden
esetben „E”, ha szolgálatban el nem kerülhetõ allergén okozza. Atopiás dermatitis gyakori mikróbás felülfertõzõdéssel
vagy extracutan szövõdményekkel a 4. alszakasz szerint minõsül. A folyamat súlyosságának megítélésénél figyelembe
kell venni az esztétikai szempontokat is.

I. II. BNO

138 Hólyagos bõrbetegségek

1. enyhe KLGS KLGS L10–L14

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a dermatitis herpetiformis, subcornealis pustularis dermatosis, impetigo herpetifor-
mis, pemphigus, pemphigoid, herediter epidermolysisek, Hailey Hailey betegség, Grover betegség, linearis IgA derma-
tosis, kevert, hólyagos bõrbetegség, porphyriák, Sneddon Wilkinson betegség, Sweet syndroma.

b) Teljes vérkép és vizelet, májfunctio, immunelfo, Tzancksejt, belgyógyászati konzílium, szövettani és immunhisz-
tokémiai vizsgálat, szükség esetén EM vizsgálat is. Kiegészítésként TP, ALB, ionok, Se. Fe, ferritin vizsgálat, szükség
esetén tumorkutatás, fokozott fényérzékenység vizsgálata. Porphyria cutanea tarda esetén porphyrinürítés, hepatológiai
konzílium szükséges.

c) Az impetigo herpetiformis az 1. alszakasz szerint minõsül. Pustularis subcornealis dermatosis (Sneddon-Wilkin-
son-féle betegség), dermatitis herpetiformis juvenilis a 2. alszakasz szerint minõsülnek.
A 138.3. alszakasz szerint minõsítendõk: a dermatitis herpetiformis Duhring, a pemphigus különbözõ formái, pemphigo-
id pemphigus benignus familiaris Hailey Hailey, hólyagos photodermatosisok.

I. II. BNO

139 Bõrpírral járó állapotok

1. enyhe KLGS KLGS L51–L54

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az erythema annulare centrifugum, gyratum repens, elevatum diutinum, erythema ex-
sudativum multiforme, erythema nodosum, pityriasis rubra pilaris, pityriasis rosea, pityriasis lichenoides, egyéb erythe-
más állapotok.

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, immunelfo, ASO, gócvizsgálatok, szükség esetén specifikus eredet kizárása és
szövettani vizsgálat, tumorkutatás, i.c. teszt.
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c) Az erythemás állapotok enyhébb, ritkább kiújulást mutató formái, perioralis dermatitis és rokonállapotok az 1. al-
szakasz szerint minõsítendõk. A súlyosabb, gyakoribb kiújulást mutató erythemás állapotok két évig a 2. alszakasz, míg
két év után, valamint a pityriasis rubra Hebrae kórformája és rokonállapotok a 3. alszakasz szerint minõsítendõk.

I. II. BNO

140 Pikkelysömör és hasonló kóros elváltozások

1. izolált A A L40–L42,
L44, L45

2. szóródó KLGS KLGS

3. szövõdményes E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az arthropathia psoriatica, acrodermatitis continua Hallopeau.
b) Psoriasisban kötelezõ az endogen és exogen Köbner tényezõk laboratóriumi (vércukor, béta ASO, Se húgysav) és

szakkonzíliáriusi (gégészeti, fogászati, ideggyógyászati, belgyógyászati) vizsgálata, kérdéses esetben hisztológiai vizs-
gálat ajánlott.

c) A psoriasis kis kiterjedésû, kiújulási hajlamot nem mutató formái, az 1. alszakasz szerint; a psoriasis kiterjedt for-
mái cután, vagy extracután szövõdmény nélkül és a parapsoriasis körülírtabb formái a 2. alszakasz szerint minõsítendõk.
A psoriasis szövõdményes (erythrodermia, arthropathia psoriatica, psoriasis pustulosa) formái és az acrodermatitis con-
tinua Hallopeau a 3. alszakasz szerint minõsülnek.

I. II. BNO

141 A bõr idült göbös folyamata (Lichen)

1. enyhe A A L28, L43

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a lichen planus, lichen nitidus, lichen ruber moniliformis, lichen striatus, pruritus,
prurigo, lichenificatio és lichen simplex chronicus Vidal.

b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, a Köbner tényezõket tisztázó vizsgálatok, vagy a diagnosist igazoló hisztológiai
vizsgálatok, valamint ideggyógyászati konzílium.

c) A lichen ruber planus, lichen nitidus, lichen simplex chronicus Vidal, prurigo nodularis és egyéb pruritus körülírt
rövid lefolyású formái az 1. alszakasz szerint, a fenti kórképek kiterjedt makacs szövõdményes formái a 2. alszakasz sze-
rint minõsítendõk.

I. II. BNO

142 A bõr túltengéses és sorvadásos állapotai

1. enyhe A A L90, L91

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a morphea, keratosisok, a bõr atrophiájával és/vagy a kötõszövet rendellenességével
járó genodermatosisok, keloid, nagy kiterjedésû, torzító hypertrophiás heg.

b) Szükség esetén Lyme serológia, szövettani vizsgálat, extracutan kiterjedés gyanúja esetén belgyógyászati és onko-
lógiai konzílium.

c) Ezen kórképek enyhe formáiban „A”, kp. súlyos és súlyos formáiban „E” minõsítés indokolt.

I. II. BNO

143 A haj, a hajtüszõk, a verejtékmirigyek és a faggyúmirigyek betegségei

1. enyhe A A L63–L68,
L72–L75

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az alopecia, hirsutismus, anhidrosis, miliaria rubra, acne, atheroma cutis, seborrhea,
hypertrichosis, rosacea.
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b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, hajhullás esetén góckutatás szükséges, endokrin betegség gyanúja esetén endok-
rinológiai kivizsgálás javasolt.

c) Az alopecia areata, a miliaria rubra és a faggyúmirigyek megbetegedésének körülírt enyhe formái az 1. alszakasz
szerint minõsülnek. Az alopecia atrophicans, valamint a haj egyéb rendellenességei, az acne betegség súlyossága, kiter-
jedése a 2. vagy a 3. alszakasz szerint minõsítendõ. Az acne keloides és az alopecia totalis a 3. alszakasz szerint minõsül-
nek.

I. II. BNO

144 Idült bõrfekély

1. enyhe KLGS KLGS L88, L89,
L97

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a bármilyen etiológiájú idült bõrfekély.
b) RPR, We, teljes vérkép és vizelet, vércukor, sebváladék leoltás, szükség esetén szövettani vizsgálat, illetõleg a kü-

lönbözõ dermatosisokban megjelenõ lábszárfekély esetén az alapbetegségnek megfelelõ vizsgálatok, szükség esetén
a kóreredet tisztázására angiológiai vizsgálatok, belgyógyászati és érsebészeti konzílium.

c) A minõsítéskor figyelembe veendõ a kiváltó belgyógyászati vagy ideggyógyászati ok, a fekélyek nagysága, kiúju-
lási hajlama, elhelyezkedése. A felfekvéses és neurogen eredetû fekélyek a 3. alszakasz szerint minõsülnek.

I. II. BNO

145 Csalánkiütés

1. acut A A L50

2. idült enyhe KLGS KLGS

3. idült súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az urticaria allergica, urticaria idiopathica, fizikai urticaria, urticaria chr., urticaria
acuta intermittens, kontakt urticaria, cholinerg, gyógyszer indukálta urticaria, urticaria vasculitis, angioneurotikus (Qu-
incke) oedema.

b) Urticarias betegek minõsítésekor a kimutatott mikróbás allergének szerinti kórokozó kitenyésztése vagy kimutatá-
sa, például gyomornedvbõl, epeváladékból, szükség esetén Helicobacter serológia, Lamblia kimutatás, féregpete vizsgá-
lat, góckutatás, tumorkutatás, az acut szak lezajlása után kémiai és fizikai allergének meghatározására irányuló allergo-
lógiai teszt vizsgálatok, táplálkozási allergén esetén az aciditási viszonyokra és májfunctiokra utaló kiegészítõ vizsgála-
tok végzendõk el. Légúti panaszok esetén gégészeti konzílium és légúti allergének Prick tesztben (esetleg IgE Elisával)
történõ vizsgálata ajánlott.

c) A különbözõ kóreredetû urticariák közül az acut lefolyású, jó gyógyhajlamú esetek az 1. alszakasz szerint, az idült,
de gyógyszeres kezelésre tünetmentesíthetõk a 2. alszakasz szerint minõsítendõk. Ha a betegség makacs, kiújulási hajla-
mot mutat, állandó gyógyszeres kezelés mellett sem tünetmentesíthetõ, vagy a kiváltó allergén a katonai szolgálat során
nem küszöbölhetõ ki, 3. alszakasz szerint minõsül.

A hereditaer angioneuroticus oedema és az urticaria alimentaris a 3. alszakasz szerint minõsítendõ.

I. II. BNO

146 A bõr és a bõr alatti szövetek egyéb betegségei

1. kis kiterjedésû körülírt formák A A L98, L99

2. kp. kiterjedésû formák KLGS KLGS

3. szétterjedt formák E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az ekzema microbicum, parakeratosis, pityriasis capitis, a köröm betegségei, pig-
mentzavarok, a bõr vascularis zavarai, vasculitisek, parapsoriasis kisplakkos formái, fizikai kémiai okok által kiváltott
kórképek, phakomatosisok, jóindulatú pigmentált bõrrendellenességek.

b) Elvégzendõk a betegek kórisméjét tisztázó és megerõsítõ kiegészítõ szakkonziliáriusi, laboratóriumi, szükség ese-
tén szövettani vizsgálatok.
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c) A pigment anomáliák közül a kis kiterjedésû, körülírt formák csak akkor minõsíthetõk az 1. alszakasz szerint, ha
a dermatoscopos és az ehhez csatlakozó szövettani vizsgálat egyértelmûen kizárta az in situ melanomát. Dysplasztikus
naevus syndroma, kiterjedt naevus angiomatosus a 2. alszakasz szerint minõsülnek. Urticaria pigmentosa, ectodermalis
dysplasiák, poikilodermák, xeroderma pigmentosum és egyéb kiterjedt bõrtünetekkel járó veleszületett bõranomáliák
a 3. alszakasz szerint minõsülnek.

I. II. BNO

147 A kötõszövet egyéb betegségei

1. enyhe E E L93–L95

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a lupus erythematosus systemicus, discoid lupus, kevert kötõszöveti betegség, immu-
nológiai ok miatt fényérzékenységgel járó kórképek, scleroderma, Sjögren féle betegség, dermatomyositis, polymyosi-
tis. Henoch Schönlein purpura, vasculitis allergica.

b) VDRL, We, teljes vérkép és vizelet, májfunctios próbák enzimvizsgálatok, BSP, Se összfehérje, Elfo, immun Elfo,
Latex, LE sejt, RF, rejtett RF, nuclearis antitestek, valamint az egyes szervek megbetegedésének diagnosisához szüksé-
ges speciális vizsgálatok (vesefunctios próbák, EKG, biopsia stb.), kérdéses esetekben immunhistológiai vizsgálat.

A mozgásszervek és a csont betegségei (148–162)

I. II. BNO

148 Ízületi bántalom

1. enyhe A A M00–M25

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az izületi gyulladás (arthritis seu polyarthritis) pyogen kórokozók miatt, arthropathia
Reiter féle betegségben, arthropathia Behcet féle syndromában, postdysenteriás arthropathia, egyéb bacteriális, vírusos
vagy gombás betegséghez társult arthropathia, ásványi anyagok lerakódása miatti arthropathiák, egyéb, máshova osztá-
lyozott betegségekkel társult arthropathia, Kaschin Beck féle betegség, traumás arthropathia, allergiás arthritis, klima-
xos arthritis, polyarthopathia, monoarthritis.

b) A fertõzés jellegének megfelelõ laboratóriumi, bacteriológiai, virológiai, mykológiai vizsgálatok, illetõleg a meg-
betegedés alapját képezõ belgyógyászati, bõrgyógyászati, neurológiai stb. vizsgálatok elvégzése, szemészeti vizsgálat
szükséges. Radiológiai vizsgálatok. Ízületi folyadék felszaporodása esetén a punctátumból bacteriológiai mycológiai és
kristályvizsgálat. HLA–B27 antigen vizsgálata csak differenciáldiagnosztikai nehézségek esetén végzendõ el.

c) A nem önálló, kísérõ betegségként szereplõ arthropathiák az alapbetegséggel együtt minõsítendõk. A mozgásszer-
vek megbetegedéseiben az egészségi alkalmasság kérdését elsõsorban a functio csökkenése dönti el. Figyelembe
vesszük emellett a folyamat localisatioját, kiterjedtségét, progresszióját is. Súlyos lefolyású, állandó kezelés mellett je-
lentõs mozgáskorlátozással járó esetek 148.3 alszakasz szerint minõsülnek.

I. II. BNO

149 Ízületi gyulladások

1. mérsékelt functiokárosodással KLGS KLGS M05

2. súlyos functiokárosodással E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a rheumatoid arthritis, Felty syndroma, polyarthritis chronica juvenilis, gyulladásos
polyarthropathia vagy polyarthritis, Jaccoud syndroma.

b) Anamnesis, RPR, We, teljes vérkép és vizelet, Elfo, immun Elfo, Latex fixatios teszt, Waaler Rose teszt, ANF, LE
sejt, összehasonlító kézfej rtg. felvétel (marginalis erosiok), az érintett ízület kétirányú rtg. felvétele, fogászati, gégésze-
ti, urológiai, nõgyógyászati gócvizsgálatok, szemészeti vizsgálat, esetleg a HLA Dr 4 antigen vizsgálata, valamint diffe-
renciáldiagnosztikai problémák esetén ízületi scintigraphia.

c) A heveny ízületi folyamatok lezajlása után az egészségi alkalmasság kérdését elsõsorban a functio csökkenése és
a várható progresszió dönti el.
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I. II. BNO

150 Nem gyulladásos ízületi megbetegedés, ízületi bántalmak

1. enyhe KLGS KLGS M15–M19

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk az elsõdleges vagy másodlagos, a felsõ és az alsó végtagok egy vagy több ízületét
érintõ, esetleg általánosult arthrosisok. Egyéb, fõként másodlagos arthropathiák.

b) Két vagy többirányú összehasonlító rtg. felvétel, problematikus eseteknél (pl. másodlagos arthropathiáknál) esetleg
fogászati, gégészeti, urológiai, nõgyógyászati gócvizsgálat, szemészeti vizsgálat.

c) A minõsítésnél irányadó a functiozavar, a solitaer vagy multiplex localisatio, a fizikális vizsgálattal, vagy a rtg. fel-
vételeken észlelhetõ torzulás. Az a) pontban felsorolt egyes elváltozások spontán gyógyulnak vagy gyógyíthatók. Ilyen
esetekben „I” minõsítés is adható.

I. II. BNO

151 Szokványos ficam

1. ritka kiugrás esetén KLGS KLGS S43, S53,
S63, S83,
S93

2. sikeres mûtét után A A

3. mûtét utáni kiújulás, vagy gyakori kiugrás esetén E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a habitualis vállficam, habitualis patellaficam, egyéb ízületek szokványos ficama.
Úgynevezett „akaratlagos” vállficam. Egyes ízületek pathológiás ficama.

b) Két vagy többirányú, összehasonlító rtg. felvétel, CT, MRI. Szokványos vállficam gyanúja esetén AP vállfelvétel,
a felsõ végtagok 10 kg-os terhelésével. Habitualis patellaficamnál axiális térdfelvétel. A többi ízület szokványos, vagy
pathológiás ficamát functionális, vagy tartott rtg. felvételekkel dokumentáljuk.

c) Gyakori szokványos vállficam külön figyelmet érdemel. A diagnosis csak a luxatiók és a repositiok ismétlõdését bi-
zonyító gyógyintézeti igazolás és a terheléses rtg. felvétel pozitivitása esetén állítható fel. Az elváltozás – indokolt eset-
ben – mûtéttel corrigálható. Mûtét után egy évre „I” minõsítés adható.

A habitualis vállficam nem ritkán kifejezetten dysplasiás vápa következtében alakul ki. Ilyenkor reconstructiós mûtét-
tõl nem várható biztosan jó eredmény, ezért a minõsítést a kiugrások gyakorisága alapján adjuk meg. Ha a kiugrás évente
egy alkalomnál többször jelentkezik, gyakorinak kell tekinteni. Az ún. „akaratlagos” vállficam nem képez mûtéti indica-
tiót, a minõsítése a mûtét után kiújuló szokványos vállficammal együtt: „E”.

A habitualis patellaficam mûtéti gyógykezelése és minõsítése nagyjából a szokványos vállficamnál leírt elvek alapján
történik.

Az egyéb szokványos vagy pathológiás ficamok minõsítése az elváltozás súlyosságától, a kóros mozgathatóságtól,
valamint attól függ, hogy az állapot mûtéttel gyógyítható-e, vagy sem.

I. II. BNO

152 Az ízületek egyéb betegségei és mûködési zavarai

1. enyhe KLGS KLGS M20–M25

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a térdízület medialis és lateralis meniscusainak kopása, mûködési zavara, elülsõ vagy
hátsó szarvainak sérülése. Chondromalatia patellae. A térd és az egyéb ízületek porcának betegségei, szabad testek.
Mozgáskorlátozottságok, zsugorodások, ankylosisok. Ízületi folyadékgyülem (Haemarthros). Synovitis villo nodosa.

b) A beteg ízület kétirányú, összehasonlító rtg. felvétele. Patella betegség esetén axialis térdfelvétel, CT, MRI, arth-
roscopia. Folyadékgyülem gyanúja esetén ízületi UH vizsgálat. Nem traumás eredetû ízületi folyadékgyülemnél annak
laborvizsgálata, góckeresés.

c) Az idetartozó betegségek egy része mûtéttel javítható vagy gyógyítható. Mûtét után „I” minõsítés adható. A konzer-
vatív kezeléssel gyógyítható esetek minõsítése az elváltozás súlyosságától és a várható gyógytartamtól függ.
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I. II. BNO

153 Ízületi merevséget okozó csigolyagyulladás

1. mérsékelt functiokárosodással KLGS KLGS M45

2. súlyos functiokárosodással E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a Bechterew kór diagnosisának „sine qua non”-ja a kétoldali sacroileitis.
b) Bechterew kór kezdeti formájában is „E” minõsítés javasolt a 153.1/I–II. állománycsoportban. Máshová nem sorol-

ható egy, vagy kétoldali sacroileitis esetén a minõsítés a 155.1/I–II. rovat alapján történik. E rovatban minõsítjük a biz-
tonsággal ki nem mondható, a végleges diagnosis felállításához szükséges megfigyelési idõ alatt a csípõkeresztcsonti
ízületi gyulladás elváltozásait. A kezdõdõ Bechterew kór, valamint az enthesopathia spinalis, a gerinc szalagainak zava-
ra a 153.1/I. II. rovatai szerint „I” minõsítést igényel.

I. II. BNO

154 A csigolyaízületek nem gyulladásos merevséggel járó megbetegedése és a csigolyák közötti porckorong betegségei

1. enyhe KLGS KLGS M47, M50

2. kp. súlyos E KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a spondylosis myelopathiával vagy myelopathia nélkül. Baastrup syndroma. Trau-
más eredetû spondylopathiák. Discus degeneratiók és herniatiók. Postlaminectomiás syndroma.

b) Az érintett gerincszakasz kétirányú rtg. felvétele, szükség szerint kiegészítve foramen vagy Dittmar felvétellel. My-
elopathiás vagy gyöki tünetek esetén CT, MRI, majd ideggyógyászati idegsebészeti konzílium.

c) Az enyhe, neurológiai tünetek nélkül jelentkezõ eseteket az 1. alszakasz szerint minõsítjük. Heveny gyöknyomásos
tünetek esetén „I” minõsítés adandó.

I. II. BNO

155 A gerinc egyéb betegségei

1. enyhe A A M43, M46,
M47, M53,
M54

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a cervicobrachialis syndroma, brachialis neuritis vagy radiculitis, torticollis, a nyaki
szakaszon levõ egyéb elváltozások. Myalgiák, lumbago, ischias syndroma, a keresztcsont és a farokcsont betegségei.
Kyphosis dorsalis adolescentium (Scheuermann féle betegség). Szerzett, egyéb kyphosisok és lordosisok. A scoliosisok
és a kyphoscoliosisok ismeretlen és ismert aethiológiájú formái. Spondylolysis. Szerzett spondylolisthesis. A gerinc
egyéb torzulásai.

b) Scoliosisok és kyphoscoliosisok esetén kétirányú, álló helyzetben készült rtg. felvétel. Spondylolysis olisthesis
gyanújánál kétirányú Dittmar felvétel. A nyaki gerincszakaszt érintõ betegségek esetén szükség szerint foramenfelvétel.
Gyöki, neurológiai tünetekkel járó syndromáknál CT, MRI vizsgálat, majd neurológiai, illetve idegsebészeti konzílium.

c) Ebben a betegségcsoportban a kyphosis dorsalis adolescentium (Scheuermann-féle betegség) és a spondylolysis
spondylolisthesis okozza a legtöbb therápiás és minõsítési problémát. A Scheuermann féle betegség általában 10–16
éves kor között kezdõdik és a csontváz növekedésének megállásakor „meggyógyul”. Maga a csontosodási zavar nem
folytatódik, ezért a katonaorvosi gyakorlatban már döntõen a betegség következtében kialakult állapotokkal találko-
zunk. (Kóros, fõként nyílirányú gerincgörbületek, háti, deréktáji fájdalmak stb.) „E” minõsítést kell adni, ha a gerinc sa-
gittalis görbülete olyan kifejezett, hogy az egyenruha viselését lehetetlenné teszi. Spondylolysis, spondylolisthesis (csi-
golyacsuszamlás) esetén a minõsítés akkor „E”, ha a deréktáji fájdalmakon túl gyöki, neurológiai tünetek is fellépnek,
vagy a komoly fájdalmakkal, izomspasmussal, antalgiás tartással járó periódusok ismétlõdnek. Szintén „E” minõsítés
szükséges, ha a spondylolisthesis egyéb fejlõdési zavarokkal (pl. spina bifida) társul.

A különbözõ scoliosis fajták az általuk okozott mellkasi deformitással együtt ítélendõk meg (175. szakasz). Az egyen-
ruha viselhetõsége itt is mérlegelendõ.
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I. II. BNO

156 Az ízületi savós hártyák, az inak, ínhüvelyek és nyálkatömlõk betegségei

1. enyhe A A M65–M68

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a synovitisek és tendosynovitisek. Stenotisaló tendovaginitisek, bursitisek. Ínhü-
vely falából vagy ízületi tokból kiinduló ganglionok és cysták, beleértve a poplitealis (Baker) cystát is. Az inak nem trau-
más rupturája.

b) Kétirányú rtg. felvétel, laboratóriumi vizsgálatok. Szükség esetén diagnosticus punctio, esetleg UH vizsgálat el-
végzése javasolt.

c) Ízületi tokból kiinduló érfunkció károsodást nem okozó ganglion vagy cysta esetén „I” minõsítés adható. A felsorolt
elváltozások többsége mûtéttel gyógyítható vagy javítható. A konzervatív kezeléssel gyógyítható esetek, valamint a mû-
tét után kialakult állapotok a beosztással járó fizikai megterhelések figyelembevételével, megfelelõ felmentésekben ré-
szesítendõk. Súlyosnak vesszük a mûtét után egyszer vagy többször recidiváló elváltozásokat, valamint az olyan esete-
ket, amikor fontos ízületek) jelentõs mozgáskorlátozottsága alakul ki.

I. II. BNO

157 Az izmok, a szalagok és az izompólyák betegségei

1. enyhe KLGS KLGS M60–M63

2. kp. súlyos E KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a fertõzéses izomgyulladások. Myositis ossificans. Inactivitási izomatrophiák. Laza
ízületi szalagok. Hypermobilitasos syndroma. Coxa saltans. Tenyéri és talpi fibromatosisok. (Dupuytren-contractura).
Izomsérvek. Az alkar és a kéz Volkmann féle ischaemias contracturája. Az ízületek myogeneticus és desmogeneticus
contracturái.

b) Kétirányú rtg. felvétel, laboratóriumi vizsgálatok, neurológiai konzílium, sz. sz. biopsia.
c) Az enyhe, konzervatív kezeléssel gyógyítható esetek I. rovatban „Alkalmasra” minõsíthetõk. A mûtéttel gyógyítha-

tó vagy javítható, közepesen súlyos elváltozások „A”-ra is minõsíthetõk (laza ízületi szalagok, izomsérvek stb.). A ritkán
elõforduló súlyos állapotok (myositis ossificans, recidiváló izomsérvek, nagyfokú mozgáskorlátozottsággal járó ízületi
contractúrák stb.) „E” minõsítést igényelnek.

I. II. BNO

158 Csontvelõ- és csonthártyagyulladás és a csontok egyéb fertõzései

1. enyhe KLGS KLGS M86

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az osteomyelitis acuta, osteomyelitis chronica. Brodietályog. Garré féle osteomyeli-
tis. A csontot is érintõ gennyes ízületi gümõkór és egyéb specificus csontelváltozások (pl. syphilis stb.). Periostitisek.
Gyermekbénulásból eredõ osteopathia.

b) Az infectiosus eredetû heveny csontízületi gyulladások fekvõbeteg gyógyintézeti elhelyezést, teljes kivizsgálást,
konzervatív, illetve mûtéti ellátást igényelnek. Vonatkozik ez a specificus gyulladásokra is. Utóbbiaknál pulmonologiai,
illetve bõrgyógyászati konzílium is szükséges. Az ambulanter observalható, kezelhetõ esetekben kétirányú, sz. sz. réteg
rtg. felvétel, laboratóriumi vizsgálatok és diagnosticus célú punctio lehet szükséges.

c) A fertõzõ csontízületi betegségek minõsítése a gyógyulás után, a maradványpanaszok, tünetek elbírálása alapján
történik. A folyamat lezajlásáig „I” minõsítés adható. A specificus elváltozások általában „E” minõsítést igényelnek. Ki-
vételt képezhetnek a jó gyógyhajlamú, localisalt esetek (pl. spina ventosa). Az idültté vált, esetleg sipolyozó csontgyul-
ladások, amelyek rtg. felvételeken észlelhetõ csontdestructiot okoztak, az I. és a II. rovathoz tartozóknál egyértelmûen
„E” minõsítést vonnak maguk után.
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I. II. BNO

159 Elfajulásos csontosodási zavar, valamint a porc és a csont egyéb betegségei

1. enyhe KLGS KLGS M91–M99

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) Az osteochondrosis spinae juvenilis (M. Scheuermann) a 155. szakasz szerint minõsítendõ. E szakasz szerint minõ-
sítendõ a medence és a csípõ osteochondrosisa (M. Perthes). Epiphyseolysis capitis femoris non traumatica. A felsõ és
alsó végtagok juvenilis osteochondrosisai (pl. Schlatter Osgood kór). Vertebra plana (Calvé): Osteochondritis dissecans.
Pathologiás csonttörés. Csontcysta. Csontsûrûsödés. Titze syndroma. Álízület. Asepticus csontelhalás.

b) Két vagy többirányú rtg. felvétel.
c) A felsõ és az alsó végtagok juvenilis osteochondrosisainak egy része (pl. M. Köhler II.) mûtéttel gyógyítható. Ilyen-

kor az I. és a II. rovatba tartozó betegeknek „I” minõsítés adható. A súlyosabb formák (pl. Perthes kór utáni jelentõs moz-
gászavarral járó esetek, pathológiás törések stb.) általában „E” minõsítést igényelnek.

I. II. BNO

160 Lúdtalp. A lábujjak szerzett torzulásai

1. enyhe A A M20.1–M20.6,
M21.4

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a pes transversoplanus, pes planovalgus, pes planus inflammatus, pes planus fixatus.
Hallux valgus, hallux varus, hallux rigidus, kalapácsujjak. A lábujjak szerzett karomállása.

b) Kétirányú rtg. felvétel.
c) A lúdtalp enyhe formái megfelelõen megválasztott betéttípusokkal jól korrigálhatók A pes planus inflammatus kon-

zervatív kezeléssel gyógyítható, átmeneti állapot, lezajlása után a középsúlyos csoportba sorolandó. Súlyosnak az arth-
rosisos, lábtõízületi merevséget okozó formák tekinthetõk. Ezek már orthopaed cipõvel sem compensalhatók maradék
nélkül, esetleg mûtéti beavatkozás is szükséges lehet. Az ilyen betegeknek „E” minõsítés adható. Deformált lábujjak ese-
tében a II. rovatban „KLGS” elbírálás szükséges.

A lábujjak felsorolt, szerzett torzulásai általában mûtéttel korrigálhatók. A lúdtalpbetét vagy az orthopaed cipõ a mû-
tét utáni állapot megtartását, a rosszabbodás megakadályozását szolgálja.

I. II. BNO

161 A végtagok egyéb szerzett torzulásai

1. enyhe A A M20, M25

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a felsõ és az alsó végtagok szerzett torzulásai, kivéve a kezet. Paralysis obstetricalis,
Madelung deformitas. Tendovaginitis crepitans. A felsõ végtag posttraumás dystrophiája (Sudeck). Egyéb, balesetek
utáni állapotok. A csípõ szerzett torzulásai. Genu valgum, genu varum, genu recurvatum. Tibia vara epiphysarea. Térd
vagy csípõcontractura. A láb Sudeck dystrophiája.

b) Két vagy többirányú rtg. felvétel, sz. sz. laboratóriumi vizsgálatok.
c) A felsorolt elváltozások egy része mûtéttel gyógyítható vagy javítható. Ilyen esetekben „I” minõsítés adható.

Hosszan tartó konzervatív kezelés szüksége esetén (pl. Sudeck dystrophia) hasonló módon kell a betegeket minõsíteni.
A súlyos formák, jelentõs mértékû deformitással és mozgáskorlátozottsággal alkalmatlan „E” minõsítést igényelnek.
Genu valgum („X” láb) akkor minõsíthetõ súlyosnak, ha álló helyzetben, összezárt térdek mellett a belbokák közötti tá-
volság 15 cm-nél hosszabb. A tibia vera epyphysarea, genua vara, crura femora vara („O” láb) hasonló módon, összezárt
bokák mellett a mediális femurcondylusok közötti távolság mérésével (szintén 15 cm) ítélhetõ meg.
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I. II. BNO

162 Gerincferdülés és egyéb szerzett torzulások

1. enyhe A A M40, M41

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) Kyphosis dorsalis adolescentium (M. Scheuermann) a 155. szakasz szerint minõsítendõ. E szakasz szerint minõsí-
tendõ a szerzett kyphosis és lordosis. Functionalis scoliosisok. Idiopathias structuralis scoliosisok. Paralyticus és egyéb
szerzett, ismert etiológiájú scoliosisok. A nyak szerzett torzulásai. A mellkas és a bordák szerzett torzulásai. Csigolya-
csuszamlás a 155. szakasz szerint minõsítendõ. A medence szerzett torzulásai.

b) Kétirányú összehasonlító rtg. felvétel, gerincgörbületek vizsgálata álló helyzetben, sz. sz. neurológiai konzílium.
c) Ebben a szakaszban a leggyakoribb elváltozást a scoliosisok alkotják, a következményes mellkas deformitásokkal.

A görbület nagysága Cobb módszerével, a rtg. felvételeken fokokban mérhetõ. A 30–40°-os görbületet közepesen sú-
lyosnak vesszük. Az idiopathiás scoliosisok a csontváz növekedésének befejezõdése után már általában nem rosszab-
bodnak, a kezelésnél, minõsítésnél a kialakult állapottal kell számolnunk. A mellkas deformitásokat a 175. szakaszban
tárgyaljuk.

Fejlõdési rendellenességek (163–178)

I. II. BNO

163 A szem veleszületett rendellenességei

1. enyhe KLGS KLGS Q10–Q15

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) Itt minõsítendõk a szemhiány, kisszemûség, buphthalmus, glaucoma congenitum, hydrophtalmus, keratoglobus
congenitus, aphakia congenita, cataracta congenita, sphaerophakia, coloboma, valamint az elülsõ és hátsó segment vele-
született anomáliái, a szemhéjak, a könnyszervek, a szemüreg és a szem egyéb veleszületett anomáliái.

b) A látóélesség vizsgálata javítás nélkül és teljes javítással, a kötõhártyák vizsgálata, különös tekintettel az áthajlá-
sokra, réslámpa vizsgálat, a szemgolyók mozgásának a vizsgálata, szemfenékvizsgálat.

c) Minõsítésnél lehetõség szerint szakorvosi vélemény alapján kell dönteni. Mûtéttel vagy konzervatív kezeléssel még
korrigálható anomáliák esetében 163.2. alszakasz szerint történjék az elbírálás. A színlátás zavara a 060. szakasz szerint
minõsítendõ.

I. II. BNO

164 A fül, az arc és a nyak veleszületett rendellenességei

1. enyhe vagy sikeres mûtét utáni esetek A A Q16–Q18

2. mûtéttel javítható esetek KLGS KLGS

3. súlyos vagy mûtéttel nem javítható esetek E KLGS

a) E szakasz szerint minõsítendõ a meatus acusticus externus atresiája, a fülkagyló veleszületett deformitásai, absentia
auriculae, absentia meatus acustici externi, atresia nasi, palatoschisis, labium leporium, cheilognatopalatoschisis, atresia
glottidis, strictura tracheae.

b) Fül: otoscopia, Schüller és Stenvers rtg. felvételek, audiometria. Orr: rhinoscopia, orrmelléküreg rtg. felvétel.
Gége: indirect laryngoscopia, trachea légsáv rtg. Esetleg kiegészítendõ: fülnél microscopos vizsgálat, tympanometria;
orrnál orr endoscopia, sinoscopia; gégénél fiberoscopia, laryngomicroscopia, trachea fiberoscopia. Az egész betegség-
csoportnál CT vizsgálat.

c) Nem jelentenek „E” minõsítést azok a fejlõdési rendellenességek, melyek mûtéttel úgy oldhatók meg, hogy semmi-
lyen mûködészavar vagy torzulás nem marad vissza. Minõsítésnél vegyük figyelembe az elváltozás nagyságát és elhe-
lyezkedését. Kísérõ halláscsökkenés esetén a 074-es szakasz szerint is minõsítendõ.
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I. II. BNO

165 A szív és a keringési rendszer veleszületett rendellenességei

1. keringési zavar nélkül KLGS KLGS Q20–Q28

2. mérsékelt keringési zavarral E KLGS

3. kp. súlyos keringési zavarral E E

4. súlyos keringési zavarral E E

a) Itt minõsítendõ a truncus communis, a nagyerek áthelyezõdése, Fallot-tetralogia, közös kamra, kamrák és pitvarok
közötti septum defectus, a pulmonalis billentyû anomáliái, a háromhegyû billentyû veleszületett hiánya és szûkülete.
Ebstein féle anomália, stenosis aortae congenitalis, insufficientia aortae congenitalis, mitralis prolapsus syndroma, a szív
egyéb anomáliái, ductus arteriosus seu Botalli, coarctatio aortae, az aorta, a tüdõverõér, a nagy visszerek, a peripheriás
érrendszer és a keringési rendszer egyéb anomáliái.

b) Kórházi osztályos kivizsgálás, kórelõzmény adatai, a fizikális lelet részletezése, rutin laboratóriumi vizsgálatok,
vérnyomásmérés, EKG, echokardiográfia, mellkas rtg. (szívnagyság, szívconfiguratio, nagyerek helyzete) sz. sz. célzott
angiokardiográfia és szívkatéteres nyomásmérés.

c) 165.1. szerint minõsíthetõk azok a shunt nélküli acyanoticus anomáliák, amelyek nem gátolják a keringést, mint
pl. a positios anomáliák (pl. dextrocardia), továbbá a pitvari septumdefectus, ha nem áll fenn a pulmonális hypertonia, vala-
mint a 4 éven túli, tökéletesen megoldott mûtét utáni állapotok. Itt minõsítendõ a kimutatott mitralis prolapsus syndroma,
amennyiben echokardiográfiás vizsgálattal haemodinamikai zavar nem mutatható ki.

165.2 szerint minõsíthetõk a mûtéttel egyszerûen megoldható anomáliák (egymagában fennálló ductus Botalli, coarcta-
tio, pitvari septum-defectus), haemodinamikai vizsgálattal indikált mitralis prolapsus syndroma mûtét. Egyéb rovatok és
szakaszok szerinti minõsítés esetén az anoxia mértékét meghatározó keringés dynamikai következményeket kell figye-
lembe venni, alaposan mérlegelve a sebészi gyógyítás lehetõségeit.

I. II. BNO

166 A légzõrendszer veleszületett rendellenességei

1. enyhe A A Q30–Q34

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a veleszületett gégeszûkület, légcsõszûkület, lépsejttüdõ, cystás tüdõ, absentia, apla-
sia, hypoplasia, sequestratio pulmonum, bronchiectasia congenita.

b) We, teljes vérkép és vizelet, mellkas rtg. és rétegfelvételek, légzésfunctio, sz. sz. köpet ált. bact. tenyésztés, bron-
chofiberoscopia, bronchográfia, CT.

c) A fenti fejlõdési rendellenességek panaszokat okozó formáit többnyire sebészetileg már megoldották. Ezekben az
esetekben a 104., illetve 105. szakasz szerint kell minõsíteni.

Amennyiben sebészeti beavatkozásra a beteg panaszai hiányában nem került sor, az eseteket az I–II. rovatban
a 166.1. szerint minõsítjük.

I. II. BNO

167 Az emésztõrendszer veleszületett rendellenességei

1. enyhe A A Q38–Q45
K90

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a stenosis seu strictura oesophagei congenita, oesophagus dilatatio et diverticulum
congenitum, stenosis seu strictura pylori congenita, cardiospasmus congenita, diverticulum ventriculi congenitum, Mec-
kel féle diverticulum, megacolon congenitum, coeliakia.

b) Rutin laboratóriumi vizsgálatok, széklettenyésztés, emésztettség, zsírtartalom, terheléses vércukor, kontrasztanya-
gos gyomor rtg., beöntéses kettõs kontrasztanyaggal végzett rtg. vizsgálatok, endoscopos vizsgálatok.

c) Rekeszsérv, gyomordiverticulumok kimutatására elsõsorban a gyomor rtg. vizsgálat hivatott. Sok panasz, vashiá-
nyos vérszegénység esetén „E” minõsítést kell alkalmazni. A vékony- és vastagbél felszívódási zavarai (malabsorptios
syndroma), sprue betegség, klinikailag emésztési zavarokat, hiányállapotok tüneteit okozzák. Biztos diagnosis esetén,
mivel sok esetben igazolhatóan gluténérzékenységrõl van szó, a minõsítés „E”. Meckel diverticulum klinikai jelentõsé-
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ge, hogy idõnként súlyos szövõdményeket okozhat. Fiataloknál bélelzáródást is elõidézhet, vagy vakbélgyulladás tüne-
teit utánozhatja. A megoldás sebészi, a diverticulum eltávolítása.

Megacolon veleszületett formája ritkán kezdõdik felnõtt korban. A kialakulást elõsegítõ okokat kell megszüntetni, sú-
lyosság fokozatai szerint kell minõsíteni.

I. II. BNO

168 Visszamaradt here

1. egyoldali anomália A A Q53

2. mindkét oldali anomália a nemi jelleg zavara nélkül KLGS KLGS

3. mindkét oldali anomália a nemi jelleg zavarával E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a cryptorchismus, descensus testis imperfectus, ectopia testis.
b) Részletes fizikális lelet.
c) 168.1. alszakasz szerint minõsítendõ az egyoldali rejtettheréjûség sérv nélkül.

I. II. BNO

169 A nemi szervek egyéb veleszületett rendellenességei

1. enyhe KLGS KLGS Q50–Q52,
Q54–Q56

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az anaspadiasis, epispadiasis, hypospadiasis, absentia funiculi spermatici, penis,
prostatae, aplasia prostatae, testis, atresia ductus ejaculatorii, ductus deferentis, fusio testis, hypoplasia penis, testis.

b) A fizikális lelet részletes leírása.
c) 169.1. alszakasz szerint minõsítendõk pl. a hypospadiasis, ha a húgycsõnyílás kb. 1 cm-rel tér el a normálistól, to-

vábbá a phimosis, frenulum breve, meatus szûkület. 169.2. alszakasz szerint minõsítendõk a hypospadiasis, ha a húgy-
csõnyílás a penis proximalis harmadában helyezkedik el.

I. II. BNO

170 A vese fejlõdési rendellenességei

1. enyhe KLGS KLGS Q60–Q63

2. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az agenesis, atrophia, hypoplasia renis, ren polycysticum, megaureter, ren accessori-
us, duplicatus, arcuatus, giganticus, soleiformis, ectopia, dislocatio, fusio renis.

b) We, teljes vérkép és vizelet, Se kreatinin, UN, vizelet bact. tenyésztés, vese scintigraphia, vese renographia, iv. pye-
lographia.

c) 170.1. alszakasz szerint minõsítendõk a ren duplicatus, az ureter duplicata, rendellenes érbenyomat, mérsékelt pye-
lectasia és egyéb mûtétet nem igénylõ anomáliák.

170.2. alszakasz szerint minõsítendõk a mûtétet igénylõ hydronephrosis, vagy pangást okozó rendellenes érleszorítás,
pangást okozó vese ptosis, pangást okozó ureter szûkület, nagyfokú pyelectasia, patkóvese, aplasia, hypoplasia renis
congenita, ren polycysticum.

