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Jogszabályok

16/2009. (IX. 12.)
HM–IRM együttes rendelet

A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a
bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003.
(V. 8.) HM–IRM együttes rendelet módosításáról 1492

Határozatok

154/2009. (XI. 6.)
KE határozat

Altábornagyi elõléptetésrõl 1493

60/2009. (XI. 6.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség alapító okiratának módosításáról 1493

120/2006. (HK 23.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg) 1493

72/2009. (HK 18.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság tudo-
mányos kutatóhellyé minõsítésérõl 1495

Miniszteri utasítások

86/2009. (XI. 6.)
HM utasítás

A Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar
állománnyal kapcsolatos feladatokról 1496

87/2009. (XI. 6.)
HM utasítás

A 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl 1497

88/2009. (XI. 6.)
HM utasítás

A fejezeti kezelésû elõirányzatok 2009. évi felhasználásának
rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról 1498
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89/2009. (XI. 13.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 1498

90/2009. (XI. 20.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 1499

91/2009. (XI. 20.)
HM utasítás

A 2010. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Be-
mutató megszervezésének elõkészítésével összefüggõ felada-
tokról 1500

92/2009. (XI. 27.)
HM utasítás

Egyes HM utasítások és belsõ rendelkezések módosításáról,
valamint hatályon kívül helyezésérõl 1501

93/2009. (XI. 27.)
HM utasítás

A harcászati repülõerõ-képesség fenntartásához szükséges re-
pülési idõ biztosításának lehetõségeit vizsgáló bizottság létre-
hozásáról 1512

94/2009. (XI. 27.)
HM utasítás

A honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról 1513

95/2009. (XI. 27.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügyintézését támo-
gató információs rendszer felépítésérõl, mûködési rendjérõl,
üzemeltetésérõl és fejlesztésérõl szóló 60/2008. (HK 13.) HM
utasítás módosításáról 1520

Államtitkári intézkedések

73/2009. (HK 18.)
HM KF–HM HVKF
együttes intézkedés

A HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer ver-
zióváltásának elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ
feladatok végrehajtásáról 1523

74/2009. (HK 18.)
HM JSZÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A 2009. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat el-
látásáról 1524

75/2009. (HK 18.)
HM KF–HM HVKF
együttes intézkedés

A kis hatótávolságú repülõeszközre épülõ felderítõ rendszer
(SUAV) kezelõ állománya felkészítésérõl, a rendszeresítés
elõkészítésérõl és az eszköz üzemfenntartásáról 1524

HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

142/2009. (HK 18.)
HM HVKF parancs

A HM Honvéd Vezérkar Fõnök helyettes helyettesítésérõl 1525

145/2009. (HK 18.)
HM HVKF parancs

A HM Honvéd Vezérkar Fõnök helyettes helyettesítésérõl 1525

146/2009. (HK 18.)
HM HVKF parancs

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél mûködõ ügye-
leti és készenléti szolgálatokról 1525

144/2009. (HK 18.)
HM HVKF intézkedés

A HM Honvéd Vezérkar fõnöki Vezetésbiztosító és Támo-
gató Csoport szervezésérõl és mûködtetésérõl 1525

147/2009. (HK 18.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség „Missziós Karácsonya” elnevezésû
központi rendezvénye végrehajtásával összefüggõ felada-
tokról 1525

Fõnöki rendelkezések

36/2009. (HK 18.)
HM FLÜ intézkedés

„Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter egységes mûszaki
üzembentartási szakutasításához A 703 és 705 oldalszámú he-
likopterek mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása
494.0000.00.RE.D-808” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl 1525
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37/2009. (HK 18.)
HM FLÜ intézkedés

„SX-16 NIGHTSUN® keresõ fényszóró Mûszaki leírás és
üzemeltetési szakutasítás” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl 1526

38/2009. (HK 18.)
HM FLÜ intézkedés

„RDR 2000 idõjárási radarrendszer Mûszaki leírás és üzemel-
tetési szakutasítás”címû fõnökségi kiadvány hatályba lépteté-
sérõl 1526

39/2009. (HK 18.)
HM FLÜ intézkedés

„Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter Egységes Mû-
szaki Kiszolgálási Szakutasításához Technológiai Lapok
494.0000.00.ED.D-808” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl 1527

Szerzõdések

MH Logisztikai Ellátó Központ 1528
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 1528
HM Infrastrukturális Ügynökség 1529
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1529

Szervezeti hírek

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése 1530
Országos Meteorológiai
Szolgálat

Közlemény 1531
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
és az igazságügyi és rendészeti miniszter

16/2009. (XI. 12.) HM–IRM
e g y ü t t e s r e n d e l e t e

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról

szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet
módosításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdésében, valamint az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladat-
körben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és
a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A helyõrségparancsnok folytatja le a nyomozást
a helyõrség területén ismeretlen tettes által elkövetett és
parancsnoki nyomozási hatáskörbe tartozó bûncselek-
mény esetén. Az ismertté vált terhelt ügyének iratait
– a katonai ügyész egyidejû értesítése mellett – további in-
tézkedés végett a terhelt állományilletékes parancsnoká-
hoz kell áttenni. Ha a tettes ismeretlen marad, a büntetõel-

járást a helyõrségparancsnok függeszti fel [Be. 188. §-a
(1) bekezdés c) pontja].”

2. §

Az R. 11. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési ha-
táskörébe tartozik:]

„n) a panasz elbírálása, illetve annak elbírálás végett
történõ felterjesztése [Be. 195. § (4) bekezdés];”

3. §

Az R. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A nyomozás során hozott határozat elleni, illetve
a tett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt bejelentett
panaszt – amennyiben annak 3 napon belül nem ad helyt –
a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, vala-
mint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt elbírá-
lás végett haladéktalanul megküldi a katonai ügyészhez.”

4. §

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

Dr. Szekeres Imre s. k., Dr. Draskovics Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter igazságügyi és rendészeti miniszter
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
154/2009. (XI. 6.) KE

h a t á r o z a t a
altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Kovácsics Ferenc vezérõrnagyot 2009. november
1-jei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2009. október 21.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. október 27.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04153/2009.

A honvédelmi miniszter
60/2009. (XI. 6.) HM

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

Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdése alapján – figyelemmel a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tör-
vényben foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség 101/2007. (HK 15.),
59/2008. (HK 10.), 16/2009. (VI. 5.), valamint 58/2009.
(IX. 18.) HM határozatokkal módosított, 120/2006.
(HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továb-
biakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 12. pontja az alábbi alaptevékenységgel
egészül ki:

„842204 Haderõ kiképzése, felkészítése.”

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a vezérigazga-
tó ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül
módosítja és jóváhagyás céljából felterjeszti a HM védel-
mi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára részére.

3. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. október 21.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
120/2006. (HK 23.) HM

h a t á r o z a t a
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) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 88. §-ában, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 10. §-ában, a honvédelmi szervek mû-
ködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R.), valamint az államháztartás haté-
kony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az
azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. határozatban foglaltakra – az alábbi ala-
pító okiratot adom ki:

1.1 A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségé-
ben 2007. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet
alapítok.

2.2 A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi
Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség.

Rövidített megnevezése: HM FLÜ

1 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
2 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
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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., Szi-
lágyi 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 Pa-
rancsnokság, 1101 Budapest X., Zách u. 4.

5.6 A költségvetési szerv tevékenységének jellege alap-
ján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint 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 végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálko-
dási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségve-
tési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejleszté-
si, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a sze-
mélyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és
anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
végzi.

6.7 A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

Alaptevékenysége a 2009. december 31-ig érvényes ál-
lamháztartási szakfeladatrend szerint:

751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevé-
kenysége.

7.8 9 A költségvetési szerv jogi személy, önálló munka-
köri jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

3 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
4 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 1–2. pont.
5 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
6 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
7 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
8 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 3. pont.
9 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.

8.10 A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9.11 12 A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési
és infrastrukturális szakterületért felelõs szakállamtitkár
irányítása alatt végzi.

10.13 A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11.14 15 A költségvetési szerv jogszabályban meghatáro-
zott közfeladata:

a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabá-
lyokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés ke-
retei között meghatározott feladatok ellátása;

b) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 5–7. §, valamint 16. § és a 29. § alapján beszerzési te-
vékenység 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 megvaló-
suló beszerzési tevékenység végzése;

d)16 a katonai minõségbiztosítási feladatok végrehajtá-
sáról szóló 10/2005. (IV. 14.) HM rendelet alapján minõ-
ségbiztosítási tevékenység végzése, rendszertanúsítási
eljárások lefolytatása.

12.17 18 19 A költségvetési szerv alaptevékenysége az ál-
lamháztartási szakfeladatrend szerint:

749032 Minõségbiztosítási tevékenység;
749033 Rendszertanúsítás;
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842207 Honvédelmi K+F-politika és a hozzá kapcsoló-

dó források igazgatása és szervezése;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyúj-

tás;
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési

együttmûködés keretében;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;

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.
13 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
14 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 10. pont.
15 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
16 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 4. pont.
17 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
18 Módosította: 58/2009. (IX. 18.) HM határozat 4. pont.
19 Módosította: 60/2009. (XI. 6.) HM határozat 2. pont.
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842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-
és belvízvédelem);

842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás 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);
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése.