I. II. BNO

171 A gerinc veleszületett torzulásai

1. enyhe KLGS KLGS Q67.5, Q76

2. kp. súlyos E KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a congenitalis scoliosisok. Sacralisatio, lumbalisatio. (Félcsigolya, blokkcsigolya.)
Spina bifida occulta.

b) Álló helyzetben készült, kétirányú rtg. felvétel. Gyöki tünetek esetén ideggyógyászati vagy idegsebészeti kon-
zílium.

c) A congenitalis scoliosisok, ha jelentõsebb deformitással járnak, csak kivételes esetekben kerülnek a katonaorvos
elé. Egyébként enyhe elváltozásoknál I. rovatban „A” minõsítés adható. A spina bifida, valamint a sacralisatio és a lum-
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balisatio igen gyakori, az elbírálás a 171.1. alszakasz szerint történik. Súlyosnak, tehát „E” minõsítést igénylõnek ezek
az elváltozások akkor tarthatók, ha egyéb gerincbetegségekkel (M. Scheuermann, spondylolysis, olisthesis stb.) szövõd-
nek, vagy gyöki tünetet okoznak.

I. II. BNO

172 A medence fejlõdési rendellenességei

1. enyhe KLGS KLGS Q65

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a luxatio coxae congenita, dysplasia coxae congenita, coxa vara infantum, protrusio
acetabuli, coxa valga, coxa vara, os pubis és os ischii fejlõdési zavara.

b) Két vagy többirányú rtg. felvétel. Szükség esetén Lauenstein csípõfelvétel.

c) A katonaorvosi gyakorlatban a felsorolt betegségek utáni állapotokkal találkozunk. Figyelembe kell azonban venni,
hogy ezen elváltozások az életkor elõrehaladtával rendszerint rosszabbodnak, még szakkezelés és fizikai tehermentesí-
tés esetén is. Az elváltozások súlyossági fokát itt is a deformitások és functiozavarok együttes megítélése alapján hatá-
rozzuk meg. A súlyos esetekben „E” minõsítést kell alkalmazni.

I. II. BNO

173 A láb veleszületett torzulásai

1. enyhe KLGS KLGS Q66

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a pes equinovarus congenitus (dongaláb), pes varus congenitus, pes excavatus, pes
calcaneovalgus, a lábujjak világra hozott deformitásai, talus verticalis, szám feletti csontok a lábon.

b) Kétirányú, összehasonlító rtg. felvételek a lábról. Lumbosacralis gerinc kétirányú felvétele. Reflex eltérés(ek) ese-
tén neurologiai konzílium („Myelodysplasia”).

c) A felsorolt betegségek egy része kisgyermek korban végzett mûtét(ekkel) gyógyítható vagy javítható. A katonaor-
vosi gyakorlatban rendszerint már a postoperatív, kialakult állapottal találkozunk. Enyhébb deformitások korrekciós
mûtéte után „I” minõsítés adható. A súlyos, orthopaed cipõvel sem kompenzálható esetek „E” minõsítést igényelnek.

I. II. BNO

174 A végtagok egyéb veleszületett torzulásai

1. enyhe KLGS KLGS Q72–Q74

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a felsõ végtag fejlõdési rendellenességei és fejlõdési zavarai, a felsõ végtag reducti-
os torzulásai, congenitalis clavicula-álízület, Sprengel-deformitás (scapula magas állás), congenitalis radiusfej-luxatio,
synosthosis radioulnaris, congenitalis térdficam, aplasia patellae, patella bipartita, a patella congenitalis dislocatioja,
a felsõ és az alsó végtagok reductios torzulásai, a felsõ és az alsó végtagok egyéb világra hozott deformitásai, betegségei.

b) Két- vagy többirányú összehasonlító rtg. felvétel, a térdtájék betegségeinél sz. sz. axialis felvétel.

c) A felsorolt betegségek jelentõs része gyermekkorban mûtéttel gyógyítható vagy javítható. A katonaorvosi gyakor-
latban inkább a késõi maradványpanaszokkal és tünetekkel találkozunk. Általánosságban a deformitás és a mozgáskorlá-
tozottság súlyossága alapján döntünk. Súlyos esetekben „E” minõsítés indokolt.
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I. II. BNO

175 A mellkas alaki rendellenességei

1. enyhe KLGS KLGS Q67.5–Q67.8

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a pectus carinatum, pectus excavatum, a gerinc betegségeihez csatlakozó mellkasi
deformitások, egyéb világra hozott deformitást okozó mellkasi elváltozások, a fenti betegségek esetleges mûtét(ei) utáni
állapotok, neurovascularis vállöv-syndroma („TOS”), ha nyaki borda vagy egyéb fejlõdési rendellenesség okozza.

b) Kétirányú mellkas rtg. felvétel, tölcsérmellkas esetén a sterno vertebralis távolság mérésével. Nyugalmi és terhelé-
ses EKG és légzésfunctios vizsgálat, sz. sz. neurológiai konzílium.

c) Enyhének tekintjük és a 175. 1. pont alapján minõsítjük azokat az eseteket, ahol cardio respiratoricus zavar nincs.
Közepesen súlyosnak akkor vesszük az elváltozást, ha a terheléses EKG és légzésfunctios vizsgálat mérsékelt fokú mû-
ködészavart igazol, illetve a mûtét utáni állapotok, annak eredményétõl függetlenül. Súlyosnak a kifejezett légzési és ke-
ringési zavarral járó esetek tartandók. A tölcsér mellkas minõsítése minden rovatban „E”.

I. II. BNO

176 A csontváz-, izomrendszer egyéb, veleszületett rendellenességei, rendszerbetegségei

1. enyhe KLGS KLGS Q67.0–Q67.4
Q75,
Q76.5–Q76.9
Q77–79

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõk a veleszületett izomhiányok, Klippel-Feil syndroma, dystrophiás törpenövés,
achondroplasia (chondrodystrophia), enchondromatosis, osteopetrosis, exostosis cartilaginea multiplex, osteogenesis
imperfecta, progressiv diaphysealis dysplasiák, mucopolysaccharidosisok, homocystinuria, Ehlers-Danlos syndroma, az
ízületek világra hozott lazasága, arthrogryposis, egyéb világra hozott rendszerbetegségek.

b) Két- vagy többirányú rtg. felvétel. Rendszerbetegségek esetén teljes laboratóriumi, belgyógyászati kivizsgálás.
Izomhiányoknál EMG.

c) A felsorolt, súlyosabb rendszerbetegségek a katonaorvosi gyakorlatban nem, vagy csak elvétve fordulnak elõ. Ter-
mészetesen „E” minõsítést igényelnek. Izomhiányoknál a functiokárosodás mértéke a döntõ. Klippel Feil syndrománál
a mozgáskorlátozottság megítélésén túl mérlegelendõ az egyenruha viselhetõsége. Az exostosis cartilaginea multiplex,
az állandó végtagfájdalmak, valamint a progresszió veszélye esetén „E” minõsítést kell alkalmazni. Az enchondromato-
sis a pathológiás fractura veszélye miatt szintén mentesítendõ a katonai szolgálat alól.

I. II. BNO

177 Kromoszóma- és egyéb veleszületett rendellenességek

1. enyhe KLGS KLGS Q80–Q84
Q87–Q89
Q90–Q99

2. súlyos E E

A kifejezett klinikai formák rendszerint olyan anomáliát okoznak, amellyel a beteg nem kerül katonai szolgálatra be-
hívásra. Enyhébb klinikai formák esetében a minõsítés alapját a fizikai vagy szellemi teljesítõképességre, balesetveszé-
lyes helyen elõforduló, egészségkárosodásra vezetõ elváltozások, esetleg a rendellenességgel együtt járó psychés káro-
sodás képezheti (gynecomastia mintájára). A minõsítés mértékét mindig a teljesítõképességet legjobban befolyásoló el-
változás szabja meg. Ha egy szerv elváltozása uralja a képet, ennek megfelelõ szakasz alapján is minõsíthetünk (pl. szív
fejlõdési rendellenességei a 165-ös, a színlátás zavarai a 064-es szakasz szerint).

a) E szakaszba igen különbözõ klinikai megjelenési formájú betegségek tartozhatnak, úm. methaemoglobinaemia,
porphyria, Wilson betegség (hepatolenticularis degeneratio), mongolizmus, Marfan syndroma, Klinefelter syndroma,
ichtyosis, situs inversus.

b) Ahol kimutatható chromosoma rendellenesség várható, ennek vizsgálata kívánatos lenne, de ha ez technikailag
nem vihetõ keresztül, a kifejezett klinikai kép is elfogadható a minõsítés alapjául. A rendellenességgel együtt járó pszi-
chés károsodás esetén neurológiai (pszichológiai) vizsgálat szükséges.
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c) A kifejezett klinikai formák rendszerint olyan anomáliát okoznak, amellyel a beteg ha egyáltalán megéri a katona-
kort, nem kerül behívásra. Enyhébb klinikai formák esetében a minõsítés alapját a fizikai vagy szellemi teljesítõképes-
ségre, balesetveszélyes helyen elõforduló, egészségkárosodásra vezetõ elváltozások, esetleg a rendellenességgel együtt
járó psychés károsodás képezheti (gynecomastia mintájára). A minõsítés mértékét mindig a teljesítõképességet legjob-
ban befolyásoló elváltozás szabja meg. Ha egy szerv elváltozása uralja a képet, ennek megfelelõ szakasz alapján is minõ-
síthetünk (pl. szív fejlõdési rendellenességei a 175-ös, a színlátás zavarai a 064-es szakasz szerint).

I. II. BNO

178 A várt normális élettani fejlõdés hiánya és rendellenes súlycsökkenés

1. enyhe KLGS KLGS R 62–R64
E34.3, 34.4

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) E szakasz alapján minõsíthetjük esetenként az alacsony növésen kívül a szembeötlõ alkati elváltozásokat is, mint
pl. a kifejezetten astheniás vagy a túlságosan magas testalkatúakat, továbbá a rendellenes súlycsökkenést.

b) Testsúly, testmagasság, testsúlyhiány, terheléses EKG, kétirányú mellkas rtg. felvétel, vitálkapacitás.
c) A minõsítés alapját elsõsorban a fizikai teherbíró képesség és nem a testsúly-magasság aránya képezi. Az ún. „kell”

testsúly (testmagasság mínusz 105 cm) csak tájékoztató értékû adat. A pontosabb mennyiségi meghatározásra a testtö-
meg indexet BMI használjuk (lásd 023. szakaszt). A 20%-os testsúlyhiány esetén a minõsítés az I. rovatban „I”. Rövid
idõ alatt bekövetkezett nagyfokú súlycsökkenés vagy hosszabb ideje tartó konzekvens fogyás mindig kórházi kivizsgá-
lást igényel. Ha ez fizikai leromlással jár és a 20%-ot elérõ súlyhiány nem alkati, hanem dokumentáltan fogyás eredmé-
nye, „I” minõsítést akkor is adhatunk, ha az okot gondos vizsgálattal sem tudjuk felderíteni, de ilyenkor a haladék az
1 évet nem lépheti túl.

Kórosnak tekinthetõ extrém soványság esetén I. rovatban 25 (30) éves korban „E” minõsítést is lehet alkalmazni.

Sérüléses eredetû megbetegedések (179–193)

I. II. BNO

179 A fej sérülései

1. enyhe A A S00–S09

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) Itt minõsítendõk a fej, csont és lágyrész mechanikus sérülései, valamint az égés, fagyás, vegyszer okozta károsodás
utókövetkezményei.

b) Részletes anamnesis (vagy heteroanamnesis), fizikális vizsgálat eredményének rögzítése, mûtéti leírás, kétirányú
koponyaröntgen-felvétel (ennek eredményétõl függõen szükség lehet esetleg a kórképnek megfelelõ speciális rtg. felvé-
telekre is), koponya CT, MRI, EEG, neurológiai, szemészeti, fül-orr-gégészeti, szájsebészeti és plasztikai sebészeti kon-
zílium.

c) 179.1. szerint minõsítendõk az agy és az arckoponya vonalas, roncsolt, lebenyes égett, fagyott, vegyszer stb. okozta
lágyrész sérülései, melyek szövõdmény nélkül gyógyulnak. Az agykoponya csontjainak csak a külsõ lemezére terjedõ
törések. Orrcsonttörés, járomcsonttörés, a melléküregek csontjainak törései, valamint állkapocscsonttörés szövõdmény
nélkül.

179.2. szerint minõsítendõk az agy és az arckoponya mechanikus sérülését, égését, fagyását, vegyszer okozta károso-
dását követõ, lágyrészhiánnyal gyógyuló elváltozásai, melyek plasztikai beavatkozással rendezhetõk (sapkaviselés, esz-
tétikai vonatkozások). A koponyaboltozat és a zárt koponyaalapi törések utókövetkezmények nélkül. Járomcsonttörés
rágási zavarral, a n. infraorbitalis sérülésével (érzéketlenség az arcon és a felsõ ajkon). Állcsonttörések (Le Fort I. és
II. típusúak). A szemüreg csontos falának sérülései mérsékelt ideg- vagy izomkárosodással. Az állkapocs olyan típusú fi-
cama, törése, mely a rágási functiót befolyásolja.

179.3. szerint minõsítendõk: az agy- és arckoponya mechanikus, égési, fagyási vagy vegyszer okozta olyan lágyrész
sérülései, melyeknél a functio vagy a torzító deformitás plasztikai módszerekkel kielégítõen nem rendezhetõ. Az arcideg
ágainak károsodását okozó sérülések következményei (arcizombénulás, szaruhártya kiszáradása, nyálcsorgás, csüngõ
szemhéj). Az arc sérüléseinek azon formái, melyek koponyaûri gyulladásos szövõdményt okoztak (sinus thrombosis,
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szemüregbe terjedõ phlegmone). Deformitást okozó koponyacsont-sérülések. Vénás öböl kitüremkedés a koponyaüreg-
bõl (sinus pericranii). Koponyasérülést követõ csontállomány-gyulladás (osteomyelitis). Többszörös vonalas, darabos,
benyomatos boltozati törések. Veleszületett vagy szerzett koponyacsonthiány (a diagnosticus furatok is). Azon kopo-
nyaalapi törések, melyek agyfolyadék szivárgással, agyideg károsodásokkal, kp. idegrendszeri (pl. frontalpsyche, pneu-
mocephalus stb.) eltérésekkel vagy érsérülésekkel (fistula carotideo-cavernosa) járna. Az orrmelléküregek töréseihez
társuló koponyaûri gyulladásos szövõdmények. Az arc, agykoponya szétválásos törése (Le Forte III. típusú állcsonttö-
rés). A rágási functiot lehetetlenné tevõ állkapocstörések. A szemüreg súlyos sérülései. Az arcidegek ágainak károsodása
esetén micro-neurochirurgiai módszerek hozhatnak némi eredményt, melyek a minõsítést befolyásolják. A súlyos csont-
sérülések vagy deformitást okoznak, vagy a koponyacsont védelmi functioját csökkentik. A vénás öböl kitüremkedés bi-
zonyos esetekben sebészileg megoldható. Az osteomyelitis intracranialis fertõzéses szövõdmény veszélyét hordozza. Az
agykoponya törései, valamint az ezen csoportba tartozó koponyaalapi törések, szövõdmények (epileptiform rosszullé-
tek, koponyaûri fertõzés) lehetõségeit hordozzák. A fentiek minõsítése idegsebészeti feladat. Az arckoponya ezen cso-
portba tartozó sérüléseit a regio szerinti szakorvosok minõsítik.

A várhatóan 60 napot meghaladó gyógytartam esetén a 195. szakasz szerint a minõsítés „I”.

I. II. BNO

180 A nyak és a törzs sérülése

1. panasz- és tünetmentes sérülés utáni állapot A A S10–S19,
S20–S29,
S30–S39

2. enyhe elváltozások KLGS KLGS

3. súlyos elváltozások E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a gerinc törése, gerincvelõsérülés nélkül vagy gerincvelõsérüléssel, a bordák,
a szegycsont, a medence törései, a gége sérülései, nyaki, háti és ágyéki csigolyák ficama, a csípõkeresztcsonti tájék, a hát
és egyéb rándulások és húzódások, a nyak, a farpofák és közeli localisatiójú nyílt sebek, a törzs felületes sérülései, zúzó-
dása, összenyomatása.

b) A minõsítéshez szükséges az anamnesis részletes felvétele és rögzítése után a fizikális vizsgálat, amely magában
foglalja a mozgások vizsgálatát, ezeknek szögekben való meghatározását, az izomzat tömegének, tónusának vizsgálatát,
a perifériás idegek motoros és érzésvizsgálatát. A mûszeres vizsgálatokhoz szükséges az érintett terület kétirányú rtg.
felvétele, amennyiben neurológiai eltérést észlelünk, akkor a ferde, célzott, speciális rtg. felvételekkel való kiegészítés.
A trachea, légcsõ sérüléseinél gégészeti vizsgálat, a mellkas statikáját megbontó, vagy a tüdõt is érintõ sérülésnél a rtg.
vizsgálat mellett légzésfunctios vizsgálatok, melyeket a szakorvos ítéljen meg. A szervült vérömleny okozta callusnál
súlyos mûködészavarnak tekintjük a bronchospirometriás értéknek az egészséges oldallal szembeni 50%-nál nagyobb
beszûkülését. Szív contusio gyanúja, vagy mellkasi traumás deformitás esetén terheléses EKG vizsgálat és ennek a szak-
orvos által történõ megfelelõ értékelése. A medence sérüléseinek vizsgálatához szükséges az áttekintõ medence és az ol-
dalirányú csípõízületi rtg. felvétel készítése. A felvételen rajta kell lennie a lumbosacralis szakasznak mindkét oldali
crista széleivel együtt. Amennyiben urológiai elváltozás is észlelhetõ, akkor iv. urographia végzése szükséges.

c) A sérülések utáni nem véglegesen kialakult állapotok minõsítése egységesen a 195. szakasz szerint történik. Ugyan-
csak ott minõsítendõk a reconstructios mûtéttel javítható esetek, ha a várható gyógytartam meghaladja a 60 napot.
180.2. alszakasz szerint minõsítendõ a sérülést követõ enyhe functiozavar, amellyel a sérült polgári foglalkozását ellátni
képes volt, és ha mûködészavaró objektív idegrendszeri eltérés nem észlelhetõ. 180.3. alszakaszba tartoznak a jelentõs,
functiozavarral gyógyult elváltozások, ahol a rehabilitált munkakörváltozás vált szükségessé a polgári életben, a tehervi-
selésre nem alkalmas és a fizikai igénybevétel állapotát rontja.

I. II. BNO

181 A felsõ végtag sérülésének végleges utókövetkezménye

1. functiokárosodás nélkül A A S40–S49,
S50–S59,
S60–S69

2. enyhe functiokárosodással KLGS KLGS

3. középsúlyos functiokárosodással KLGS KLGS

4. súlyos functiokárosodással E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a kulcscsont, lapocka, felkarcsont, orsócsont, singcsont, kéztõcsontok, kézközép-
csontok, a kéz ujjpercének törése. Váll, könyök, csukló és kézujjficam. Váll, felkar, könyök, alkar, csukló és kéz rándulá-
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sa és húzódása. Váll, felkar, könyök, alkar, csukló, kéz, kézujjak nyílt sebe. A felsõ végtag ereinek sérülése. A felsõ vég-
tagok törésének, nyílt sebének, idegei sérülésének késõi hatásai. Váll, felkar, könyök, alkar, csukló, kéz, ujjak felületes
sérülése. A felsõ végtag zúzódása. A felsõ végtag összenyomatása. A vállöv és a felsõ végtag idegeinek sérülése.

b) Anamnesis és az eddigi kezelések részletes rögzítése. Az érintett rész klinikai vizsgálata, functiojának vizsgálata.
Az ép oldallal összehasonlító hosszmérés és az egyes ízületek mozgásainak vizsgálata és szögekben való rögzítése.
A periphériás keringés (oscillometria, Doppler), érzés és motoros tevékenység részletes vizsgálata és rögzítése. Mûsze-
res vizsgálathoz speciális kétirányú rtg. felvétel készítése oly módon, hogy a diaphysis sérüléseinél a sérüléstõl proxima-
lisan és distalisan levõ ízületek is rajta legyenek a felvételen. Kivételesen összehasonlító kétirányú vizsgálat, pl. Sudeck
atrophiánál, kéztõ sérülésénél négyirányú típusos felvétel készítése, oscillometriás vizsgálat, keringési zavar esetén ér-
zésdifferencia objektivizálásához ninhidrin vizsgálat szükséges. Amennyiben az acromioclavicularis ízület sérülésére
van gyanú, és megfelelõ rtg. vizsgálat nem történt, úgy az ízület instabilitásának meghatározásához az összehasonlító
terheléses felvétel készítése szükséges. Ehhez álló helyzetû sérültnél mindkét felsõ végtagot 10-10 kg-mal terheljük meg
a felvétel készítéséhez. Ugyanezen felvétel alkalmazható habitualis vállficam vizsgálatához is. Ficam esetén a 151. sza-
kaszban említett speciális rtg. vizsgálatok is szükségesek. Vizsgálat során merevnek tekintjük a nagyízületet akkor, ha
a mozgások 70%-nál kisebbek.

c) A felsõ végtag enyhe sérülése, amely functionális és esztétikai szempontból nem okozott jelentõs károsodást,
a 181.2/II. rovat szerint kivételesen „KLGS” elbírálás alkalmazható.

I. II. BNO

182 Az alsó végtag sérülésének végleges utókövetkezménye

1. functiokárosodás nélkül A A S70–S79,
S80–S89,
S90–S99

2. enyhe functiokárosodással KLGS KLGS

3. középsúlyos functiokárosodással E KLGS

4. súlyos functiokárosodással E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a combnyak, combcsont, térdkalács, boka, lábtõ, lábközépcsont, lábujjperc törése.
Csípõ, térd, boka, lábficam. Csípõ, comb, térd, alszár, boka rándulása, húzódása, nyílt sebe. Az alsó végtag erek, idegek
sérülése. Az alsó végtag zúzódása, összenyomatása, törésének késõi hatása, felületes sérülése. Többszörös sérüléssel tár-
sult egyéb alsó végtag sérülések.

b) Anamnesis és az eddig alkalmazott kezelések leírása. Összehasonlító hosszmérés az ép oldallal és az egyes ízületek moz-
gásainak vizsgálata és szögekben való rögzítése. A periphériás keringés, érzés és motoros tevékenység részletes vizsgálata és
rögzítése. A végtag körfogat összehasonlító mérése, a gyengült izomcsoportok mûködésének meghatározása.

Az érintett ízületrõl kétirányú rtg. felvételt, panasz esetén az alatta és felette levõ ízületrõl is rtg. felvételt kell készíte-
ni. A térdsérüléseknél a kivetített patella felvétele, térd és bokaízületi sérülés esetében tartott rtg. vizsgálat, az esetleges
szalagsérülésnek az igazolására vagy kizárására. Eszközös vizsgálatok térdízületi sérüléseknél: arthroscopia,
arthrographia.

c) Az alsó végtag 4 cm-nél nagyobb rövidülése vagy egyéb súlyos sérülés esetén 182.3/II. rovat szerint a minõsítés
„KLGS”. Mérlegelni kell a functionális és esztétikai szempontokat is.

I. II. BNO

183 A központi idegrendszer sérüléses károsodása után véglegesen kialakult állapot

1. panaszmentes és functiokárosodás nélkül A A S04, S06, S14,
S24, S34

2. panaszmentes és visszamaradt enyhe functiokárosodással KLGS KLGS

3. enyhe panaszokkal és/vagy kp. súlyos functiokárosodással E E

4. kifejezett panaszokkal és/vagy súlyos functiokárosodással E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a commotio cerebri, contusio et laceratio cerebri, sérülést követõ haematoma subdu-
rale, haemorrhagia cerebri (extraduralis, subduralis, intrameningealis, subarachnoidalis) a központi idegrendszer sérülé-
seinek késõi hatásai, gerincvelõ, ideggyökök vagy gerincvelõi idegfonatok sérülése.

b) Mûtéti lelet, koponya kétirányú rtg. felvételek, EEG (alkalmi vagy ismételt), szemészeti, gégészeti, belgyógyászati,
neurológiai, psychiatriai konzílium, szükség esetén: agyi angiographia, agyi radioizotóp vizsgálat, koponya számítógé-
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pes rétegvizsgálata (CT) MRI. A gerinc sérülései esetén: a gerinc rtg. vizsgálata, lumbalpunctio, myelographia, neuroló-
giai konzílium.

c) 183.1. alszakasz szerint minõsítendõk a 2–3 hét alatt panaszmentessé váló sérültek. Idegrendszeri vizsgálat során
kórjelzõ eltérés nincs. Átmeneti, minimális eltérések (szemtekerezgés, pupilla differentia) elõfordulhatnak a gyakori ve-
getatív tünetek (fejfájás, szédülés, hányinger, hányás) mellett. A kórisme feltétele a néhány perces eszméletvesztés té-
nye. A sérült emlékezetkiesésrõl számol be.

183.2. alszakasz szerint minõsítendõk az agyrázkódás és a gerincvelõ sérülés 1 év után is fennálló vegetatív vagy pszi-
chés utókövetkezményei, illetve gyöki maradványtünetei.

183.3. alszakasz szerint minõsítendõk: agyzúzódások és roncsolódások, a kemény agyburok feletti és alatti, valamint
állományon belüli vérzések, továbbá a kemény agyburok alatti térszûkítõ méretû kóros agyfolyadékgyülemek miatt vég-
legesen visszamaradt kóros idegrendszeri tünetek 183.4 alszakasz szerint minõsítendõk. A fertõzéses szövõdmények és
traumás eredetû agyhártya- és agyvelõgyulladások, valamint az agytályogok. A végleges részleges és a teljes traumás ge-
rincvelõi károsodások (teljes gerincvelõi harántlaesio, elülsõ gerincvelõi syndroma, hátsókötés syndroma, Brown-
Sequard syndroma, különbözõ mértékû gerincvelõi zúzódások).

A központi idegrendszer traumás károsodása nem végleges utókövetkezményei, ha a várható gyógytartam meghalad-
ja a 60 napot a 195 szakasz szerint minõsítendõk.

A posttraumás epilepsia, személyiségzavarok, psychés zavarok vagy endokrin zavarok esetén a minõsítés ideggyó-
gyászati és pszichiátriai, illetve belgyógyászati consilium alapján történik.

I. II. BNO

184 A mellkas, a hasüreg és a medence belsõ sérülés végleges utókövetkezménye

1. functiokárosodás nélkül A A S25–S27,
S35–S39

2. enyhe functiokárosodással KLGS KLGS

3. középsúlyos functiokárosodással E E

4. súlyos functiokárosodással E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a haemothorax, pneumothorax, szív és tüdõsérülés, a gyomorbéltraktus sérülése,
májsérülés, lépsérülés, vesesérülés, a medencei szervek sérülése, egyéb hasüregi szervek sérülése (epehólyag, epeveze-
ték, hashártya, mellékvese). Egyéb, rosszul meghatározott belsõ szervek sérülése.

b) Anamnesis, mûtéti leírás. A kórképnek megfelelõ rtg., kontrasztos rtg., UH, laboratóriumi vizsgálat, sz. sz. angiog-
raphia, szakorvosi konzílium. A mellkas statikáját megbontó, vagy tüdõt is érintõ sérülésnél a rtg. vizsgálat mellett lég-
zésfunctiós vizsgálatok, a légzésfunctiókat szakorvos ítélje meg. A szervült vérömleny okozta callusnál súlyos mûkö-
dészavarnak tekintjük a bronchospirometriás értéknek az egészséges oldallal szembeni 50%-nál nagyobb beszûkülését.
Szív contusio gyanúja esetén EKG és kardiológiai szakvizsgálat.

c) A mellkas, hasüreg és medence belsõ sérülés nem végleges utókövetkezményei, ha a várható gyógytartam megha-
ladja a 60 napot a 195 szakasz szerint minõsítendõk.

I. II. BNO

185 A szem sérülése következtében keletkezett károsodás

1. enyhe KLGS KLGS S05

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a szemüreg törése, szemfüggelékek és szemgolyó nyílt sebe, a szem égésének és látó-
ideg sérülésének késõi hatása, a szem és függelékeinek felületes sérülése vagy zúzódása, idegen test a külsõ szemben,
a szemre és függelékeire korlátozott égés, a látóideg és a látópályák sérülése. A szemgolyón áthatoló visszamaradt (régi)
idegen test esetén a minõsítés 054. és 066. szakaszok szerint történik.

b) A látóélesség vizsgálata javítás nélkül és teljes javítással, a kötõhártyák vizsgálata, különös tekintettel az áthajlá-
sokra, réslámpa vizsgálat, a szemgolyók mozgásának a vizsgálata, szemfenékvizsgálat, szükség esetén látótérvizsgálat.
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I. II. BNO

186 Herezacskó és here sérüléses vagy mûtéti csonkolása

1. egy here hiánya A A S31.3, S38.2

2. mindkét here hiánya E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a herezacskó és here traumás vagy mûtéti csonkolása szövõdménnyel vagy szövõd-
mény nélkül.

b) A fizikális vizsgálat eredményének pontos leírása, mûtéti leírás, hormon profil, belgyógyászati konzílium.

I. II. BNO

187 Hímvesszõ sérüléses vagy mûtéti csonkolása

1. részleges KLGS KLGS S38.2

2. teljes E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a hímvesszõ traumás vagy mûtéti csonkolása szövõdménnyel vagy szövõdmény nél-
kül. Amennyiben malignus elváltozás miatt történt részleges csonkolása minõsítés 011 szerint.

b) A fizikális vizsgálat leletei, mûtéti leírás.

I. II. BNO

188 Kézujjak sérüléses vagy mûtéti csonkolása

1. bal kézen két ujj hiánya, ha a kéz mûködése kielégítõ KLGS KLGS S68

2. a mutatóujj distális részének hiánya a jobb kézen amennyiben
az MP ízület teljes funkciójú, illetve bármely kézen 2 vagy
több ujjon a kéz mûködését akadályozó hiány

E E

3. hüvelykujj hiánya bármelyik kézen E E

4. jobb kézen a II. és III. ujjak hiánya E E

5. három vagy több ujj hiánya egy kézen, mutatóujj és
hüvelykujj hiánya jobb kézen, vagy négy ujjé mindkét kézen

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a hüvelykujj és egyéb kézujj teljes vagy részleges traumás vagy mûtéti csonkolása.
b) Az anamnesis, az eddigi kezelések és a status rögzítése. A peripheriás keringés, érzés és motoros tevékenység rész-

letes vizsgálata és rögzítése. Különös gonddal kell kitérni a csonkolást követõ heg vizsgálatára (alapjához mennyire ta-
pad, mennyire mozgatható el, van-e körülírt érzékenység, neuroma), természetesen a csonkolás magasságának és a ma-
radék ujjak, illetve az egész kéznek a részletes functionális vizsgálatára. A vizsgálatok kiegészítéséhez kétirányú rtg. fel-
vétel szükséges. A sérülések sajátosságainál figyelembe kell venni a sérültnek a jobb, illetve balkezességét.

c) Jobb kézen III., IV., V. ujjak közül kettõnek a hiánya az I–II. rovat szerint „E” minõsítésû.

I. II. BNO

189 A kar és kéz sérüléses vagy mûtéti csonkolása

1. részleges E E S58, S68.9

2. teljes E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a kar és kéz könyöknél, könyök alatt, vagy fölötte történõ egyoldali (kétoldali) trau-
más vagy mûtéti csonkolása szövõdménnyel vagy szövõdmény említése nélkül.

b) Az anamnesis, a periphériás keringés, érzés és a motoros tevékenység részletes vizsgálata és rögzítése (részleges
csonkolás esetén). A csonkolást követõ heg vizsgálata: mennyire tapad alapjához, mennyire mozgatható el, van-e körül-
írt érzékenység, neuroma. Kétirányú rtg. felvétel. Minõsítésnél figyelembe kell venni a sérültnek a jobb-, illetve a balke-
zességét.

I. II. BNO

190 Lábujjak sérüléses vagy mûtéti csonkolása

1. járászavart nem okozó egy ujj hiánya A A S98.1, S98.4

2. jelentéktelen járászavart okozó ujjhiány KLGS KLGS
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I. II. BNO

3. a járást vagy a lábbeliviselést akadályozó ujjhiány E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ az egyik, vagy mindkét láb ujjainak részleges vagy teljes traumás vagy mûtéti cson-
kolása.

b) Az anamnesis, eddigi kezelések és a status rögzítése. A periphériás keringés, érzés, motoros tevékenység részletes
vizsgálata és rögzítése. Különös gonddal kell kitérni a csonkolást követõ heg vizsgálatára: alapjához mennyire tapad,
mennyire mozgatható el, van-e körülírt érzékenység, neuroma, természetesen a csonkolás magasságának és a maradék
ujjak, illetve az egész lábnak a részletes functionális vizsgálata. A vizsgálatok kiegészítéséhez kétirányú rtg. felvétel és
orthopaed szakvélemény szükséges. A sérülések sajátosságainál figyelembe kell venni a járás functionális és esztétikai
feltételeit.

c) Lábujjak traumás vagy mûtéti csonkolása esetén 190.2/I., II. rovat szerint „KLGS” elbírálás szükséges.

I. II. BNO

191 A láb és a lábszár sérüléses vagy mûtéti csonkolása

1. részleges E E S98

2. teljes E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a láb és a lábszár egyoldali (kétoldali) részleges vagy teljes traumás vagy mûtéti
csonkolása, szövõdménnyel vagy szövõdmény nélkül.

b) Anamnesis és az eddig alkalmazott kezelések leírása. Status, periphériás keringés, érzés, motoros tevékenység rész-
letes vizsgálata és rögzítése. A csonkolást követõ heg vizsgálata: mennyire tapad alapjához, mennyire mozgatható el,
van-e körülírt érzékenység, neuroma, természetesen a csonkolás magasságának és a maradék csonknak részletes functio-
nális vizsgálata. A vizsgálatok kiegészítéséhez kétirányú rtg. felvétel és orthopaed szakvélemény szükséges.

I. II. BNO

192 A sugárzás okozta ártalmak

1. egyetlen testrészt érõ sugárzás okozta enyhe, maradandó
ártalom

KLGS KLGS T66

2. egész testet érõ sugárzás okozta enyhe ártalom E E

3. egyetlen testrészt vagy egész testet érõ sugárzás okozta súlyos
ártalom

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a sugárbetegség, a sugárzás késõi hatása.
b) Részletes fizikális lelet, lehetõség szerint a kapott sugárdósis nagysága, teljes vérkép és vizelet, reticulocytaszám,

thrombocytaszám, Se vas, TVK (ismételten), mellkas rtg., a csontvelõ vizsgálata.
c) 192.1. alszakasz szerint minõsítendõk a bõr sugártolerantiáját meghaladó rtg. dósis okozta irreversibilis sérülések (der-

matitis, atrophia és hegesedés). Súlyosabb sérülés okozta, nehezen gyógyuló fekélyek esetén „E” minõsítés is hozható.
Ugyancsak itt kell elbírálni a chronikus sugárártalom (a régebbi röntgenológusok típusos foglalkozási betegsége) eseteit.

192.2. alszakasz szerint minõsülnek a 200 R alatt sugárdósisú, egésztestbesugárzás sérültjei.
192.3. alszakasz szerint kell minõsíteni az acut radiatios syndroma (IV. fázis) túlélõit, súlyos irreversibilis marad-

ványtünetek esetén.

I. II. BNO

193 Égés és fagyás

1. enyhe KLGS KLGS T20–T35

2. kp. súlyos KLGS KLGS

3. súlyos E E

a) Itt minõsítendõk a különbözõ megjelölt localisatiojú égések, a belsõ szervek égése, a megégett testfelület kiterjedé-
se szerint osztályozott égések, valamint a fagyások következményei.

b) Friss sérüléseknél a kezelés során elvégzett rutinvizsgálatok. Régebbi sérüléseknél kiegészítõ rtg. vizsgálatok
a functionális károsodás mértékének eldöntésére (mozgáskorlátozottság ízületi eredetének kimutatása stb.).

c) Ezen szakasz alatt a friss égési sérülések gyógykezelése folyamán való minõsítése, valamint az egy évnél nem ré-
gebbi égési sérülések következményes állapota kerüljön minõsítésre. (Az égési sérülés következményei, elsõsorban
a hegesedések, jelenlegi ismereteink szerint a sérüléstõl számított egy év alatt nyerik el végleges állapotukat). Az egy év-
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nél régebbi égési sérülések következményeit az általános sebészet, a plasztikai sebészet és a traumatológia vonatkozó
szakaszai szerint kell minõsíteni (pl. sérülések következményei, csonkolás, tartós hegek stb.).

A minõsítés elvégzésénél minden rovat szerint egyöntetûen figyelembe kell venni a sérülés várható gyógytartamát. Az
I. fokúnál mélyebb égési sérülések gyógytartama általában még operatív kezelés esetén is meghaladja a 30 napot, de elér-
heti a 90 napot is.

Fontos adat kell legyen a sérülés mélysége, továbbá kiterjedése, nem kevésbé localisatiója. Ezen szempontok figye-
lembevételével hozzávetõlegesen eldönthetõ a várható gyógytartam, valamint következtetni lehet a sérülés következté-
ben várhatóan kialakuló maradandó következményekre.

A kezelés minõsége szintén alapvetõen meghatározó tényezõ. A localisatiótól függõen (ruházat viselhetõsége, testtá-
jak különbözõ megterhelése), a kis kiterjedésû mûtéttel kezelt esetek is nyerhetnek „I” minõsítést. (Részvastagságú bõ-
rátültetés után a végleges állapot kialakulása egy évnél korábban nem várható.) „I” minõsítést igényel minden olyan eset,
melynek várható gyógytartama meghaladja a 60 napot.

Operatív kezelés esetén részvastagságú bõrátültetések, melyek a 3–5 testfelület% nagyságot meghaladják, illetve az
ennél kisebb kiterjedés esetén ízületek felett, deréktájon (derékszíj viselése), a lábszáron (bakancs viselése), a nyakon és
az arcon való elhelyezkedés esetén szintén „I” minõsítést igényelnek. Idetartoznak még a fenti localizatiójú, konzervatív
kezelés során hegesedéssel gyógyult (vagy bõr atrophiával járó) esetek is, kiterjedésüket tekintve 5% felett. „E” minõsí-
tést igényel minden égett sérült, melynek elsõdleges kezelése, illetve a következmények felszámolása várhatóan hosszan
tartó mûtéti sorozatot igényel, vagy olyan végleges következmények (hegesedés, nagyfokú fizikai leromlás stb.) alakul-
nak ki, melyek a katonai szolgálat ellátását kizárják.

Az égési sérülések gyógytartama, illetve a véglegesnek mondható állapot kialakulása jelenlegi ismereteink szerint fél
évtõl 2 évig terjed.

193.1. enyhe: minden I. fokú égési sérülés, amely várhatóan nem szövõdik functionalis konzekvenciájú maradandó
károsodással, függetlenül a kiterjedéstõl. Minden felületes II. fokú sérülés (II/1.) 10% alatti kiterjedésben. Minden átme-
neti mélységû és mély égés, mely 1%, illetve ez alatti kiterjedésû és nem érint „kitüntetett” testtájat.

193.2. kp. súlyos: minden égési sérülés, melynek várhatóan fél, egy éven belül felszámolható következményei van-
nak. Minden felületes II. fokú égési sérülés 10% kiterjedés felett. Minden átmeneti mélységû (II/2.) és mély égési sérü-
lés, melyek következményei fél, egy éven felül felszámolhatók, nem érintenek „kitüntetett” testtájat és nem haladják
meg a II/2. mélység esetén a 10%-ot, III. fok esetén az 5%-ot.

193.3. súlyos: minden a fentiekbe be nem sorolt égési sérülés.

Mûtét elõtti vagy utáni állapot (194–200)

I. II. BNO

194 Sérüléses eredetû lépkiirtás utáni állapot

E E S36.0

a) Status post splenectomiam.
b) We, thrombocytaszám, teljes vérkép és vizelet, belgyógyászati konzílium.
c) Belgyógyászati javaslat alapján eltávolított lépnél a megítélés az alapbetegségnek megfelelõen történik.

I. II. BNO

195 Sérülések, mérgezések, külsõ okok és mûtétek nem végleges utókövetkezményei

KLGS I T90–T98

a) Itt minõsítendõk a sérülések, mérgezések, toxicus ártalmak, külsõ okok következtében kialakult elváltozások és
mûtétek nem végleges utókövetkezményei.

b) Az egyes, folyamatban levõ betegségek kórismézése, illetve a folyamat súlyosságának megítélése más, más vizsgálato-
kat kíván, ezeket az egyes betegségeknél tárgyaljuk. Bármely betegség tendenciájának felmérése azonban ismételt vizsgálato-
kat kíván. Helyreállító mûtét (szövetátültetés) esetén szerepeljen a leírásban a mozgásszervi mûködéscsökkenés (érzékcsök-
kenés), amely a munkavégzést gátolja, balesetveszélyes és az is, hogy elõrelátható gyógytartama a 60 napot meghaladja-e.

c) Törések, ficamok gyógyulása és a maradványtünetek végleges kialakulása általában 1 év alatt szokott bekövetkez-
ni. Fissurák, elmozdulás nélküli egyszerû törések általában 6 hónap után gyógyultnak tekinthetõk. Szövõdményes töré-
sek és ficamok végleges állapotukat 2 év után érhetik el.

Ha a kórisme nem tisztázható teljes biztonsággal, „I” minõsítést csak a betegség második hónapjának végén lehet ki-
mondani. Ugyancsak a két hónap letelte szükséges az „E” minõsítés meghozatalára is, kivéve a nem orvos számára is
nyilvánvaló eseteket (pl. fél láb elvesztése).
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I. II. BNO

196 Átültetéssel, vagy egyéb módon pótolt szerv vagy szövet funkciózavara

1. enyhe E E T82–T86

2. kp. súlyos E E

3. súlyos E E

a) Ez a szakasz a homológ (emberi) vagy heterológ (állati) transplantatió szervi állapotát, továbbá a mesterséges és
mechanikus eszközökkel, valamint prothesissel pótolt szervi állapotot foglalja magába.

b) A transplantált szerv functiozavar mértékének meghatározására irányuló vizsgálatok.

I. II. BNO

197 Mesterséges testnyílás állapota

E E T98.3

a) E szakasz szerint minõsítendõ a tracheostomia, gastrostomia, ileostomia, colostomia, a gyomorbélrendszer egyéb
mesterséges nyílása, cystostomia, a húgyszervek egyéb mesterséges nyílása és vizelet deviálás.

b) Mûtéti leírás, fizikális status, sz. sz. rtg. vagy endoscopos vizsgálat.

I. II. BNO

198 A plasztikai sebészeti mûtétek elõtti és utáni állapot

1. véglegesen kialakult állapot elfogadható külsõ esetén, enyhe
maradandó elváltozással

KLGS KLGS T88

2. nem véglegesen kialakult állapot E E

3. véglegesen kialakult állapot elfogadhatatlan külsõ esetén,
súlyos maradandó elváltozással

E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a sebészeti mûtét átültetés végzésével, implantátumként természetes vagy mestersé-
ges szövetek használatával. Nem az egészségi állapot helyreállítását célzó kozmetikai mûtétek. A plasztikai sebészet
igénybevételét is magába foglaló utókezelés.

b) Anamnesis és a fizikális vizsgálat eredményének rögzítése. Mûtéti leírás.
c) 198.1. szerint minõsítendõ: arcmûtétek utáni állapot, ha a keletkezett hegesedés egyenruha viselésével nem össze-

egyeztethetetlen, nem okoz beszéd-, illetve táplálkozási zavart. A különbözõ testtájakon végzett szabad és lebenyes bõ-
rátültetések utáni állapot kisfokú érzészavarral, mérsékelt mûködészavarral, amennyiben a hadiruházat viselését nem
akadályozza (törzsön, combokon, felkaron stb.).

198.2. szerint minõsítendõ azon plasztikai beavatkozások utáni állapot, amikor a gyógytartam a 60 napot meghaladja,
de a teljes gyógyulás 1 éven belül várható, és a gyógyulás mértékét még nem lehet megítélni. Kiterjedt mûtét utáni hege-
sedések. Itt a minõsítés „E” is lehet.

198.3. szerint minõsítendõ: az arc erõsen torzító hegesedése, mely az egyenruha viselésével összeegyeztethetetlen,
beszéd- és táplálkozási zavarral. Bõrátültetések utáni állapot, a lábfejen, lábszáron, alkaron, kézen, amennyiben a hadi-
ruházat, felszerelés viselését kizárja, illetve kifekélyesedést, állapotromlást okozhat. Nagy kiterjedésû mûtéti heg, nem
javítható hegesedések.

I. II. BNO

199 Kórokozó ürítõ és hordozó állapotok

1. tartós ürítõk megfelelõ járványügyi intézkedések esetén E E Z21, Z22

2. kórokozó hordozók E E

a) E szakasz szerint minõsítendõ a Typhus abdominális, paratyphus, salmonellosis gastoenteritica, bacillaris dysenteria
(Shigella csoport), amoebás dysenteria (entamoeba hystolytica), hepatitis B, hepatitis C vírus, és HIV fertõzött személyek.

b) Széklet és vizelet bacteriológiai vizsgálata havonta, Widal próba, duodenum nedv bact. tenyésztése. Székletbõl
végzett entamoeba hystolytica kimutatás és tenyésztés. Vírus serológia.

c) A HBV PCR pozitív személyek az I. II. rovatban „E” minõsítésûek. HCV antitest pozitív, HCV PCR pozitív esetek-
ben lásd a fentieket. HIV pozitív személy esetében „E” minõsítést kell alkalmazni.
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I. II. BNO

200 Ritka megbetegedések (tünetcsoportok), valamint e rendelet rovataiba be nem sorolható betegségek

KLGS KLGS

a) Ritka megbetegedésen olyan kórformák értendõk, amelyek elõfordulási gyakorisága 1:10 000-nél kisebb a lakos-
ságra számítva, de jellegüknél fogva az egészségi alkalmasságot befolyásolják.

b) Minõsítés csak kórházi osztályon végzett vizsgálatok alapján lehetséges.
c) Ha van olyan szakasz e mellékletben, amely kórtanilag vagy functionálisan közel áll az adott betegséghez, az ott

meghatározott elvek is irányadók lehetnek. Mivel a ritka kórképek diagnósisa sokszor elhúzódik, nem teljesen tisztázott
esetben is minõsíthetünk, ha valamely szerv jelenlegi vagy nagy valószínûséggel prognosztizálható functiokárosodása
indokolja a minõsítést. „E” minõsítést azonban csak már bekövetkezett irreversibilis szervkárosodás esetén adjunk.
Egyébként egyéni elbírálás alapján „I”.

A szociális és munkaügyi miniszter
20/2009. (IX. 28.) SZMM

rendelete
a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk
foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelõ és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is
mûködõ munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. §

A 2010. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend
a következõ:

december 11., szombat munkanap,
december 24., péntek pihenõnap.

3. §

Az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka Törvényköny-
vérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérõen is meghatározható.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2010. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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HATÁROZATOK

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
alapító okirata1

Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Magyar Honvédség személyi állomá-
nyából – rajtuk kívül álló okból – megválni kényszerülõk, szociális rászorultság esetén az állomány, valamint az abból
nyugdíjba vonultak támogatására a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány teljes vagyonának azonos célú köz-
alapítvány létesítése érdekében történõ felajánlásával, annak általános jogutódjaként – létrehozza a Magyar Honvédség
Szociálpolitikai Közalapítványt az alábbiak szerint:

1. Alapítók:
Magyar Köztársaság Kormánya, 1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.
Honvéd Vezérkar fõnöke, 1055 Budapest, Balaton u. 25.

2. A Közalapítvány neve:
Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány), rövidített neve: Honvéd Közala-

pítvány

3. A közalapítvány székhelye:
1134 Budapest, Lehet utca 41.

4. Az alapítót megilletõ jogosultságok gyakorlása:
A közalapítvánnyal kapcsolatban az alapítót megilletõ jogosultságokat a továbbiakban – a Ptk 74/C. § (7) bekezdése

alapján – a Magyar Köztársaság Kormánya gyakorolja a közalapítvánnyá minõsítõ végzés jogerõre emelkedésének idõ-
pontjától.

5. A közalapítvány célja:
5.1. A közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) alapján köz-

hasznú szervezetként, a Khtv. 26. § c) pont 2. alpontjában meghatározott szociális tevékenység, családsegítés, idõskorú-
ak gondozása, valamint a 18. alpontjában meghatározott munkaerõpiacon hátrányos helyzetû honvédségi állományúak
képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és kapcsolódó szolgáltatások folytatása, mint a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, továbbá a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásáról szóló 1991. évi IV. törvény 5. §-ában meghatározott közfeladatokat lát el.

Ennek keretében célja:
5.1.1. a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (a további-

akban együtt: honvédség) hivatásos, szerzõdéses, közalkalmazotti és köztisztviselõi állománya, valamint a Munka Tör-
vénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói munkába állásának elõsegítése, ha a honvédségtõl létszámcsökkentés, át-
szervezés, vagy az elõmeneteli renddel összefüggõen, szerzõdéses katonák esetében ezen felül a vállalt idõtartam letelté-
vel kell megválniuk;

5.1.2. szociális rászorultság esetén segélyezi vagy szolgáltatásban részesíti:
a) az 5.1.1. alá tartozó hátrányos, vagy súlyos élethelyzetû nagycsaládosokat, gyermeküket egyedül nevelõket, pálya-

kezdõket;
b) a honvédségtõl nyugállományba, nyugdíjba helyezetteket (a továbbiakban együtt: nyugdíjasok), és ezek meghatá-

rozott hozzátartozóit;
c) a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggõen balesetet, egészségkárosodást szenvedetteket, haláluk esetén ellá-

tásra jogosult hozzátartozóikat.
5.2. A közalapítvány céljának megvalósítása során közremûködik a jelzett közfeladatok ellátásában, tevékenységét a

közhasznú szervezet követelményeinek megfelelõen végzi.
5.3. A közalapítvány politikai pártoktól független szervezet, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tör-

vény 4. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoknak anyagi tá-
mogatást nem nyújt, országgyûlési képviselõt, megyei, fõvárosi önkormányzati választásra jelöltet nem állít, továbbá
nem támogat.

1 Az alapító okirat módosítását a Fõvárosi Bíróság a 16.Pk.62.278/1990/28. számú végzésével a nyilvántartásában átvezette.
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6. Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség-

gel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel – a kuratórium egyetértésé-
vel – csatlakozhat.

7. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
7.1. A közalapítvány induló tõkéje megegyezik a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány – mint jogelõd –

40 000 000 (negyvenmillió) Ft induló tõkéjével. A jogelõd alapítvány az induló tõkén felül a saját tõke egyéb elemeként
átadja az átalakulási vagyonmérlegben szereplõ és a mûködése során felhalmozott 13 601 000 (tizenhárommillió-hat-
százegyezer) Ft tõkenövekedés összegét is.

7.2. A közalapítvány vagyonának további forrásai:
7.2.1. magán- és jogi személyek adományai,
7.2.2. kamathozam,
7.2.3. a Honvédelmi Minisztérium mindenkori éves költségvetésében a közalapítvány támogatására jóváhagyott elõ-

irányzat terhére folyósított pénzösszeg,
7.2.4. céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozói tevékenység folytatása, melynek ered-

ménye kizárólag a közalapítvány közhasznú céljaira fordítható.

8. A közalapítvány szervezete és szervei:
8.1. A kuratórium
A közalapítvány legfõbb döntést hozó szerve a 11 tagú kuratórium. Ennek elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.
8.1.1. A kuratórium tagjai:
elnöke: Katona Károly
titkára: Gyuris Mihály
további tagok:
Garay János
Csetényi László
Dr. Zsiga Imre
Csicsári István
Felker Lajos
Tóth Béla
Fekete József
Szombati Zoltánné
Jóni László
8.1.2. A kuratóriumi tagok megbízatása megszûnik:
– halálával,
– lemondásával vagy a jelölés megszüntetésével,
– a közalapítvány megszûnésével, továbbá
– a kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával, ha a kuratórium a tevé-

kenységével az alapítványi cél megvalósítását veszélyezteti.
8.1.3. A kuratórium feladatai:
a) A kuratórium dönt:
– a támogatások, szolgáltatások elnyerése lehetõségeirõl, feltételeirõl, pályázatok kiírásáról,
– a támogatásra irányuló javaslatok, pályázatok, kérelmek elbírálásáról, a támogatás módjáról, mértékérõl,
– a közalapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról, illetve elutasításáról,
– vállalkozás létrehozásáról, az abban való részvételrõl, illetve ezek megszüntetésérõl, valamint az alapítványi va-

gyon bármilyen más hasznosításáról, felhasználásáról,
– meghatározott ügyek intézésére külön szervezeti egység létrehozásáról és annak mûködési rendjérõl.
b) A kuratórium elfogadja:
– a közalapítvány éves költségvetését,
– az éves beszámolót, valamint a Khtv. 19. §-a szerinti közhasznúsági jelentést, melyeket tájékoztatás céljából meg-

küld az alapítónak,
– a közalapítvány Szervezeti Mûködési Szabályzatát.
c) A kuratórium beszámoltatja:
– a közalapítvány titkárát a közalapítvány éves tevékenységérõl.
d) A kuratórium kezdeményezi:
– az alapító okirat szükség szerinti módosítását, és más, az alapító hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét.
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8.1.4. A kuratórium mûködése:
a) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja. A kuratórium ülését az elnök – annak

tartós akadályoztatása esetén a titkár – hívja össze írásban a hely, az idõpont és a napirend megjelölésével. A meghívót a
kuratórium tagjainak olyan idõpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés tervezett idõpontja elõtt legalább egy héttel
kézhez kapják. A meghívóhoz csatolni kell az esetleges írásbeli elõterjesztéseket is. Az elnök a kuratórium ülését bárme-
lyik tag javaslatára is összehívhatja, a felügyelõbizottság kezdeményezésére köteles azt – harminc napon belül – össze-
hívni. A kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meghívhatók szakértõk, a honvédség és más állami, illetve társadalmi
vagy érdek-képviseleti szervek képviselõi.

b) A kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. A kuratórium határozatképes, ha a kuratóriumi tagok többsé-
ge jelen van. Határozatait – az alapító okirat módosítását kezdeményezõ, illetve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat jó-
váhagyására vonatkozó kivételével, melyeknél 2/3-os szavazati többség szükséges – egyszerû többséggel hozza meg.
Szavazategyenlõség esetén a levezetõ elnök szavazata dönt.

c) 2

d) A kuratórium ülésérõl jegyzõkönyv készül, amely rögzíti az ülés helyét, idõpontját, az ülésen részt vevõk nevét, a
határozatképességet, az ülés lefolyásának rendjét és a nyilatkozatok lényegét

e) A kuratórium határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megállapítható a döntés tartalma, idõpontja,
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (személye).

f) A kuratórium határozatairól az érintetteket írásban kell tájékoztatni. Emellett a döntéseket a soron következõ ülésig
ki kell függeszteni a közalapítvány hivatalos helyiségében, ezáltal lehetõvé téve azok bárki által törtnõ megismerését.

g) A közalapítvány céljáról, tevékenységérõl, mûködésérõl, a támogatások feltételeirõl, azok elnyerése módjáról ki-
adványban kell az érintett személyi kört tájékoztatni.

h) A közalapítvány évi beszámolójáról a tárgyévet követõ 90 napon belül kell tájékoztatást adni a honvédségi sajtó
(Magyar Honvéd), illetve érdekképviseleti szervek orgánumai (Baj–Társ, Egység) útján.

i) A közalapítvány mûködésével kapcsolatos iratokba a vezetõ tisztségviselõk és – az adatvédelmi szabályok betartá-
sával – más személyek a közalapítvány hivatali helyiségében – a titkárral elõzetesen egyeztetett idõpontban – betekint-
hetnek, a közhasznúsági jelentésrõl saját költségre másolatot készíthetnek.

8.2. A közalapítvány képviselete:
8.2.1. A közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok elõtt a kuratórium elnöke és titkára önállóan képviselik.

Képviseleti joguk önálló és teljes körû. A képviseleti jogukat akadályoztatásuk esetén – írásbeli meghatalmazással – át-
ruházhatják bármely két kuratóriumi tagra, akik együttesen jogosultak aláírásra. A meghatalmazás vagy konkrét ügyben
való képviseletre, vagy határozott idõre szólhat.

8.2.2. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez – a Ptk. 29. § (3) bekezdés rendelkezésének megfelelõen
minden esetben – két képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges.

9. A titkárság
A közalapítvány titkársága a közalapítvány döntés-elõkészítõ, végrehajtó és adminisztrációs szerve. A titkár vezetésé-

vel ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat számára meghatároz.

10. A felügyelõbizottság:
10.1. A felügyelõbizottság a közalapítvány felügyelõ szerve, amelynek elnökét és két tagját az alapító bízza meg.
10.2. A felügyelõbizottság személyi összetétele:
elnöke: Németh Júlia
tagjai: Ignácz János, Kókai István.
10.3. A felügyelõbizottság ellenõrzi a közalapítvány mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tisztségvise-

lõktõl jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapít-
vány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelõbizottság elnöke, tagja a kuratórium ülésén
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.

10.4. A felügyelõbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy a közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyo-
san sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
kuratórium döntését teszi szükségessé, illetõleg ha a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merült fel.

10.5. A kuratóriumot a felügyelõbizottság indítványára – annak megtételétõl számított 30 napon belül – össze kell hív-
ni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelõbizottság is jogosult.

2 Hatályon kívül helyezte az 1077/2009. (V. 27.) Korm. határozat.
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10.6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelõbizottság errõl köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

10.7. A felügyelõbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

11. A közalapítvány gazdálkodása, közhasznúsági nyilatkozatok:
11.1. A közalapítvány a vagyonát rendeltetésének megfelelõen a közhasznú céljainak megvalósítására, közfeladatai

ellátására használja fel az alábbiak szerint:
11.1.1. viseli a honvédségtõl rajtuk kívül álló okból megválni kényszerülõk foglalkoztatása elõsegítését szolgáló át-,

illetve továbbképzés költségeit vagy azok egy részét,
11.1.2. segélyezi a honvédség személyi állománya tagjait, a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggésben balese-

tet, egészségkárosodást szenvedetteket, utóbbiak halála esetén ellátásra jogosult hozzátartozóikat, ha szociális helyze-
tükre tekintettel támogatásra szorulnak,

11.1.3. segélyezi az arra rászoruló nyugdíjasokat és meghatározott hozzátartozóikat, részükre szociális szolgáltatáso-
kat nyújt.

11.2. A közalapítvány által nyújtott segélyek, támogatások és szolgáltatások igénybevételének feltételeit, elnyerésük
rendjét külön szabályzat határozza meg.

11.3. A közalapítvány a támogatásban részesítettekkel – a szociális ellátás kivételével – a támogatás célját, az elszá-
molás tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõrzés módját és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szer-
zõdést köteles kötni.

11.4. A közalapítvány vállalkozási tevékenysége a közalapítvány közhasznú céljait nem veszélyeztetheti és gazdálko-
dása eredményét kizárólag az alapító okiratban megjelölt tevékenységre fordíthatja.

11.5. A közalapítványi pénzeket a közalapítvány saját pénzforgalmi jellegû bankszámláján tartja.
11.6. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt alapító okiratában meghatározott

tevékenységére kell fordítania.
11.7. A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben többségi befolyással rendelkezik, és

amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

11.8. A közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés alapján
részesülhet támogatásban. A szerzõdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

11.9. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió
forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

11.10. A közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmaz-
hat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak
elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

11.11. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
11.12. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki.
11.13. A közalapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet

fel, az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
11.14. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevé-

teleit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
11.15. A közalapítvány jelen alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az ál-

tala végzett szolgáltatás igénybevételének módját országos sajtó (Népszabadság) útján is nyilvánosságra hozza.
11.16. A közalapítvány a közhasznú jogállásának megszûnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetõleg

közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl eredõ kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni.

12. Összeférhetetlenségi szabályok és a díjazás:
12.1. A közalapítvány tisztségviselõire alkalmazni kell a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény

8–9. §-aiban foglaltakat:
– a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, vagy tisztségviselõ, aki vagy akinek közeli hozzátarto-

zója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt,
– nem minõsül elõnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ

nem pénzbeli szolgáltatás,
– a kuratórium tagja vagy tisztségviselõje nem lehet a felügyelõbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója,
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– a közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ
tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

– a közalapítvány vezetõ tisztségviselõje, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szer-
vezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Ezen össze-
férhetetlenségi szabály vonatkozik a kuratórium és a felügyelõbizottság tagjaira is,

– nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy mun-

kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem

pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okirat-
nak megfelelõ cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
12.2. A kuratórium és a felügyelõbizottság tagjai tiszteletdíjban részesülhetnek, amelynek mértéke nem haladhatja

meg a mindenkori minimálbér összegének kétszeresét. A tiszteletdíj mértékét a fenti keretek között a kuratórium hatá-
rozza meg. A tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült költségeiket a közalapítvány megtéríti. A titkár, a titkárságon
foglalkoztatottak és szakértõk a Kuratórium által meghatározott díjazásban részesülnek.

12.3. A közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. tör-
vény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. Ennek elmulasztása esetén megbízatásuk az e pontban említett tör-
vény 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszûnik.

13. A közalapítvány megszûnése:
13.1. A közalapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és módon szûnik meg.
13.2. A közalapítvány megszûnése esetén az alapító köteles a megszûnt közalapítvány vagyonát – a hitelezõk kielégítése

után – a megszûnt közalapítványt céljához hasonló célra fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.

14. Záró rendelkezések:
14.1. A közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.
14.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi

CLVI. törvény, illetõleg a közalapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

14.3. Az alapítónak jogában áll jelen alapító okirat módosítása, amennyiben az alapító okiratban lefektetett alapítvá-
nyi célok elérése érdekében szükséges.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
az alapító képviseletében

A Hadigondozottak Közalapítvány
alapító okirata1

amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
25. §-ának (3) bekezdése alapján jogi személyként mûködõ közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

1. Alapító:
Magyar Köztársaság Kormánya
1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.

1 Az alapító okirat módosítását a Fõvárosi Bíróság a 12.Pk.61540/1994/20. számú végzésével a nyilvántartásában átvezette.
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2. A közalapítvány neve:
Hadigondozottak Közalapítványa

3. A közalapítvány székhelye:
1055 Budapest V., Balaton u. 5–7.

4. A közalapítvány célja:
4.1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi

jogú gondoskodás megvalósítása. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 1., 2. és 11. pontjá-
ba foglalt közhasznú tevékenység végzése.

A közalapítvány céljainak megvalósítása során közremûködik a jelzett közfeladatok ellátásában, tevékenységét a kie-
melkedõen közhasznú szervezet követelményeinek megfelelõen végzi.

4.2. A jogosultak ellátásának megvalósítása, a kedvezmények realizálása.
4.3. A hadirokkantak egészségügyi segédeszközökkel való ellátásának biztosítása.
4.4. A közalapítvány politikai pártoktól független szervezet, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tör-

vény 4. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoknak anyagi tá-
mogatást nem nyújt, országgyûlési képviselõt, megyei, fõvárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít, továbbá
nem támogat.

4.5. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A. § (2) bekez-
dése alapján a személyi kárpótlással kapcsolatos összegek kifizetésének teljesítése.”

5. Csatlakozás a közalapítványhoz
A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség-

gel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

6. A közalapítvány induló vagyona
1994. évre 2000 millió forint, amely a következõk szerint oszlik meg:
6.1. A jogosult hadigondozottnak járó egyszeri, egyösszegû térítés fedezetéül szolgál 1763 millió forint, új ellátások

és a közalapítvány mûködési költségeit kitevõ 237 millió forint, vagyis összesen 2000 millió forint a költségvetés általá-
nos tartalékából.

7. A közalapítvány vagyona 1995-tõl
– a mindenkori évi költségvetési támogatás,
– az elõzõ évi maradványok,
– egyéb támogatások,
– saját bevételek.

8. A közalapítvány szervezete és szervei
8.1. Kuratórium
A közalapítvány legfõbb döntést hozó szerve a 9 tagú kuratórium. A tagokat az alapító az alábbi szervezetek javaslata

alapján jelöli ki:
Honvédelmi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Önkormányzati Minisztérium, Vak

Hadirokkantak Országos Egyesülete, Hadigondozottak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
(HONSZ), Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége (MAHONSZ), Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigaz-
gatóság, Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

A kuratórium tagjai:
1. dr. József Péter a Honvédelmi Minisztériumtól,
2. dr. Héjja Mária az Egészségügyi Minisztériumtól,
3. Szikszainé dr. Bérces Anna a Pénzügyminisztériumtól,
4. Horváth Marianne az Önkormányzati Minisztériumtól,
5. Kreisz Mihály a Vak Hadirokkantak Országos Egyesületétõl,
6. Ipacs József a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségétõl (HONSZ),
7. Vadai Mihály Zsolt a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetségétõl (MAHONSZ),
8. Haudinger István az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságtól,
9. Kovács Tamás Attila az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól.
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8.2. A kuratórium
– elnök-képviselõje: Szikszainé dr. Bérces Anna, Pénzügyminisztérium,
– titkára: dr. József Péter, Honvédelmi Minisztérium.
A kuratóriumi tagság határozatlan idõre szól, a tag tagságának megszüntetésére irányuló kérelmét az alapítónak nyújt-

ja be. A kuratórium a megszûnés tekintetében nem dönthet. A kuratóriumi tagok kijelölésére, visszahívására történõ ja-
vaslattétel a 8.1. pont alatt felsorolt szervezetek vezetõjének jogkörébe tartozik.

8.3. A kuratórium mûködése
a) A kuratórium biztosítja a közalapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos mûködését,

gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelõ felhasználásáról. Meghatá-
rozza a kitûzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

b) A kuratórium határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van.
c) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja.
d) A kuratórium ülését az elnök – annak tartós akadályoztatása esetén a titkár – hívja össze írásban, a napirend megje-

lölésével. A meghívót a kuratórium tagjainak olyan idõpontban kell megküldeni, hogy az ülés tervezett idõpontja elõtt
egy héttel kézhez kapják. A meghívóhoz csatolni kell az esetleges írásbeli elõterjesztéseket. Sürgõs szükség esetén – az
ok megjelölésével – az elnök rendkívüli kuratóriumi ülést telefonon is összehívhat.

e) A kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök sza-
vazata dönt. Az ülésre meg kell hívni:

– a kuratórium tagjait és tisztségviselõit,
– a kezelõ szervezet képviselõjét,
– a felügyelõbizottság tagjait,
– az alapító képviselõjét,
– az elnök által esetenként megjelölt személyeket.
f) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik
– a közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatának – az alapító hozzájárulásával történõ – meghatározása, mó-

dosítása,
– javaslat az alapító felé az alapítvány céljának teljesítéséhez szükséges pénzeszközökön felüli vagyon felhasználá-

sáról,
– a közalapítvány közhasznú jelentésének, éves költségvetési tervének, az azokról szóló beszámolónak és az éves

mérlegnek, valamint a közhasznú szervezet éves beszámolójának elfogadása. A kuratórium az éves beszámolót az ala-
pító okirat 8.3. e) pontjában meghatározott módon az éves mérleggel egyidejûleg fogadja el, és azt az elfogadást követõ
15 napon belül írásban az alapítónak felterjeszti,

– döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzata a kuratórium kizáró-
lagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozik.

g) Összeférhetetlenségi szabályok:
A közalapítvány tisztségviselõire alkalmazni kell a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény

8–9. §-aiban foglaltakat:
– a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag vagy tisztségviselõ, aki vagy akinek közeli hozzátarto-

zója [Ptk. 658. § b) pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, illetve bármilyen más
elõnyben részesül,

– a kuratórium tagja vagy tisztségviselõje nem lehet a felügyelõbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója,
– a közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a

személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ
tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

– a vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt,

– nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy mun-

kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem

pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak
megfelelõ cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
8.4. Titkárság
A kuratórium adminisztratív feladatait titkárság látja el.
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8.5. A titkárság alkalmazottainak létszámát, az alkalmazhatóság feltételeit, mûködését, felépítését a szervezeti és mû-
ködési szabályzat rögzíti.

8.6. Vagyonkezelõ szervezet
A kuratórium a közalapítvány mûködésével kapcsolatos igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátására vagyonkezelõ

szervezetet hoz létre; meghatározza annak feladatait, szervezetét, ellenõrzi tevékenységét. A vagyonkezelõ szervezet
mûködését, szerveit, felépítését a szervezeti és mûködési szabályzat rögzíti.

A vagyonkezelõ szervezetet a kuratórium által kinevezett igazgató vezeti, a munkáltatói jogokat az igazgató tekinteté-
ben a kuratórium, a vagyonkezelõ szervezet dolgozói tekintetében pedig az igazgató gyakorolja.

A közalapítvány vagyonkezelõ szervezete feladatainak ellátásával külsõ szerv is megbízható.
8.7. Felügyelõbizottság
8.7.1. A közalapítványnál a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Honvédelmi Minisz-

térium képviselõjébõl álló 3 tagú felügyelõbizottság mûködik.
A felügyelõbizottság
– elnöke: dr. Nagy Sándor (Pénzügyminisztérium),
– tagjai:

Kõnig Éva (Szociális és Munkaügyi Minisztérium),
dr. Szilágyi Béla (Honvédelmi Minisztérium).

8.7.2. A felügyelõbizottság ellenõrzi a közalapítvány mûködését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselõktõl
jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, betekinthet a közalapítvány irataiba, azokat meg-
vizsgálhatja. Tanácskozási joggal részt vehet a kuratóriumi üléseken.

A felügyelõbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és ülésének összehívását kezdeményezni, ha a közalapítvány
mûködése során olyan jogszabálysértést, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértõ eseményt (mulasztást)
észlel, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését igényli, illetve a
vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merült fel.

A kuratóriumot a felügyelõbizottság indítványára – annak megtételétõl számított harminc napon belül – össze kell
hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelõbizottság intézkedik.

Ha a kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelõ-
bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8.7.3. A felügyelõbizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységérõl.
8.7.4. A felügyelõbizottság elnökének kezdeményezésére a kuratórium ülését 15 napon belül össze kell hívni.
8.7.5. A felügyelõbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
8.8. Hadirokkant-iroda
A hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédeszközökkel való ellátását végzi a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. ren-

delet 11. §-a alapján.
A Hadirokkant-iroda mûködési (személyi, dologi) költségeit a közalapítvány fedezi.

9. A közalapítvány gazdálkodása
9.1. A közalapítvány vagyonát az alapítói célokban meghatározott feladatok ellátására, illetve a kuratórium, a titkár-

ság, a vagyonkezelõ szervezet, a felügyelõbizottság és a Hadirokkant-iroda mûködésének finanszírozására kell fordítani.
Vállalkozási tevékenysége a közalapítvány közhasznú céljait nem veszélyezteti és gazdálkodása eredményét kizáró-

lag az alapító okiratban megjelölt tevékenységre fordítja.
9.2. A közalapítványi pénzeket a vagyonkezelõ szervezet a közalapítvány saját pénzforgalmi jellegû bankszámláján

tartja.
9.3. A közalapítvány nevében aláírásra jogosult az elnök. A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénzfelvétel-

hez a lebonyolító szervezet által megbízott személyek aláírása szükséges.
9.4. A felügyelõbizottság és a kuratórium tagjai (tisztségviselõi) költségtérítésben és tiszteletdíjban részesülhetnek.
9.5. Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendel-

kezik, és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó

szervezetben részesedést nem szerezhet.
9.6. A közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés alapján

részesülhet támogatásban. A szerzõdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
9.7. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 1 M Ft

(közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
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9.8. A közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak
elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

9.9. A közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki. A vállalkozásának
fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitõl ka-
pott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

9.10. A közalapítványnak a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

9.11. A közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. tör-
vény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. Ennek elmulasztása esetén megbízatásuk az e pontban említett tör-
vény 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszûnik.

10. A közalapítvány képviselete
A közalapítvány képviselõje a kuratórium elnöke, tartós akadályoztatása esetén a kuratórium kijelölt tagja, az alapító

képviselõit kivéve. A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

11. Beszámolás a közalapítvány mûködésérõl, az éves közhasznú beszámoló jóváhagyása.
A kuratórium köteles évente beszámolni a közalapítvány mûködésérõl az alapítónak. Ennek keretében – a kuratórium

által elfogadott – éves közhasznú beszámolóját az elfogadást követõ 15 napon belül írásban, két példányban jóváhagyás-
ra az alapítónak felterjeszti. Az alapító a jóváhagyott beszámoló egy példányát saját irattárába helyezi, a másik példányt
visszaküldi a kuratóriumnak. A kuratórium tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait a helyi vagy országos
sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

12. A közalapítvány megszûnése
A közalapítvány megszûnik a Ptk. 74/E. §-ában meghatározott esetekben.

13. Záró rendelkezések
13.1. A közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.
13.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetõleg a közalapítvány tevékenységére vonatkozó

mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
13.3. Az alapítónak jogában áll jelen alapító okirat módosítása, amennyiben az alapító okiratban lefektetett alapítvá-

nyi célok elérése érdekében, megítélése szerint, ez szükséges.
13.4. Megszûnés esetén a közalapítvány kötelezettségei teljesítése után fennmaradó vagyonát az alapító – a nyilvá-

nosság megfelelõ tájékoztatása mellett – hadigondozási célra köteles fordítani.
13.5. A közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatában kell rendelkezni:
– olyan nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl a kuratórium döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a döntést

támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges személye) megállapíthatók,
– a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
– a közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérõl,
– a közalapítvány mûködésének, beszámolói közzétételének nyilvánosságáról.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

az alapító képviseletében
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58/2009. (IX. 18.) HM határozat
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglaltakra – egyes költségvetési
szervek alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal K-606/26/1996. nyt. számú alapító okirata 8. pontjának a) al-
pontja helyébe az alábbi a) alpont lép:

„a) alapítója: az Nbtv. 1. § d) pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés;”

2. A HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal alapításáról szóló 61/2005. (HK 9.) HM határozat 12. pontjában a
„842201 Védelmi feladatok központi igazgatása;” szövegrész helyébe a „842201 Védelmi feladatok központi igazgatása
és szabályozása;” szövegrész lép.

3. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség alapításáról szóló 119/2006. (HK 23.) HM határozat 3. pontjának har-
madik bekezdésében a „postacím: 1395 Budapest, Pf. 62” szövegrész helyébe a „postacím: 1395 Budapest 62, Pf. 446”
szövegrész, továbbá 4. pontjában a „Magyar Honvédség Pénzügyi és Számviteli Szolgálat” szövegrész helyébe a „Hon-
védelmi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli Szolgálat” szövegrész lép.

4. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapításáról szóló 120/2006. (HK 23.) HM határozat 11. pontjának
d) alpontja helyébe az alábbi d) alpont lép, továbbá 12. pontja az alábbi alaptevékenységekkel egészül ki:

„d) a katonai minõségbiztosítási feladatok végrehajtásáról szóló 10/2005. (IV. 14.) HM rendelet alapján minõségbiz-
tosítási tevékenység végzése, rendszertanúsítási eljárások lefolytatása.”

„721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén).”

5. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alapításáról szóló 118/2006. (HK 23.) HM határozat mellékletének 1.2.,
2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2. és 10.2. pontjaiban „A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út”
szövegrész helyébe „A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.” szövegrész lép.

6. A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ alapításáról szóló 23/2007. (HK 4.) HM
határozat 12. pontja az alábbi alaptevékenységekkel egészül ki, egyidejûleg a „863039 Egyéb, máshová nem sorolt ki-
egészítõ egészségügyi szolgáltatás” szövegrész hatályát veszti, továbbá a 12. pontot követõen az alábbi 13. ponttal egé-
szül ki és az azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén);
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás.”
„13. A költségvetési szerv a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályai-

ról szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján kiegészítõ tevékenységet végez.”

7. A Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapításáról szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat 12. pontja az alábbi
alaptevékenységekkel egészül ki, egyidejûleg a „842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és
belvíz esetén)” szövegrész hatályát veszti:

„842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége.”

8. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ alapításáról szóló 111/2007. (HK 16.) HM
határozat 12. pontja az alábbi alaptevékenységgel egészül ki:

„842203 Védelmi képességek fejlesztése.”
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9. A Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj alapításáról szóló 33/2007. (HK 4.) HM határozat 3. pontjá-
nak elsõ bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián György út 1.”

10. A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapításáról szóló 37/2007. (HK 4.) HM hatá-
rozat 3. pontjának elsõ bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.”

11. A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ alapításáról szóló 40/2007. (HK 4.) HM határozat 3. pont-
jának második bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Postacíme: 5005 Szolnok, Pf. 56.”

12. A Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem alapításáról szóló 72/2007. (HK 10.) HM határozat a 12. pontot kö-
vetõen az alábbi 13. ponttal egészül ki és az azt követõ pontok számozása megfelelõen módosul:

„13. A költségvetési szerv 2009. december 31-ig a Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott vállalkozá-
si tevékenységet folytathat.

A költségvetési szerv kisegítõ és vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 3% a költségvetési szerv
kiadásaiban.”

13. Ez a határozat 2009. október 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. szeptember 9.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter
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A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalának
K-606/26/1996. nyt. számú alapító okirata

(hatályos szöveg)

A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala (a továbbiakban: KBH), mint költségvetési szerv alapításáról az
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ában foglaltak
alapján, figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. § d) pontjára is.

1.1 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal.
Rövidített megnevezése: MK KBH

2.2 Megalakulásának idõpontja 1996. szeptember 1-je, jogfolytonosság alapján: 1990. február 14.

3.3 4 A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI., Schweidel u. 2–4.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
Magyar Honvédség Biztonsági Hivatala, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 37.

5.6 A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

6.7 8 A költségvetési szerv tevékenysége a 842450 Nemzetbiztonsági tevékenység szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751647 Nemzetbiztonsági tevékenység.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ szervezet, személyi állománya a HM tárca
költségvetési létszámkeretébe tartozik, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) létszámát nem terheli.

8.9 10 11 A költségvetési szerv:
a) alapítója: az Nbtv. 1. § d) pontja és a 2. § (1) bekezdése alapján az Országgyûlés;
b) irányító szerve: a honvédelmi miniszter útján a Magyar Köztársaság Kormánya;
c) irányítójának székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.12 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt végzi.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Nbtv. 7. és 9. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium, az MH szervezeteinek és saját szervezetének nemzetbiztonsági védelme.
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1 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
2 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 18/2008. (HK 5.) HM határozat 1. pont
4 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
5 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
6 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat1. pont
7 Módosította: 18/2008. (HK 5.) HM határozat 2. pont
8 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
9 A harmadik bekezdést módosította: 18/2008. (HK 5.) HM határozat 3. pont

10 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
11 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 1. pont
12 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
13 Módosította: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
14 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont



12.15 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

14.17 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15.18 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.19 A KBH részletes szervezeti és mûködési rendjét az SZMSZ tartalmazza. Az SZMSZ-t a fõigazgató az alapító ok-
irat hatályba lépését követõ 2 hónapon belül készíti elõ és a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

17. 20 Ez az alapító okirat 1996. szeptember 1-jén lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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15 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
16 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
17 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
18 Hatályba léptette: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
19 Átszámozta: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
20 Átszámozta: 6/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont

* Az alapító okirat aláírásának napja: 1996. augusztus 12.



A honvédelmi miniszter
61/2005. (HK 9.) HM határozata

a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal
költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében, valamint az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – tekintettel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 10. §-ára, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI.
26.) Korm. rendelet, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény, a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.)
Korm. rendelet,1 a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet elõírásaira – a következõ alapító
okiratot adom ki :

1.2 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2005. április 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1994. november 1.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal.
Rövidített megnevezése: HM KEHH

3.4 5 6 A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.7 8 9 10 11 12 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok telephelyei:
– HM Költségvetési Ellenõrzési Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.;
– HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.

5.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyako-
rolt funkciói szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költség-
vetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi
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1 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 1. pont
2 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
4 A szolgálatteljesítési helyeket beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 2. pont
5 A szolgálatteljesítési helyeket hatályon kívül helyezte: 109/2006. (HK 22.) HM határozat 1. pont
6 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
7 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 3. pont
8 A d), e), f) alpontokat beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 4. pont
9 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 12. pont

10 A d)–f) alpontokat hatályon kívül helyezte: 109/2006. (HK 22.) HM határozat 3. pont
11 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 1. pont
12 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
13 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 5. pont
14 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 6. pont
15 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 7. pont
16 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 12. pont
17 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 2. pont
18 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 3. pont
19 A „ , valamint a HM Munkavédelmi Bizottság titkári feladatainak ellátása” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 16/2008. (HK 5.) HM határozat

9. pont
20 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 4. pont
21 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 5. pont
22 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az
ingatlan-fenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.23 A költségvetési szerv tevékenysége a 842210 Védelmi feladatok központi igazgatása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.24 25 26 27 28 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8.29 30 31 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.32 33 34 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a hivatali mûködés te-
kintetében a jogi szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10.35 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.36 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a hon-
védelmi és katonai célú építmények építési célelõirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 25/2008.
(XI. 28.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése, 4. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

c) A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ
munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet 37. § (1) és (3) bekezdése
szerinti tevékenység végzése;

d) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

e) a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti feladatok végrehajtása;

f) a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtása;

g) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet
6. § (1) és (7) bekezdésében, valamint 5. számú mellékletében részére meghatározott feladatok végrehajtása;

h) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzé-
sének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 3/A. § f) és g) pontjában meghatározott feladatok végzése;

i) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
43/J. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása;
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23 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
24 Az utolsó bekezdés utolsó mondatát beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 8. pont
25 Módosította: 96/2006. (HK 19.) HM határozat 1. pont
26 Az utolsó bekezdés utolsó mondatát törölte: 96/2006. (HK 19.) HM határozat 1. pont
27 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 6. pont
28 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
29 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 9. pont
30 A második mondatot hatályon kívül helyezte: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 9. pont
31 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
32 Az utolsó mondatot beiktatta: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 10. pont
33 Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 109/2006. (HK 19.) HM határozat 3. pont
34 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
35 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
36 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont



j) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti feladatok elõkészítése;

k) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/A. § (2) bekezdésének b) pontja, illetve (3) bekezdése,
továbbá 121/A. §-ának (1)–(9) bekezdése szerinti feladatok ellátása, valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésé-
rõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8–10. §-aiban meghatározott feladatok végrehajtása.

A k) pont szerinti feladatok végrehajtását a fõigazgató I. helyettese (a HM belsõ ellenõrzési vezetõje) közvetlenül
irányítja.

12.37 38 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.39 40 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót és a fõigazgató I. helyettest (a HM belsõ ellenõrzési vezetõjét) a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14.41 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselõk állnak jogviszonyban.

15.42 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.43 44 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét tartalmazó Szervezeti és Mûködési Szabályzatot
a HM KEHH fõigazgató ezen határozat hatályba lépését követõ 60 napon belül módosítja, és azt szolgálati úton jóváha-
gyásra elõterjeszti a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott vezetõhöz.