13.20 21 A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: vezérigazgató;
b) a vezérigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14.22 A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szer-
zõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatá-
lya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15.23 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei
arányának felsõ határa 10% a szerv kiadásaiban.

16.24 A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a
Kt. 5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17.25 26 A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a HM Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója ezen határozat ha-
tálybalépését követõ 30 napon belül módosítja, és azt jóváha-
gyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

18.27 Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

A határozat szövege hatályos 2009. november 1-jétõl.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

20 Módosította: 59/2008. (HK 10.) HM határozat 1. pont.
21 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
22 Módosította: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 1. pont.
23 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
24 Hatályba léptette: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
25 Módosította: 101/2007. (HK 15.) HM határozat 12. pont.
26 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
27 Átszámozta: 16/2009. (VI. 5.) HM határozat 2. pont.
* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A honvédelmi miniszter
72/2009. (HK 18.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság
tudományos kutatóhellyé minõsítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének r) pontja
alapján, valamint a honvédelmi tárca szervezeteinél vég-
zendõ tudományos tevékenységre vonatkozó 556/598.
(HK 19/2001.) HM irányelvben rögzített, a tárca tudomá-
nyos kutatóhelyeivel szemben támasztott követelmények
alapján a következõ

határozatot

hozom:

1. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának kérelmé-
re, a HM Oktatási és Tudományos Tanácsának javaslatára
az MH ÖHP-t jelen határozat aláírásának napjával a Hon-
védelmi Minisztérium tudományos kutatóhelyévé minõ-
sítem.

2. Az MH ÖHP feladata, hogy a tudományos tevékeny-
ségek személyi, tárgyi feltételeinek biztosításával, az MH
ÖHP elõtt álló speciális és általános szakmai feladatai ellá-
tásához szükséges kutatások folyamatos végzésével hoz-
zájáruljon a hadtudományok és a kapcsolódó tudományte-
rületek fejlesztéséhez. Ennek érdekében az MH ÖHP az
új kutatási eredményeket – a lehetõségeket figyelembe
véve – hozzáférhetõvé teszi a hadtudományi kutatók szá-
mára.

3. Az MH ÖHP Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
megfogalmazott kutatóhelyi feladatokat az MH ÖHP Tu-
dományos Tanácsának mûködtetésével kell biztosítani.

4. Az MH ÖHP, mint kutatóhely, tudományos te-
vékenységéhez, így különösen a tudományszervezéshez, a
kutatáshoz, az információellátáshoz, illetve a kiadványo-
záshoz szükséges anyagi (pénzügyi) forrásokat a részére
meghatározott költségvetési elõirányzatból kell biztosí-
tania.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
86/2009. (XI. 6.) HM

u t a s í t á s a
a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ

magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság Kormánya és
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO
Légiszállítást Kezelõ Szervezetnek a Magyar Köztársaság
területén való településérõl és mûködésérõl szóló Megál-
lapodás kihirdetésérõl szóló 2008. évi XXXIV. törvényre,
valamint a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl szóló
többoldalú egyetértési megállapodás kihirdetésérõl szóló
93/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletre, a Nehéz Légiszállító
Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állománnyal kap-
csolatos feladatokról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint
felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire,
valamint a Nehéz Légiszállító Ezred magyar állományára
terjed ki.

2. §

A Nehéz Légiszállító Ezred állományában szolgálatot
teljesítõ magyar katonák állományilletékes parancsnoka
az MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban: MH PBRT)
parancsnoka, ellátásuk az MH hazai ellátó rendszerében a
hazai ellátási szabályok alkalmazásával történik.

3. §

A HM Haderõ-tervezési Fõosztály jelen utasítás hatály-
balépését követõ 15 napon belül elkészíti és felterjeszti jó-
váhagyásra a „Magyarországi telepítésû NATO és EU
többnemzeti katonai szervezetek” állománytábláját és ki-
adja az állománytábla kivonatot az MH PBRT parancsno-
ka részére.

4. §

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továb-
biakban: HM KPÜ) felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred ma-
gyar állománya pénzügyi ellátásának tervezéséért és a
nemzeti hozzájárulás átutalásáért. A Nehéz Légiszállító
Ezredben beosztást betöltõk hazai személyi járandóságát a
HM KPÜ Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Igaz-
gatóság MH Pápa Bázisrepülõtér Gazdálkodás Támogató
és Pénzügyi Ellátó Referatúra biztosítja.

5. §

Az MH PBRT parancsnokának adatszolgáltatása és a
Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar
személyi állomány által készített éves utazási terv alapján,
az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP) parancsnoka felelõs a Nehéz Légiszállító Ezred
magyar állományának ideiglenes kiküldetései során fel-
merülõ költségek – devizanapidíjak és azok járulékai, va-
lamint a szállásköltség – megtervezéséért. A tervezés a
tárgyévi jóváhagyásra kerülõ Multilaterális Együttmûkö-
dési Terv (MET) keretén belül történik.