17.45 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a költségvetési szerv (HM KVEH) ala-
pításáról szóló 48/2001. (HK 11.) HM határozat, és az azt módosító 28/2002. (HK 16.) HM határozat, az 52/2003.
(HK 16.) HM határozat, a 12/2004. (HK 6.) HM határozat, valamint a költségvetési szerv (HM MÉHH) alapításáról
szóló 46/2003. (HK 14.) HM határozat.

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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37 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
38 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 2. pont
39 Módosította: 16/2008. (HK 5.) HM határozat 7. pont
40 Módosította: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
41 Hatályba léptette: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
42 Hatályba léptette: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
43 Módosította: 83/2006. (HK 17/I.) HM határozat 11. pont
44 Átszámozta: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
45 Átszámozta: 11/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont

* A határozat aláírásának napja: 1995. június 30.



A honvédelmi miniszter 119/2006. (HK 23.) HM határozata
a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ában, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint
a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ alapító okiratot adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1996. november 15.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM KPÜ

3.3 4 A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Egyéb telephelyei:
1135 Budapest XIII., Aba u. 4., postacím: 1395 Budapest 62, Pf. 446;
8000 Székesfehérvár Bregyó köz 2., postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 154.

4.5 6 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és székhelye:
Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli Szolgálat, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.

5.7 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Logisztikai gazdálkodási feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épüle-
tek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtá-
sára kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.8 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.11 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és infra-
strukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.
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1 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
2 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
4 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 3. pont
5 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
6 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 3. pont
7 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
8 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
9 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont

10 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
11 Módosította: 15/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



10.12 13 14 15 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.16 17 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.18 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.19 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14.20 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15.21 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.22 A HM KPÜ részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatot a HM KPÜ vezérigazgatója 2007. január 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és jóvá-
hagyás céljából felterjeszti a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár részére.

17.23 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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13 Az ee)–ii) alpontokat beiktatta: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 7. pont
14 Módosította: 21/2008. (HK 6.) HM határozat 10. pont
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A honvédelmi miniszter 120/2006. (HK 23.) HM határozata
a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 10. §-ában, a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint az államháztartás hatékony mûködését elõ-
segítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat-
ban foglaltakra – az alábbi alapító okiratot adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség.
Rövidített megnevezése: HM FLÜ

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei:
1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.
2381 Táborfalva, Tarcsay út 82.
1101 Budapest X., Salgótarjáni út 18.
1145 Budapest XIV., Jávor u. 9/A.

4.4 5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok székhelye:
– HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.;
– HM Technológiai Hivatal, 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.;
– HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal, 1101 Budapest X., Salgótarjáni út 18.;
– HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal, 1145 Budapest XIV., Jávor u. 9/A;
– MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, 1101 Budapest X., Zách u. 4.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlan-
fenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához
szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.8 9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.
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8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.11 12 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és inf-
rastrukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt végzi.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14 15 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint bel-

sõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;
b) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5–7. §, valamint 16. § és a 29. § alapján beszerzési tevékeny-

ség végzése;
c) a 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján, a NATO NSIP program keretében a cégek pályázatának vizsgálata és

minõsítése, illetõleg a 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a NATO NSIP keretében megvalósuló beszerzési
tevékenység végzése;

d)16 a katonai minõségbiztosítási feladatok végrehajtásáról szóló 10/2005. (IV. 14.) HM rendelet alapján minõségbiz-
tosítási tevékenység végzése, rendszertanúsítási eljárások lefolytatása.

12.17 18 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
749032 Minõségbiztosítási tevékenység;
749033 Rendszertanúsítás;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás;
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén).

13.19 20 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14.21 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.
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10 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
11 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 4–9. pont
12 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
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15.22 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 10% a szerv kiadásaiban.

16.23 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.”

17.24 25 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója ezen határozat
hatályba lépését követõ 30 napon belül módosítja, és azt jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

18.26 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1332 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 16. szám

22 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
23 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
24 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 12. pont
25 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
26 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont

* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.



Melléklet a 32/2009. (VI. 5.) HM határozathoz

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság jogi személyiségû szervezeti egységei1

(hatályos szöveg)

1. Magyar Honvédség KFOR Zászlóalj

1.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség KFOR Zászlóalj, 2009. szeptember 1-jétõl Magyar Hon-
védség KFOR Kontingens.

Rövidített megnevezése: MH KFZ, 2009. szeptember 1-jétõl MH KFOR KONT.
1.2.2 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR Z, 2009. szeptember 1-jétõl 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR

KONT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföldön a KFOR NATO mûveleti területe.
1.3. Megalakításának idõpontja: 2008. július 15.
1.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes katonai

szervezet. Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anya-
gi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

1.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontja alapján a 3. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
a) pontjának ae) alpontja alapján az 1. kategóriába tartozik.

1.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
1.7. A szervezeti egység az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok szolgálati

alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzetben tevékenységét a KFOR illetékes parancsnokának utasításai
szerint látja el.

1.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: zászlóaljparancsnok, 2009. szeptember 1-jétõl kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
1.9. A szervezeti egység képviseletére a zászlóaljparancsnok (kontingensparancsnok) jogosult, aki a vezénylési hely

állományilletékes parancsnokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott kere-
tek között gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

1.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnok a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

1.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

2. Magyar Honvédség KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium

2.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium.
Rövidített megnevezése: MH KFOR MEL
2.2. 3 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR MEL
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföldön a KFOR NATO mûveleti területe.
2.3. Megalakításának idõpontja: 2008. július 1.
2.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.
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2.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja alapján a 2. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
a) pontjának af) alpontja alapján az 1. kategóriába tartozik.

2.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
2.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes parancsnoka

az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét a KFOR illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

2.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezetõ fõorvos;
b) a vezetõ fõorvost beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
2.9. A szervezeti egység képviseletére a vezetõ fõorvos jogosult, aki a személyi állomány szolgálati elöljárójaként a

jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a jogokat és tel-
jesíti a kötelezettségeket.

2.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH KFOR Zászlóaljon (2009. szeptember 1-jétõl MH KFOR

Kontingensen) keresztül az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított vég-
rehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató feladatokat az MH önállóan
mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül
szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

2.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

3. Magyar Honvédség EUFOR Kontingens

3.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség EUFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH EUFOR KONT
3.2. 4 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/EUFOR KONT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Bosznia Hercegovina.
3.3. Megalakításának idõpontja: 2007. április 20.
3.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.

3.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben résztvevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja alapján a 2. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
a) pontjának aa) alpontja alapján az 1. kategóriába tartozik.

3.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
3.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben tevékenységét az EUFOR illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
3.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: nemzeti támogató elem parancsnok (kontingensparancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
3.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka-

ként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

3.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnok a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.
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3.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

4. Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport

4.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport
Rövidített megnevezése: MH PRT
4.2. 5 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/PRT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
4.3. Megalakításának idõpontja: 2006. augusztus 1.
4.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, ezred jogállású ideiglenes katonai

szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközál-
lományából kell feltölteni.

4.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben résztvevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés e) pontjának eb) alpontja alapján az 5. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
c) pontjának ca) alpontja alapján a 3. kategóriába tartozik.

4.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben
4.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
4.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
4.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancsnoka-

ként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

4.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnok a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

4.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

5. Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport

5.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport
Rövidített megnevezése: MH OMLT
5.2. 6 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH OMLT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
5.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
5.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes katonai

szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközál-
lományából kell feltölteni.

5.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben résztvevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés f) pontjának fb) alpontja alapján a 6. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
c) pontjának cf) alpontja alapján a 3. kategóriába tartozik.
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5.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
5.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes parancsnoka

az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

5.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: lövész zászlóaljparancsnok, tanácsadó (kontingensparancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
5.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományának szolgálati elöljá-

rójaként gyakorolja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

5.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH Tartományi Újjáépítési Csoporton keresztül az MH önál-

lóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szer-
ve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által
kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

6. Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport

6.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport
Rövidített megnevezése: MH KMCS
6.2. 7 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KMCS
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
6.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
6.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes katonai

szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközál-
lományából kell feltölteni.

6.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés f) pontjának fa) alpontja alapján a 6. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
c) pontjának cg) alpontja alapján a 3. kategóriába tartozik.

6.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
6.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes parancsnoka

az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

6.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõtiszt (kontingens parancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
6.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens parancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományának szol-

gálati elöljárójaként gyakorolja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek a
jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

6.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH Tartományi Újjáépítési Csoporton keresztül az MH önál-

lóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szer-
ve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által
kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

6.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.
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7. Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingens

7.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingens
Rövidített megnevezése: UNFICYP Magyar Kontingens (UNFICYP/HUNCON)
7.2. 8 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/UNFICYP HUNCON
Alkalmazási körzete: Magyarország, Ciprus.
7.3. Megalakításának idõpontja: 2006. szeptember 25.
Jogfolytonosság alapján: 1995. november 14.
7.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl vezényléssel,
anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

7.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján az 1. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
b) pontjának ba) alpontja alapján a 2. kategóriába tartozik.

7.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
7.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben mûveleti tevékenységét az UNFICYP illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
7.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: kontingens parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
7.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens parancsnok jogosult, a vezénylési hely állományilletékes parancs-

nokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között gyakorolja a jo-
gokat és teljesíti a kötelezettségeket.

7.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül
szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

7.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

8. Magyar Honvédség Vegyes Hídépítõ Század

8.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Vegyes Hídépítõ Század
Rövidített megnevezése: MH VH SZD
8.2. 9 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH VH SZD
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldi alkalmazási körzete megfelelõ közjogi döntés elfogadását követõen

kerül meghatározásra.
8.3. Megalakításának idõpontja: 2007. január 01.
8.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl kijelöléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi
döntést követõen vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

8.5. A szervezeti egység béketámogató mûveletekben résztvevõ állományának részletes kategóriába sorolása a feladat
végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után történik.

8.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
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8.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik Készenlét elérése és megfelelõ
közjogi döntés meghozatala után a külföldi alkalmazási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO illetékes parancsno-
kának utasításai alapján látja el.

8.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: századparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
8.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység képviseletére a századparancsnok jogosult, a vezénylési hely állo-

mányilletékes parancsnokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek
között gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

8.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

8.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

9. Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk

9.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
Rövidített megnevezése: MH NRF
9.2. 10 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NRF
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön a NATO szervezetileg illetékes NRF parancsnokság felelõsségi köré-

be tartozó mûveleti terület.
9.3. Megalakításának idõpontja: 2006. január 12.
9.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, váltásonként meghatározott létszám-

mal és jogállással rendelkezõ ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl kijelölés-
sel, a készenlét idõszakára készenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi döntést követõen ve-
zényléssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

9.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolása a fel-
adat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után történik.

9.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
9.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási körzet-

ben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés után, az MH NRF illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.
9.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: nemzeti támogató elem parancsnok (kontingensparancsnok);
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
9.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a vezénylési

hely állományilletékes parancsnokaként a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott
keretek között gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

9.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

9.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.
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10. 11 Magyar Honvédség Afgán Választásokat Biztosító Szakasz

10.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Honvédség Afgán Választásokat Biztosító Szakasz
Rövidített megnevezése: MH AVBSZ
10.2. 12 A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH AVBSZ
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az ISAF meghatározott mûveleti területe.
10.3. Megalakításának idõpontja: 2009. július 1.
10.4. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott, önálló szakasz jogállással rendelke-

zõ ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl a NATO Reagáló Erõk (NRF) váltá-
sába felajánlott magyar erõk nemzeti támogató elemébõl – eredeti feladata alól mentesítve – vezényléssel,
anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

10.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletekben résztvevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás 2. § (2) bekezdés e) pontjának ee) alpontja alapján az 5. kategóriába, a 2. § (3) bekezdés
c) pontjának ch) alpontja alapján a 3. kategóriába tartozik.

10.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
10.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes parancsno-

ka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazási körzetben átalárendelésre kerül a Magyar Honvédség Tartományi
Újjáépítési Csoport parancsnok alárendeltségébe, mûveleti tevékenységét annak utasításai szerint látja el.

10.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének, vezénylésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: szakaszparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka vezényli.
10.9. A szervezeti egység képviseletére a szakaszparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományának szolgála-

ti elöljárójaként – a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között – gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

10.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:
A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számvite-

li feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támogató
feladatokat az MH önállóan mûködõ, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi az MH Tartomá-
nyi Újjáépítési Csoporton keresztül.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálko-
dása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít meg.

10.11. A szervezeti egység nyilvántartásba történõ bejegyzését a Kt. 5. §-a és 14. § (3) bekezdése alapján a Magyar Ál-
lamkincstár végzi.

A Melléklet szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 23/2007. (HK 4.) HM határozata
a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ költségvetési szerv alapításáról1

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában, a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban
foglaltakra – a következõ alapító okiratot adom ki :

1.2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 2005. április 1.

2.3 4 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ.
Rövidített megnevezése: MH HEK

3.5 6 A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44.
Postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.
Telephelyei:
– 1134 Budapest XIII., Róbert Károly körút 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1;
– 1097 Budapest IX., Gyáli út 17-19., postacíme: 1555 Budapest, Pf. 68;
– 6000 Kecskemét, Balaton utca 17., postacíme: 6001 Kecskemét Pf. 306;
– 1183 Budapest, XVIII. Tünde utca, hrsz. 0137664., postacíme: 1675 Budapest, Pf. 168;
– 1025 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1;
– 8380 Hévíz, Ady Endre út 31., postacíme: 8381 Pf. 16.

4.7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok székhelye:
– MH Egészségügyi Parancsnokság, 1134 Budapest XIII, Lehel utca 35–37.;
– MH Honvéd Egészségügyi Központ Elõkészítõ Törzs, 1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.

5.8 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.9 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751494 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége;
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása;
851286 Fogorvosi ellátás.
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7.10 11 12 13 14 15 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb szintû parancs-
nokság jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás
szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8.16 17A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.18 19 20 21 22 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10.23 24 25 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.26 27 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint, a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott;
b) a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 82., 100. és 200. § ában

meghatározott;
c) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott;
d) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben meghatározott;
e) a kötelezõ egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározott;
f) az egészségügyi felsõfokú szakirányú képzésrõl szóló125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott;
g) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának feltételeirõl szóló 96/2003 (VII. 15) Korm. rendeletben meghatározott;
h) az egyes központosított szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm

rendeletben meghatározott;
i) a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatásokról és a díjakról szóló 284/1997. (XII. 23.)

Korm. rendeletben meghatározott;
j) a hivatásos és szerzõdéses állomány, valamint katonai oktatási intézményekbe jelentkezõk egészségi, pszichikai és

fizikai alkalmasság elbírálásáról szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendeletben meghatározott;
k) a fegyveres szervek hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti állományának egészségi, pszichikai és fizikai al-

kalmasság elbírálásáról szóló 21/2000. (VIII. 23) BM–IM–TNM rendeletben meghatározott;
l) a közúti gépjármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 2.) NM rendeletben

meghatározott;
m) a munkaköri szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatokról és véleményezésekrõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM ren-

deletben meghatározott, tevékenységi körébe tartozó feladatok végzése;
n) az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EÜM rendeletben kapott felhatalmazás

alapján az MH egészségügyi tevékenységének felügyelete, a fõszakorvosi rendszer mûködésének irányítása;
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o) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának mûködtetése, a honvédségi
szervezetek és a személyi állomány közegészségügyi-járványügyi szakfelügyelete, közegészségügyi-járványügyi
egészségfejlesztési feladatok ellátása;

p) az állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõ-egészségügyi feltételeirõl szóló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet alapján a repülés egészségügyi vizsgálatok végzése.

12.28 29 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelõsségé-

nek vizsgálata és tanúsítása;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;
722024 Pszichológiai és viselkedéstudományi alapkutatás;
722025 Pszichológiai és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
750000 Állat-egészségügyi ellátás;
842202 Védelmi képességek fenntartása (pszichológiai egészségügyi biztosítás);
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842207 Honvédelmi K+F (megelõzõ és gyógyító katonai pszichológiai kutatás és kísérleti fejlesztés);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842192 Nemzetközi katonai rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása;
862220 Egynapos sebészeti ellátás;
862231 Foglalkozás egészségügyi alapellátás;
862232 Foglalkozás egészségügyi szakellátás;
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862301 Fogorvosi alapellátás;
869011 Hatósági eljárás érdekében, vagy más jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi

szakértõi tevékenység;
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
30;
869036 Vér, -szövet és egyéb kapcsolódó vizsgálatok;
869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás;
869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869052 Település-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár- egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés-táplálkozás egészségügyi felügyelet, ellenõrzés;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén);
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás.

1342 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 16. szám

28 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
29 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont
30 Hatályon kívül helyezte: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont



13.31 A költségvetési szerv a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabá-
lyairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján kiegészítõ tevékenységet végez.

14.32 33 34 35 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok (MH egészségügyi fõnök);
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

15.36 37 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15.38 39 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.40 41 42 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ parancsnoka
2007. március 1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

17. 43 44 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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31 Beiktatta: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont
32 Módosította: 96/2007. (HK 13.) HM határozat 7. pont
33 Módosította: 14/2008. (HK 4.) HM határozat 2. pont
34 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
35 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont
36 Módosította: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
37 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont
38 Hatályba léptette: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
39 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont
40 Módosította: 53/2007. (HK 6.) HM határozat 3. pont
41 Átsorszámozta: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
42 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont
43 Átsorszámozta: 21/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
44 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 6. pont

* A határozat aláírásának napja: 2007. február 12.



A honvédelmi miniszter 167/2006. (HK 24.) HM határozata
a Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a
honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ alapító okiratot adom ki :

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Mûveleti Központ.
Rövidített megnevezése: MH MK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Mûvelet Irányító Központ, 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7 8 9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb szintû parancsnokság
jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek
és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8.10 11 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.12 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
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1 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
2 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
4 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
5 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
6 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
7 Módosította: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 1. pont
8 Beiktatta: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 2. pont
9 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont

10 Módosította: 42/2008. (HK 8.) HM határozat 3. pont
11 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
12 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés b)–c) és h) pontjában meghatározott feladatok ellátása.

12.15 16 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek;
17;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége.

13.18 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14.19 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15.20 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.21 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH MK parancsnoka 2007. január 1-jét követõ 30 napon belül elkészíti és azt
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

17.22 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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13 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
14 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
15 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
16 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 7. pont
17 Hatályon kívül helyezte: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 7. pont
18 Módosította: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
19 Hatályba léptette: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
20 Hatályba léptette: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
21 Átsorszámozta: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
22 Átsorszámozta: 20/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont

* A határozat aláírásának napja: 2006. november 30.



A honvédelmi miniszter 111/2007. (HK 16.) HM határozata
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ alapító okiratot
a d o m k i :

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 1992. szeptember 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1967. szeptember 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ.
Rövidített megnevezése: MH KIAK

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 51.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Információs és Katonai Igazgatási Központ, 1145 Budapest XIV., Gyarmat u. 42.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.9 A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök szolgálati alárendeltségébe tartozik, aki e jogkörét – a mun-
káltatói és a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint az állomány tagjának szolgálati beosztásból való felfüggesztése kivé-
telével – az MH központi személyügyi szervének vezetõjére ruházta át. Az MH központi személyügyi szervének vezetõ-
je e jogkörét a Hvt. 103. § (1)–(2) bekezdésében foglalt követelmények szerint – szolgálati elöljárói minõségben
gyakorolja.
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1 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
2 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
4 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
5 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
6 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
7 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
8 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
9 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 7-9. §-aiban elõírt, a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott, to-

vábbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
225. §-ában, a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, va-
lamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
132. §-ában, a hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köz-
tisztviselõk és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet 11. §-ában rögzített feladatok
ellátása.

12.13 14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása;15

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842203 Védelmi képességek fejlesztése.

13.16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14.17 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15.18 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16. 19 A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH KIAK parancsnoka ezen határozat ha-
tálybalépését követõ 60 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

17. 20 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfel-
dolgozó Központ alapításáról szóló 50/1996. HM határozat és az azt módosító 74/2003. (HK 17.) HM határozat,
119/2005. (HK 17.) HM határozat, 171/2005. (HK 1/2006.) HM határozat és 114/2006. (HK 23.) HM határozat hatályát
veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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10 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
11 Módosította: 64/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont
12 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
13 Módosította: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
14 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 8. pont
15 Módosította: 56/2009. (VII. 1.) HM határozat 5. pont
16 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
17 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
18 Hatályba léptette: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
19 Átsorszámozta: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
20 Átsorszámozta: 28/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont

* A határozat aláírásának napja: 2007. augusztus 8.



A honvédelmi miniszter 33/2007. (HK 4.) HM határozata
a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ alapító okiratot adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2007. március 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1992. szeptember 1.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
Rövidített megnevezése: MH 25/88. k.ve.z.

3.3 4 A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián György út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 31.

4.5 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 1. Könnyû Vegyes Ezred, 5000 Szolnok, Thököly út 86.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751438 Reagáló erõk tevékenysége.

7.8 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8.9 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.10 A költségvetési szerv az MH 25. Klapka György Lövészdandár, dandárparancsnok közvetlen szolgálati aláren-
deltségébe tartozik.
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1 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
2 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
4 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 9. pont
5 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
6 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
7 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
8 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
9 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont

10 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



10.11 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.12 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

13.14 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14.15 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15.16 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16.17 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes
Zászlóalj parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

17.18 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes
Zászlóalj alapításáról szóló 40/2004. (HK 14.) HM határozat és az azt módosító 89/2004. (HK 21.) HM határozat és
25/2006. (HK 9.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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11 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
12 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
13 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
14 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
15 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
16 Módosította : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
17 Átszámozta : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
18 Átszámozta : 34/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont

* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.



A honvédelmi miniszter 37/2007. (HK 4.) HM határozata
a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ alapító okiratot a d o m k i :

1.1 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 1995. december 16-i hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1961. szeptember 1.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred.
Rövidített megnevezése: MH 64. log. e.

3.4 5 6 A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179.

4.7 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai és Támogató Ezred, 7400 Kaposvár, Füredi u.

5.8 9 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemelte-
tési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz-
és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.10 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751427 Fõ véderõk tevékenysége.

7.11 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8.12 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

9.13 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

1350 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 16. szám

1 A második mondatot beiktatta: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont
2 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
4 Módosította: 81 /2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont
5 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
6 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 10. pont
7 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
8 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont
9 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont

10 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
11 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
12 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
13 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



10.14 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.15 16 17 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

12.18 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár -és belvízvédelem).

13. 19 A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei arányának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14.20 21 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15.22 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

16.23 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17. 24 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó Jó-
zsef Logisztikai Ezred parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváha-
gyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18. 25 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred alapításáról szóló, 1995. december 30-án kelt 92/1996. nyt. számú. HVK Szerv. és Hadkieg. Csf-ség
HM határozata, valamint az azt módosító 82/2004. (HK 20.) HM határozat, 24/2005. (HK 7.) HM határozat, 106/2005.
(HK 14.) HM határozat és 51/2006. (HK 11.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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14 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
15 Módosította: 81/2007. (HK 11.) HM határozat 3. pont
16 Módosította: 84/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont
17 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
18 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
19 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
20 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
21 Módosította: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
22 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
23 Hatályba léptette: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
24 Átsorszámozta: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont
25 Átsorszámozta: 39/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont

* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.



A honvédelmi miniszter 40/2007. (HK 4.) HM határozata
a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ alapító okiratot a d o m k i :

1.1 2 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2004. május 27-i hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

2.3 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ.
Rövidített megnevezése: MH BTKK

3.4 5 A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24.
Postacíme: 5005 Szolnok, Pf. 56.

4.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

5.7 8 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751416 Magyar Honvédség parancsnoksága és katonai igazgatási tevékenysége.

6.9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet. Állo-
mánya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

7.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

8.11 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozik.

9.12 A költségvetési szerv illetékessége: országos.
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1 Módosította: 112/2007. (HK 16.) HM határozat 1. pont
2 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
4 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
5 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 11. pont
6 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
7 Beiktatta: 9/2008. (HK 4.) HM határozat 1. pont
8 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
9 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont

10 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
11 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
12 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



10.13 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.

11.14 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

12.15 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

13.16 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

14.17 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

15.18 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ
Központ parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

16.19 * Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ
Központ alapításáról szóló 34/2004. (HK 14.) HM határozat és az azt módosító 31/2005. (HK 8.) HM határozat hatályát
veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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13 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
14 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pontja
15 Módosította: 42/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
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A honvédelmi miniszter 72/2007. (HK 10.) HM határozata
a Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem költségvetési szerv alapításáról

(hatályos szöveg)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
88. § (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szó-
ló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ alapító okiratot adom ki:

1.1 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó szervezetként 2001. július 1-jei hatállyal költ-
ségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján: 1950. november 15.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem.
Rövidített megnevezése: MH Lé. Jü.

3.3 A költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
Postacíme: 6004 Kecskemét, Pf. 415.

4.4 A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak székhelye:
MH Légijármû Javító Üzem, 6000 Kecskemét, Reptéri út 4.

5.5 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint
önállóan mûkõdõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálkodási felada-
tait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait
az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6.6 A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ (hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége.

7.7 A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya az
MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8.8 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

9.9 A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségé-
be tartozik.

10.10 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.11 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint belsõ

rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása.
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1 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
2 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
3 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
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10 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
11 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont



12.12 13 A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése.

13.14 A költségvetési szerv 2009. december 31-ig a Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott vállalkozá-
si tevékenységet folytathat.

A költségvetési szerv kisegítõ és vállalkozási tevékenységei arányának felsõ határa 3% a költségvetési szerv
kiadásaiban.

14.15 16 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javaslata alapján –a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15.17 18 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

16.19 20 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17.21 22 A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem
parancsnoka ezen határozat hatályba lépését követõ 30 napon belül módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra
felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

18.23 24 * Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem alapí-
tásáról szóló 36/2002. (HK 18.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege hatályos 2009. október 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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12 Módosította: 72/2008. (HK 11.) HM határozat 1. pont
13 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
14 Beiktatta: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont
15 Módosította: 54/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont
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24 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 12. pont

* A határozat aláírásának napja: 2007. május 9.



MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
77/2009. (IX. 11.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi
megállapodásaival kapcsolatos eljárásról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján, a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megálla-
podásaival kapcsolatos eljárásról a következõ utasítást
adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltségé-
be, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen
felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(továbbiakban együtt: honvédelmi szervek).

2. §

Az utasításban foglaltakat kell alkalmazni:
a) a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról

szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint
nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ, a HM által kötött
és kötendõ nemzetközi megállapodások, valamint

b) a Tv. 1. §-ában foglaltak HM-et érintõ
feladatainak végrehajtása során.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

Az utasítás alkalmazásában
a) tárcaszintû nemzetközi megállapodás: a Tv. szerint

nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ, a HM nevében,
valamely nemzetközi szerzõdésben rögzített vagy jelen
utasításban meghatározott felhatalmazás alapján kötött és
kötendõ két- vagy többoldalú nemzetközi megállapodás.
Tárcaszintû megállapodásnak kell tekinteni – függetlenül
annak tényleges elnevezésétõl – a keretmegállapodásokat,
az egyetértési megállapodásokat és a technikai megállapo-
dásokat.

b) keretmegállapodás: olyan két- vagy többoldalú tár-
caszintû megállapodás, amely a HM és a külföldi fél (fe-
lek) közötti kapcsolatok több szakterületet átfogó tárgykö-
rére terjed ki;

c) egyetértési megállapodás: olyan két- vagy többolda-
lú tárcaszintû megállapodás, amely valamely szakterületet
érintõ két- vagy többoldalú kapcsolatok részletes szabá-
lyainak rögzítésére, az adott szakterületet érintõen hosszú
távú együttmûködés biztosítására irányul;

d) technikai megállapodás: olyan két- vagy többoldalú
tárcaszintû megállapodás, amely egy konkrét feladat (ese-
mény) végrehajtásához kapcsolódó rendelkezések rögzíté-
sére irányul.

A TÁRCASZINTÛ NEMZETKÖZI
MEGÁLLAPODÁSOKKAL KAPCSOLATOS

ELJÁRÁS

A tárcaszintû nemzetközi megállapodások elõkészítésével
kapcsolatos eljárás

4. §

A tárcaszintû nemzetközi megállapodások elõkészítésé-
nek folyamata – sorrendben – az alábbi feladatok végre-
hajtásából áll:

a) a tárcaszintû nemzetközi megállapodással kapcsola-
tos magyar álláspont kialakítása (vezetõi döntés alapjául
szolgáló szakmai koncepció kidolgozása),

b) a tárcaszintû megállapodás létrehozására irányuló
tárgyalási felhatalmazás és vezetõi jóváhagyás kiállítása,

c) a tárcaszintû nemzetközi megállapodás tervezetének
kidolgozása,

d) a tárcaszintû nemzetközi megállapodás létrehozására
irányuló szándék közlése a külföldi féllel (felekkel) és a ja-
vaslat (tervezet) átadása, illetõleg külföldi fél hasonló kez-
deményezésének elfogadása.

5. §

(1) A tárcaszintû nemzetközi megállapodások szakmai
koncepciójának kidolgozása a tárgykör szerint feladatkör-
rel rendelkezõ szakmai szerv feladata.

(2) Keretmegállapodások tekintetében a szakmai kon-
cepció kidolgozása a HM Nemzetközi Együttmûködési
Fõosztály (a továbbiakban: HM NEF) feladata.

(3) A külföldi fél (felek) HM NEF részére megküldött,
tárcaszintû nemzetközi megállapodás létrehozására irá-
nyuló kezdeményezését a HM NEF szakmai koncepció ki-
dolgozása végett továbbítja a tárgykör szerint feladatkör-
rel rendelkezõ szakmai honvédelmi szervnek.

(4) A külföldi fél (felek) tárcaszintû nemzetközi megál-
lapodás létrehozására vonatkozó javaslatának valamely
szakmai honvédelmi szervnek közvetlenül történõ meg-
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küldése (ideértve a nemzetközi találkozókon vagy megbe-
széléseken történõ közlése) esetén a szakmai koncepció
kidolgozásáért a kezdeményezést fogadó szakmai honvé-
delmi szerv felelõs.

(5) Amennyiben a tárcaszintû nemzetközi megállapo-
dás több szakmai tárgykört ölel fel, a szakmai koncepció
kidolgozása a megállapodás tárgykörei által leginkább
érintett szakmai szerv feladata.

(6) A kidolgozói feladatkör meghatározása tekintetében
felmerülõ viták esetén a jogi szakállamtitkár állásfoglalása
irányadó.

(7) A szakmai koncepciót kidolgozó szerv felkérésére a
kijelölt honvédelmi szervek a koncepció kidolgozásában
részt vesznek.

(8) Nincs szükség elõzetes szakmai koncepció kidol-
gozására, illetve tárgyalási felhatalmazás kiállítására,
amennyiben az adott tárcaszintû nemzetközi megállapo-
dás létrehozása a honvédelmi miniszter erre irányuló dön-
tésébõl ered. A tárgyaló delegáció vezetõjének kijelölésé-
tõl ebben az esetben sem lehet eltekinteni.

6. §

A tárcaszintû nemzetközi megállapodás szakmai kon-
cepciója tartalmazza:

a) a tervezett megállapodás létrehozásának esetleges
elõzményeit,

b) a tervezett megállapodás tartalmának összefoglaló-
ját, ideértve a tervezett megállapodás fõbb tartalmi ele-
meit,

c) a tervezett megállapodás létrehozásának védelempo-
litikai vonatkozásait, valamint szakmai indokait és ütem-
tervét,

d) a tervezett megállapodás létrehozásának és végrehaj-
tásának költségvetési és pénzügyi vonatkozásait.

7. §

(1) Valamennyi tárcaszintû nemzetközi megállapodás
koncepcióját annak felterjesztését megelõzõen vélemé-
nyezésre meg kell küldeni a HM NEF, a HM Jogi Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM JF), a HM Védelempolitikai Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM VPF), valamint a tárcaszin-
ten pénzügyi kötelezettségvállalással járó megállapodások
esetében a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
(a továbbiakban: HM KPÜ) részére.

(2) Valamennyi tárcaszintû nemzetközi megállapodás
3. § szerinti minõsítésének tekintetében a HM JF állásfog-
lalása irányadó.

(3) A tárcaszintû nemzetközi megállapodás létrehozásá-
ra irányuló tárgyalási felhatalmazás és vezetõi jóváhagyás
kiállítására irányuló kérelmet a szakmai koncepciót kidol-

gozó szerv terjeszti fel a 8. §-ban meghatározott, az adott
megállapodás tekintetében döntési jogkörrel rendelkezõ
vezetõ részére. A kérelem tartalmazza:

a) a szakmai koncepció 6. §-ában meghatározott tartal-
mi elemeit,

b) a megállapodás szövegének elsõ tervezetét, amennyi-
ben az már rendelkezésre áll,

c) a HM JF, HM NEF és HM VPF, valamint a tárcaszin-
ten pénzügyi kötelezettségvállalással járó megállapodások
esetében a HM KPÜ (1) bekezdésben foglalt állásfogla-
lását,

d) a tárcaszintû nemzetközi megállapodás HM JF
(2) bekezdés szerinti minõsítésére vonatkozó állásfog-
lalását,

e) a tárgyalások lefolytatásáért felelõs személy (a tár-
gyaló delegáció vezetõje) kijelölésére vonatkozó javas-
latot,

f) a tárgyalások lefolytatásába bevonni kívánt honvé-
delmi szervekre (tárgyaló delegáció tagjaira) vonatkozó
javaslatot, egyeztetve azok vezetõivel, és

g) az utasítás 1. számú mellékletében foglalt, megfelelõ
minta szerinti tárgyalási felhatalmazás magyar és angol
nyelvû példányát.

(4) Amennyiben a tárgyalási felhatalmazás kiállítására a
honvédelmi miniszter jogosult, a (3) bekezdésben foglalt
felterjesztést – a tárgykör szerint érintett szakmai elöljárók
mellett – a jogi és a védelempolitikai szakállamtitkárok
útján kell felterjeszteni.

(5) Amennyiben a szakmai koncepciót kidolgozó szerv
megítélése szerint egy elõre tervezhetõ idõszakban több
azonos vagy hasonló tartalmú vagy formájú tárcaszintû
nemzetközi megállapodás – különösen technikai megálla-
podás – megkötése válhat indokolttá, azok koncepcióit
egy felterjesztésbe foglalva is felterjesztheti.

(6) A szakmai koncepció kidolgozásáért felelõs szerv a
vezetõi döntésrõl, a tárgyalási felhatalmazás kiállítása ese-
tén annak másolati példányának megküldésével értesíti a
HM JF-et.

(7) A szakmai koncepciót kidolgozó szerv köteles a
koncepció kidolgozásának elkészítésekor, a HM JF állás-
foglalásának kérésekor, valamint a tárgyalási felhatalma-
zás kiállítására irányuló felterjesztésekor minden esetben
megfelelõ ügyintézési határidõ biztosításáról gondos-
kodni.

8. §

(1) A tárgyalási felhatalmazás kiállítására jogosult:
a) keretmegállapodások tekintetében a honvédelmi

miniszter,
b) egyetértési megállapodások tekintetében az állam-

titkár,
c) technikai megállapodások tekintetében a HM Hon-

véd Vezérkar fõnöke.
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(2) Tartós akadályoztatása esetén – amennyiben a tár-
gyalások megkezdésének elhalasztása súlyos hátrányok-
kal járhat –

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a honvédelmi minisz-
ter helyett az államtitkár,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az államtitkár helyett
a védelempolitikai szakállamtitkár,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a HM Honvéd Vezér-
kar fõnöke helyett a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyet-
tese
is kiadhat tárgyalási felhatalmazást. Ennek kezdeménye-
zésérõl a felterjesztésben külön rendelkezni kell.

(3) A vezetõi döntés meghozatalát és a tárgyalási felha-
talmazás kiállítását követõen a szakmai koncepció kidol-
gozásáért felelõs szerv haladéktalanul intézkedik a tár-
gyaló delegáció tagjainak értesítésérõl.

9. §

(1) A honvédelmi miniszter erre irányuló felhatalmazá-
sával, kivételes esetben – különösen a megállapodásban
részes külföldi fél (felek) szintjére tekintettel – egyetértési
megállapodást és technikai megállapodást a HM képvise-
letében eljárva a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ
honvédelmi szerv is megköthet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti miniszteri felhatalmazás
felterjesztését megelõzõen a tárgykör szerint feladatkörrel
rendelkezõ szakmai szervnek be kell szereznie a HM JF, a
HM NEF és a HM VPF, valamint a tárcaszinten pénzügyi
kötelezettségvállalással járó megállapodások esetében a
HM KPÜ állásfoglalását.

(3) A tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ szakmai
szerv által elkészített és felterjesztett miniszteri felhatal-
mazásra irányuló kérelemnek a 7. § (3) bekezdésének
a)–f) pontjain túl tartalmaznia kell a tárgykör szerint fel-
adatkörrel rendelkezõ szakmai szerv HM képviseletében
történõ eljárására vonatkozó indokolását, valamint az uta-
sítás 2. számú mellékletében foglalt, megfelelõ minta sze-
rinti felhatalmazás magyar és angol nyelvû példányát.

(4) A tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ szakmai
szerv a 2. mellékletben foglalt felhatalmazás másolati pél-
dányának megküldésével értesíti a HM JF-et a HM képvi-
seletében megkötendõ megállapodás létrehozására vonat-
kozó miniszteri döntésrõl.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt esetben nincs szükség
szakmai koncepció kidolgozására és tárgyalási felhatal-
mazás kiállítására.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az egyet-
értési megállapodás és a technikai megállapodás kidolgo-
zására, létrehozására, nyilvántartására az utasítás rendel-
kezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

10. §

(1) A tárcaszintû nemzetközi megállapodás kidolgozása
a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ (a koncepciót
kidolgozó) szerv feladata.

(2) A kidolgozói munka során a kidolgozásért felelõs
szerv elkészíti a megállapodás elsõ tervezetét és szakmai
véleményezésre – megfelelõ ügyintézési határidõ kitûzé-
sével – közvetlenül megküldi a tárgyaló delegáció tagjai,
valamint – szükség esetén – a megállapodás tárgykörével
érintett további honvédelmi szervek részére.

(3) Valamennyi tárcaszintû nemzetközi megállapodás
tervezetét meg kell küldeni a HM JF és a HM NEF részére,
illetve valamennyi, tárcaszinten pénzügyi kötelezettség-
vállalással járó megállapodást meg kell küldeni a HM
KPÜ részére. A HM JF–nek a megállapodástervezetre vo-
natkozóan adott jogi és jogtechnikai állásfoglalásától a
tervezetet kidolgozó szerv nem tekinthet el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kidolgo-
zott megállapodástervezetet – annak honvédelmi szervek
közötti véglegesítését követõen – a kidolgozó szerv meg-
küldi a HM JF részére annak érdekében, hogy – a Tv. 4. §
(2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – a HM JF véle-
ményezésre továbbítsa a tervezetet a Külügyminisztérium
(a továbbiakban: KüM) illetékes fõosztálya részére.

(5) A tárgyalásokat csak akkor lehet megkezdeni, ha a
HM JF a KüM egyetértésérõl szóló tájékoztatást a kidolgo-
zó szerv részére megküldte.

11. §

(1) A HM tárcaszintû nemzetközi megállapodás kötésé-
re irányuló szándékának külföldi féllel való közlésére és a
tervezet megküldésére

a) keretmegállapodások tekintetében a kidolgozó szerv
az HM NEF útján, katonadiplomáciai úton,

b) egyetértési megállapodások és technikai megállapo-
dások tekintetében – a tárgyaló delegáció vezetõjének
döntése alapján – katonadiplomáciai úton vagy a kidol-
gozó szerv közvetlenül
jogosult.

(2) A külföldi fél értesítésére irányuló megkeresésnek
tartalmaznia kell a HM tárgyaló delegáció vezetõjének
megnevezését és elérhetõségeit is.

A tárcaszintû nemzetközi megállapodások létrehozásával
kapcsolatos eljárás

12. §

A tárcaszintû nemzetközi megállapodások létrehozásá-
val kapcsolatos eljárás folyamata – sorrendben – az alábbi
feladatok végrehajtásából áll:

a) a tárgyalások lefolytatása,
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b) a megállapodás végleges szövegének megállapítása,
c) a megállapodás aláírására való felhatalmazás és veze-

tõi döntés kiállítása,
d) a megállapodás aláírása.

13. §

(1) A tárgyalások lefolytatását az erre irányuló felhatal-
mazásban kijelölt tárgyaló delegáció vezetõje koordinálja.

(2) E koordináció keretében
a) a tárgyaló delegáció vezetõje tart közvetlen kapcsola-

tot a külföldi féllel (felekkel),
b) a tárgyalások valamennyi fordulójában haladéktala-

nul tájékoztatja a tárgyaló delegáció többi tagját a külföldi
fél (felek) álláspontjáról,

c) bekéri és összesíti a tárgyaló delegáció többi tagjának
a tárgyalások valamennyi fordulójában tett szakmai észre-
vételét, valamint azt közli a külföldi féllel (felekkel).

(3) Amennyiben a tervezett megállapodás tárgyköre és a
szakmai körülmények lehetõvé teszik, a tárgyalásokat
közvetlen levelezés útján vagy katonadiplomáciai úton
kell folytatni.

(4) Amennyiben a tárgyalások a külföldi féllel (felek-
kel) való közvetlen és személyes egyeztetéseket igényel-
nek, a találkozó megszervezése – ideértve annak admi-
nisztratív és pénzügyi vonatkozásait is – a tárgyaló delegá-
ció vezetõjének feladata.