6. §

Az MH PBRT parancsnoka felelõs a Nehéz Légiszállító
Ezred magyar állományának ideiglenes kiküldetéseire vo-
natkozó kiutazási engedélyek elkészítéséért, majd ezt kö-
vetõen jóváhagyásra a programfelelõs MH ÖHP felé tör-
ténõ megküldéséért.

7. §

Az MH ÖHP parancsnoka az általa jóváhagyott kiuta-
zási engedélyeket ellenjegyzésre megküldi a költségviselõ
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség felé.

8. §

A Nehéz Légiszállító Ezred magyar állománya elhelye-
zési feltételeinek biztosításáért – a külön jogszabályban
meghatározott lakhatási támogatások kivételével – a HM
Infrastrukturális Ügynökség felelõs. A lakhatási támogatá-
sok biztosításáért a HM Védelemgazdasági Fõosztály mint
a HM központi lakásgazdálkodási szerve felelõs. A lakha-
tási támogatások megállapítására a Honvédelmi Miniszté-
rium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérleté-
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rõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról
szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet alapján kerülhet sor.

9. §

Az MH ÖHP parancsnoka jelen utasítás hatálybalépését
követõ

a) 8 napon belül intézkedik a Nehéz Légiszállító Ezred
magyar állományának az utaltsági rendbe történõ felvéte-
lére, illetve az MH PBRT-hez történõ utalására;

b) 30 napon belül intézkedést ad ki az egyes ellátási te-
rületek utaltsági renden felüli szabályozása érdekében.

10. §

Az MH PBRT parancsnoka biztosítja a Nehéz Légiszál-
lító Ezred magyar állományának teljes körû személyügyi
ellátását.

11. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2009. október 29.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
87/2009. (XI. 6.) HM

u t a s í t á s a
a 2010. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 2010. évi mun-
kaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 20/2009.
(IX. 28.) SZMM rendelet rendelkezéseire – a 2010. évi
munkaszüneti napok körüli munkarenddel kapcsolatban
az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter

közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntar-
tói irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre, va-
lamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire.

2. §

A 2010. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár sze-
rinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a
következõ:

a) december 24., péntek: pihenõnap,
b) december 11., szombat: pénteki munkarend szerinti

munkanap.

3. §

(1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél 2010.
december 27. és 2010. december 31. között a hivatásos és
szerzõdéses katonák, köztisztviselõk, közalkalmazottak,
munkavállalók részére az éves szabadság, illetve a ki nem
adott, kifizetésre nem kerülõ és érvényben lévõ szabadna-
pok terhére biztosítani kell a szolgálati helytõl való távol-
maradást.

(2) A HM-ben és a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó HM szervezeteknél csak a hivatali
ügyintézéshez minimálisan szükséges létszámot – szerve-
zeti egységenként (titkárság, fõosztály) legalább 1 fõ – ve-
zetõ beosztású – hivatali ügyeletest és 1 fõ ügyintézõt –
kell a szolgálati (munka)helyen biztosítani. A hivatali
ügyeletes szükség esetén legyen képes az adott szervezet
személyi állományának kiértesítésére.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetek
vezetõi biztosítsák telefonon történõ elérhetõségüket.

(4) Az állomány 2010. évi szabadságának felhasználá-
sát az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) olyan
módon tervezzék, hogy az biztosítsa az (1)–(2) bekezdé-
sekben foglaltak végrehajtását.

4. §

Ezen utasításban foglaltak végrehajtása nem érinti a ké-
szenléti és ügyeleti, valamint a lakossági ellátási feladatok
folyamatos biztosítását.

5. §

Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek a 2010. évi
tevékenységre vonatkozó terveiket az ezen utasításban
foglaltak figyelembevételével készítik el.
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6. §

Felhatalmazást kap a HM Honvéd Vezérkar fõnöke, az
MK Katonai Biztonsági Hivatal, az MK Katonai Felderítõ
Hivatal és a HM Állami Egészségügyi Központ fõigazga-
tója, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
rektora, hogy az alárendelt szervezetei munkarendjét – kü-
lönös tekintettel az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztás-
ban foglalkoztatottak munkarendjére – ezen utasítással
összhangban részletesen szabályozza.

7. §

Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, és 2011.
január 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. október 28.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
88/2009. (XI. 6.) HM

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

2009. évi felhasználásának rendjérõl szóló
15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. § (9) bekezdése és 49. § (5) bekezdésének p) pontja
alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szó-
ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésé-
nek a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró ál-
lamháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok 2009. évi felhasz-
nálásának rendjérõl szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut.) 3. § (1) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõ-
irányzatok alcímen belül:]

„a) a 3. társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport
7. Magyar Hadtudományi Társaság, 13. Budapesti Honvéd
Sportegyesület támogatása jogcímek (a társadalmi szerve-
zeteknek nyújtott költségvetési támogatásokról szóló
45/2004. (HK 11.) HM utasításban foglaltaknak megfele-
lõen), valamint a 16. Magyar Futball Akadémia Alapít-
vány támogatása jogcím tekintetében (kétoldalú megálla-
podás alapján) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosz-
tály;”

(2) Az Ut. 3. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõ-
irányzatok alcímen belül:]

„d) a 3. társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport
– az a) pontban foglaltakon kívüli – valamennyi jogcíme
(a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támo-
gatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasításban fog-
laltaknak megfelelõen), a 36. MH Szociálpolitikai Közala-
pítvány által ellátott feladatok támogatása jogcímcsoport
(kétoldalú megállapodás alapján), valamint a 37. Honvéd
Együttes Mûvészeti Nkft. támogatása jogcímcsoport
(mely elõirányzat tekintetében a HM és az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium közötti megállapodással az érintett
tárcák fejezetek közötti elõirányzat-átadást hajtanak vég-
re) tekintetében a HM Személyzeti Fõosztály (a továb-
biakban: HM SZEF);”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Budapest, 2009. november 2.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
89/2009. (XI. 13.) HM

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

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
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mazás alapján a felesleges ingó vagyon vagyonkezelési és
-hasznosítási tevékenység leghatékonyabb módon történõ
végrehajtása érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen
és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a minisz-
ter felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint a feladat-
tal érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A magyar állam tulajdonában, a HM vagyonkezelé-
sében lévõ, feleslegesnek minõsített ingó vagyon vagyon-
kezelési és -hasznosítási tevékenység leghatékonyabb mó-
don történõ végrehajtása érdekében miniszteri biztossá ne-
vezem ki dr. Gömbös Jánost, a HM Miniszteri Kabinet po-
litikai fõtanácsadóját (a továbbiakban: miniszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2009. október 21-ével kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos feladatait a magyar állam tulajdoná-
ban, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
ingó vagyon feleslegesnek minõsítésének, vagyonkezelé-
sének és -hasznosításának szabályairól, valamint a minisz-
teri biztos feladat- és hatáskörérõl szóló 98/2005. (HK 21.)
HM utasításban meghatározottak szerint látja el.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2010. április 22-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
90/2009. (XI. 20.) HM

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

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a honvédelmi tárca vagyonkezelése alatt
álló honvédelmi célra feleslegesnek minõsített állami in-
gatlanvagyonnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt.) részére történõ átadással
kapcsolatos egyeztetések koordinációjára az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen
és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a minisz-
ter felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint a feladat-
tal érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi tárca vagyonkezelésében lévõ honvé-
delmi célra feleslegesnek minõsített állami ingatlanva-
gyonnak az MNV Zrt. részére történõ átadásával kapcsola-
tos egyeztetések elõkészítése, lebonyolítása és az elõké-
szítéshez szükséges koordinációs feladatok végrehajtása
érdekében miniszteri biztossá nevezem ki Paulovits
Lászlót, a HM Miniszteri Kabinet politikai fõtanácsadóját
(a továbbiakban: miniszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2009. október 21-ével kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos a honvédelmi tárca vagyonkezelésé-
ben lévõ honvédelmi célra feleslegesnek minõsített állami
ingatlanvagyon MNV Zrt. részére történõ átadásával kap-
csolatosan:

a) elõkészíti és lefolytatja a vagyonátadással összefüg-
gõ egyeztetéseket az MNV Zrt. ügyvezetésével, valamint
az érintett közigazgatási szervezetekkel;

b) koordinálja a tevékenységéhez kapcsolódó, ágazati
körbe tartozó döntés-elõkészítés folyamatát;

d) folyamatosan tájékoztatja a honvédelmi minisztert és
a HM kabinetfõnököt az egyeztetéseken felmerült, minisz-
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teri hatáskörbe tartozó döntési javaslatokról, kezdeménye-
zi a szükséges vezetõi döntések meghozatalát;

e) együttmûködik a honvédelmi tárca ingatlanvagyon-
gazdálkodással foglalkozó szervezeteivel.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2010. október 22-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
91/2009. (XI. 20.) HM

u t a s í t á s a
a 2010. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai

Bemutató megszervezésének elõkészítésével
összefüggõ feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed Honvédelmi Minisztérium
(HM), a HM hivatalainak és háttérintézményeinek, vala-
mint a Magyar Honvédség (MH) katonai szervezeteinek a
feladat végrehajtásában érintett állományára.