(5) A HM JF és a HM NEF kijelölt képviselõje vala-
mennyi tárcaszintû nemzetközi megállapodás szakmai vé-
leményezésében (tárgyaló delegációjában) részt vesz.

(6) A HM NEF képviselõje a keretmegállapodások tár-
gyaló delegációinak állandó tagja.

(7) A tárgyaló delegáció vezetõje és annak tagjai akadá-
lyoztatásuk esetére kötelesek megfelelõ helyettes kijelölé-
sérõl gondoskodni, akinek személyérõl a tárgyaló delegá-
ció többi tagját haladéktalanul értesítik.

14. §

(1) Amennyiben a tárgyalások mindvégig levelezés út-
ján folynak, a megállapodástervezet végleges szövegének
megállapítását a HM tárgyaló delegáció vezetõje a külföl-
di féllel egyetértésben úgy végzi, hogy a HM által végle-
gesnek tekintett szövegjavaslatot megküldi a külföldi fél-
nek, és felkéri egy azonos tartalmú szövegtervezet meg-
küldésére.

(2) A tárgyalások mindaddig nem zárhatóak le, amíg a
HM tárgyaló delegációjának tagjai egyhangúlag jóvá nem
hagyják a tervezet szövegét.

(3) Többoldalú tárcaszintû nemzetközi megállapodás
esetében, amennyiben

a) nem a HM képviselõje a többoldalú megállapodás ki-
dolgozásának nemzetközi koordinátora, a HM tárgyaló de-
legáció vezetõje – az (1) bekezdésben foglaltak fennállta
esetén – javaslatot tesz a megállapodás nemzetközi koor-
dinátora részére a véglegesnek tekintett szövegtervezet
valamennyi részes fél részére történõ megküldésére;

b) a HM képviselõje a többoldalú megállapodás végle-
gesítésének nemzetközi koordinátora, a HM tárgyaló dele-
gáció vezetõje – a (1) bekezdésben foglaltak fennállta ese-
tén – a véglegesnek tekintett szövegtervezet valamennyi
részes fél részére megküldi, kérve azok egyetértését.

(4) Amennyiben a tárgyalások lezárása közvetlen
egyeztetésen történik, a HM tárgyaló delegációjának veze-
tõje a helyszínen gondoskodik a végleges szöveg külföldi
részes fél (felek) részére történõ rendelkezésre bocsátásá-
ról, valamint felkéri a külföldi felet (feleket) a szöveg vég-
legesítésére (parafálás).

(5) Amennyiben a tervezet végleges változatának rögzí-
tését követõen olyan új körülmények merülnek fel, ame-
lyek a tervezet további módosítását indokolják, a HM tár-
gyaló delegáció vezetõje – arról való tudomásszerzést kö-
vetõen – haladéktalanul értesíti a HM delegáció tagjait,
egyidejûleg kezdeményezve a tárgyalások folytatását.

15. §

(1) A HM tárgyaló delegáció vezetõje a tárgyalások le-
zárását, illetve a megállapodás tervezetének véglegesítését
követõen a végleges tervezetet – a megállapodást a HM
nevében aláíró személyre vonatkozó javaslatával együtt –
haladéktalanul megküldi a HM JF részére, egyidejûleg
kezdeményezve az aláírási felhatalmazás kiállítását.

(2) A tárcaszintû nemzetközi megállapodások aláírásá-
hoz szükséges felhatalmazás kiállítását a HM JF a jogi
szakállamtitkár és a megállapodás tárgyköre szerint érin-
tett vezetõ útján

a) keretmegállapodások és egyetértési megállapodások
tekintetében a honvédelmi miniszternél,

b) technikai megállapodás tekintetében a HM Honvéd
Vezérkar fõnökénél
kezdeményezi.

(3) Keretmegállapodásokat a honvédelmi miniszter,
vagy erre irányuló miniszteri felhatalmazás alapján az ál-
lamtitkár, a kabinetfõnök, a HM Honvéd Vezérkar fõnöke
vagy a szakállamtitkár írhat alá.

(4) Egyetértési megállapodásokat – megfelelõ felhatal-
mazás birtokában – a (3) bekezdésben foglaltakon túl a
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese, a vezérigazgató, a
fõigazgató, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság pa-
rancsnoka és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének közvet-
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len alárendeltségébe tartozó katonai szervezet parancs-
noka (vezetõje) írhat alá.

(5) Technikai megállapodásokat – megfelelõ felhatal-
mazás birtokában – a (3) és (4) bekezdésben foglaltakon
túl a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ honvédelmi
szerv vezetõje (parancsnoka) írhat alá.

(6) Tartós akadályoztatása esetén – amennyiben az alá-
írás elhalasztása súlyos hátrányokkal járhat –

a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a honvédelmi minisz-
ter helyett az államtitkár,

b) a (2) bekezdés b) pontja esetén HM Honvéd Vezérkar
fõnöke helyett a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese
is kiadhat aláírási felhatalmazást. Ennek kezdeményezésé-
rõl a felterjesztésben külön rendelkezni kell.

(7) Az aláírási felhatalmazások mintáját az utasítás
3. számú melléklete tartalmazza.

16. §

(1) Az aláírási felhatalmazás kiállítását követõen a HM
JF elkészíti a megállapodás tervezetének aláírandó, dísz-
kötéses példányait.

(2) Amennyiben a két- vagy többoldalú tárcaszintû nem-
zetközi megállapodás aláírása valamennyi részes fél által egy
idõben és helyszínen történik, a HM JF az (1) bekezdésben
foglalt példányokat továbbítja a 15. § (3)–(5) bekezdése alap-
ján a tárcaszintû nemzetközi megállapodás aláírására kijelölt
személy (HM nevében aláíró személy) részére, aki gondos-
kodik az aláírásról, egyidejûleg átadva a külföldi fél részére
az õt megilletõ példányt.

(3) Amennyiben a két- vagy többoldalú tárcaszintû
nemzetközi megállapodás a részes fél (felek) általi aláírá-
sára eltérõ idõpontban kerül sor a HM JF az (1) bekezdés-
ben foglalt példányokat továbbítja a HM nevében aláíró
személy részére, aki gondoskodik azok magyar fél általi
aláírásáról, ezt követõen pedig megküldi a HM JF részére
további ügyintézés végett.

(4) A HM JF a (3) bekezdésben foglalt esetben intézke-
dik az aláírandó példányoknak, illetve utolsó részes fél-
ként történõ aláírás esetén – a magyar példány megtartása
mellett – a megállapodásban részes fél (felek) aláírt példá-
nyainak a külföldi fél (felek) részére a 11. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott úton történõ megküldésére.

A tárcaszintû nemzetközi megállapodások
nyilvántartása

17. §

(1) A tárcaszintû nemzetközi megállapodásokat a HM
JF õrzi.

(2) Az aláírást követõen a HM nevében aláíró személy
intézkedik a birtokában lévõ és aláírt nemzetközi megálla-

podás eredeti példányának – nyilvántartás, illetve a Tv.
4. § (2) bekezdésében foglalt elõírás végrehajtása végett –
a HM JF részére történõ megküldésére.

A tárcaszintû nemzetközi megállapodások módosításával,
felmondásával és a kilépéssel kapcsolatos eljárás

18. §

A tárcaszintû nemzetközi megállapodások módosításá-
val, felmondásával és az azokból való kilépéssel kapcsola-
tos eljárás tekintetében a 4–17. § rendelkezéseit megfele-
lõen alkalmazni kell.

A soron kívüli eljárásra vonatkozó eltérõ szabályok

19. §

(1) A 4–18. §-ban foglalt eljárástól csak kivételesen, ki-
emelten fontos honvédelmi érdek esetén lehet eltérni,
amennyiben a megállapodás soron kívüli létrehozásáról a
honvédelmi miniszter vagy az államtitkár elõzetesen dön-
tött vagy ahhoz elõzetesen hozzájárult.

(2) A soron kívüli eljárás során sem lehet eltekintetni:
a) a tárgyalások lefolytatásától,
b) a HM VPF, a HM NEF és a HM JF, valamint a tárca-

szinten pénzügyi kötelezettségvállalással járó megállapo-
dások esetében a HM KPÜ szakmai állásfoglalásában
foglaltaktól,

c) különösen keretmegállapodások és nemzetközi szer-
zõdésben foglalt felhatalmazás alapján kötendõ, vagy
nemzetközi szerzõdésben foglaltakhoz kapcsolódó tárca-
szintû nemzetközi megállapodások tekintetében a KüM
illetékes szervének hozzájárulásától,

d) a 15. § (2) bekezdésében foglaltaktól.

(3) A soron kívüli eljárást kezdeményezõ szerv erre vonat-
kozó javaslatát mindenkor részletesen indokolni köteles, ide-
értve a megállapodás létrehozásának védelempolitikai, szak-
mai és pénzügyi vonatkozásainak részletes leírását.

A HONVÉDELMI TÁRCÁT ÉRINTÕ NEMZETKÖZI
SZERZÕDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

Nemzetközi szerzõdések elõkészítésével kapcsolatos
eljárás

20. §

(1) A Tv. szerinti nemzetközi szerzõdésnek minõsülõ
nemzetközi megállapodás létrehozására a 6. § szerinti tar-
talommal kidolgozott szakmai koncepcióval valamennyi
honvédelmi szerv javaslatot tehet.
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(2) Külföldi fél vagy más közigazgatási szerv HM NEF
részére megküldött nemzetközi szerzõdés létrehozására
vonatkozó kezdeményezését a HM NEF szakmai koncep-
ció kidolgozása végett továbbítja a tárgykör szerint fel-
adatkörrel rendelkezõ szakmai honvédelmi szervnek. Az
általános együttmûködési megállapodások esetében a kon-
cepció kidolgozása a HM NEF feladata.

(3) Amennyiben a külföldi fél vagy más közigazgatási
szerv nemzetközi szerzõdés létrehozására vonatkozó ja-
vaslatát valamely szakmai honvédelmi szervnek közvetle-
nül küldi meg (ideértve a nemzetközi találkozókon vagy
megbeszéléseken történõ közlést) a szakmai koncepció ki-
dolgozásáért a kezdeményezést fogadó szakmai honvédel-
mi szerv felelõs.

(4) A szakmai koncepciót az azt kidolgozó szakmai
honvédelmi szerv minden esetben megküldi a HM VPF, a
HM NEF és a HM JF, valamint a tárcaszinten pénzügyi kö-
telezettségvállalással járó megállapodások esetében a HM
KPÜ részére, elõzetes szakmai véleményezésre.

(5) A szakmai koncepciót kidolgozó honvédelmi szerv
felkérésére a nemzetközi szerzõdés szakmai koncepció-
jának kidolgozásában más honvédelmi szervek is részt
vesznek.

(6) A szakmai koncepciót kidolgozó honvédelmi szerv a
(4)–(5) bekezdésben foglalt állásfoglalások alapján végle-
gesített szakmai koncepciót nemzetközi szerzõdés elõké-
szítésére vonatkozó vezetõ döntésre történõ felterjesztés
végett megküldi a HM JF-nek.

(7) A HM JF a megküldött szakmai koncepció és az arra
vonatkozó állásfoglalások alapján – a Tv. 4. § (1) bekezdé-
sében foglaltaknak eleget téve – kezdeményezi a nemzet-
közi szerzõdés elõkészítésére vonatkozó KüM-állásfogla-
lás beszerzését.

(8) A KüM egyetértõ állásfoglalása alapján a HM JF a
jogi és a védelempolitikai szakállamtitkárok, valamint a
tárgykör szerint érintett vezetõ útján kezdeményezi a hon-
védelmi miniszternél a nemzetközi szerzõdés elõkészíté-
sét, valamint a Tv. 5. § (1) bekezdésében foglalt tárgyalási
felhatalmazás kiadását.

(9) A (8) bekezdés szerinti felterjesztésben a szakmai
koncepció tartalmi elemein túl javaslatot kell tenni a nem-
zetközi szerzõdés tervezetének szakmai kidolgozójára, va-
lamint a tervezet elõkészítésébe bevonni kívánt honvédel-
mi szervekre.

(10) A miniszteri döntés tartalmáról, illetve a kiadott
tárgyalási felhatalmazásról a HM JF haladéktalanul tájé-
koztatja a HM VPF-et, a HM NEF-et, a szakmai koncepci-
ót kidolgozó, valamint a (8) bekezdés szerinti felterjesztés
alapján kijelölt nemzetközi szerzõdés tervezetét kidolgozó
honvédelmi szervet és a tárcaszinten pénzügyi kötelezett-
ségvállalással járó megállapodások esetében a HM KPÜ-t.

(11) Nincs szükség koncepció kidolgozására, amennyi-
ben nemzetközi szerzõdés létrehozása a honvédelmi mi-
niszter erre vonatkozó döntésébõl ered.

21. §

(1) A nemzetközi szerzõdések tervezetének kidolgozá-
sát, honvédelmi szervek közötti véglegesítését – az elsõ
tervezet részére történõ megküldését követõen – a HM JF
koordinálja.

(2) A HM JF koordinációs feladatkörében:
a) a HM JF a megküldött szakmai tervezetet véleménye-

zi, szövegét módosítja, valamint
b) szükség esetén további honvédelmi szerveket vonhat

be a tervezet szövegének kidolgozásába.

(3) Valamennyi honvédelmi szerv köteles együttmû-
ködni a HM JF-fel a nemzetközi szerzõdés tervezetének
kidolgozása során.

Nemzetközi szerzõdések létrehozásával, módosításával és
megszüntetésével kapcsolatos eljárás

22. §

(1) A nemzetközi szerzõdések létrehozásával, módosí-
tásával és megszüntetésével kapcsolatos eljárás feladatai-
nak Tv. rendelkezéseinek megfelelõ végrehajtását a HM
JF koordinálja.

(2) Valamennyi honvédelmi szerv, kiemelten a szakmai
koncepció, illetve a tervezet szakmai kidolgozója köteles
együttmûködni a HM JF-fel, így különösen a HM JF felké-
résére részt vesz a tárgyalások lefolytatásában, valamint a
nemzetközi szerzõdéshez kapcsolódó jogszabályok kidol-
gozásában.

Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, azonban rendelkezéseit a hatálybalépésekor folya-
matban levõ ügyekben az adott megállapodás megkötésé-
vel összefüggésben még el nem végzett cselekmények te-
kintetében is alkalmazni kell.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos eljá-
rásról szóló 1/2002. (HK 3.) HM utasítás.

Budapest, 2009. szeptember 1.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 77/2009. (IX. 11.) HM utasításhoz

Tárgyalási felhatalmazások mintatervezete

I. Magyar nyelvû mintatervezet

(megfelelõ fejléc/ek/) . sz. példány

TÁRGYALÁSI FELHATALMAZÁS
a Honvédelmi Minisztérium és ……………… közötti,
…………………………… szóló Megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások lefolytatására

A Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009 (IX. 11.) HM utasí-
tás 8. §-ában foglalt jogkörömnél fogva egyetértek a Honvédelmi Minisztérium és ………………… közötti,
…………… szóló Megállapodás létrehozásával és engedélyezem a Megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások
lefolytatását.

A tárgyalások lefolytatása során a magyar tárgyaló delegáció vezetésével

……………………………………………-t (név, rendfokozat, beosztás)

bízom meg és felhatalmazom a tárgyaló delegáció tagjainak felkérésére.

Budapest, 2… ………………………-n
………………………………………

(aláírás)

II. Angol nyelvû mintatervezet

(megfelelõ fejléc/ek/) . sz. példány

LETTER OF AUTHORIZATION
to conduct negotiations

In accordance with Article 8 of the Ministerial Decree 77/2009. (IX. 11.) on the procedures concerning international
agreements of the Ministry of Defence I hereby declare my assent to the establishment of ……………………………
(a megállapodás leírása) and authorize

………………………………

to conduct negotiations on behalf of the Ministry of Defence of the Republic of Hungary and to invite the members of
the Hungarian delegation.

Done in ……………………, on ………………
……………………………………

(aláírás)
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2. melléklet a 77/2009. (IX. 11.) HM utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium képviseletében megkötendõ megállapodások létrehozására vonatkozó
felhatalmazások mintatervezete

I. Magyar nyelvû mintatervezet

(megfelelõ fejléc/ek/) . sz. példány

FELHATALMAZÁS
a Honvédelmi Minisztérium képviseletében eljáró ……………… (tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ szakmai

honvédelmi szerv neve) és ……………………… közötti, …………………. szóló Megállapodás létrehozására

A Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. (IX. 11.) HM utasí-
tás 9. §-ában foglalt jogkörömnél fogva egyetértek, hogy a Honvédelmi Minisztérium képviseletében eljáró
……………… (tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ szakmai honvédelmi szerv neve) és ………………… közötti,
…………………………… szóló Megállapodás létrehozásával.

Budapest, 2… ………………………-n
………………………………………

(aláírás)

II. Angol nyelvû mintatervezet

(megfelelõ fejléc/ek/) . sz. példány

LETTER OF AUTHORIZATION

to establishment of ………………… (egyetértési megállapodás, illetve technikai megállapodás angol nyelvû megfe-
lelõje) between the ………………… (tárgykör szerint feladatkörrel rendelkezõ szakmai honvédelmi szerv neve) repre-
senting the Ministry of Defence of the Republic of Hungary and ……………………… (külföldi fél neve)
……………………… (a megállapodás címe).

In accordance with Article 9 of the Ministerial Decree 77/2009. (IX. 11.) on the procedures concerning international
agreements of the Ministry of Defence I hereby declare my assent with the establishment of ………………… (egyetérté-
si megállapodás, illetve technikai megállapodás angol nyelvû megfelelõje) between the ………………… (tárgykör sze-
rint feladatkörrel rendelkezõ szakmai honvédelmi szerv neve) representing the Ministry of Defence of the Republic of
Hungary and ……………………… (külföldi fél neve) ………………… (a megállapodás címe).

Done in ……………………, on ………………
……………………………………

(aláírás)
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3. melléklet a 77/2009. (IX. 11.) HM utasításhoz

Aláírási felhatalmazások mintatervezete

I. Magyar nyelvû mintatervezet

(megfelelõ fejléc/ek/) . sz. példány

FELHATALMAZÁS
a Honvédelmi Minisztérium és ……………………… közötti,
………………… szóló Megállapodás aláírására

A Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. (IX. 11.) HM utasí-
tás 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömnél fogva felhatalmazom

…………………………………………-t (név, rendfokozat, beosztás)

a Honvédelmi Minisztérium és …………………… közötti, ……………………… szóló Megállapodás aláírására.

Budapest, 2… ………………………-n
………………………………………

(aláírás)

II. Angol nyelvû mintatervezet

(megfelelõ fejléc/ek/) . sz. példány

LETTER OF AUTHORIZATION

In accordance with Article 15. (2) of the Ministerial Decree 77/2009. (IX. 11.) on the procedures concerning internati-
onal agreements of the Ministry of Defence I hereby authorize

…………………………………………

to sign the (a megállapodás címe) on behalf of the Ministry of Defence of the Republic of Hungary.

Done in ……………………, on ………………
……………………………………

(aláírás)
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A honvédelmi miniszter
78/2009. (IX. 16.)

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

Állami Egészségügyi Központ
Fül-, orr-, gége-, fej- és nyaksebészeti Osztály

osztályvezetõ fõorvosi munkakörének betöltésére kiírt
pályázat elbírálását elõkészítõ véleményezõ bizottság

kijelölésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben, továbbá a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak jogállá-
sáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-
ben foglaltakra – az alábbi utasítást adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ Fül-, orr-, gége-, fej- és nyaksebészeti Osztály
osztályvezetõ fõorvosi munkakörének betöltésére 2009.
augusztus 15-én kiírt pályázat elbírálásának elõkészítése
érdekében az alábbi véleményezõ bizottságot jelölöm ki:

a) elnöke: dr. Szeredi Péter HM kabinetfõnök,
b) tagjai:
dr. Lakatos László mk. vezérõrnagy, HM Tervezési és

Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõ,
dr. Till Szabolcs HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõ,
Katona Károly mk. dandártábornok, HM Személyzeti

Fõosztály fõosztályvezetõ,
dr. Szilvásy István, HM Állami Egészségügyi Központ

fõigazgató,
dr. Gyõrfi István, miniszteri megbízott,
c) titkára: dr. Varga Tibor okl. mk. õrnagy, HM Sze-

mélyzeti Fõosztály kiemelt fõtiszt.

2. §

(1) Az osztályvezetõ fõorvosi munkakörre beérkezett
pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében 2009. szep-
tember 22-éig kerül sor a Honvédelmi Minisztériumban.

(2) A munkakörre beérkezett pályázatok bontását köve-
tõen a pályamunkák másolatait a HM Személyzeti Fõosz-
tály véleményezésre megküldi az illetékes szakmai kollé-
gium elnökének.

3. §

A pályázatok elbírálására és eredményhirdetésre 2009.
október 31-ig kerül sor. Az elbírálást megelõzõen a véle-
ményezõ bizottság – az illetékes szakmai kollégium állás-
foglalásának birtokában – a jelölteket bizottságilag meg-
hallgatja. A meghallgatásról jegyzõkönyv készül, amely
tartalmazza az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó
véleményt. Abban az esetben, ha az illetékes szakmai kol-
légium a jelöltekre vonatkozó állásfoglalását – a soron kö-
vetkezõ kollégiumi ülés idõpontjára tekintettel – késõbb
alakítja ki, a bizottsági meghallgatásra ezt követõen kerül-
het csak sor.

4. §

(1) A véleményezõ bizottság a pályázatok értékelését
követõen személyi javaslatot tesz, amelyeket a HM Sze-
mélyzeti Fõosztály a beérkezett pályamunkákkal és a meg-
hallgatásokról készült jegyzõkönyvekkel együtt, szolgá-
lati úton felterjeszt a honvédelmi miniszter részére.

(2) A megbízólevél átadására a pályázatok eredmény-
hirdetésével egy idõben kerül sor.

5. §

(1) A HM Személyzeti Fõosztály a kiírt pályázat ered-
ményérõl az eredményhirdetést követõ 30 napon belül – a
pályázati anyagok visszaküldésével egyidejûleg – vala-
mennyi pályázót írásban értesíti.

(2) A pályázat eredményének közzétételérõl a HM
Kommunikációs és Toborzó Fõosztály gondoskodik.

6. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.

Budapest, 2009. szeptember 4.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
79/2009. (IX. 16.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek

eljárási rendjérõl szóló
120/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének k), l) és
n) pontjai alapján a honvédelmi szervezetek beszerzései-
nek eljárási rendjérõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasí-
tást (a továbbiakban: Ut.) a következõk szerint módo-
sítom:

1. §

Az Ut. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglalt elté-
réssel – a HM, a honvédelmi miniszter alárendeltségébe,
közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és felügyelete
alá tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) (köz)beszerzéseire ter-
jed ki.”

2. §

(1) Az Ut. 2. §-ának 15. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]
„15. Kezdeményezõ: az a honvédelmi szervezet, amely

költségvetési elõirányzattal vagy a költségvetési elõirány-
zat feletti jogosultsággal rendelkezik, és a (köz)beszerzé-
seket kezdeményezi.”

(2) Az Ut. 2. §-a a következõ 21/A. ponttal egészül ki:
[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]
„21/A. (Köz)beszerzés értéke: a (köz)beszerzés általá-

nos forgalmi adó nélkül számított (nettó) értéke.”

(3) Az Ut. 2. §-ának 22. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]
„22. Közbeszerzési értékhatár: a nemzeti közbeszerzési

eljárások mindenkori értékhatára.”

(4) Az Ut. 2. §-a a következõ 31/A. ponttal egészül ki:
[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]
„31/A. Szervezetszintû Éves Beszerzési Terv: a honvé-

delmi szervezetek tárgyidõszakra tervesített feladataik
biztosításához szükséges (köz)beszerzéseket, valamint az
ezekhez kapcsolódó erõforrásokat tartalmazó éves beszer-
zési terv.”

3. §

(1) Az Ut. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az ajánlatkérõ honvédelmi szervezet vezetõje egysze-
mélyi felelõsséggel tartozik:]

„a) a honvédelmi szervezet Szervezetszintû Éves Be-
szerzési Tervének (a továbbiakban: SZÉBT) a tárca Éves
Beszerzési Tervével (a továbbiakban: ÉBT) való össz-
hangjáért;”

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

„(2) A HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VTF) fõosztályvezetõje egyszemélyi felelõsség-
gel tartozik:

a) a tárcaszintû ÉBT felülvizsgálatáért „A Magyar Hon-
védség aktuális idõszakra vonatkozó 10 éves stratégiai ter-
ve” (a továbbiakban: 10 éves terv), illetve a tárca 1+n éves
rövidtávú terve alapján,

b) a terven felüli beszerzésekrõl készült engedélyezési
kérelmek összhangjának biztosításáért a tervidõszak célki-
tûzéseivel, új és megváltozott feladataival.”

(3) Az Ut. 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az MH szintû gazdálkodó szervezet vezetõje egyszemé-
lyi felelõsséggel tartozik:]

„a) a honvédelmi szervezetek által beküldött SZÉBT-k
szakterületi illetékességi körébe tartozó szakmai felülvizs-
gálatáért, az egy eljárás keretében lefolytatható (köz)be-
szerzések összevonásának érvényesítéséért,”

4. §

Az Ut. 4. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(6) Negyedévente összefoglaló jelentést készít a
(köz)beszerzések helyzetérõl, melyet a HM védelmi terve-
zési és infrastrukturális szakállamtitkár (a továbbiakban:
HM VTISZÁT), a HM Honvéd Vezérkar fõnöke (a továb-
biakban: HM HVKF), a HM jogi szakállamtitkár (a továb-
biakban: HM JSZÁT), a HM kabinetfõnök és a HM állam-
titkár útján a tárgyidõszakot követõ hónap 30-ig felterjeszt
a honvédelmi miniszter részére, a HM VTF egyidejû tájé-
koztatásával.

(7) Kidolgozza a tárca beszerzési helyzetérõl szóló éves
jelentést, melyet a HM VTISZÁT, a HM HVKF, a HM
JSZÁT, a HM kabinetfõnök és a HM államtitkár útján
minden tárgyévet követõ év június 30-ig felterjeszt a hon-
védelmi miniszter részére, a HM VTF egyidejû tájékozta-
tásával.”
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5. §

(1) Az Ut. 5. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A HM VGF által összeállított ÉBT tervezetét
összeveti a 10 éves tervvel és a tárca 1+n éves rövidtávú
tervével. Ellenõrzi a tervek összhangját, eltérés esetén a
HM VGF felé kezdeményezi a tervezet pontosítását, illet-
ve módosítását.

(2) A HM VGF által megküldött, az ÉBT-ben nem sze-
replõ (köz)beszerzési, illetve módosítási igényeket felül-
vizsgálja, egyezteti a 10 éves tervvel és a tárca 1+n éves
rövidtávú tervével, javaslatot tesz a kérelem elfogadására,
vagy elutasítására.”

(2) Az Ut. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A HM VGF által a (köz)beszerzések helyzetérõl
összeállított negyedéves és éves jelentés alapján figyelem-
mel kíséri a 10 éves terv és a tárca 1+n éves rövidtávú terv
realizálását. A tervektõl történõ eltérésrõl tájékoztatja a
honvédelmi minisztert, szükség esetén javaslatot tesz a be-
avatkozásra.”

6. §

Az Ut. 7. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Importbeszerzés esetén:]
„a) végzi a kifizetéseket – szerzõdésenként bekért,

egyedileg nyilvántartott – elõlegbõl, az akkreditívek nyitá-
sát és az azokhoz kapcsolódó teljesítéseket. Nem Európai
Uniós tagállamból beszerzésre került termékek és szolgál-
tatások esetén az általános forgalmi adót a területileg ille-
tékes vámhatóság által kiállított határozat alapján – más
honvédelmi szervezet költségvetésére vonatkozóan bekért
elõlegbõl – kifizeti. A számlák nettó összegének kifizetése
esetén a forgalmi adót – az adózás rendjérõl szóló törvény
szerint – bevallja és befizeti, illetve visszaigényli.”

7. §

Az Ut. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az MH ÖHP, mint MH szintû gazdálkodó szer-

vezet megtervezi a gazdálkodási hatáskörébe tartozó köz-
ponti ellátású eszközökre, készletekre, valamint szolgálta-
tásokra vonatkozó (köz)beszerzéseket.

(2) Ellenõrzi a gazdálkodási hatáskörébe tartozó honvé-
delmi szervezetek azonos tárgyú beszerzési igényeit, el-
végzi a szükséges összevonásokat. Az összevont igénye-
ket kötelezettségvállaló szerinti bontásban szerepelteti az
ÉBT-ben. Felelõsséggel tartozik a Kbt. szerinti részekre
bontási tilalomra vonatkozó szabályok betartásáért.

(3) Szakterületét érintõen meghatározza a központi ellá-
tó szerv(ek) tárgyévi beszerzési és ellátási feladatait a köz-

ponti ellátás körébe tartozó eszközök és készletek vonat-
kozásában.

(4) Összeállítja – az általa kezdeményezett – a HM FLÜ
által lebonyolítandó beszerzési megbízásokat, a mûszaki
leírásokat, kodifikációs feladatokat, munkavédelmi (mun-
kabiztonsági és munka-egészségügyi) és környezetvédel-
mi szempontokat, a minõségbiztosítási, valamint a minõ-
ségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, részt
vesz a (köz)beszerzések lebonyolításában.

(5) Irányítja az alárendeltségébe tartozó központi ellátó
szerv(ek)et a beszerzési feladatok végzésében. Önállóan,
vagy az alárendeltségébe tartozó központi ellátó szerv(ek)
útján (köz)beszerzéseket kezdeményez.

(6) A HM VGF-nél – infrastrukturális (köz)beszerzések
esetén a HM IÜ, egyéb (köz)beszerzések esetén a HM
FLÜ útján – jelen utasítás szerinti rendben kezdeményezi
az ÉBT-ben nem szereplõ beszerzések, továbbá a felmerü-
lõ módosítási igények kérelmeinek jóváhagyását.

(7) A nemzetbiztonsági célú beszerzésekkel kapcsola-
tos eljárásokat megelõzõen – a 26. § és a 34. § (2) bekezdé-
sében meghatározottak szerint – a HM VGF és a HM VTF
útján – infrastrukturális (köz)beszerzések esetén a HM IÜ
bevonásával – kezdeményezi a Kbt. alkalmazását kizáró
elõzetes döntés meghozatalát.

(8) Biztosítja, hogy a megbízások teljesítéséhez szüksé-
ges pénzügyi fedezet a kötelezettségvállalás szerinti idõ-
ben rendelkezésre álljon.

(9) Döntésre elõkészíti a (köz)beszerzési feladatok mó-
dosításával kapcsolatos javaslatokat, a HM FLÜ és a HM
VTF útján kezdeményezi a feladatváltozás jóváhagyását,
melynek megtörténte után – amennyiben a feladatválto-
zásnak költségvetési elõirányzat módosítási kihatása van –
a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiak-
ban: HM KPÜ) útján kezdeményezi a költségvetési elõ-
irányzatok módosítását.

(10) Feldolgozza a központi ellátó szerv(ek) által saját
hatáskörben lebonyolított beszerzéseik tárgyában felter-
jesztett jelentéseket.

(11) A tárgyév folyamán alárendeltjei havi, valamint
eseti jelentései alapján elemzi és értékeli a szakterület be-
szerzési helyzetét. Ennek keretében a terv- és a tényadatok
összehasonlítása alapján elemzi a tervezett, illetve a tény-
legesen végrehajtott beszerzések eltéréseit, az eltérések
okát, majd intézkedik, illetve javaslatokat tesz a feladatok
esetleges módosítására.”

8. §

(1) Az Ut. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Végrehajtják az MH szintû gazdálkodó szervezet
által elrendelt, közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû,
központi ellátási körbe tartozó áruk és szolgáltatások saját
hatáskörben történõ beszerzését, valamint a kapcsolódó
ellátási feladatokat.”
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(2) Az Ut. 10. §-ának (7) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(7) Az ajánlatkérõk által kötött és saját kötelezettség-
vállalási körükbe tartozó szerzõdés teljesítésérõl a teljesí-
tést követõen, a több évre áthúzódóként jelentkezõ teljesí-
tések esetében a tárgyévet követõ év január 15-ig írásos je-
lentést tesznek az ajánlatkérõ, valamint a felsõszintû gaz-
dálkodó szerv részére.”

9. §

(1) Az Ut. 11. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(2) A pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvé-
delmi szervezet vezetõje felelõs az SZÉBT-jének az
ÉBT-vel való összhangjáért.

(3) A SZÉBT-t, az alárendelt honvédelmi szervezetek
az MH ÖHP útján, a HM szervek és egyéb honvédelmi
szervezetek közvetlenül a 12. § szerinti rendben megkül-
dik (felterjesztik) a HM VGF, a HM FLÜ, a HM IÜ ré-
szére.

(4) Jóváhagyott költségvetési keretük összegéig, a Meg-
bízásban szereplõ kereteken belül, illetve a saját hatáskör-
ben végrehajtott beszerzések esetében a pénzügyi ellen-
jegyzést követõen kötelezettséget vállalhatnak, szerzõdé-
seket (megrendeléseket) köthetnek, módosíthatnak és
bonthatnak fel.”

(2) Az Ut. 11. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek, és e § kiegészül a követke-
zõ (8) bekezdéssel:

„(6) Az ajánlatkérõk által kötött és saját kötelezettség-
vállalási körébe tartozó szerzõdés teljesítésérõl a teljesítést
követõen, a több évre áthúzódóként jelentkezõ teljesítések
esetében a tárgyévet követõ év január 15-ig írásos jelentést
tesznek az ajánlatkérõ, valamint a felsõszintû gazdálkodó
szerv részére.

(7) Az MH ÖHP alárendeltjei havonta jelentést terjesz-
tenek fel a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljárá-
sokról az MH ÖHP részére. A jelentés tartalmát és formá-
ját az MH ÖHP határozza meg.

(8) A pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvé-
delmi szervezetek az 1. számú melléklet szerinti formában
és tartalommal – az MH ÖHP alárendeltjei kivételével –
minden negyedévet követõ hónap 15-ig jelentést terjeszte-
nek fel a HM VGF részére a saját hatáskörben lefolytatott
beszerzési eljárásokról. Az MH ÖHP saját és alárendeltjei
beszerzései vonatkozásában összesítve tesz eleget jelenté-
si kötelezettségének.”

10. §

(1) Az Ut. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A 10 éves terv és a tárca 1+n éves rövidtávú terv
tárgyidõszakra vonatkozó részének pontosítása és lebontá-

sa után, a költségvetési elõirányzatok tervezésével egy
idõben, a pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvé-
delmi szervezetek az erõforrás terveik alapján, a felsõszin-
tû gazdálkodó szervek szakmai irányítása mellett a tárgy-
évet megelõzõ év október 25-ig összeállítják SZÉBT-
jüket.”

(2) Az Ut. 12. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Az SZÉBT-ben a (köz)beszerzéseket az a)–c) pontok
szerint elkülönítetten kell szerepeltetni.”

(3) Az Ut. 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) A HM FLÜ és a HM IÜ a saját igényterveik és a
honvédelmi szervezetek tervei alapján elkészítik szakterü-
letük vonatkozásában az ÉBT-t, majd az esetleges össze-
vonásokat követõen november 15-ig megküldik a HM
VGF részére. A HM VGF a szakterületi terveket összesíti
és – együttmûködve a HM VTF-fel – a 10 éves terv és a
tárca 1+n éves rövidtávú terv tárgyidõszakra vonatkozó ré-
sze alapján felülvizsgálja, az érintett honvédelmi szerve-
zetekkel egyeztetve szükség szerint módosítja az ÉBT-t,
majd november 25-ig megküldi a HM KPÜ részére. Az
ÉBT összeállításánál figyelembe kell venni a hadfelszere-
lési anyagok rendszeresítésérõl és rendszerbõl történõ ki-
vonásáról szóló HM utasítás rendelkezéseit.”

(4) Az Ut. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(9) A HM VGF, a HM FLÜ és a HM IÜ a jóváhagyott
ÉBT alapján a hatáskörébe tartozóan visszaigazolja a pá-
lyázatkérõi jogosultsággal felruházott honvédelmi szerve-
zetek SZÉBT-iben szereplõ feladatokat, intézkedik az
esetleges módosításokra.”

11. §

(1) Az Ut. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi szervezetek elemi költségvetésének
jóváhagyását követõen a honvédelmi szervezetek az
SZÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzési feladataikat ponto-
sítják, melyeket a 12. § (2) bekezdésének a)–c) pontjai sze-
rint egyeztetve a szolgálati út betartásával a HM VGF ré-
szére április 30-ig megküldenek. A HM VGF a módosítási
igényeket összesíti és megküldi a HM VTF részére a
10 éves tervvel és a tárca 1+n éves rövidtávú tervével való
összevetés érdekében. A HM VTF-fel egyeztetett változa-
tot megküldi a HM KPÜ részére ellenjegyzésre. Az ellen-
jegyzést követõen a HM VGF intézkedik az ÉBT módosí-
tására, a jóváhagyott módosítások átvezetésére.”

(2) Az Ut. 14. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(3) Amennyiben a módosítás nem érinti a (köz)beszer-
zés tárgyát, továbbá nem növeli a (köz)beszerzés várható
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értékét, akkor a módosítást a HM VTISZÁT-tal kell
engedélyeztetni.

(4) A Kérelem jóváhagyása után a HM VGF tájékoztatja
az érintett honvédelmi szervezeteket a (köz)beszerzés en-
gedélyezésérõl, valamint intézkedik az ÉBT módosítására.
Az ÉBT módosításáról a HM VTF részére tájékoztatást
küld. Ezt követõen a folyamat megegyezik az ÉBT alapján
indított (köz)beszerzések lefolytatásának rendjével.”

12. §

(1) Az Ut. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Közbeszerzési eljárást csak a jóváhagyott ÉBT
alapján, illetõleg egyedileg engedélyezett közbeszerzése-
ket a jóváhagyott kérelem megléte esetén lehet kezdemé-
nyezni. A megbízás egy példányát – mellékletek nélkül –
az eljárás kezdeményezõje a HM VTF kérése esetén részé-
re is megküldi. Az ÉBT elkészülte elõtt is kezdeményezhe-
tõ eljárás, de ezeket az eljárásokat a késõbb kidolgozásra
kerülõ ÉBT-ben szerepeltetni kell.”

(2) Az Ut. 15. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A megbízásnak az alábbi információkat, és nyilatkoza-
tot kell tartalmaznia:]

„c) a közbeszerzésre biztosított bruttó (nettó + áfa) fede-
zet nagyságát és a költségek elszámolásának rendjét, vala-
mint a tárgyévben korábban, illetõleg az elmúlt 12 hónap-
ban végrehajtott azonos tárgyú beszerzést és annak érté-
két;”

13. §

(1) Az Ut. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a költségkihatás a beérkezett közbe-
szerzési ajánlatok elbírálásakor meghaladja az engedélye-
zett összeget, az ajánlatkérõ tájékoztatása alapján az eljá-
rás kezdeményezõje által benyújtott, költségviselõi zára-
dékot tartalmazó, a HM KPÜ által ellenjegyzett, 7. számú
melléklet szerinti „Fedezetbiztosítási kérelem” elnevezésû
nyomtatvány alapján az (5) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével kihirdethetõ az eredmény.”

(2) Az Ut. 19. §-ának (5)–(9) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek, és e § kiegészül a követke-
zõ (10)–(11) bekezdéssel:

„(5) Az ajánlatkérõ részletes jelentést készít a közbe-
szerzési eljárás végrehajtásáról, tervezett lezárásáról, ame-
lyet telefaxon a HM VTF és a HM JSZÁT útján:

a) a közbeszerzési értékhatárt elérõ vagy azt meghaladó,
de a 100 M Ft értéket el nem érõ, és az R3. hatálya alá tar-
tozó keretmegállapodásos eljárásként lefolytatott (köz)be-
szerzések, valamint az eredménytelen (köz)beszerzések
esetén a HM VTISZÁT;

b) a 100 M Ft, vagy azt meghaladó értékû közbeszerzések
esetén a HM VTISZÁT, a HM kabinetfõnök és a HM állam-
titkár útján a honvédelmi miniszter részére felterjeszt.

(6) Az eljárás lezárására vonatkozó döntési javaslatnak
megfelelõ eredmény kihirdethetõ, amennyiben az (5) be-
kezdés szerinti felterjesztést követõ

a) az R3. hatálya alá tartozó keretmegállapodásos eljá-
rásként lefolytatott (köz)beszerzések, illetve az eredmény-
telen (köz)beszerzések esetén tíz napon belül,

b) egyéb (köz)beszerzések esetén tizenöt napon belül
az eredmény kihirdetését érdemben befolyásoló észrevétel
nem érkezik.

(7) Az eljárás lezárására vonatkozó döntés alapján, az
eredményhirdetést követõen, az ajánlatkérõ a szerzõdés
tervezetét a közbeszerzési eljárás kezdeményezõjével
egyezteti, valamint elkészíti a 8. számú melléklet szerinti
szerzõdéskivonatot, amit a 44. § (2) bekezdésében megha-
tározottak szerint ellenjegyeztet.

(8) Ezt követõen a vonatkozó jogszabályok szerint az
ajánlatkérõ a szerzõdést a közbeszerzési eljárás nyertesé-
vel megköti.

(9) A szerzõdéskötést követõen a megbízó az ÉBT-ben
jóváhagyott költségszükséglettõl történõ eltérés esetén tá-
jékoztatást küld a HM VTF részére a maradvány felhasz-
nálására vonatkozó tervérõl.

(10) Eredménytelen eljárás esetén, az ajánlatkérõ ered-
ménytelenség indoklásáról szóló tájékoztatását követõen a
közbeszerzési eljárás kezdeményezõje a költségfedezet to-
vábbi megléte, valamint az igény fennállása esetén külön
engedély nélkül a 15. § szerinti megbízással – a megbízás-
ra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek betartása mel-
lett – ismételten kezdeményezheti az eljárást.

(11) Az ajánlatkérõnek nyilvántartással kell rendelkez-
nie a szerzõdés tárgyát képezõ termékek vagy szolgáltatá-
sok teljesítésérõl.”

14. §

Az Ut. 20. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az SZÉBT-ben csak azokat az infrastrukturális be-

szerzéseket kell feltüntetni, amelyeket a honvédelmi szer-
vezetek intézményi költségvetési elõirányzataik terhére
terveznek végrehajtani.”

15. §

Az Ut. 22. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Amennyiben az eljárás kezdeményezõje nem azonos
az ajánlatkérõvel, a kezdeményezõ az ÉBT, illetõleg a jó-
váhagyott Kérelem alapján írásbeli megbízást ad az aján-
latkérõnek az eljárás lefolytatására. A megbízás egy példá-
nyát – mellékletek nélkül – az eljárás kezdeményezõje a
HM VTF kérése esetén, részére is megküldi. A megbízás-
nak tartalmaznia kell:”
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16. §

Az Ut. 23. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a (köz)beszerzés várható ellenértéke
és/vagy a szerzõdéskötésre javasolt ajánlattevõk által
megajánlott tényleges ellenérték meghaladja az építési be-
ruházás mindenkori közbeszerzési értékhatárát, az ajánlat-
kérõnek a beszerzési eljárás lefolytatását követõen, ered-
ményes eljárás esetében az (5) bekezdésben foglalt döntés
meghozatalát megelõzõen – a 21. § (6) bekezdésében fog-
lalt (köz)beszerzés kivételével – az eljárásról jelentést kell
készítenie a nyertesként szerzõdéskötésre javasolt ajánlat-
tevõk megjelölésével, és azt fel kell terjesztenie a 19. §
(5) bekezdésének megfelelõen. Ha tizenöt napon belül az
eljárás lezárását érdemben befolyásoló észrevétel nem ér-
kezik, a (5) bekezdésben foglalt döntés meghozható, az el-
járás eredménye kihirdethetõ.”

17. §

Az Ut. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A közösségi közbeszerzési értékhatárokat el nem

érõ becsült értékû beszerzések esetén a HM JSZÁT jogo-
sult annak eldöntésére, hogy az adott beszerzés érint-e ál-
lamtitkot, szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági,
nemzetbiztonsági érdeket, illetve különleges biztonsági
intézkedést igényel-e. Az erre vonatkozó javaslatot az el-
járás kezdeményezõjének a HM VTISZÁT útján kell a
HM JSZÁT részére felterjesztenie.”

18. §

Az Ut. 30. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az igénybejelentõ a Kbt. szerinti éves összesített köz-
beszerzési terv központosított közbeszerzés alá tartozó tétele-
it az R3. 17. § (2) bekezdése által elõírt határidõben köteles a
közbeszerzési portálon elektronikusan rögzíteni.”

19. §

Az Ut. 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi szervezetek a központosított közbe-
szerzés hatálya alá tartozó elsõ negyedévre vonatkozó be-
szerzési igényeiket a normatíva szám és minden egyes nor-
matíva számra vonatkozó becsült összeg megadásával az
elõzõ év november 20-ig, majd ezt követõen negyedévente
február, május és augusztus 20-ig a központi ellátó szerv
részére megküldik (elektronikusan is). Az állami normatí-
va szám és az egyes normatíva számhoz tartozó becsült

összeg alapján a következõ negyedévre vonatkozó össze-
sített beszerzési igényeket a központi ellátó szerv az MH
szintû gazdálkodó szervezetek útján, azok jóváhagyásával
március 1-jéig, majd ezt követõen negyedévente június,
szeptember és december 1-jéig továbbítja az igénybejelen-
tõ részére. A honvédelmi miniszter alárendeltségébe tarto-
zó honvédelmi szervezetek március 1-jéig, majd ezt köve-
tõen negyedévente június, szeptember és december 1-jéig
továbbítják a következõ negyedévre vonatkozó beszerzési
igényeiket közvetlenül az igénybejelentõk részére.
A tárgyévet követõ egész évi szolgáltatásra vonatkozó igé-
nyeket az MH ÖHP és a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe tartozó honvédelmi szervezetek tárgyév október
31-ig megküldik az igénybejelentõ részére.”

20. §

Az Ut. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Nemzetbiztonsági célú beszerzési eljárások lefoly-
tatására az R2. szabályait kell alkalmazni. A közösségi
közbeszerzési értékhatárt elérõ és meghaladó értékû be-
szerzésekre az R2. hatálya csak abban az esetben terjed ki,
ha vonatkozásukban az Országgyûlés illetékes bizottsága
elõzetesen a Kbt. alkalmazását kizáró döntést hozott.”

21. §

Az Ut. 36. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ al-
cím lép:

„A NATO reagáló erõkbe vagy más nemzetközi szerve-
zetek által irányított válságkezelési és békefenntartó mû-
veletekben történõ részvételre felajánlott erõk beszerzési
eljárási rendje, azok felszerelésének beszerzése”

22. §

Az Ut. 36/A. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az ellátásért felelõs honvédelmi szervezet parancs-
noka döntésének megfelelõen a beszerzés országhatáron
belül vagy országhatáron kívül kerül végrehajtásra.

(3) Az országhatáron kívül feladatot teljesítõ honvédel-
mi szervezet elhelyezési szakanyagokra vonatkozó anyag-
igénylését és javaslatát az ellátásra kijelölt honvédelmi
szervezet útján szolgálati úton a HM IÜ részére kell továb-
bítani abban az esetben, ha az igényelt szakanyag saját
készletbõl vagy átcsoportosítással nem biztosítható. A HM
IÜ vezérigazgatója a beérkezett igényeket megvizsgálja és
meghozza a (2) bekezdés szerinti döntést.”
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23. §

Az Ut. 36/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36/B. § (1) A missziók civil-katonai együttmûködési

(a továbbiakban: CIMIC) és a lélektani mûveleti (a továb-
biakban: PSYOPS) projektterveket az MH ÖHP parancs-
noka hagyja jóvá.

(2) A CIMIC/ PSYOPS projektek tárgyát képezõ anyag
vagy szolgáltatás beszerzése minden esetben országhatá-
ron kívül kerül végrehajtásra, még ha az a hazai ellátás
keretében biztosítható is.

(3) A CIMIC/ PSYOPS keret felhasználása a kontin-
gens CIMIC/ PSYOPS feladatokat végzõ részleg magyar
rangidõse tesz javaslatot, és azt a kontingens parancsnoka
hagyja jóvá.

(4) Amennyiben a projekt összköltsége meghaladja a 2
millió forint összeghatárt, a kontingens parancsnoka – le-
hetõség szerint helyi vállalkozóval – szerzõdést köt a pro-
jekt kivitelezésére, a jelen utasítás szerinti eljárási rendnek
megfelelõen.

(5) A 2 millió forint összeghatár alatti projektek – dön-
tõen anyagbeszerzések – esetén lehetõség van a munkafo-
lyamat írásbeli szerzõdéskötési fázisának kihagyására, de
a kifizetés tényét ezekben az esetekben is számlával kell
igazolni.

(6) A HM fejezeti forrású elkülönített CIMIC/PSYOPS
költségvetési keretek nyújtotta fedezetbõl beszerzett esz-
közöket, anyagokat nem kell az ESZKÖZ analitikus nyil-
vántartási rendszerbe bevételezni. A beszerzett anyagok-
ról és eszközökrõl egyedi, a raktári kartonnyilvántartáson
alapuló nyilvántartást kell vezetni, melyben az eszközök
beszerzését és átadását számla, illetve átadás-átvételi jegy-
zõkönyv vagy az átadásról készített feljegyzés alapján rög-
zíteni kell. Az eszközök egyedi azonosítására nem kell
használni az egységszintû analitikus nyilvántartásban
használt HETK-számokat.

(7) Az adott missziós tevékenység befejezését követõen
a nyilvántartások (lezárt kartonnyilvántartó és kartonok) a
pénzügyi elszámolás mellékletét képezik.

(8) A mûveleti területen végrehajtott CIMIC/PSYOPS
projektgazdálkodás gyakorlati végrehajtását – jelen utasí-
tás rendelkezéseivel összhangban – a HM FLÜ vezérigaz-
gató és az MH ÖHP parancsnok együttes intézkedésben
részletesen szabályozza, a szükséges dokumentáció alap-
jául szolgáló mintaokmányokkal együtt.”

24. §

Az Ut. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az országhatáron kívül feladatot teljesítõ honvé-
delmi szervezetek közbeszerzési értékhatárt el nem érõ ér-
tékû (köz)beszerzéseit, a honvédelmi szervezet szolgálati
úton megküldött anyagigénylése alapján, az ellátásra kije-
lölt honvédelmi szervezet, vagy az általa összeállított

megbízás szerint, a beszerzendõ áruk és szolgáltatások faj-
tájától függõen a HM FLÜ, a HM IÜ vagy a központi ellá-
tó szervezetek végzik.”

25. §

Az Ut. 37/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37/A. § (1) A mûveleti területen végrehajtandó beszer-

zéseket a HM FLÜ vezérigazgatója által felhatalmazott
személy bonyolítja le. A felhatalmazott személy lehet az
ajánlatkérõ szervezet állományából kiküldött beszerzõ,
vagy a mûveleti területen diszlokáló katonai szervezet ál-
lományába tartozó személy.

(2) A 2 millió forintot el nem érõ mûveleti területen vég-
rehajtandó, valamint CIMIC és PSYOPS projektek meg-
valósítása során felmerülõ beszerzések esetében a HM
FLÜ vezérigazgatója a mûveleti területen küldetést teljesí-
tõ katonai szervezet állományába tartozó személyt – leg-
feljebb mandátuma idejére – állandó jelleggel hatalmaz-
hatja fel.

(3) A beszerzési szerzõdéseket, kötelezettségvállaló ok-
mányokat a beszerzés tárgya szerint a HM FLÜ vezérigaz-
gatója által felhatalmazott személy írja alá. Aláírás elõtt a
(2) bekezdésben foglalt beszerzések kivételével köteles az
okmánytervezeteket (döntési javaslat, szerzõdéstervezet
stb.) a beszerzõ szervezet vezérigazgatójával jóváhagyat-
ni. A (2) bekezdésben foglalt beszerzések esetén a felha-
talmazott személy köteles az okmányok másolati példá-
nyát a beszerzõ szervezet részére megküldeni.

(4) A mûveleti területen végrehajtásra kerülõ beszerzé-
sekkel kapcsolatos ügyforgalom telefaxon, vagy tanúsított
elektronikus aláírással ellátva elektronikus formában
történhet.

(5) A mûveleti területen végrehajtásra kerülõ beszerzé-
sek bonyolítása során a 40–42. § rendelkezései szerint kell
eljárni.”

26. §

Az Ut. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A jogi személyiséggel felruházott, költségvetéssel
rendelkezõ honvédelmi szervezetek a közbeszerzési érték-
határt el nem érõ becsült értékû beszerzéseiket az elõirány-
zataik terhére saját hatáskörben valósítják meg.”

27. §

(1) Az Ut. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A pályázatot bekérõ honvédelmi szerv a pályáza-
tokról szükség szerint tárgyalást kezdeményezhet.”
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(2) Az Ut. 41. §-ának (8) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(8) A pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet köteles
nyilatkozatot kérni a pályázók szállítási, szolgáltatási refe-
renciáiról, valamint pénzügyi alkalmasságáról.”

28. §

Az Ut. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) „Az ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalást a
szükséges pénzügyi fedezet meglétére tekintettel tudomá-
sul vettem” záradékkal kell ellátni a szerzõdéskötések
megtörténte után ellenjegyzésre felterjesztett szerzõdéski-
vonatokat, tanúsítványokat. A honvédelmi szervezet veze-
tõje a pénzügyi referens tájékoztatása alapján a mulasztást
köteles kivizsgálni, majd a vizsgálat eredményérõl a HM
KPÜ-t tájékoztatni.”

29. §

(1) Az Ut. 44. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A szerzõdéstervezet alapján 4 példányban kell a
szerzõdéskivonatot elkészíteni az alábbi elosztó szerint:

1. sz. pld.: Költségviselõ GTPER, illetve önálló pénz-
ügyi és számviteli szervezet.

2. sz. pld.: Kötelezettségvállaló.
3. sz. pld.: HM VTF (tájékoztatásul,telefax).
4. sz. pld.: Irattár (Ajánlatkérõ).”

(2) Az Ut. 44. §-ának (11) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(11) A kötelezettségvállalások pénzügyi, finanszírozá-
si jellegû változása esetén a korábban lekötött összeg mó-
dosítását a (4)–(10) bekezdésekben meghatározottak sze-
rint, az eltérés összegére vonatkozóan kell rendezni. Azon-
ban a szerzõdések tartalmát és értékét nem módosító CRK
változások, belsõ fedezet biztosítás miatti átcsoportosítá-
sok esetén nem kell új szerzõdéskivonatot készíteni és el-
lenjegyeztetni. A változások átvezetésére az illetékes
pénzügyi szervezet saját hatáskörében intézkedik.”

30. §

Az Ut. 45. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ al-
cím lép:

„A (köz)beszerzésekkel kapcsolatos kötelezettségválla-
lások bejelentésének rendje”

31. §

(1) Az Ut. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet vezetõje a kötelezettségvállalónál

lévõ szerzõdést egyezteti a szerzõdéskivonattal. Egyezõ-
ség esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 162. §-ának elõírásai szerint a kötelezettségvállalá-
sait egyedileg bejelentésre elõkészíti. A kötelezettségvál-
lalást az Ámr. 14. számú melléklete szerint kell bejelenteni
a Kincstár elektronikus rendszerében. Az elektronikus bi-
zonylatot a HM KPÜ Ellenjegyzési Osztály részére kell to-
vábbítani elektronikus rendszeren keresztül. A HM KPÜ
Ellenjegyzési Osztály által ellenõrzött bizonylat a HM
KPÜ Költségvetési és Számviteli Igazgatóság Számviteli
Osztály részére kerül továbbításra, majd a Kincstár
területileg illetékes fiókjához bejelentésre. A bejelentés-
nek a kötelezettségvállalástól számított öt munkanapon
belül meg kell történnie.”

(2) Az Ut. 45. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(4) Ha a bejelentett kötelezettségvállalásban változás
történik, akkor az Ámr. 15. számú melléklete szerinti „Ki-
adási kötelezettségvállalás-bejelentés módosítása” nyom-
tatványt elektronikusan kitöltve a költségviselõ GTPER,
illetve az önálló pénzügyi és számviteli szervezet vezetõje
köteles a (2)–(3) bekezdésben leírt módon az eredeti beje-
lentést módosítani.

(5) A szerzõdéskivonatot, a kötelezettségvállalás-beje-
lentés nyomtatványt és ezek módosításait a költségviselõ-
nél e célra felfektetett gyûjtõben egy folyószám alatt kell
elhelyezni.”

(3) Az Ut. 45. §-ának (7) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(7) Bejelentett közbeszerzéssel kapcsolatos pénzügyi
teljesítéskor átutalást kezdeményezni kizárólag a kincstári
hivatkozási szám feltüntetésével, a lekötött összegbõl sza-
bad. Teljesítéskor a kincstári hivatkozási számot és a
„Kincstári Tranzakciós Kódot” (a továbbiakban: KTK) az
elektronikus adathordozón, illetve az elektronikus rend-
szer átmeneti mûködési zavara esetén az „Átutalási megbí-
zás” mögé csatolt, a kincstári rendszer mûködésével kap-
csolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl
szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 4. számú melléklete
szerinti „Átutalási megbízás kiegészítõ szelvény”-en kell
feltüntetni és a megbízáson a KTK helyére „XXX”-et kell
beírni.”

32. §

Az Ut. 45/A. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(3) A nemzetközi tanúsítvány és a háttéranyagok ada-
tait a 43. § (3) bekezdésében felsorolt kritériumok szerint,
az alábbiak figyelembevételével kell megvizsgálni:

a) A nemzetközi tanúsítványon a beszerzés szükséges-
ségét a kontingens parancsnoka igazolja.
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b) A kontingens pénzügyi részlege a kontingens logisz-
tikai részlegével együttmûködve végrehajtja a 43. § (3) be-
kezdésének c) pontjában meghatározott ellenõrzést. Pozi-
tív elbírálás esetén a nemzetközi tanúsítvány megfelelõ ré-
szét aláírják. A kontingens pénzügyi részlege az aláírt
nemzetközi tanúsítványt legalább 5 munkanappal a be-
szerzés tervezett idõpontja elõtt 1 példányban megküldi az
ellátásért felelõs honvédelmi szervezet részére.

c) A pénzügyi ellátó szerv az ellátásért felelõs honvé-
delmi szervezet logisztikai szolgálatával együttmûködve
végrehajtja a 43. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban megha-
tározott ellenõrzést. Pozitív elbírálás esetén az ellátásért
felelõs honvédelmi szervezet parancsnok logisztikai he-
lyettese engedélyezi. Majd megküldi a nemzetközi tanúsít-
ványt a pénzügyi ellátó szerv részére. Pozitív elbírálás
esetén a pénzügyi ellátó szerv a nemzetközi tanúsítványt
ellenjegyzi.

(4) A pénzügyi ellátó szerv az ellenjegyzett nemzetközi
tanúsítványt gyûjtõben tárolja. A nemzetközi tanúsítvány-
ról másolati példányt készít. A beszerzés tervezett idõ-
pontjáig a másolati példányt eljuttatja a kontingens pénz-
ügyi részlege részére. Amennyiben a beszerzés sürgõssé-
ge, illetve a kontingens alkalmazási körzete azt indokolja,
a nemzetközi tanúsítvány telefaxon is megküldhetõ. A
nemzetközi tanúsítványhoz tartozó számlá(k)hoz kapcso-
lódó utalványrendelete(ke)n a gyûjtõbõl kapott nyilvántar-
tási számot kell feltüntetni.”

33. §

Az Ut. 46. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû be-
szerzéseket a kötelezettségvállalást megelõzõen ellenje-
gyeztetni kell, az alábbiak szerint:

a) Építési beruházás esetén az Ámr. 162. § (1) bekezdé-
sében szereplõ értékhatárt elérõ és meghaladó, de a közbe-
szerzési értékhatárt el nem érõ értékû beszerzések ellen-
jegyzését a 44. §-ban leírtak szerint kell végrehajtani. Az
50 000 Ft-ot elérõ és meghaladó, de az Ámr. 162. § (1) be-
kezdésében szereplõ értékhatárt el nem érõ értékû beszer-
zések ellenjegyzését a 10. számú melléklet szerinti „Ellen-
jegyzési tanúsítvány” okmányon (a továbbiakban: tanúsít-
vány) a költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szerv vezetõje a (3)–(6) bekezdésben leírt
módon végzi.

b) Árubeszerzés és szolgáltatás esetén az 50 000 Ft-ot
elérõ és meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem
érõ értékû beszerzések ellenjegyzését a 10. számú mel-
léklet szerinti tanúsítványon a költségviselõ GTPER, illet-
ve az önálló pénzügyi és számviteli szerv vezetõje a
(3)–(6) bekezdésben leírt módon végzi.

(2) Nem szükséges elõzetes, írásbeli kötelezettségválla-
lás a gazdasági eseményenként 50 000 Ft-ot el nem érõ ki-
fizetések esetében.

(3) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet vezetõje a tanúsítvány és a háttér-
anyagok adatait a 43. § (3) bekezdésében felsorolt kritériu-
mok szerint megvizsgálja. Pozitív elbírálás esetén a tanú-
sítványt kettõ példányban ellenjegyzi. A tanúsítvány 1.
számú példányát nyilvántartásba veszi, a másik példányt a
beszerzést végrehajtó szervezeti elem részére átadja.

(4) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet a tanúsítvány 1. számú példányát
gyûjtõben tárolja. A tanúsítványhoz tartozó számlá(k)hoz
csatolt utalványrendeleteken a gyûjtõbõl kapott nyilván-
tartási számot kell feltüntetni.”

34. §

Az Ut. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49. § (1) A honvédelmi szervezeteknek meg kell hatá-

rozniuk a beszerzések belsõ ellenõrzésének rendjét:
a) gazdálkodási intézkedésük beszerzési mellékletében,

vagy beszerzési szabályzatukban;
b) éves ellenõrzési tervükben.
(2) Az ajánlatkérõk, a beszerzések helyzetérõl és ta-

pasztalatairól, negyedévente a negyedévet követõ hónap
15-ig jelentést terjesztenek fel a HM VGF, a HM VTI-
SZÁT, a HM HVKF, a HM JSZÁT, a HM kabinetfõnök és
a HM államtitkár útján a honvédelmi miniszter részére. A
jelentés formáját és tartalmát az 1. számú melléklet tartal-
mazza. A jelentést nyomtatott formában szolgálati úton,
elektronikus formában közvetlenül a HM VGF részére kell
felterjeszteni.

(3) A pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvé-
delmi szervezetek a beszerzések helyzetérõl és tapasztala-
tairól, a 11. § (8) bekezdése szerint negyedévente a negye-
dévet követõ hónap 15-ig jelentést terjesztenek fel a HM
VGF részére.

(4) Az ajánlatkérõk évente egy alkalommal, május 31-ig
az éves (köz)beszerzési tevékenységrõl szóló 1. számú
melléklet szerinti összefoglaló jelentést terjesztenek fel, a
HM VGF, a HM VTISZÁT, a HM HVKF, a HM JSZÁT, a
HM kabinetfõnök és a HM államtitkár útján a honvédelmi
miniszter részére. A jelentést nyomtatott formában szolgá-
lati úton, elektronikus formában közvetlenül a HM VGF
részére kell felterjeszteni.

(5) A (köz)beszerzésekrõl szóló jelentéseket külön
gyûjtõben kell tárolni, és 5 évig kell megõrizni.”

35. §

Az Ut. 49/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A közbeszerzések végrehajtására feljogosított,
ajánlatkérõként eljáró honvédelmi szervezetek a Kbt.-ben
meghatározott adatokat a törvényben foglaltak szerint kö-
telesek közzétenni.”
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36. §

Az Ut. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az elektronikus közbeszerzés eljárási rendjére,
végrehajtására, tárgyi feltételei megteremtésére az ajánlat-
kérõ szervezetek a HM Informatikai és Információvédelmi
Fõosztállyal és a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tállyal együttmûködésben 2009. október 31-ig tesznek ja-
vaslatot szolgálati úton a honvédelmi miniszter részére.”

37. §

Az Ut. 1. sz. melléklete helyébe jelen utasítás 1. sz. mel-
léklete, 3. sz. melléklete helyébe jelen utasítás 2. sz. mel-
léklete, 4. sz. melléklete helyébe jelen utasítás 3. sz. mel-
léklete, 7. sz. melléklete helyébe jelen utasítás 4. sz. mel-
léklete, 8. sz. melléklete helyébe jelen utasítás 5. sz. mel-
léklete, 11. sz. melléklete helyébe jelen utasítás 6. sz. mel-
léklete lép.

38. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett
(köz)beszerzésekre kell alkalmazni.

(2) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Ut.
– 2. § 2. pontjában, 2. § 19. pontjában, 40. § (2) bekez-

désében, 40. § (4) bekezdésében és 49/A. § (2) bekezdésé-
ben a „nettó” szövegrész,

– 2. § 4. pontja,
– 4. § (5) bekezdése,
– 5. § (5) bekezdése,
– 7. § (1) bekezdésében és 8. § (3) bekezdésében „HM

VGF által a részére biztosított,” szövegrész,
– 8. § (4) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében az

„egyszerû” szövegrész;
– 8. § (8) bekezdése,
– 10. § (2) bekezdése,
– 12. § (10) bekezdése,
– 50. § (2) és (4) bekezdése,
– 6., 9. és 10. sz. mellékleteiben az „Itsz.:” szövegrész,
– 12. sz. melléklete;
b) az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban

résztvevõ katonai szervezet mûködésével és a Magyar
Honvédség Könnyû Gyalog Század kivonásával kapcso-
latos egyes feladatok végrehajtásáról szóló 100/2006.
(HK 19.) HM utasítás.

(3) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut.
2. § 2. pontjában, 7. § (2) bekezdésének h) pontjában, 7. §
(3) bekezdésében és 8. § (5) bekezdésében „az egyszerû”
szövegrész helyébe az „a” szövegrész, a 37. § (2) bekezdé-
sében és a 40. §-t megelõzõ alcímben „Az egyszerû” szö-
vegrész helyébe az „A” szövegrész; valamint a 23. § (2) és
(3) bekezdésében a „nemzeti értékhatárokat” szövegrész
helyébe a „közbeszerzési értékhatár hatszorosát” szöveg-
rész lép.

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

Budapest, 2009. szeptember 3.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. sz. melléklet a 79/2009. (IX. 16.) HM utasításhoz

„1. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz
sz. példány

„Telefaxon továbbítandó!”
HONVÉDELMI SZERVEZET

…………………………………………………
HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ

Budapest
Tárgy: (Köz)beszerzés (negyed)éves jelentése

(a tárgyidõszak feltüntetése: pl. 2008. 01. 01.–2008. 03. 31.)

Tisztelt Fõosztályvezetõ Úr!

I. Szöveges jelentés a beszerzések helyzetérõl, tapasztalatairól

II. A tárgyidõszakban a közbeszerzési és az R1–R4 rendeletek hatálya alá tartozó eljárások jóváhagyására, megindítá-
sára, a szerzõdéskötésre és a teljesítésre vonatkozó adatok (csak az ajánlatkérõ szervezetek töltik ki)

ÉBT/KEK
száma

Tárgy

KEK
jóváha-

gyás
dátuma

A megbízás Az eljárás A szerzõdés

Teljesítés
állapota

Meg-
jegyzés

elfoga-
dásának
dátuma

bruttó
értéke
(E Ft)

megindí-
tásának
dátuma

fajtája
ered-

ménye
száma

aláírásá-
nak

dátuma

szerzõdõ
felek

bruttó
értéke
(E Ft)

költségé-
nek éven-
kénti meg-

oszlása

III. A tárgyidõszakban végrehajtott 2 millió Ft értékhatárt elérõ vagy azt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el
nem érõ beszerzésekre vonatkozó adatok

Fsz. Beszerzés tárgya Szerzõdött partner/szállító Beszerzés értéke (bruttó Ft)

IV. A tárgyidõszakban végrehajtott 2 millió Ft értékhatárt el nem érõ beszerzésekre vonatkozó adatok:

Fsz. CRK Beszerzések mennyisége Bruttó összérték (Ft)

Állomáshely, 200.... .................................. hó .........-n

......................................................
a szervezet vezetõje

Készült: 2 példányban
Egy példány … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett
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2. sz. melléklet a 79/2009. (IX. 16.) HM utasításhoz

„3. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ (KEZDEMÉNYEZÕ) sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

(Köz)beszerzési engedélyezési kérelem
(módosítás esetén az „ÉBT-módosítás” alcímet fel kell tüntetni)

(Köz)beszerzés tárgya: .....................................................................................................................
Közös Közbeszerzési Szószedet (CPV)
kód: .....................................................................................................................
Beszerzés mennyisége, mértékegysége: .....................................................................................................................
Kezdeményezõ megnevezése: .....................................................................................................................
Kötelezettségvállaló megnevezése: .....................................................................................................................
Ajánlatkérõ megnevezése: .....................................................................................................................
(Köz)beszerzés jellege: .....................................................................................................................
(Köz)beszerzés bruttó költségkihatása: .....................................................................................................................
Ebbõl áfa: .....................................................................................................................
A költségek évenkénti megoszlása: .....................................................................................................................
(Köz)beszerzés indításának tervezett idõpontja
(év, hó, nap) .....................................................................................................................
Jóváhagyott éves beszerzési terv folyószáma
(módosítás esetén): .....................................................................................................................
Szakfeladatszám: .....................................................................................................................
Anyagnemkód: .....................................................................................................................
Fedezetforrás: .....................................................................................................................
Prioritás: .....................................................................................................................
(Köz)beszerzés rövid leírása, indokolása: .....................................................................................................................

1 Árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió.

............................, 20..... év ........................... hó .......n

……………………………………
(név, beosztás)

kötelezettségvállaló
(kezdeményezõ)

P. H.

A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom. A fenti
(köz)beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére, ................. címrendkódon.

............................, 20..... év ........................... hó .......n
……………………………………

(név, beosztás)
költségvetési elõirányzatot

biztosító szerv vezetõje
P. H.
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Ellenjegyzõi záradék:

............................, 20..... év ........................... hó .......n
……………………………………

(név, beosztás) ellenjegyzõ

P. H.

A HM VGF fõosztályvezetõ záradéka:

A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet. Javaslom jóváhagyás esetén az éves beszerzési terv
......... fejezetében szerepeltetni.

Budapest, 20..... év ........................... hó .......n
……………………………………

(név, beosztás)

P. H.

A HM VTF fõosztályvezetõ záradéka:

A (köz)beszerzési engedélyezési kérelmet a ………... számú HM VTF ügyiratban foglaltak alapján felterjesztem.

Budapest, 20..... év ........................... hó .......n
……………………………………

(név, beosztás)

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM VTISZÁT záradéka:

A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ........................... hó .......n
……………………………………

(név, beosztás)

P. H.

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM kabinetfõnök záradéka:

A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év .............................. hó ......n
……………………………………

(név, beosztás)

P. H.
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A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM államtitkár záradéka:

A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év .............................. hó ......n
……………………………………

(név, beosztás)

P. H.

A közbeszerzési eljárás indításának engedélyezése (14. § (2) bekezdés a) pont és 14. § (3) bekezdés esetén a HM
VTISZÁT, 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a honvédelmi miniszter):

A (köz)beszerzési eljárás indítását engedélyezem – nem engedélyezem

Budapest, 20..... év .............................. hó ......n
……………………………………

(név, beosztás) engedélyezõ

P. H.

Amennyiben a kötelezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot biztosító szerv azonos, ezen szerv vezetõje a „kö-
telezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot kezelõ szerv vezetõje” megjelöléssel, egy aláírással látja el a kérelem-
okmányt.

Készült: 3 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. pld.: Irattár

3. sz. melléklet a 79/2009. (IX. 16.) HM utasításhoz

„4. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ (KEZDEMÉNYEZÕ) sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

Megbízás (köz)beszerzési eljárás lefolytatására

1. Beszerzési eljárás tárgyának megnevezése, Közös Beszerzési Szószedet (CPV) kódja:
2. Beszerzésre tervezett áru mennyisége, illetve a szolgáltatás részletes leírása:
3. Beszerzés bruttó költségkihatása, és a költségek elszámolásának rendje, valamint a tárgyévben korábban ugyan-

azon forrásból végrehajtott azonos tárgyú beszerzés értéke:
4. Ebbõl áfa:
5. A költségek évenkénti megoszlása:
6. A beszerzés teljesítésének határideje, a szállítások ütemezése, valamint a teljesítések helye:
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7. A beszerzés tárgyára vonatkozó, a mûszaki dokumentáció összeállításához szükséges részletes követelmények
(mûszaki, minõségbiztosítási követelmények, a megfelelõség ellenõrzése és igazolása, valamint minõségirányítási
rendszer elõírása stb.) leírása:

8. Célszerûségi és gazdaságossági vizsgálat során tett megállapítások leírása:
9. A garanciavállalás (jótállás), garanciális javítás tervezett idõtartamának megjelölése:
10. Az alkatrész-utánpótlás biztosításának feltételeire és idõtartamára vonatkozó igény:
11. Termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:
12. Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:
13. Egyéb specifikációkat, amelyek az egyeztetés során a beszerzési eljárás lefolytatásához szükségesek:
14. Szakértõi bizottságba delegált tagok és szakértõk névsora:
15. Nyilatkozat a Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenséggel kapcsolatban: (6. sz. melléklet szerint)
16. Az Éves Beszerzési Terv folyószáma:

................................, 20..... év ................................... hó .......-n.

……………………………………
(beosztás)

kötelezettségvállaló
(kezdeményezõ)

Készült: 4 példányban
Egy példány … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ

2. sz. pld.: HM VGF (tájékoztatásul, telefax)
3. sz. pld.: HM VTF (tájékoztatásul, telefax)
4. sz. pld.: Irattár”

4. sz. melléklet a 79/2009. (IX. 16.) HM utasításhoz

„7. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

Fedezetbiztosítási kérelem
a) Az engedélyezett összeget meghaladó költségkihatás esetén
b) NATO Reagáló Erõkbe vagy más nemzetközi mûveletekben történõ részvételre felajánlott erõk felszerelésének

beszerzése esetén
c) Nemzetközi hadgyakorlatokhoz szükséges áru és szolgáltatás beszerzése esetén
d) Kiegészítõ építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetén
Beszerzés tárgya:
Beszerzés mennyisége:
Ajánlatkérõ megnevezése:
Hivatkozás:
Engedélyezett bruttó költségkihatás:
ebbõl áfa:
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Tényleges bruttó költségkihatás:
ebbõl áfa:

....................................., 20...... év ................................. hó .......-n.

P. H.
……………………………………

(beosztás)
kötelezettségvállaló

A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom. A fenti köz-
beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére, ................ címrendkódon. A különbözetet az
ÉBT-ben ………….folyószámra tervesített feladat terhére biztosítom.

....................................., 20...... év ................................. hó .......-n.

P. H.

……………………………………
(beosztás)

költségvetési elõirányzatot biztosító szerv vezetõje

Ellenjegyzõi záradék:

....................................., 20...... év ................................. hó .......-n.

P. H.

……………………………………
(beosztás)

ellenjegyzõ

Amennyiben a kötelezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot biztosító szerv azonos, ezen szerv vezetõje a „kö-
telezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot kezelõ szerv vezetõje” megjelöléssel, egy aláírással látja el a kérelem-
okmányt.

Készült: 3 példányban
Egy példány … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. pld. Irattár”
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5. sz. melléklet a 79/2009. (IX. 11.) HM utasításhoz

„8. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

AJÁNLATKÉRÕ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

SZERZÕDÉSKIVONAT
az ellenjegyzési eljáráshoz

SZERZÕDÉSAZONOSÍTÓ:

Jóváhagyott Éves Beszerzési Terv folyószáma / áfa nélküli (nettó) értéke: ..................................................................

(Köz)beszerzési engedélyezési kérelem nyt. száma / összege (nettó): ..........................................................................

Fedezetbiztosítási kérelem száma / összege (nettó): ......................................................................................................

Döntés nyt. száma: .........................................................................................................................................................

Szerzõdés tárgya: ...........................................................................................................................................................

Szerzõdõ partner neve: ...................................................................................................................................................

Szerzõdõ partner bankszámlaszáma: .............................................................................................................................

Ügyintézõ személy neve, tel.: ........................................................................................................................................

Szerzõdés értéke a szerzõdés valutanemében: ...............................................................................................................

A szerzõdés értéke HUF-ban: ........................................................................................................................................

Szerzõdés bruttó értéke (SZÉ): ......................................................................................................................................

Szerzõdés áfa nélküli értéke: .........................................................................................................................................

Szerzõdés véghatárideje: ................................................................................................................................................

Tervezett teljesítések

Fsz. Helye Ideje (év, hó) Nettó összeg Megjegyzés

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

…………………………………… ……………………………………
(beosztás) (beosztás)
ajánlatkérõ kötelezettségvállaló

P. H. P. H.

Pénzügyi és számviteli záradék:

a) Költségvetési (al)cím: ................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám: ...................................................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély száma: ....................................................................................................................
nettó összege: .................................................................................................................................................................
engedélyezõ: ..................................................................................................................................................................
Éves keret: ......................................................................................................................................................................
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Lekötve: .........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt. folyószáma: ............................................................................................................................
További szabad keret: ....................................................................................................................................................
SZERZÕDÉSAZONOSÍTÓ: .........................................................................................................................................

b) Költségvetési (al)cím: ................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám: ...................................................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély száma: ....................................................................................................................
nettó összege: .................................................................................................................................................................
engedélyezõ: ..................................................................................................................................................................
Éves keret: ......................................................................................................................................................................
Lekötve: .........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt. folyószáma: ............................................................................................................................
További szabad keret: ....................................................................................................................................................

....................................., 20...... év ................................. hó .......-n

P. H.

……………………………………
(beosztás)
referens

Ellenjegyzõi záradék:

....................................., 20...... év ................................. hó .......-n.

P. H.

……………………………………
(beosztás)

pénzügyi és számviteli vezetõ

Amennyiben az ajánlatkérõ és a kötelezettségvállaló szerv azonos, ezen szerv vezetõje az „ajánlatkérõ és kötelezett-
ségvállaló” megjelöléssel, egy aláírással látja el a kivonatot.

Készült: 4 példányban
Egy példány …. lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Költségviselõ GTPER, illetve önálló pénzügyi és számviteli szervezet

2. sz. pld.: Kötelezettségvállaló
3. sz. pld.: HM VTF (tájékoztatásul, telefax)
4. sz. pld.: Irattár (Ajánlatkérõ)

Amennyiben az ajánlatkérõ és a kötelezettségvállaló azonos:

Készült: 3 példányban
Egy példány … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Költségviselõ GTPER, illetve önálló pénzügyi és számviteli szervezet

2. sz. pld.: HM VTF (tájékoztatásul, telefax)
3. sz. pld.: Irattár (Ajánlatkérõ)”
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6. sz. melléklet a 79/2009. (IX. 11.) HM utasításhoz

„11. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

NEMZETKÖZI ELLENJEGYZÉSI TANÚSÍTVÁNY

Kötelezettségvállaló szervezet: .....................................................................................................................
Beszerzés tárgya: .....................................................................................................................
Beszerzés mennyisége: .....................................................................................................................
Beszerzés költségkihatása valutában: .....................................................................................................................
Beszerzés költségkihatása forintban: .....................................................................................................................

Szállító megnevezése: .....................................................................................................................
Beszerzés tervezett idõpontja: .....................................................................................................................
Beszerzés indoklása: .....................................................................................................................

A beszerzés szükségességét igazolom, azt az ellátás biztosítása indokolja.

....................................., ......... év .............................. hó ......n

P. H.
……………………………………

(név, beosztás)
kötelezettségvállaló kontingensparancsnok

Pénzügyi és számviteli záradék:

Költségvetési (al)cím: .....................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám: .....................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély
száma: .....................................................................................................................
nettó összege (valutában): .....................................................................................................................
nettó összeg (Ft): .....................................................................................................................
engedélyezõ: .....................................................................................................................

.............................., ..... év ............ hó .....n

A beszerzést a fenti fõkönyvi elõirányzatok terhére javaslom.

…………………………………… ……………………………………
(név, beosztás) (név, beosztás)

kontingens logisztikai tiszt kontingens pénzügyi tiszt
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Az ellátásért felelõs honvédelmi szervezet parancsnok logisztikai helyettesének záradéka:

A beszerzés végrehajtását engedélyezem.

.............................., ..... év ............ hó .....n

P. H.

……………………………………
(név, beosztás)

parancsnok logisztikai helyettes

Ellenjegyzõi záradék:

Éves keret: ....................................................................................................

Lekötve: ....................................................................................................

Jelenlegi lekötés/ei nyt. folyószáma: ...................................................................................................

További szabad keret: ...................................................................................................

Ellenjegyzem!

.............................., ..... év ............ hó .....n

……………………………………
(név, beosztás)

pénzügyi ellátó szerv vezetõje

P. H.

Készült: 1 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintézõ (tel.):”
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A honvédelmi miniszter
80/2009. (IX. 25.) HM

u t a s í t á s a
a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
alapításáról és az ösztöndíj odaítélésérõl szóló
105/2006. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
alapításáról és az ösztöndíj odaítélésérõl szóló 105/2006.
(HK 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosí-
tásáról az alábbi utasítást adom ki:

1. §

Az Utasítás 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Egy tanulmányi évben legfeljebb 50 fõ részesíthe-

tõ ösztöndíjban.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatály-
ba, és 2009. október 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. szeptember 21.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
81/2009. (IX. 25.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek

átmeneti eljárási rendjérõl szóló
74/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének k), l) és
n) pontja alapján – figyelemmel a honvédelmi szervezetek
beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló 120/2007. (HK 20.)
HM utasítás rendelkezéseire – a honvédelmi szervezetek
beszerzéseinek átmeneti eljárási rendjérõl szóló 74/2009.
(VIII. 28.) HM utasítást (a továbbiakban: Utasítás) a kö-
vetkezõk szerint módosítom:

1. §

Az Utasítás 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az Ut. 19. § (5) bekezdését jelen utasítás hatálya
alatt nem kell alkalmazni, az ott meghatározott, a (köz)be-

szerzési eljárás végrehajtásáról, lezárásáról, a döntési ja-
vaslatról szóló részletes jelentést az ajánlatkérõ – a
(köz)beszerzés jellegétõl és értékétõl függetlenül – tele-
faxon vagy elektronikus úton a HM VTF, a HM VTI-
SZÁT, a HM kabinetfõnöke és a HM államtitkára útján a
miniszter részére terjeszti fel.”

2. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, és 2010.
március 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. szeptember 22.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
82/2009. (X. 2.) HM

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

Kommunikációs és Toborzó Fõosztály feladatkörének
módosítását érintõ szervezeti változásokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) egyes szervezeti elemeinek feladat-
körét és szervezetét érintõ változások végrehajtása érdeké-
ben a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a HM Tervezési és Koordi-
nációs Fõosztály (továbbiakban: HM TKF), a HM Kom-
munikációs és Toborzó Fõosztály (a továbbiakban: HM
KTF), a HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM
SZEF) a HM Infrastrukturális Ügynökség, az MH Támo-
gató Dandár, valamint a szervezeti változásokból adódó
feladatok végrehajtásában részt vevõ és abban érintett HM
szervekre.