2. §

A honvédelmi tárca augusztusi ünnepi rendezvénysoro-
zatának központi programjaként 2010. augusztus 7–8-án
Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató (ren-
dezvény) kerül megtartásra a Honvédelmi Minisztérium
Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt. (HM EI
Zrt.) együttmûködésével.

3. §

A rendezvény sikere érdekében, a szükséges feladatok
tervezése, meghatározása és végrehajtásának elõkészítése
érdekében elõkészítõ bizottságot (bizottság) jelölök ki:

A bizottság elnöke:
Dr. Szeredi Péter
HM Miniszteri Kabinet, kabinetfõnök

A bizottság társelnöke:
Tömböl László mk. vezérezredes
HM Honvéd Vezérkar, fõnök

A bizottság titkára:
Vida Károly nyá. ezredes
Nemzeti Közlekedési Hatóság, fõtanácsos

A bizottság tagjai:

Benkõ Tibor altábornagy
MH Összhaderõnemi Parancsnokság, parancsnok

Takács István ezredes
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgatóság, igazgató

Koltai Gábor
HM EI Zrt., vezérigazgató

dr. Petrov Sarolta
Miniszteri Kabinet, titkárság, ügyintézõ

4. §

(1) A bizottság elnöke – különös tekintettel az elõzetes
elgondolásra, valamint a munka- és feladattervre, a szpon-
zori listára – jóváhagyja a bizottság által készített terveket,
felügyeli a bizottság munkáját.

(2) A bizottság társelnöke felügyeli és jóváhagyja a ren-
dezvénnyel kapcsolatos katonai feladatok tervezését.

(3) A bizottság titkára irányítja és szervezi a munka- és
feladatterv kidolgozását, felel a bizottság üléseinek elõké-
szítéséért, a részfeladatok tervezésének, különösen a for-
rás- és szükségleti számvetések összehangolásáért, elké-
szítteti a rendezvény kockázatbecslési tervét.

5. §

A bizottság 2009. november 20-áig elõzetes elgondolást
készít a rendezvényrõl. A kiképzési feladatok figyelembe-
vételével javaslatot tesz a rendezvény szervezési feladatai-
ba és programjába bevonandó katonai erõk és eszközök
számának, mennyiségének meghatározására. Kezdemé-
nyezi és ellenõrzi, hogy az így megtervezett feladatokat – a
sikeres végrehajtás érdekében – a HM-hivatalok és -háttér-
intézmények, valamint a katonai szervezetek a 2010. évi
kiképzési és feladatterveikbe bedolgozzák.

6. §

(1) A bizottság a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõ-
osztály (HM NEF) bevonásával, a katona diplomácia útján
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irányítja a honvédelmi miniszter, a HM HVKF, és az MH
ÖHP által meghívott külföldi államokkal történõ kapcso-
lattartást.

(2) Az MH ÖHP parancsnoka saját hatáskörben intézke-
dik a visszaigazolt külföldi szárazföldi és légi katonai
szervezetekkel történõ közvetlen kapcsolattartásra, a ren-
dezvénnyel kapcsolatos feladatok egyeztetésére.

(3) A bizottság haladéktalanul megkezdi a rendez-
vény támogatási lehetõségeinek feltárását, 2009. novem-
ber 18-áig elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a szpon-
zorlistát.

7. §

A bizottság 2010. január 15-éig javaslatot tesz a rendez-
vény megszervezésével és lebonyolításával összefüggõ
feladatok végrehajtására létrehozandó szervezõbizottság
személyi összetételére.

8. §

A bizottság a rendezvény elõkészítése során – figye-
lemmel „A nyilvános repülõrendezvény szabályairól az ál-
lami célú légi közlekedésben” címmel kiadott 11/1999.
(VIII. 26.) HM rendelet rendelkezéseire – törekszik a pro-
tokolláris, a katonai, valamint a baleset- és tûzvédelmi fel-
adatok teljes körû meghatározására, illetve azok sikeres és
egyben költségkímélõ végrehajtásának tervezésére, a kap-
csolódó tevékenységek megszervezésére.

9. §

A bizottság munkájához szükséges technikai eszközö-
ket az MH Támogató Dandár biztosítja.

10. §

Jelen utasítás az aláírása napján lép hatályba és 2010.
december 15-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. november 11.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
92/2009. (XI. 27.) HM

u t a s í t á s a
egyes HM utasítások és belsõ rendelkezések

módosításáról, valamint hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján egyes HM utasítások és belsõ rendelkezések mó-
dosításáról, valamint hatályon kívül helyezésérõl a követ-
kezõ

utasítást

adom ki:

A társadalmi szervezeteknek nyújtott
költségvetési támogatásokról szóló

45/2004. (HK 11.) HM utasítás kiegészítése

1. §

A társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési tá-
mogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasítás kiegé-
szül ezen utasítás mellékletével.