2. §

(1) A HM KTF bázisán 2009. október 1-jével 18 fõvel
megalakul a HM Kommunikációs Fõosztály (továbbiak-
ban: HM KF).
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(2) A HM KF megalakulásával egyidejûleg a HM KTF
korábbi feladatkörébõl

a) a HM TKF feladatkörébe kerülnek:
aa) az EU-s, továbbá hazai (Új Magyarország Fejleszté-

si Terv, Nemzeti Fejlesztési Program stb.) közép- és
hosszú távú pályázatok lehetõségeinek elemzése, az azo-
kon való tárca részvétellel összefüggõ feladatok koordiná-
lása;

ab) az esélyegyenlõséggel, a nemzeti és etnikai kisebb-
ségi ügyekkel, illetve az ifjúságpolitikával, az ifjúság hon-
védelmi ismereteinek bõvítésével összefüggõ ágazati fel-
adatok elõkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos fel-
adatok;

ac) a tárca tudományszervezõ, tudomány-, mûvelõdés-
és kultúrpolitikai tevékenységébõl, illetve a hozzá kapcso-
lódó pályázati rendszer mûködtetésébõl adódó feladatok;

ad) a sportpolitika ágazati feladatainak keretében meg-
valósított versenysport támogatásának tervezése és a tá-
mogatások felhasználásának ellenõrzése.

b) a HM SZEF feladatkörébe kerülnek:
ba) a belsõ kommunikációval és a toborzással kapcsola-

tos kommunikációs feladatok;
bb) a fegyvernemi és csapathagyományokkal, a csapat-

zászló-adományozással, névhasználattal és karjelzéssel
kapcsolatos döntés-elõkészítõ és koordinációs feladatok
végzése;

bc) a honvédelemhez kapcsolódó, illetve kötõdõ társa-
dalmi és egyéb szervezetekkel történõ kapcsolattartás, va-
lamint azok nyilvántartásából eredõ feladatok;

bd) a szervezeti megfelelést támogató sporttevékenység
tervezésébõl, a kiképzési sporttal összehangolt koordiná-
cióból, mûködési feltételeinek szabályozásából eredõ fel-
adatok;

be) a tárca ifjúsági programjainak tervezésével és vég-
rehajtásával, az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattar-
tással összefüggõ feladatok végzése;

bf) a csapatok kulturális és mûvelõdési tevékenységé-
bõl eredõ feladatok;

bg) a nemzeti, a honvédelmi-katonai hagyományok
ápolásával, megõrzésével, és átörökítésével kapcsolatos
feladatok.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal egyidejûleg
a HM TKF rendszeresített beosztásainak száma 11 beosz-
tással, a HM SZEF rendszeresített beosztásainak száma
9 beosztással bõvül.

3. §

A szervezeti változások miatt szükséges HM Munkakö-
ri Jegyzék, HM Szervezeti és Mûködési Szabályzat, HM
Hatásköri Jegyzék módosítását a HM TKF a szervezeti
változásban érintett HM szervekkel együttmûködésben
készíti elõ, és azokat – a Honvéd Vezérkar fõnökével
egyetértésben – a HM kabinetfõnöke terjeszti fel a minisz-
ter részére.

4. §

(1) A szervezeti változásokban érintett szervezetek sze-
mélyi állományával a személyügyi igazgatási eljárást az il-
letékes vezetõk a HM Személyügyi Osztály bevonásával
2009. december 31-éig folytatják le.

(2) A 2. § szerinti feladatok végrehajtásával összefüg-
gésben a szervezési idõszak 2009. október 1-jétõl 2009.
december 31-ig tart.

5. §

(1) Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba és 2010.
március 30-án hatályát veszti.

(2) Felhatalmazást kap a HM kabinetfõnöke és a Hon-
véd Vezérkar fõnöke, hogy jelen utasításban foglaltak
végrehajtásának részletes szabályait együttes intézkedés-
ben szabályozzák. Az intézkedés kiadásának határideje:
2009. szeptember 21.

Budapest, 2009. szeptember 17.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

61/2009. (HK 16.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti
Munkavédelmi Szabályzatának kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) bekezdése,
101. §-ának (4) bekezdése, valamint a Magyar Honvéd-
ségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vo-
natkozó eltérõ munkavédelmi követelményekrõl, eljárási
szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet 5. §-a
alapján az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a Honvédelmi Minisztérium Infra-
strukturális Ügynökségre (a továbbiakban: HM IÜ), a Ma-
gyar Honvédség Támogató Dandárra (a továbbiakban:
MH TD), illetve a HM szerveinek területén szervezett
munkavégzés keretében munkát végzõ személyekre ter-
jed ki.

2. Ezen intézkedés mellékleteként kiadjuk a Honvédel-
mi Minisztérium Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatát.

3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatának
kiadásáról szóló 153/2005. (HK 23.) HM KÁT–HM
HVKF együttes intézkedés.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

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

Melléklet a 61/2009. (HK 16.) HM KF–HM HVKF
együttes intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti Munkavédelmi Szabályzata

A szabályzat hatálya

1. E szabályzat a HM-re vonatkozóan tartalmazza
a) a személyi állomány munkavédelmi oktatásának és

vizsgáztatásának rendjét, az egészséget nem veszélyeztetõ

és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos követelmé-
nyeket,

b) a munkaegészségügyi feladatok utaltsági rendben
történõ ellátásának rendjét,

c) az idõszakos munkabiztonsági ellenõrzésre kötelezett
eszközök és berendezések ellenõrzésének a szabályait.

2. E szabályzatot a HM személyi állományának elhelye-
zését biztosító objektumok parancsnokai (a továbbiakban:
objektumparancsnok) által kiadott szervezeti munkavé-
delmi szabályzataival összhangban kell alkalmazni azon
közös használatú létesítményrészre, amely nem tartozik
munkáltatói jogkörrel rendelkezõ állományilletékes pa-
rancsnok (vezetõ) kizárólagos használatába.

A munkavédelmi tevékenység rendje

3. A munkabiztonsági szakfeladatokat polgári jogi szer-
zõdés alapján külsõ szolgáltató (a továbbiakban: munka-
védelmi megbízott) végzi.

4. A munkaegészségügyi feladatok ellátását a HM ob-
jektumokban az MH TD biztosítja, az üzemeltetési felada-
tok ellátását külsõ szerv végzi.

5. A HM államtitkára és kabinetfõnöke, a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke, valamint a HM szakállamtitkárai (a továb-
biakban együtt: munkáltató) irányítják az alárendeltségük-
be tartozó hivatásos-, szerzõdéses katonák, köztisztvise-
lõk, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban foglalkoztatott személyek (a továbbiakban együtt:
munkavállaló) munkavédelmi tevékenységét. Munkáltatói
jogkörükben

a) a munkavédelmi megbízott bevonásával kivizsgálják
a baleseteket, és lefolytatják az ehhez kapcsolódó eljárá-
sokat,

b) szervezik és ellenõrzik az alárendelt állomány mun-
kavédelmi tevékenységét.

6. A HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakál-
lamtitkára kijelöli a dohányzó helyeket a HM I. objektum
„A” épületében. Egyéb ezen intézkedés hatálya alá tartozó
épületek esetében az objektumparancsnok jelöli ki a do-
hányzóhelyet.

7. A fõosztályvezetõ és a titkárságvezetõ a vezetése alá
tartozó szervezetnél felelõs

a) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos mun-
kavégzés feltételeinek biztosításáért és folyamatos
fenntartásáért, továbbá

b) az alárendeltségébe tartozó munkavállalók oktatásá-
nak megszervezéséért.
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8. A fõosztályvezetõ és a titkárságvezetõ a 7. pontban ír-
tak végrehajtása érdekében

a) a munkavédelmi megbízott bevonásával rendszere-
sen meggyõzõdik arról, hogy a munkakörülmények meg-
felelnek-e a munkavédelmi követelményeknek, a munka-
vállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó
rendelkezéseket,

b) a munkavédelmi megbízott bevonásával haladéktala-
nul kivizsgálja a tudomására jutott rendellenességet, illet-
ve a munka egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
végzésével kapcsolatos bejelentést, elrendeli a hiányossá-
gok megszüntetését, közvetlen veszély esetén leállítja a
munkavégzést,

c) szervezi és ellenõrzi a munkavállalók elméleti és gya-
korlati oktatását,

d) részt vesz a munkavédelmi szemlék végrehajtásában,
e) véleményezi a védõberendezések és egyéni védõesz-

közök beszerzésére vonatkozó terveket, ellenõrzi azok
meglétét és használatát.

9. Az objektumparancsnok
a) kiadja az objektum szervezeti munkavédelmi sza-

bályzatát, amelyrõl – egy példány elektronikus és írott for-
mában történõ megküldésével tájékoztatja a munkavédel-
mi megbízottat,

b) az MH TD munkavédelmi szakemberei munkavédel-
mi szempontú elõzetes vizsgálata alapján elrendeli az ob-
jektum területén megvalósuló és egyik használó honvédel-
mi szervezet kizárólagos használatában sem lévõ létesít-
mény, építmény, technológia, munkavédelmi üzembe
helyezését, és errõl tájékoztatja az MH TD parancsnokát,

c) évente egy alkalommal az MH TD parancsnokával
egyeztetett idõpontban az érintett szervezetek munkavé-
delmi szakemberei részvételével ellenõrzi az objektum
szervezeti munkavédelmi szabályzatában foglalt rendelke-
zések végrehajtását,

d) a hatáskörébe tartozó munkavédelmi feladatokat a HM
I. objektumban a Magyar Honvédség Mûveleti Központ
munkavédelmi szakembere, a HM II. objektumban a Honvé-
delmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
munkavédelmi szakembere, a Maléter Pál laktanyában az
MH TD munkavédelmi szakembere útján látja el.

10. A munkavédelmi megbízott a munkavédelemrõl
szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)
57. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szakfeladatok
ellátásán túl

a) tervezi a munkáltató részére elõírt munkavédelmi el-
lenõrzési kötelezettségek végrehajtását,

b) javaslatot tesz a fõosztályvezetõ és a titkárságvezetõ
tudomására jutott, illetve bejelentett rendellenességek
megszüntetésére,

c) elõkészíti a munkáltatói munkavédelmi intézkedései-
nek tervezeteit,

d) részt vesz a munkabalesetek helyszíni kivizsgálásá-
ban, elkészíti a munkabaleseti jegyzõkönyvet, vezeti a
munkabaleseti nyilvántartást,

e) elkészíti a veszélyes létesítmények, munkahelyek,
munkaeszközök munkavédelmi használatbavételi intézke-
désének okmányait, a munkavédelmi oktatás tematikáját,

f) megtartja az elméleti oktatásokat,
g) elõkészíti a munkavédelmi vizsgáztatást,
h) elkészíti a HM szervezeti munkavédelmi szabályza-

tának tervezetét és részt vesz annak éves felülvizsgála-
tában.

11. A munkavédelmi megbízott a 10. pont szerinti fel-
adatai ellátása során együttmûködik a befogadó honvédel-
mi szervezet és az MH TD munkavédelmi szakfeladatot
ellátó személyeivel.

12. A munkavédelmi megbízott jogosult – a munkavég-
zés zavarása nélkül – a HM valamennyi helyiségébe belép-
ni, a munkaeszközök állapotát ellenõrizni. Közvetlen élet-
veszély esetén – annak megszüntetéséig – felfüggeszti a
veszélyes létesítmény, berendezés használatát, technoló-
gia alkalmazását. Új munkahely létesítése, illetve tervezé-
se, berendezése során együttmûködik az érintett szervezet
vezetõjével, és a HM IÜ kijelölt szervezeti egységével.

A személyi feltételek

13. A HM személyi állományába kizárólag a munkaköri
jegyzékben meglévõ képesítéssel, illetve képzettséggel és
az adott beosztásra meghatározott egészségi, pszichikai és
fizikai követelményeknek megfelelõ személy vehetõ fel.
Nem a Magyar Honvédség állományából történõ felvétel
esetén elõzetesen a szem és látás vizsgálatot is el kell vé-
gezni a képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészség-
ügyi és biztonsági követelményeirõl szóló 50/1999.
(XI. 3.) EüM rendelet szerint.

A munkavállaló jogai és kötelezettségei

14. A munkavállaló köteles:
a) a munkahelyén biztonságos munkavégzésre alkalmas

állapotban megjelenni, és munkáját az egészséget nem ve-
szélyeztetõ és biztonságos munka végzésére vonatkozó
szabályok megtartásával végezni,

b) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos
állapotáról a tõle elvárható módon meggyõzõdni, azt ren-
deltetésének megfelelõen és a munkáltató utasítása szerint
használni, a számára meghatározott karbantartási feladato-
kat elvégezni,

c) a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem
veszélyeztetõ ruházatot viselni,

d) a munkaterületen a fegyelmet, a rendet, a tisztaságot
megtartani,

e) a munkája biztonságos elvégzéshez szükséges isme-
reteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkal-
mazni,
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f) a veszélyt jelentõ rendellenességet, üzemzavart, tõle
elvárhatóan megszüntetni, vagy erre a felettesétõl intézke-
dést kérni,

g) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni, il-
letve a sérültnek szükséges segítséget adni.

15. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavég-
zést, ha azzal életét, egészségét, vagy testi épségét közvet-
lenül, vagy súlyosan veszélyeztetné.

16. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne az utasítás teljesí-
tését meg kell tagadnia. Ilyen veszélyeztetésnek minõsül
különösen a szükséges védõeszközök, védõberendezések
mûködésképtelensége, illetve hiánya.

Az együttmûködõ szervek

17. A HM IÜ kijelölt szervezeti egysége a HM objektu-
mok vonatkozásában

a) biztosítja a munkavégzés körülményeihez igazodó,
illetve az azzal összefüggõ veszélyek figyelembevételével
a megfelelõ elhelyezési feltételeket, gondoskodik a szük-
séges jelzések és feliratok elhelyezésérõl, pótlásáról,

b) a fejlesztési tervek elkészítésénél, különösen beruhá-
zás, felújítás esetén a munkavédelmi követelmények érvé-
nyesítése érdekében kikéri a munkavédelmi megbízott vé-
leményét,

c) új létesítmények, illetve építmények, technológiák,
munkahelyek átalakítása, felújítása, továbbá a munkaesz-
közök újraindítása, áttelepítése esetén alkalmazza a Ma-
gyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi követelmé-
nyekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) 11–12. §-okban foglaltakat,

d) a HM IÜ által beszerzett eszközök üzembe helyezés
elõtt intézkedik a munkavédelmi szempontok alapján tör-
ténõ üzembe helyezésre, illetve biztosítja a hozzá szüksé-
ges okmányokat, bizonylatokat.

18. Az MH TD munkavédelmi szakfeladatot ellátó szemé-
lyei az MH TD szervezeti munkavédelmi szabályzatában
meghatározott módon és gyakorisággal ellenõrzik az MH TD
állományába tartozó és a HM objektumok területén szolgálati
vagy munkatevékenységet végzõ szervezeti elemek munka-
biztonsági és munkaegészségügyi feltételeit.

Az elõzetes, idõszakos és a soron kívüli
orvosi vizsgálatok rendje

19. A munkáltató a 20–23. pontokban írtak szerint elõ-
zetes orvosi vizsgálat, idõszakos orvosi vizsgálat, illetve
soron kívüli orvosi vizsgálat céljából köteles a munkavál-
lalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosához be-
utalni. A beutaló mintáját a munkaköri, szakmai, illetve

személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és vé-
leményezésérõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
(a továbbiakban: NM rendelet) 14. számú melléklete tar-
talmazza.

20. Az elõzetes orvosi vizsgálatra történõ beutalás
kötelezõ:

a) a munkavégzés megkezdését megelõzõen a munka-
vállaló kinevezése elõtt,

b) munkakör megváltozása elõtt, ha a munkavállaló fi-
zikai munkát végez, vagy fiatal, vagy nem fizikai munka-
körben foglalkoztatott munkavállaló a korábbinál na-
gyobb illetve eltérõ jellegû megterhelésnek lesz kitéve,

c) kéthetes idõtartamot meghaladó külföldi munkavég-
zés megkezdése elõtt.

21. Elõzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot
kell végezni közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszerrel
dolgozók (például: büfé, étkezde személyzete) esetében.

22. Idõszakos orvosi vizsgálatokra kell beutalni
a) az idõsödõ (50 év feletti) munkavállalót évente,
b) fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörökben dol-

gozót 40 éves korig háromévenként, 40–50 életév között
kétévenként, 50 év felett évenként,

c) az NM rendelet szerint meghatározott fizikai, kémiai
kóroki tényezõknek kitett munkavállalót, az NM rendelet-
ben meghatározott gyakorisággal,

d) fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalót
kétévente,

e) pszichoszociális kóroki tényezõk hatásának kitett
munkavállalót évente,

f) korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkozta-
tott munkavállalót évente,

g) biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalót
évente,

k) katonát 30. életévig háromévente, 40. életévig két-
évente, 40. életév betöltése után évente, illetve egy évet
meghaladó külszolgálat teljesítése esetén évente.

23. A soron kívüli orvosi vizsgálatra történõ beutalás
kötelezõ:

a) ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan válto-
zás következett be, amely feltehetõen alkalmatlanná teszi
az adott munkakör egészséget nem veszélyeztetõ és
biztonságos ellátására,

b) ha az NM rendelet szerinti „Egészségügyi Nyilatko-
zat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott
felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztar-
tásban élõkön,

c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozí-
ció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlõdõ munkabaleset
elõfordulását követõen,

d) a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén,
amely feltehetõen munkahelyi okokra vezethetõ vissza, il-
letve 30 napos keresõképtelenséget követõen, valamint a
biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egész-
ségének védelmérõl szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
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szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezõk ha-
tásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó
keresõképtelenséget követõen,

e) ha a munkavállaló elõre nem várt esemény során ex-
pozíciót szenved,

f) ha a munkavállaló munkavégzése nem egészségi ok
miatt (például: GYES, GYED, házastárs külföldi szolgá-
latteljesítése miatti távollét, rendelkezési állomány) 6 hó-
napot meghaladóan szünetel.

24. Soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményezhet
foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, illetve keze-
lõorvos Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat,
illetve a Magyar Honvédség Közegészségügyi és Járvány-
ügyi Szolgálat tisztiorvosa, valamint a munkavállaló.

A munkavédelmi vizsgáztatás és oktatás rendje

25. A HM állományából munkavédelmi vizsgát köteles
tenni a fõosztályvezetõ és a titkárságvezetõ. A vizsgabi-
zottság elnöke a HM jogi szakállamtitkára, tagjai a munka-
védelmi megbízott és a HM Központi Ellenõrzési és Ható-
sági Hivatal munkavédelmi hatósági osztályvezetõje.

26. Az R. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a HM sze-
mélyi állományát – az összes munkakörre vonatkozóan –
évente egy alkalommal kell eseti munkavédelmi oktatás-
ban részesíteni.

27. Az eseti munkavédelmi oktatás keretében ismertetni
kell az elõzõ munkavédelmi oktatást követõen

a) hatályba lépett munkavédelmet érintõ és a HM sze-
mélyi állományára vonatkozó jogszabályokat, illetve bel-
sõ rendelkezéseket, valamint

b) a honvédelmi tárcánál bekövetkezett súlyos balesetek
okait és a megelõzés érdekében tett intézkedéseket.

28. Az Mvt. 55. §-ának (1) bekezdésese a) pontja sze-
rinti munkavédelmi oktatás keretében ismertetni kell

a) a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos jo-
gait, kötelességeit,

b) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos mun-
kavégzéshez szükséges munkabiztonsági ismereteket,

c) a balesetek jelentésével, kivizsgálásával és a balese-
tek minõsítésével kapcsolatos eljárás rendjét,

d) az elsõsegélynyújtás, az orvosi ellátás rendjét, szabá-
lyait, és hogy a munkáltató munkavédelmi feladatait ki
látja el.

29. A munkavállaló a munkába állás során, a munka-
végzés megkezdése elõtt, az oktatási naplóban nyilatkozni
köteles arról, hogy a 1. melléklet szerinti munkavédelmi
oktatási anyagot és e szabályzatot megismerte.

30. A munkavédelmi oktatás megszervezésért a fõosz-
tályvezetõ és a titkárságvezetõ a felelõs. A munkavédelmi
oktatást a munkavédelmi megbízott tartja.

31. A munkavédelmi oktatás során a munkavédelmi
megbízott köteles meggyõzõdni arról, hogy, hogy az okta-
táson résztvevõ munkavállalók ismerik-e a munkavégzés-
hez szükséges munkavédelmi szabályokat.

32. A munkavédelmi oktatásról és az ismeretek ellenõr-
zésének eredményérõl a munkavédelmi megbízott nyil-
vántartást vezet, amelyet a munkavédelmi okmányok kö-
zött tárol.

A védõeszköz ellátás rendje

33. A végrehajtott kockázat értékelés alapján a HM sze-
mélyi állománya számára a napi munkavégzéshez védõ-
eszköz nem szükséges. Az éleslátást biztosító eszközök
beszerzése és használata vonatkozásában a Honvédelmi
Minisztérium képernyõ elõtt munkát végzõ állománya
éleslátást biztosító eszközzel történõ ellátásáról szóló
138/2005. HM KÁT intézkedésben meghatározottak sze-
rint kell eljárni.

34. A lõgyakorlatokon résztvevõ állomány zajvédõ esz-
közökkel történõ ellátásáról a lõgyakorlatot szervezõ elöl-
járó köteles gondoskodni. A feladat végrehajtását megelõ-
zõen a zajvédõ eszközök használatáról oktatást kell tarta-
ni, ellenõrizni kell a védõeszközök meglétét és megfelelõ-
ségét.

A munkavégzésre vonatkozó szabályok

35. A munkát tervezõ és irányító munkavállaló tervezi,
illetve felügyeli a szervezett munkavégzés munkavédel-
mét, gondoskodik arról, hogy a munkavégzés az abban
résztvevõk egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
A munkavégzés helyén kívüli feladat végrehajtása esetén
gondoskodik az elsõsegélynyújtás személyi- és tárgyi fel-
tételeirõl.

36. A munkatevékenység biztonságos végrehajtására
alkalmasnak kell tekinteni azt a munkavállalót, aki rendel-
kezik a munkavégzéshez szükséges szakmai és munkavé-
delmi ismeretekkel, kellõen kipihent, és nem áll alkohol,
gyógyszer, vagy kábítószer hatása alatt.

37. A HM I. objektumban elhelyezett körforgó fülkéjé-
ben legfeljebb 2 fõ tartózkodhat. A fülkébe 1 m-nél
hosszabb tárgyakkal (például: létrával, nagyméretû bõ-
rönddel) beszállni tilos. A fülke lezáró kötelet kikapcsolni
tilos. A kötél felhelyezése, illetve a jelzõcsengõ megszóla-
lása után a körforgót a legközelebbi szinten el kell hagyni.

38. A HM objektumokba történõ belépés rendjét, az
anyagszállítás szabályait az illetékes objektumparancsnok
szabályozza.

39. Az Mvt. 38. § (2) bekezdése, és a dohányzásról, a
dohányzó helyek kijelölésérõl és a dohánytermékek for-
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galmazásáról szóló 14/1999. (X. 27.) HM rendelet alapján
dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyeken, illetve a
megjelölt irodákban szabad.

40. Más szervezet objektumában (területén) szerveze-
tett munkavégzés keretében munkát végzõ munkavállaló
köteles a munkáltatója munkavédelmi rendszabályain túl-
menõen a munkavégzés helye szerinti munkavédelmi
rendszabályokat is betartani.

A munkavédelmi eljárások rendje

41. A HM objektumok területén található és egyik hasz-
náló honvédelmi szervezet kizárólagos használatában sem
lévõ létesítmény, építmény, technológia munkavédelmi
kockázat elemzését az MH TD munkavédelmi szakfelada-
tot ellátó személyei az objektumparancsnok munkabizton-
sági szakfeladatot ellátó szakemberének közremûködésé-
vel és az üzemeltetõ szervezet képviselõjének bevonásával
végzik el. Az elemzés végrehajtását követõen – az objek-
tumparancsnok egyidejû tájékoztatása mellett – javaslatot
tesznek az MH TD parancsnokának a kockázatok kezelé-
sére.

42. A HM I. objektum berendezéseinek idõszakos ellen-
õrzését az MH TD biztosítja és tartja nyilván.

43. A HM által kizárólagosan használt veszélyes mun-
kaeszköz munkavédelmi szempontú elõzetes vizsgálatát a
fõosztályvezetõ és a titkárságvezetõ kezdeményezi.

44. Új munkahely létesítése, munkaeszköz tervezett
használatbavételi idõpontjáról, helyérõl, az eszköz típusá-
ról, a kijelölt szakmai vezetõ személyérõl és elérhetõségé-
rõl, a fõosztályvezetõ és a titkárságvezetõ tájékoztatja a
HM jogi szakállamtitkárának titkárságát.

45. A HM jogi szakállamtitkár titkárságvezetõjének in-
tézkedése alapján a munkavédelmi megbízott – az új mun-
kahely berendezései, illetve az új munkaeszköz kezelésé-
ért felelõs szerv vezetõje által kijelölt személy bevonásá-
val – végrehajtja a munkavédelmi szempontú elõzetes
vizsgálatot és a kockázat értékelését.

46. Az üzemeltetési dokumentáció egy-egy példányát
csatolni kell az átadási dokumentációhoz, illetve munka-
védelmi okmányokhoz, egy további példányát az MH
TD-nak kell megküldeni.

47. A végrehajtott munkavédelmi szempontú vizsgálat
alapján, a HM jogi szakállamtitkára kiadja, illetve megta-
gadja az új munkahely, munkaeszköz használatba vételi
engedélyét. A munkavédelmi használatbavételi engedély
egy-egy példányát a munkahelyen, illetve a munkavédel-
mi okmányok között kell tárolni.

Az idõszakos biztonsági felülvizsgálat

48. A HM objektumok területén mûködõ berendezések
a) idõszakos biztonsági felülvizsgálatának végrehajtá-

sáról az MH TD,
b) ellenõrzésérõl az illetékes objektumparancsok

gondoskodik.

Munkavédelmi ellenõrzés

49. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltéte-
leinek meglétét, az annak javítására tett intézkedések haté-
konyságát, a munkavédelmi elõírások végrehajtását a
munkáltató munkavédelmi ellenõrzés keretében vizsgálja
meg.

50. A HM-ben folyó munkavédelmi tevékenység ellen-
õrzése céljából az objektum munkavédelmi szemléjével
egyidejûleg munkavédelmi szemlét kell tartani, amelynek
során ellenõrizni kell

a) az elhelyezési és egyéb létesítmények, technológiák,
munka- és technikai eszközök állapotát,

b) a munkavédelmi okmányokat.

51. A munkavédelmi szemlebizottság tagjai:
a) a HM jogi szakállamtitkára és az objektumparancs-

nok által kijelölt személyek,
b) az objektumot üzemeltetõ szervezet képviselõje,
c) a munkavédelmi megbízott.

52. A munkavédelmi szemle során feltárt hiányosságok
megszüntetésére a munkáltató intézkedik.

53. A munkavédelmi szemlérõl készült iratokat öt évig
kell megõrizni, és a munkavédelmi okmányok között kell
tárolni.

A balesetek kivizsgálása, nyilvántartása

54. A balesetek bejelentésével, kivizsgálásával és nyil-
vántartásával kapcsolatos feladatokat

a) a munkabalesetek tekintetében a honvédelmi ágazat-
ban bekövetkezett balesetek bejelentésérõl, kivizsgálásá-
ról és nyilvántartásáról szóló a 18/2003. (V. 7) HM rende-
let alapján,

b) a munkába vagy onnan a lakásra, szálásra menet köz-
ben bekövetkezett üzemi (úti) balesetek tekintetében az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõírásai szerint
kell végrehajtani.

55. A munkabaleset kivizsgálása során fel kell tárni az
azt kiváltó, és közreható tárgyi, szervezési, illetve szemé-
lyi okokat és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a ha-
sonló munkabaleset megelõzésére.
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56. Minden olyan személyi sérüléssel járó munkabal-
esetet, amely a munkavállalót érte haladéktalanul jelenteni
kell a munkahelyi vezetõ útján a fõosztályvezetõnek és a
titkárságvezetõnek. A jelentéssel egyidejûleg – közvetle-
nül, vagy a HM jogi szakállamtitkár titkárságvezetõje út-
ján – értesíteni kell a munkavédelmi megbízottat is. A bal-
esettel összefüggõ iratokat a fõosztályvezetõ és a titkár-
ságvezetõ köteles megküldeni a munkavédelmi megbízott
részére.

57. A munkáltató minden tudomására jutott balesetrõl a
munkavédelmi megbízott javaslata alapján megállapítja,
hogy a balesetet munkabalesetnek tekinti-e.

58. A halálos, súlyos életveszélyes sérüléssel járó bal-
esetek kivizsgálását végrehajtó bizottság tagjait a munkál-
tató jelöli ki. A bizottságban a munkavédelmi megbízott
részvételét biztosítani kell.

Az elsõsegélynyújtás biztosításának rendje

59. A sérült személyt az objektum orvosa részesíti elsõ-
segélyben. Különleges, azonnali beavatkozást igénylõ
esetekben (például: áramütésbõl, elesésbõl eredõ, vágásos
jellegû sérüléseknél) a balesetet észlelõ személy köteles a
rendelkezésre álló eszközök segítségével elsõsegélyt nyúj-
tani, az objektum orvosát, illetve a mentõket értesíteni.

60. Az elsõsegélyhelyet piktogrammal kell jelölni.

61. A Magyar Honvédség egészségügyi ellátási és utalt-
sági rendje alapján a kijelölt elsõsegélynyújtók oktatásá-
nak és vizsgáztatásának végrehajtásáért, valamint az elsõ-
segélynyújtó felszerelés biztosításáért az MH TD vezetõ
orvosa a felelõs.

62. A HM objektumokban kijelölt elsõsegélynyújtó he-
lyek listáját a 2. melléklet tartalmazza. Az elsõsegélynyúj-
tó helyeken elsõsegélynyújtó felszerelést kell elhelyezni.

63. Az elsõsegélynyújtó felszerelés használata során a
felszereléshez rendszeresítet füzetben dokumentálni kell a
használat idejét, okát, a felhasznált anyagokat és az elsõse-
gélynyújtó nevét.

A munkavégzésre alkalmas állapot ellenõrzése

64. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatát a munkál-
tató rendeli el.

65. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatához szüksé-
ges tárgyi feltételeket, különösen a szondát, az elektroni-
kus ellenõrzõ készüléket, a vérvételhez szükséges szabvá-
nyos vérmintatároló üvegcsét az MH TD egészségügyi
szolgálata biztosítja, továbbá gondoskodik a vérvétel vég-
rehajtásáról, a vérminta vérvizsgálatra akkreditált szerve-
zethez való eljuttatásáról.

66. A kábítószer hatása alatti állapot vizsgálatát a mun-
káltató kezdeményezése alapján – a Magyar Honvédség
jogi szolgálatához tartozó jogász közremûködésével – az
MH TD egészségügyi szolgálata végzi.

67. Az alkoholos befolyásoltság, illetve a kábítószer ha-
tása alatti állapot vizsgálatának eredményérõl az MH TD
egészségügyi szolgálata írásban tájékoztatja a vizsgálatot
kezdeményezõ munkáltatót.

A munkavédelmi képviselet

68. A munkavállalók, illetve képviselõik kezdeménye-
zése esetén a munkavédelmi képviselõ választásának fel-
tételeit a HM kabinetfõnöke biztosítja.

1. melléklet
a HM Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatához

Munkavédelmi oktatási anyag

(Munkába lépõknek)

A munkavállaló kötelezettségei

1. A munkavállaló köteles
a) a munkavédelmi oktatási anyagot, és a munkája biz-

tonságos végzéséhez szükséges szabályokat megismerni,
és a munkavégzés során betartani,

b) a munkahelyén a biztonságos munkavégzéshez szük-
séges állapotban megjelenni,

c) a munkavégzést esetlegesen befolyásoló állapotáról
(gyógyszer hatása, elõzetes jelentõs fizikai, pszichikai
megterhelés) közvetlen felettesének jelezni,

d) a számára kiadott egyéni védõfelszereléseket hasz-
nálni. (például: szemüveg, kesztyû zajos munkahelyen,
fültok), annak tisztítását a tõle elvárható módon végrehaj-
tani,

e) a munkahelyén a rendet, fegyelmet, tisztaságot fenn-
tartani,

f) a munkaeszközöket és berendezéseket a kezelési kar-
bantartási utasításoknak megfelelõen használni.

g) munkáját úgy végezni, hogy tevékenységével máso-
kat ne veszélyeztessen,

h) a tapasztalt rendellenességeket megszüntetni, vagy
arról közvetlen vezetõjét értesíteni.

i) a számára meghatározott orvosi vizsgálaton megje-
lenni,

j) minden balesetet, rosszullétet haladéktalanul jelente-
ni, a sérültnek segítséget nyújtani, a helyszínt biztosítani,

k) a HM Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatát megis-
merni,

l) munkavédelmi megbízottnál vezetett oktatási napló-
ban a munkavédelmi oktatási anyagban foglaltak megis-
merését aláírásával igazolni.
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2. Munkavégzés céljára kizárólag a munkáltató által
rendelkezésre bocsátott eszközök és szerszámok használ-
hatók. Más szervezet, vagy személy tulajdonában lévõ
eszköz behozatalára és használatára a fõosztályvezetõk
adhatnak engedélyt.

3. Saját tulajdonú ventilátor, hõsugárzó, kávéfõzõ hasz-
nálata tûz és munkavédelmi elõírások miatt tilos.

4. A munkavállaló az elsõ belépéskori orvosi vizsgálat
nélkül nem állhat munkába. Az ismételt orvosi vizsgálat
elmulasztásáért munkajogi felelõsséggel tartozik.

5. A munkavállaló a belsõ udvari parkoló télen elõfor-
duló esetenkénti síkosságára tekintettel fokozott figyelem-
mel köteles közlekedni.

6. Az óvatos, körültekintõ közlekedésre, a liftek szabá-
lyos használatára figyelemmel a körforgó használata során
2 fõnél több személy egy fülkébe nem léphet be, abban
nagyméretû csomagok és 1 m-nél hosszabb tárgyak nem
vihetõk.

7. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen, és a
megjelölt irodákban szabad. A dohányzási elõírások meg-
szegõi veszélyeztetik mások egészségét, ezzel szabálysér-
tést követnek el.

A munkavállaló jogai

1. A munkavállaló jogosult munkáltatójától a számára
elõírt munka és védõeszközök meglétét, és az egészséget
nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés minimális
feltételeit megkövetelni, azok hiányában a munkavégzést
megtagadni.

2. A külsõ munkavégzõk, bérlõk, egyéb szolgáltatók
munkavállalónak oktatásáról, a helyi szabályok ismerteté-
sérõl a velük szerzõdõ köteles gondoskodni, és annak
rendjérõl a szerzõdésben kell gondoskodni.

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1393

2. melléklet a HM Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatához

Elsõsegélynyújtó helyek

Épület/rész Elsõsegélynyújtó hely Telefon

H
M
I.

A épület

irodák orvosi rendelõ 22-828

kondicionáló terem földszint 3. ajtó 22-044

konyha, étterem fõszakácsi iroda 22-239

raktárak alagsori iroda 22-075

ügyvitel 295/b iroda 22-573

H
M
II.

4. számú épület
I. emelet

orvosi rendelõ 25-165

1. számú
épület konyha

fõszakácsi iroda 26-067



A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
63/2009. (HK 16.) HM KF

i n t é z k e d é s e
az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott
betegségek megelõzése érdekében szükséges

járványügyi intézkedésekrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, a
Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának kiadásáról szóló 82/2006. (MK 94.) HM uta-
sítás mellékleteként kiadott Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzata III. Fejezet 3. pontjá-
nak (3) bekezdésében meghatározott szakirányítási jogkö-
römben eljárva, figyelemmel a Magyar Honvédség felada-
tával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követel-
ményekrõl, azok ellátásának, valamint az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együtt-
mûködésének rendjérõl szóló 21/2003. (VI. 24.)
HM–ESzCsM együttes rendelet 5. § (4) bekezdés c) al-
pontjára, az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott
betegségek megelõzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekrõl a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe, fenntartói irányítása, továbbá felügyelete alá tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott humán
megbetegedés tünetei:

Az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott humán
megbetegedés gyanúja azon személyeknél merül fel, akik-
nél mind az általános, mind a légzõszervi tünetek közül
legalább egy jelen van.

2.1. Általános tünetek:
a) hõemelkedés vagy láz,
b) rossz közérzet,
c) fejfájás,
d) izomfájdalom.

2.2. Légzõszervi tünetek:
a) köhögés,
b) torokfájás,
c) légszomj.

3. A megbetegedés vagy annak gyanúja esetén teendõ
intézkedések:

3.1. Elkülönítés:
a) a kórházi ápolást nem igénylõ gyanús esetet tartózko-

dási helyén kell elkülöníteni a fertõzõképesség idõtarta-
mára, tüneteinek kezdetétõl számított legalább 7 napra,

b) a gyanús esetet, szükség esetén, erre a célra kijelölt
mentõgépkocsival/gépjármûvel kell szállítani,

c) nagyszámú beteg esetén a rendelõ váróhelyiségében
biztosítani kell az alkoholos kézfertõtlenítés lehetõségét
fertõtlenítõszer-adagolóból, valamint lábpedállal nyitható
hulladéktároló edényzetet a használt papír zsebkendõ biz-
tonságos elhelyezésére,

d) a beteg számára javasolt – az egészséges személyek-
kel való kapcsolattartás során – a rendszeres kézmosás,
köhögés, tüsszentés esetén orrának és szájának lefedése
egyszer használatos zsebkendõvel, és sebészi maszk alkal-
mazása az elsõ tünetek jelentkezésétõl számított legalább
7 napig,

e) a beteg környezetében tartózkodók számára is java-
solt a rendszeres kézmosás, az orr és száj maszkkal történõ
fedése,

f) az egészségügyi dolgozóknak alkalmazniuk kell a be-
tegség gyanújának megfelelõ egyéni védõfelszerelést
(maszk, álarc/szemüveg, kesztyû, védõruha).

3.2. Diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat:
Az MH egészségügyi szolgálata által diagnosztizált

megbetegedések esetén, indokolt esetben a MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazga-
tóság, Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-mikrobioló-
giai Osztályával elõzetesen egyeztetve vizsgálati anyag
küldhetõ.

3.3. Teendõk a beteg környezetében:
A beteg környezetében, a tünetes idõszakban folyama-

tos fertõtlenítést kell végezni; a beteg orr-torokváladéká-
val szennyezett tárgyakat naponta többször virucid hatású
felület-fertõtlenítõ szerrel kell kezelni.

3.4. Súlyos betegek kezelése:
a) A súlyos klinikai állapotú, vagy az influenza szem-

pontjából kockázati csoportba tartozó betegek kezelésére
neuraminidázgátló (Oseltamivir vagy Zamivir) antivirális
gyógyszert kell alkalmazni (a vírus a jelenlegi információk
szerint az amantadinra nem érzékeny), ha az más okok
miatt nem kontraindikált.

b) Egyebekben a beteg kezelését a szokásos módon kell
végezni.

3.5. Megelõzés:
a) Kerülni kell a zsúfoltságot, és különösen ügyelni kell

a személyi higiénés követelmények betartására (különö-
sen fontos a papír zsebkendõ használata tüsszentéskor, kö-
högéskor, szoros személyes kontaktus kerülése).

b) Kerülni kell továbbá a tömeges összejöveteleket.
A beteget és a környezetében élõ személyeket fel kell vilá-
gosítani a fertõzés terjedésének módjairól.

c) A betegek látogatása feltétlenül kerülendõ.
d) A betegellátás során az egészségügyi dolgozó – saját

védelme érdekében – az alábbi egyéni védõeszközöket
viselje:

da) maszk (lehetõség szerint FFP2 vagy ha az nem elér-
hetõ, akkor sebészi),
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db) védõköpeny (hosszú ujjú, lehetõség szerint egyszer
használatos, a nem egyszer használatos védõköpeny sze-
mélyre szóló, mûszakonként cserélendõ) vagy mûanyag
kötény (mellkast takaró, egyszer használatos),

dc) kesztyû (egyszer használatos, nem steril vizsgáló-
kesztyû),

dd) szemüveg (potenciálisan váladékfröccsenés veszé-
lyével járó tevékenység, pl. mintavétel esetén).

e) Az egyéni védõeszköz fel- és levételét, ezt követõ tá-
rolását és megsemmisítését a szakma szabályai szerint kell
végezni.

3.6. Fertõtlenítési eljárások:
A fertõzõ beteg tartózkodási helyén,valamint a fertõzõ

megbetegedésre gyanús személy környezetében a követ-
kezõ fertõtlenítõ eljárásokat kell végezni:

a) Kézfertõtlenítés: A beteg ellátása, ápolása elõtt, illet-
ve után higiénés kézfertõtlenítést kell végezni. A kézfer-
tõtlenítés kétféleképpen végezhetõ el: 1. Az ún. egyfázisú
szerek használata esetén a kéztisztítás és a kézfertõtlenítés
egy munkafázisban történik. A kezek megtörlésére egy-
szer használatos papír kéztörlõt kell alkalmazni. 2. Az al-
koholos kézfertõtlenítõ folyadékok/gélek valamint kézfer-
tõtlenítõ kendõk alkalmazása esetén a készítmény haszná-
lati utasításában feltüntetett alkalmazási paramétereket
kell betartani.

b) Váladékfertõtlenítés: A beteg váladékait (köpet,
torokváladék, hányadék stb.) váladékfelfogó edénybe
(hánytál, ágytál, gennytál) kell felfogni, majd a váladék
fertõtlenítését el kell végezni.

c) Textília-fertõtlenítés: A beteg által használt mosható
textíliákat (zsebkendõ, ágynemû, hálóruha, alsónemû, tö-
rülközõ stb.) külön, magas hõfokon kell mosni.

d) Mûszer-, eszközfertõtlenítés, fertõtlenítõ mosogatás:
A betegellátásnál, ápolásnál alkalmazott mûszerek, eszkö-
zök (beleértve az evõeszközt és ivóedényzetet is) fertõtle-
nítését, tisztítását, így a fertõtlenítõ mosogatást is lehetõ-
leg elkülönített helyen, vagy helyiségben kell végezni,
ahol a fertõzõ anyag, illetve a fertõtlenítõ oldat szóródása,
széthurcolása megakadályozható. A fertõtlenítéshez eb-
ben az esetben is virucid hatású készítményeket kell alkal-
mazni.

e) Felületfertõtlenítés, fertõtlenítõ takarítás:
A fertõzõ beteg környezetében csak ún. „nedves” taka-

rítást szabad alkalmazni (felmosás, lemosás, nedves letör-
lés stb.).

f) A fertõzõ beteget szállító jármû (mentõautó) fertõtle-
nítése.

A fertõzõ beteg szállítása után a jármûvet, valamint a
szállításnál használt hordágyat, takarót, egyéb felszerelési
tárgyakat – a betegszállító és kísérõ személyzet ruháját is –
fertõtleníteni kell. A jármû belsõ terét ún. lemosásos, vagy
permetezéses módszerrel, a felszerelési tárgyakat felület-,
az eszközöket eszközfertõtlenítõ szer alkalmazásával, be-
áztatásos, vagy letörléses módszerrel, míg a textíliákat be-
áztatásos módszerrel, virucid hatású készítmény alkalma-
zásával kell fertõtleníteni.

4. Felkérem a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõ-
igazgatóit, valamint a katonai fõügyészt jelen intézkedés-
ben foglaltak alkalmazására.

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

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. október 5.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
64/2009. (HK 16.) HM KF

i n t é z k e d é s e
a pandémiás influenza vakcina (Fluval P)

alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, a
Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának kiadásáról szóló 82/2006 (MK 94.) HM utasí-
tás mellékleteként kiadott Honvédelmi Minisztérium Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata III. Fejezet 3. pontjának
(3) bekezdésében meghatározott szakirányítási jogköröm-
ben eljárva, figyelemmel a Magyar Honvédség feladatával
kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelmé-
nyekrõl, azok ellátásának, valamint az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésé-
nek rendjérõl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESzCsM
együttes rendelet 3. § (2) bekezdésének a) alpontjára – a
pandémiás influenza vakcina (Fluval P) alkalmazásáról a
következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe, fenntartói irányítása, továbbá felügyelete alá tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. A pandémiás influenza védõoltás (Fluval P) a teljes
személyi állományt részére térítésmentesen biztosított.

3. A parancsnoki illetve vezetõ állomány biztosítja alá-
rendeltjei számára a Fluval P vakcinával történõ immuni-
záció lehetõségét.

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1395



4. A védõoltások végrehajtását az egészségügyi kocká-
zati tényezõk valamint a szolgálatellátás folyamatosságá-
nak figyelembe vételével kell ütemezni.

5. A védõoltások végrehajtásánál elõnyben kell része-
síteni:

a) krónikus betegségben szenvedõket (légzõszervi bete-
gek, asztmások, szív- és érrendszeri betegek), daganatos
betegeket, illetve krónikus máj- és vesebetegeket, terhese-
ket (második-harmadik trimeszterben),

b) az MH egészségügyi szolgálatának teljes szakállo-
mányát,

c) a HM Állami Egészségügyi Központ teljes egészség-
ügyi szakállományát,

d) az MH közép- és felsõfokú oktatási intézményeinek
teljes oktatói és hallgatói állományát,

e) a külföldön szolgálatot teljesítõ vagy 2010. március
31. elõtt külföldi szolgálatát megkezdett teljes személyi
állományt,

f) a járványügyi érdekbõl kijelölt állományt: a parancs-
nokok által meghatározott, a szolgálatellátás szempontjá-
ból kulcsfontosságúnak ítélt beosztásokban szolgáló sze-
mélyek, valamint az egészségügyi szolgálatok által jár-
ványügyi okból kijelölt állomány.

6. A védõoltásokat az utaltsági rend szerint a csa-
pat-egészségügyi szolgálatok hajtják végre. A védõoltá-
sok végrehajtásáért a csapat-egészségügyi szolgálat veze-
tõ orvosa a felelõs.

7. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
vezetõ állományú tagjai egészségi szûrõvizsgálatának és fizi-
kai állapotfelmérésének végrehajtásáról szóló 13/2006. (HK
5.) HM utasítás 2. §-a szerinti vezetõ állományú katona, köz-
alkalmazott, köztisztviselõ, valamint a felkészülõ állomány
védõoltásait az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ Preventív Igazgatóság, Közegészségügyi Intézet
Oltóközpontja szervezi meg és hajtja végre.

8. A külföldi misszióban (mûveleti területen) szolgála-
tot teljesítõk oltását az MH Mûveleti Központtal együtt-
mûködve az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ szervezi meg és hajtja végre.

9. Az oltóanyag szétosztását az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság,
Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-mikrobiológiai
Osztálya szervezi meg és bonyolítja le. Az egészségügyi
szolgálatok az utaltsági rend figyelembe vételével 2009.

október 5-ig küldik meg oltóanyagigényüket az MH Dr.
Radó György Honvéd Egészségügyi Központ részére. Az
oltóanyag átvételének lehetõségérõl az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazga-
tóság, Közegészségügyi Intézet értesíti az alakulatokat.

10. Az oltóanyagot a felhasználásig hûtõszekrényben
+2 – +8 Celsius-fok hõmérsékleten, fénytõl védve kell tá-
rolni és szállítani. Az oltóanyag lefagyasztása tilos.

11. Az egészségügyi szolgálatok a mellékletben szerep-
lõ minta szerint kötelesek nyilvántartani az oltottakat. Az
oltás végrehajtását az egyéni egészségügyi dokumentáció-
ba is (nemzetközi oltási igazolvány, egészségügyi könyv,
egészségügyi karton, számítógépes adatbázis) be kell je-
gyezni, annak érdekében, hogy az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár által a térítésmentességi jogosultságra és a
felhasználásra elrendelt ellenõrzés bármikor elvégezhetõ
legyen.

12. Az oltások végrehajtását a lezárt Pandémiás influen-
za elleni védõoltások nyilvántartása táblázat másolatának
megküldésével az oltások végrehajtását követõen azonnal,
de legkésõbb az oltóanyag kézhezvételét követõ három hé-
ten belül kell jelenteni az MH Közegészségügyi-Járvány-
ügyi Szolgálat honvéd-tiszti fõorvosa részére.

13. Az oltást követõ reakciókat és mellékhatásokat, va-
lamint oltási baleseteket súlyos esetben azonnal, egyéb
esetben az oltások végrehajtását követõen jelenteni kell az
MH Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat honvéd-tisz-
ti fõorvosa részére [HM tel./fax 57-233/223-84, tel./fax
(06-1) 282-8216/280-1435, mobil (06-30) 815-0869].

14. Felkérem a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
fõigazgatóit, valamint a katonai fõügyészt jelen intézke-
désben foglaltak alkalmazására.

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

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. október 5.
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Melléklet a 64/2009. (HK 16.) HM KF intézkedéshez

Pandémiás influenza elleni védõoltások nyilvántartása

Oltóhely:

Oltóorvos neve: ..............................................................................................................................................................

Fsz. Név Rf. Születési dátum TAJ
Nemzetközi oltási
igazolvány száma

Oltóanyag
törzsszáma

Oltás ideje

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
65/2009. (HK 16.) HM KF

i n t é z k e d é s e
a 2009/2010. évi influenzaszezonra történõ

felkészülésrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, a Hon-
védelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tának kiadásáról szóló 82/2006 (MK 94.) HM utasítás mel-
lékleteként kiadott Honvédelmi Minisztérium Szervezeti
és Mûködési Szabályzata III. Fejezet 3. pontjának (3) be-
kezdésében meghatározott szakirányítási jogkörömben el-
járva, figyelemmel a Magyar Honvédség feladatával kap-
csolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl,
azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének rendjé-
rõl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESzCsM együttes rende-
let 3. § (2) bekezdésének a) alpontjára, a 2009/2010. évi
influenza szezonra történõ felkészülésrõl a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe, fenntartói irányítása, továbbá felügyelete alá tartozó

szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a további-
akban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. A felsõ légúti fertõzõ megbetegedések halmozódásá-
nak és az influenzajárványok megelõzésére az MH szemé-
lyi állománya körében 2009. évben is mód nyílik a specifi-
kus immunprofilaxis alkalmazására térítésmentes védõol-
tási kampány bevezetésével.

3. Az MH-nál szezonális influenza elleni védõoltásban
részesíthetõ elsõsorban:

a) az MH egészségügyi szolgálatának teljes szakállomá-
nya,

b) a HM Állami Egészségügyi Központ teljes egészség-
ügyi szakállománya,

c) az MH közép- és felsõfokú oktatási intézményeinek
teljes oktatói és hallgatói állománya,

d) a külföldön szolgálatot teljesítõ vagy 2010. március
31. elõtt külföldi szolgálatát megkezdett teljes személyi ál-
lomány,

e) a járványügyi érdekbõl kijelölt állomány: a parancs-
nokok által meghatározott, a szolgálatellátás szempontjá-
ból kulcsfontosságúnak ítélt beosztásokban szolgáló sze-
mélyek, valamint az egészségügyi szolgálatok által jár-
ványügyi okból kijelölt állomány.



4. Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által térítésmen-
tesen rendelkezésre bocsátott oltóanyag a Fluval AB inak-
tivált trivalens influenza elleni oltóanyag. Az immunizálás
egyszeri oltással történik, intramuszkulárisan adandó del-
taizomba, az oltóanyaghoz mellékelt tájékoztató szerint.

5. Az oltóanyagot a felhasználásig hûtõszekrényben
+2 – +8 Celsius-fok hõmérsékleten, fénytõl védve kell tá-
rolni. Az oltóanyag lefagyasztása, továbbá a korábbi év-
ben kiadott maradék oltóanyag felhasználása tilos.

6. Az oltóanyag szétosztását az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság,
Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-mikrobiológiai
Osztálya (a továbbiakban: Járványügyi Osztály) szervezi
meg és bonyolítja le. Az egészségügyi szolgálatoknak
2009. október 16-ig meg kell küldeniük oltóanyagigényü-
ket az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont részére. Az oltóanyag átvételének lehetõségérõl az
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
Preventív Igazgatóság, Közegészségügyi Intézet értesíti az
alakulatokat.

7. A felhasználásra nem került oltóanyagokat 2010. ja-
nuár 8-ig, a tárolási és szállítási elõírások betartásával a
Járványügyi Osztály Oltóközpontja részére vissza kell
küldeni.

8. Azok az alakulatok és szervezetek, amelyek bármely
okból a kiutalás keretében nem kapták meg a teljes igé-
nyelt mennyiséget, illetve ahol új oltási igény merült fel
2010. január 8-ig pótlólagos oltóanyag igényléssel élhet-
nek, melynek fedezete az Oltóközpontba visszaszállított,
felhasználásra nem került oltóanyag.

9. Az egészségügyi szolgálatok az 1. számú melléklet
szerint kötelesek nyilvántartani az oltottakat. Az oltás vég-
rehajtását az egyéni egészségügyi dokumentációba is
(nemzetközi oltási igazolvány, egészségügyi könyv,
egészségügyi karton, számítógépes adatbázis) be kell je-
gyezni, annak érdekében, hogy az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár által a térítésmentességi jogosultságra és a
felhasználásra elrendelt ellenõrzés bármikor elvégezhetõ
legyen.

10 A külföldi szolgálatra felkészülõ állományok influ-
enza elleni védõoltását a célterületre elõírt alapimmunizá-
ciós oltásokkal együtt a Járványügyi Osztály Oltóközpont-
ja végzi.

11. Az egészségügyi szolgálatok az oltások végrehajtá-
sát az 1. számú melléklet másolatának megküldésével
2010. március 12-ig jelentik az MH Közegészségügyi-Jár-
ványügyi Szolgálat (a továbbiakban: MH KJSZ) honvéd-
tiszti fõorvosa részére.

12. Az MH KJSZ soron kívül ellenõrzheti az egészség-
ügyi szolgálatoknál az oltóanyagok tárolását, az oltások
végrehajtását és ezek dokumentációját.

13. A járványügyi helyzet alakulásának figyelemmel kí-
sérése és aktuális értékelése érdekében a járványügyi je-
lentõszolgálat folytatólagos mûködtetését rendelem el a
következõ szervezeteknél:

a) MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj,
b) MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
c) MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
d) MH 25. Klapka György Lövészdandár,
e) MH 25/88 Könnyû Vegyes Zászlóalj,
f) MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti

Zászlóalj,
g) MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj,
h) MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred,
i) MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred,
j) MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis,
k) MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred,
l) MH 86. Szolnok Helikopter Bázis,
m) MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj,
n) MH Támogató Dandár,
o) MH Központi Kiképzõ Bázis, Szentendre.

14. Az adatszolgáltatásra kötelezetteknek hetente, hét-
fõn 14.00 óráig kell regisztrálniuk és jelenteniük az MH
KJSZ [HM tel./fax: 57-233/223-84, tel./fax: (06-1)
282-8216], valamint a kerületi/kistérségi ÁNTSZ számára
a rendelésen megjelent összes influenzaszerû megbetege-
dést.

15. Az influenzaszerû megbetegedés gyanúja azon sze-
mélyeknél merül fel, akiknél a tünetek hirtelen megjelené-
se és a következõ négy általános tünet legalább egyike, il-
letve a következõ három légzõszervi tünet legalább egyike
fennáll.

a) Általános tünetek:
1. hõemelkedés vagy láz,
2. rossz közérzet,
3. fejfájás,
4. izomfájdalom.
b) Légzõszervi tünetek:
1. köhögés,
2. torokfájás,
3. légszomj.

16. A jelentést a kerületi/kistérségi ÁNTSZ felé a 2. szá-
mú melléklet szerint formában, az MH KJSZ felé a 3. szá-
mú melléklet szerinti formában kell megküldeni.

17. Az influenza figyelõszolgálat mûködtetésével pár-
huzamosan, a 13. pontban meghatározott alakulatok
egészségügyi szolgálatai az influenzaszerû tünetekkel je-
lentkezõ betegektõl vizsgálati anyagot küldenek – a minta-
vételi csomaghoz mellékelt tájékoztatóban meghatározot-
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tak szerint – az Országos Epidemiológiai Központ Légúti
vírus osztályára (a továbbiakban: OEK). A vizsgálati
anyagok OEK-be történõ beszállítását futárszolgálat végzi
heti rendszerességgel. Az eredményeket az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazga-
tóság Közegészségügyi Intézet, Járványügyi Osztálya
kapja meg majd továbbítja az alakulatok felé.

18 A vizsgálati anyag vételéhez szükséges mintavételi
csomagot az érintett alakulatok az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság,
Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-mikrobiológiai
Osztályától vételezik fel [1097 Budapest, Gyáli út 17–19.,
HM tel./fax: 57-233/223-84, tel./fax: (06-1) 282-8216].

19. A mintavételi csomagot hûtve kell szállítani és a
felhasználás helyén tárolni, a levett mintát a szállításig
+4 – +8 °C-on kell tárolni.

20. Felkérem a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
fõigazgatóit, valamint a katonai fõügyészt jelen intézke-
désben foglaltak alkalmazására.

21. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,*
ezzel egyidejûleg az influenzaszezonra történõ felkészü-
lésrõl szóló, 1196/2008. (HK 17.) MH KJSZ HTF MH
KJSZ honvéd-tisztifõorvosi intézkedés, valamint annak
módosításáról szóló 372/2009. (HK 9.) MH KJSZ HTF
intézkedés hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. október 5.
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1. számú melléklet a 65/2009. (HK 16.) HM KF intézkedéshez

Influenza elleni védõoltások nyilvántartása a 2009/2010. évi influenzaszezonban

Oltóhely: ………………………………..

Fsz. Név Rf. Születési dátum
Nemzetközi oltási
igazolvány száma

Oltási indikáció* Oltás ideje Oltóorvos neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* Amennyiben a járványügyi érdekbõl elvégzett oltási indikáción túl van egyéb veszélyeztetõ körülmény, ennek feltüntetése: egészségügyi dolgozó, egész-
ségügyi intézményben tartósan ápolt személy, krónikus légzõszervi betegség, szív-, érrendszeri betegség, krónikus vesebetegség, diabetes, egyéb anyagcsere-
betegség, betegség vagy orvosi kezelés miatt csökkent immunitású személyek.



2. számú melléklet a 65/2009. (HK 16.) HM KF intézkedéshez

Influenzaszerû megbetegedések nyilvántartása a 2009/2010. évi influenzaszezonban

Jelentéstevõ alakulat: ………………………

Influenzaszerû tünetekkel jelentkezõk korcsoportos (év) bontásban

Jelentési hét Betegforgalom 15–24 25–34 35–59 >=60

3. számú melléklet a 65/2009. (HK 16.) HM KF intézkedéshez

Influenzaszerû megbetegedések és oltottság nyilvántartása a 2009/2010. évi influenzaszezonban

Jelentéstevõ alakulat: ………………………

Influenzaszerû tünetekkel jelentkezõk korcsoportos (év) bontásban

Jelentési hét Betegforgalom
15–24 25–34 35–59 >=60

Sz P Sz/P ∅ Sz P Sz/P ∅ Sz P Sz/P ∅ Sz P Sz/P ∅

Jelmagyarázat:
Sz: Szezonális oltóanyaggal lett oltva
Sz/P: Mindkét oltóanyaggal lett oltva
P: Pandémiás H1N1 oltóanyaggal lett oltva
∅: Egyik oltóanyaggal sem lett oltva
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A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

66/2009. (HK 16.) 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. október havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

67/2009. (HK 16.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

HM utasításban szabályozott feladatok
végrehajtására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, illetve a
101. § (4) bekezdése alapján a Honvédelmi Minisztérium
Kommunikációs és Toborzó Fõosztály feladatkörének
módosítását érintõ szervezeti változásokról szóló 82/2009.
(HÉ 49.) HM utasításban foglaltak végrehajtására az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Tervezési és Ko-
ordinációs Fõosztály (a továbbiakban: a HM TKF), a HM
Kommunikációs és Toborzó Fõosztály (a továbbiakban:
HM KTF), a HM Személyzeti Fõosztály (HM SZEF), a
HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM
IÜ), az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD),
valamint a szervezeti változásokból adódó feladatok vég-
rehajtásában részt vevõ és abban érintett HM szervekre.

2. A HM KTF vezetõje intézkedik a HM KTF anyagi,
technikai eszközei nyilvántartásának pontosítására, a lel-
tározás végrehajtására és a jegyzõkönyvek átadására a HM
TKF, a HM SZEF, HM IÜ Anyagi-Koordinációs Osztály
(a továbbiakban: HM IÜ AKO) és az MH TD 1. objektum
Üzemeltetõ Osztály részére, a feladat végrehajtásának ha-
tárideje: 2009. szeptember 30.

a) A leltározás során kerüljön bemutatásra minden
anyag és eszköz oly módon, hogy minden esetben rögzíte-
ni kell az egyedi azonosítókat (HETK szám), gyári szá-
mokat.

b) A leltározás során feltárt felesleg és a hiány nyilván-
tartási rendezéséért a HM KTF anyagnem-felelõsei felel-
nek.

c) A szükséges káreljárásokat olyan számvetéssel kell
rendezni, hogy azok a személyi mozgásokat megelõzõen
megvalósuljanak. A káreljárások lefolytatásáért a HM
KTF fõosztályvezetõje felelõs.

d) A feleslegessé váló anyagokat az MH TD 1. objek-
tum Üzemeltetõ Osztály, a HM-I. objektumban megürese-
dett irodákat a HM IÜ AKO részére kell le-, illetve átadni.

e) A HM KTF állományából a HM SZEF állományába
kerülõ és a Zách utcai objektumban elhelyezésre kerülõ
személyi állomány részére kizárólag a számukra biz-
tosított asztali számítógép konfiguráció átvitelét engedé-
lyezzük.

f) .Az egyes (szak)anyagok elszámolását és a HM
KTF-tõl távozók anyagi elszámoltatását a Honvédelmi
Minisztérium, mint intézmény 2009. évi gazdálkodásáról
szóló 22/2009. (HK 7.) HM kabinetfõnöki intézkedésben
foglaltaknak megfelelõen kell végrehajtani.

3. A személyügyi igazgatási eljárások lefolytatását kö-
vetõen HM TKF, a HM SZEF és a 2009. október 1-jével
létrejövõ HM Kommunikációs Fõosztály (a továbbiakban:
HM KF) anyagnemfelelõsei végrehajtják az adott szerve-
zetek logisztikai szakanyagok, anyagi-technikai eszközök
– mozgásbizonylatok alapján történõ – ellenõrzését és a
szükséges adminisztráció elkészítését. Határidõ: 2009. ok-
tóber 15.

4. A HM KTF fõosztályvezetõje átadás-átvételi jegyzõ-
könyvben rögzítse és terjessze fel a HM Kabinetfõnök ré-
szére az átadásra kerülõ területeken a 2009. évre tervezett
és meghatározott feladatok végrehajtásának, a kapcsolódó
költségvetési források felhasználásának helyzetét, és a
hátralévõ feladatokat. Tegyen javaslatot az átadásra kerülõ
feladatokhoz rendelt, felhasználható költségvetési keretek
érintett fõosztályok részére történõ átadására. A feladat
végrehajtásának határideje: 2009. szeptember 30.

5. A HM IÜ AKO elkészíti – a HM KF és a HM TKF új
szervezetének megfelelõen, a HM-I. objektumra vonatko-
zólag – az irodaelosztásra és a költözésre vonatkozó tervet,
illetve az MH TD-ral együttmûködésben módosítja a gép-
jármû elosztási tervet. Határidõ: 2009. október 1.

6. Az MH TD parancsnoka intézkedik a HM SZEF állo-
mányába, és az MH Maléter Pál laktanyába kerülõ állo-
mány elhelyezése érdekében a 12. számú épületen belüli
irodaszükséglet biztosítására.

7. A HM KTF állományába tartozó ügyeleti telefonokat,
valamint az egyedi engedéllyel rendelkezõ rádiótelefono-
kat használók a beosztásuk megszûnésével a rádiótelefo-
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nok használatára nem jogosultak, a részükre biztosított
szolgálati mobiltelefon készüléket és SIM kártyát 2009.
szeptember 30-ig a HM IÜ AKO részére adják le. Az új be-
osztásukban történõ kinevezéssel egy idõben a HM TKF
és a HM SZEF fõosztályvezetõi új engedélyezést kezde-
ményeznek a vonatkozó HM utasítás alapján.

8. A szervezeti változásokban érintett szervek vezetõi
felelõsek a szükséges adatmentések végrehajtásáért és
azok átadásáért a HM KTF egyes feladatait átvevõ HM
szerveknek, továbbá a titokvédelmi rendszabályok betar-
tásáért.

9. Az egyes beosztások megszûnésével járó ügyviteli
anyagok leadását, átadását az érintett ügyviteli szervek be-
vonásával az Ált./40. szerint kell végrehajtani. A feladat
végrehajtásának felelõse a HM KTF vezetõje.

10. Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba* és
2010. március 30-án hatályát veszti.

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

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. szeptember 17.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

68/2009. (HK 16.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség Mûveleti Tapasztalatfeldolgozó
Rendszerének Mûködési Szabályzata kiadásáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, és a Magyar
Honvédség mûveleti tapasztalatfeldolgozó rendszere ki-
alakításáról és mûködtetésérõl szóló 74/2008. (HK 15.)
HM utasítás 16. § (2) bekezdése alapján az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés (a továbbiakban: intézkedés)
hatálya a Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnök szakirá-
nyítása alá tartozó szervezetekre, a Honvédelmi Miniszté-
rium Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség ka-
tonai szervezeteinek összességére terjed ki.

2. Az intézkedés mellékleteként kiadom a Magyar Hon-
védség Mûveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszerének
Mûködési Szabályzatát.

3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba.

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

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* A Magyar Honvédség Mûveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszerének
Mûködési Szabályzatát az érintettek külön kapják meg.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
122/2009. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
123/2009. (HK 16.) HM HVKF

p a r a n c s a
a XX. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

125/2009. (HK 16.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a korszerû és gyakorlatias tisztképzés
követelményeinek a katonai felsõoktatásban való

hatékony érvényesítése érdekében
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel történõ

együttmûködésrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 101. §
(4)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kor-
szerû és gyakorlatias tisztképzés követelményeinek a ka-
tonai felsõoktatásban való hatékony érvényesítése érdeké-
ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel (a to-
vábbiakban: ZMNE) történõ együttmûködésrõl a követ-
kezõ intézkedést adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium Honvéd Vezérkarra (a továbbiakban: HM HVK),
valamint a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnöke közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre
(a továbbiakban együtt: HVK szervezetek).

2. A Magyar Honvédség alaprendeltetésébõl fakadó fel-
adatai maradéktalan és hatékony végrehajtásának biztosí-
tása érdekében a HVK szervezetek együttmûködnek a
ZMNE-vel az alábbi területeken:

a) oktatás-képzés;
b) tudományos kutatások és azok eredményeinek hasz-

nosítása;

c) szakértõi tevékenység;
d) hazai és nemzetközi gyakorlatok tervezése, végrehaj-

tása, a tapasztalatok feldolgozása;
e) szakemberek cseréje.

3. Az intézkedésben meghatározott feladatok hatékony
végrehajtása érdekében a HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály (a továbbiakban: HKF) fõosztályvezetõje a
HVK szervezetek képviseletében a ZMNE-vel együttmû-
ködve, minden év július 1-jéig éves együttmûködési tervet
készít.

4. A HKF fõosztályvezetõje évente, minden év április
30-ig tájékoztatót készít és terjeszt fel jóváhagyásra a Hon-
véd Vezérkar fõnöke részére az intézkedésben foglalt fel-
adatok megvalósulásáról, a ZMNE-vel folytatott együtt-
mûködés gyakorlati tapasztalatairól.

5. Az együttmûködés keretében a HVK szervezetek:
a) a ZMNE rendelkezésére bocsátják mindazon okmá-

nyokat, dokumentumokat (parancsok, intézkedések, szak-
utasítások, szabályzatok, segédletek stb.) amelyek elen-
gedhetetlenek a Magyar Honvédség korszerû és gyakorla-
tias képzéssel kapcsolatos elvárásai teljesítéséhez;

b) a Magyar Honvédség felépítésérõl, feladatrendszeré-
rõl és céljairól szóló rendszeres tájékoztatókkal és elõadá-
sokkal segítik a hallgatóknak a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteibe történõ integrálását;

c) közös bemutatók, módszertani foglalkozások megtar-
tásával segítik, hogy a ZMNE oktatói megismerjék a csa-
patoknál alkalmazott új eljárásokat, módszereket;

d) az új technikai eszközök beszerzésekor, rendszerbe
állításakor eszközök átadásával, vagy a csapatoknál rend-
szeresített eszközökhöz való hozzáféréssel biztosítják a
hallgatók oktatásával, képzésével és gyakoroltatásával
kapcsolatos feladatok végrehajtását, figyelembe véve az
igényeket és a szükségleteket;

e) a ZMNE képzési rendjét is figyelembe vevõ össze-
hangolt tervezéssel és a rendelkezésére álló eszközökkel
segítséget nyújtanak a hallgatói gyakorlatok és csapatgya-
korlatok eredményes végrehajtásához, a ZMNE bázis- és
csapatigényeinek biztosításához;

f) a hatályos jogszabályok figyelembevételével közre-
mûködnek a mentori rendszer kiépítésében és mûködteté-
sében;

g) a ZMNE által kezdeményezett, a csapatok parancs-
nokai, illetve a szervezetek vezetõi által elvégzett bevá-
lás-vizsgálatok, illetve a fiatal tisztek körében végzett fel-
mérések eredményeit figyelembe véve megfogalmazzák,
és egyeztetik a ZMNE-vel a végzett tiszttel szembeni elvá-
rások teljesítésének helyzetét, követelményeit, az „elsajá-
títandó kompetenciák” fejlesztésével és korszerûsítésével
kapcsolatos elvárásokat;

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1403



h) az éves Együttmûködési Tervben rögzítetten, 2–6 hó-
napos idõtartamú csapatgyakorlat keretében biztosítják a
ZMNE hivatásos és szerzõdéses katona állományú oktatói
számára a vezetõi és szakmai ismeretek szinten tartását a
tanév rendjének figyelembevételével;

i) biztosítják a missziós tapasztalatok feldolgozásának,
a képzésben történõ megjelenésének lehetõségét.

6. Felkérem a ZMNE Rektorát, hogy az intézkedésben
foglalt katonai-szakmai célkitûzések hatékony érvényesí-
tése érdekében jelölje ki az egyetem képviseletében az
együttmûködésért felelõs személyt, illetve hatáskörében
eljárva tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy
– a HVK szervezetek megkeresése esetén – a ZMNE:

a) szakértõi tevékenységgel támogassa az együttmûkö-
dõ HVK szervezetek stratégia- és doktrina kidolgozó, il-
letve egyéb tervezõ munkáját;

b) részt vegyen a NATO-doktrínák adaptálásával kap-
csolatos feladatok végrehajtásában;

c) a nemzetközi tapasztalatok és a szakirodalom feldol-
gozása során szerzett ismeretek közvetítésével és rendsze-
rezésével segítse az együttmûködõ HVK szervezeteket a
korszerû szakmai ismeretek meghonosításában;

d) igény szerint bocsássa a HVK szervezetek rendelke-
zésére mindazokat a kutatási eredményeket és egyéb infor-
mációkat, amelyekkel szabadon rendelkezik, és amelyek
segítik õket az alaprendeltetésükbõl fakadó feladataik
végrehajtásában;

e) lehetõség szerint biztosítson prioritást a HM HVK ál-
tal megrendelt kutatási programoknak, és a Tudományos
Munkaterv összeállításánál vegye alapul a HVK szerveze-
tek által ajánlott témákat;

f) a tudományos diákköri, szakdolgozati és doktori kuta-
tási témák meghatározásakor vegye figyelembe az együtt-
mûködõ HVK szervezetek igényeit;

g) szakértõi tevékenységgel támogassa az együttmûkö-
dõ HVK szervezetek nemzetközi keretekben vállalt köte-
lezettségeinek teljesítését;

h) kiadványozási elveinek megfelelõen biztosítson pub-
likálási lehetõséget az együttmûködõ HVK szervezetek
munkatársai számára;

i) az Egyetemi Központi Könyvtár alapszolgáltatásain
túlmenõen, külön egyeztetés alapján biztosítsa az együtt-
mûködõ HVK szervezetek munkatársai számára a kutatá-
saikhoz szükséges személyes, dedikált szolgáltatásokat;

j) az alaprendeltetésébõl fakadó feladatok végrehajtása
feletti szabad kapacitások terhére támogassa az együttmû-
ködõ HVK szervezetek tudományos, kulturális és sport-
rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását.

7. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

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

HM Honvéd Vezérkar fõnökének
127/2009. (HK 16.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség által felajánlott második lövész
zászlóaljharccsoport-képesség elérésével kapcsolatos

feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

320/2009. (HK 16.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány
(MILAIP) 1. számú lapcserés módosítás címû

kiadvány hatályba léptetésérõl

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

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

3. Az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány 2009.
október hó 22-én lép hatályba.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

322/2009. (HK 16.)
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 felhatalma-
zás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok
feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.)
HM utasításban foglaltakra, a STANAG 6023 (1. kiadás) ok-
mány 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 eredetiben angol nyelven be-
vezetem a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

fõnök helyettesének 4/2009. (VII. 1.) HM HVKFH közle-
ményében fenntartás nélkül elfogadott és hatályba lépte-
tett STANAG 6023 NTG (EDITION 1) EDUCATION
AND TRAINING FOR PEACE SUPPORT OPERAT-
IONS – ATrainP-1 címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

3. Az egységesíté si egyezmény célja az általános béke-
támogató eljárások egységes oktatása. a NATO tagállamo-
kon belül. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság alárendelt katonai szervezetei az egyéni- és
kötelék kiképzések során, valamint a válságreagáló és bé-
ketámogató mûveletekre történõ felkészítések során alkal-
mazzák az egységesítési egyezményt (kiképzési segédle-
tet) a béketámogató eljárások oktatásában.

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

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

332/2009. (HK 16.) 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 felhatalmazás
alapján, figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevé-
kenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldol-
gozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasításban foglaltakra, a STANAG 3466 (2. kiadás) végre-
hajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 17/2003.
(HK 13.) HVKFH közleményében fenntartás nélkül elfo-
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gadott és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnök helyettesének 33/2009. (HK 13.) HM HVKFH in-
tézkedésében hatályba léptetett STANAG 3466 AT (EDI-
TION 2) RESPONSIBILITIES OF AIR TRANSPORT
UNITS AND USER UNITS IN THE LOADING AND
UNLOADING OF TRANSPORT AIRCRAFT IN
TACTICAL AIR TRANSPORT OPERATIONS címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény a légi szállítást végre-
hajtó valamint igénybe vevõ alegységek a be- és kirakodás
illetve légi szállítás végrehajtásakor felmerülõ feladatait és
felelõsségeit megfogalmazó dokumentum.

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

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

333/2009. (HK 16.) 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: MR ÖHP),
illetve az alárendeltségébe tartozó MH 59. Szentgyörgyi De-
zsõ Repülõbázis, MR 86. Szolnok Helikopter Ezred, vala-
mint MH Pápa bázisrepülõtér személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem:

a) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 1/2009. (IV. 3.) HM HVKFH közleményben
fenntartás nélkül elfogadott és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 33/2009. (HK 13.)

HM HVKFH intézkedésében hatályba léptetett STANAG
3759 ASP (EDITION 8) NATO SUPPLEMENT TO
ICAO DOC 8168-0PS/611, VOLUME II FOR THE
PREPARATION OF INSTRUMENT APPROACH
AND DEPARTURE PROCEDURES – AATCP-1(C) cí-
men kiadott NATO egységesítési egyezményt.

A kiadvány célja, hogy felsorolja mindazokat a minimá-
lis tájékoztatási követelményeket és annak formátumát,
amelyeket a helyi mûszeres megközelítési és szabvány in-
dulási eljárások, valamint a repülõtér vázlatai publikálása-
kor kell alkalmazni.

b) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettesének 33/2008. (HK 16.) HM HVKFH közle-
ményben fenntartással elfogadott és a Honvédelmi Mi-
nisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
33/2009. (HK 13.) HM HVKFH intézkedésében hatályba
léptetett STANAG 7199 ASP (EDITION 1) NATO
SUPPLEMENT TO ICAO DOC 8168 VOLUME 1,
FLIGHT PROCEDURES – AFPP-1 címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

Fenntartás: A Magyar Honvédség repülési eljárásai az
ICAO Doc. 8168 Vol. II-nek (Construction of Visual and
Instrument Flight Procedures / Vizuális és mûszeres repü-
lési eljárások tervezése) megfelelõen vannak kidolgozva.
A fel és leszállási minimumok meghatározásánál, továbbá
a PAR mûszeres eljárás tervezésénél jelen dokumentum
útmutatóként használható.

A dokumentum célja, hogy áttekintést adjon a légijár-
mûvezetõknek, hogy milyen paraméterek figyelembevéte-
lével kerülnek megtervezésre a különbözõ érkezési,
megközelítési, indulási eljárások.

A STANAG 7199, valamint STANAG 3759 dokumen-
tumok felhasználása a felleszállási minimumok meghatá-
rozásához, illetve a PAR eljárás tervezéséhez azért célsze-
rû, mivel a vonatkozó ICAO dokumentumok nem adnak
egyértelmû választ a meghatározásukhoz, valamint a PAR
eljárás napjainkban inkább katonai sajátosság, emiatt
bõvebben foglalkozik a tervezésével.

3. A parancsnok urak intézkedjenek, hogy az érintett ál-
lomány elméleti foglalkozások keretében a szükséges mér-
tékben ismerje meg a dokumentumok tart almát.

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

5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg a
9212009. MR ÖHP intézkedést – a STANAG 3759 ASP
(EDITION 7) - NATO SUPPLEMENT TO ICAO DOC
8168OPS/611, VOLUME II, FOR THE PREPARA-
TION OF INSTRUMENT APPROACH AND DE-
PARTURE PROCEDURES - AATCP-1(B) alkalmazá-
sáról – hatályon kívül helyezem.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsok
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatójának

60/2009. (HK 16.) FLÜ
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
utazási költségátalányáról, valamint a szállítási normaösszegekrõl szóló

7/2009. (HK 4.) HM FLÜ intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM ren-
delet rendelkezéseire, a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya utazásiköltség-átalányáról, valamint a szállítási normaösszegekrõl szóló 7/2009. (HK 4.) HM FLÜ intézke-
dés (a továbbiakban: Intézkedés) módosítására az alábbi

intézkedést
adom ki:

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

2. Az Intézkedés melléklete ezen intézkedés 1. számú mellékletében szereplõ sorokkal egészül ki.

3. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba* és 2009. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. szeptember 24.

1. számú melléklet a 60/2009. (HK 16.) HM FLÜ intézkedéshez

Módosítás
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya

utazási költségátalányáról, valamint a szállítási normaösszegekrõl

Helyõrség
Utazásiköltség-

átalány
(forintban)

Szállítási normaösszegek (Forintban)

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

Bp.–céláll. Céláll.–Bp. Bp.–céláll. Céláll.–Bp. Bp.–céláll. Céláll.–Bp. Bp.–céláll. Céláll.–Bp. Bp.–céláll. Céláll.–Bp.

Athén 122 500 74 400 52 500 111 600 78 750 124 000 87 500 136 400 96 250 148 800 105 000

Berlin 54 000 28 500 28 500 42 750 42 750 47 500 47 500 52 250 52 250 57 000 57 000

Bukarest 114 000 37 200 28 500 55 800 42 750 62 000 47 500 68 200 52 250 74 400 57 000

London 121 000 54 600 48 000 81 900 72 000 91 000 80 000 100 100 88 000 109 200 96 000

Stockholm 127 000 69 900 61 200 104 850 91 800 116 500 102 000 128 150 112 200 139 800 122 400

Szarajevó 127 078 39 300 37 200 58 950 55 800 65 500 62 000 72 050 68 200 78 600 74 400

Tirana 150 500 74 400 52 500 111 600 78 750 124 000 87 500 136 400 96 250 148 800 105 000

Varsó 123 000 28 500 30 600 42 750 45 900 47 500 51 000 52 250 56 100 57 000 61 200
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési HM I. objektum „A” épület EU irodák karbahelyezési munkái. KIPSZER ESZ Zrt. 11 987 2009. 08. 27. 2009. 08. 27. 2009. 09. 15.

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

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
t á j é k o z t a t á s a

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bachmann Róbert zászlós H 023817

2. Illés Zoltán õrnagy H 032658

3. Kerekesné Benedek Mária százados H 015528

4. Nagy István hadnagy H 030663

5. Nagy Péter százados H 030479

6. Rambács István százados H 033177

7. Téczely Béla mk. alezredes H 035545

8. Zabolai Sándor törzsõrmester H 029025

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Csörgei Csilla õrvezetõ S 024384

2. Gyöngyösi Ferenc Rudolf õrmester S 031126

3. Horváth Szabolcs szakaszvezetõ S 030487

4. Mihucz László szakaszvezetõ S 030924

5. Vizi Zoltán Roland tizedes S 029552

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bozsogi János ezredes N 017504

2. Dr. Ádám Zoltán ezredes N 014970

3. Dr. Forgon Miklós mk. ezredes N 010408

4. Dr. Pintér Attila ezredes N 017481

5. Dr. Szántó Mihály ezredes N 020706

6. Rózsemberszki József százados N 018597

7. Székely József százados N 011739

8. Vanyó András százados N 012022

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. László Árpádné – K 010592

2. Toman Tibor Istvánné – K 017582

3. Újhelyi Ágnes – K 015390

4. Virágné Soltész Zsuzsanna – K 010589

Dr. Sándor Judit õrnagy s. k.,
irodavezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny 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
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A 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
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gon-
dolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy össze-
hasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez
a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja
a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk
az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien
régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrá-
ja még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondos-
kodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor
nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui
generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcio-
náljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint 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

16. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1411



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 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 2009. júliustól

Nettó ár 25% áfa Bruttó ár
Önálló változat 72 000 Ft 18 000 Ft 90 000 Ft �

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft 32 500 Ft 162 500 Ft �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft 40 000 Ft 200 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft 65 000 Ft 325 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft 85 000 Ft 425 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft 147 500 Ft 737 500 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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége
és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással szorosan
összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint ezek szervezeti
biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási
törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi
szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok, illetve
az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igazságszol-
gáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk
azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meg-
határozzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek
akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny 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
Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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

1414 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 16. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny 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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A 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 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

09.2662 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny 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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint 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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