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint
az elbírálás és engedélyezés rendjérõl szóló

120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás módosítása

2. §

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasítás 1. §-ában a „közvetlen irányítása és fenntartói irá-
nyítása alá tartozó szervezetekre” szövegrész helyébe a
„közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és felügyelete
alá tartozó szervezetekre” szöveg; 3. §-ának (1) bekezdé-
sében a „közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá
tartozó szervezet” szövegrész helyébe a „közvetlen irányí-
tása, fenntartói irányítása és felügyelete alá tartozó szerve-
zet” szöveg lép.

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló

119/2007. (HK 20.) HM utasítás kiegészítése

3. §

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A módosító HM utasítás, belsõ rendelkezés
vagy HM utasítás, belsõ rendelkezés módosító rendelkezé-
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sének hatályon kívül helyezése nem érinti a módosított
rendelkezés hatályát.

(2) A hatályon kívül helyezõ HM utasítás, belsõ rendel-
kezés vagy HM utasítás, belsõ rendelkezés hatályon kívül
helyezõ rendelkezésének hatályon kívül helyezése nem
eredményezi a korábban hatályon kívül helyezett HM uta-
sítás, belsõ rendelkezés vagy azok rendelkezésének újbóli
hatálybalépését.”

HM utasítások és HM utasítások rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezése

4. §

Hatályát veszti
1. a Honvédelmi Minisztérium köztisztviselõinek köz-

szolgálati jogviszonyával kapcsolatos ügyintézés egyes
kérdéseirõl szóló 21/1994. (HK 10.) HM utasítás módosí-
tásáról szóló 57/1994. (HK 28.) HM utasítás,

2. a katonai felsõoktatási intézmények nemzetközi kap-
csolattartásával összefüggõ egyes feladatokról szóló
45/1997. (HK 17.) HM utasítás,

3. a fontos és bizalmas munkakört betöltõk nemzetbiz-
tonsági ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás módosításáról
szóló 84/1997. (HK 28.) HM utasítás,

4. a titkosszolgálati pótlékról szóló 36/1997. (HK 15.)
HM utasítás módosításáról szóló 9/1999. (HK 6.) HM uta-
sítás,

5. a honvédségi közalkalmazottak ruházati költségtérí-
tésérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasítás módosításáról
szóló 19/1999. (HK 8.) HM utasítás,

6. a lakás és munkahely közötti utazással kapcsolatos
honvédségi szolgálati személygépkocsi használatának
szabályozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM utasítás
módosításáról szóló 24/1999. (HK 10.) HM utasítás,

7. kulturális feladatokat ellátó közhasznú társaságok lét-
rehozásáról szóló 16/2000. (HK 9.) HM utasítás módosítá-
sáról szóló 22/2000. (HK 10.) HM utasítás,

8. a Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szer-
vezete mellett mûködõ Képviseletének Védelempolitikai
Részlege, Katonai Képviselõ Hivatala és Katonai Képvi-
selete, valamint az EBESZ Katonai Képviselet költségve-
tési gazdálkodásáról szóló 50/1998. (HK 14.) HM utasítás
módosításáról szóló 45/2000. (HK 16.) HM utasítás,

9. az üdültetési és egészségmegõrzõ feladatokat ellátó
közhasznú társaság létrehozásáról szóló 50/2000. (HK 17.)
HM utasítás módosításáról szóló 60/2000. (HK 20.) HM uta-
sítás,

10. a titkosszolgálati pótlékról szóló 36/1997. (HK 15.)
HM utasítás módosításáról szóló 71/2000. (HK 1/2001.)
HM utasítás,

11. a balesetek és vagyonbiztosítás rendjérõl szóló
79/1999. (HK 1/2000.) HM utasítás módosításáról szóló
4/2001. (HK 3.) HM utasítás,

12. a lakás és munkahely közötti utazással kapcsolatos
honvédségi szolgálati személygépkocsi használatának
szabályozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM utasítás
módosításáról szóló 28/2001. (HK 10.) HM utasítás,

13. a lakás és munkahely közötti utazással kapcsolatos
honvédségi szolgálati személygépkocsi használatának
szabályozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM utasítás
módosításáról szóló 81/2001. (HK 1/2002.) HM utasítás,

14. a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvéd-
ség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata módosításáról
szóló 51/2002. (HK 20.) HM utasítás,

15. az egyes eljárási kérdések szabályozásáról szóló
71/2002. (HK 24.) HM utasítás,

16. az egyes honvédelmi minisztériumi objektumok vé-
delmével, mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási
tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló 51/2001.
(HK 14.) HM utasítás módosításáról szóló 87/2002.
(HK 27.) HM utasítás,

17. a baleset- és vagyonbiztosítás rendjérõl szóló
79/1999. (HK 1/2000.) HM utasítás módosításáról szóló
96/2002. (HK 29.) HM utasítás,

18. a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvéd-
ség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata módosításáról
szóló 17/2003 (HK 7.) HM utasítás,

19. a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház re-
konstrukciós beruházás befejezésével kapcsolatos felada-
tokról szóló 23/2003. (HK 10.) HM utasítás,

20. a humán és személyügyi kontrolling tevékenység
rendjérõl szóló 7/2002. (HK 5.) HM utasítás módosításáról
szóló 28/2003. (HK 9.) HM utasítás,

21. a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvéd-
ség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata (Ált/3.) módo-
sításáról szóló 74/2003. (HK 19.) HM utasítás,

22. a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei,
valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei jogi és
igazgatási szolgálatának tevékenységérõl szóló 28/2002.
(HK 11.) HM utasítás módosításáról szóló 80/2003.
(HK 22.) HM utasítás,

23. a Honvédelmi Minisztérium ruházati mûhelyben ké-
szíttethetõ egyenruházati cikkekrõl és a jogosultság enge-
délyezésérõl szóló 59/2003. (HK 16.) HM utasítás módo-
sításáról szóló 83/2003. (HK 22.) HM utasítás,

24. az Európai Unióval kapcsolatos ügyintézés rendjé-
rõl szóló 55/2003. (HK 14.) HM utasítás és a HM ügyeleti
és készenléti szolgálatok kialakításának, mûködésének és
irányításának rendjérõl szóló 77/2001. (HK 19.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 88/2003. (HK 24.) HM utasítás,

25. a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Honvédelmi
Minisztérium között 1998. január 15-én megkötött Va-
gyonkezelési Szerzõdés végrehajtásának egyes szabályai-
ról szóló 42/1998. (HK 13.) HM utasítás módosításáról
szóló 89/2003. (HK 24.) HM utasítás,

26. a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 9/1998. (HK 4.) HM
utasítás módosításáról szóló 99/2003. (HK 1/2004.) HM uta-
sítás,
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27. a lakás és munkahely közötti utazással kapcsolatos
honvédségi szolgálati személygépkocsi használatának
szabályozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM utasítás
módosításáról szóló 4/2004. (HK 2.) HM utasítás,

28. a Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Fejlesz-
tési Kabinet létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló
67/2001. (HK 17.) HM utasítás módosításáról szóló
6/2004. (HK 2.) HM utasítás,

29. a honvédségi szolgálati személygépkocsi korláto-
zott személyes használatának szabályozásáról szóló
3/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról szóló 16/2004.
(HK 5.) HM utasítás,

30. a lakás és a munkahely közötti utazással kapcsolatos
honvédségi szolgálati személygépkocsi használatának
szabályozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM utasítás
módosításáról szóló 17/2004. (HK 5.) HM utasítás,

31. a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata címû szol-
gálati könyv kiadásáról szóló 86/2003. (HK 23.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 20/2004. (HK 6.) HM utasítás,

32. a haditechnikai együttmûködéssel összefüggõ fel-
adatok végrehajtásáról szóló 33/2003. (HK 10.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 34/2004. (HK 8.) HM utasítás,

33. a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használa-
tának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésé-
nek bõvítésével összefüggõ adatszolgáltatás és közzétételi
kötelezettség szabályairól szóló 21/2004. (HK 6.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 37/2004. (HK 10.) HM utasítás,

34. a személyi állomány át- és továbbképzésének terve-
zésével, megszervezésével összefüggõ egyes feladatok és
hatáskörök meghatározásáról szóló 64/2003. (HK 17.)
HM utasítás módosításáról szóló 47/2004. (HK 11.) HM
utasítás,

35. a Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Fejlesz-
tési Kabinet létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló
67/2001. (HK 17.) HM utasítás módosításáról szóló
61/2004. (HK 17.) HM utasítás,

36. a honvédségi szolgálati személygépkocsi korláto-
zott személyes használatának szabályozásáról szóló
3/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról szóló 65/2004.
(HK 18.) HM utasítás,

37. a nemzetközi kártérítési ügyek intézésérõl szóló
19/2003. (HK 7.) HM utasítás módosításáról szóló
78/2004. (HK 23.) HM utasítás,

38. az egyes honvédelmi minisztériumi objektumok védel-
mével, mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási tevé-
kenységgel kapcsolatos feladatokról szóló 51/2001. (HK 14.)
HM utasítás módosításáról szóló 81/2004. (HK 24.) HM uta-
sítás,

39. Állandó Díjbizottság létrehozásáról szóló 5/2003. (HK
3.) HM utasítás módosításáról szóló 97/2004. (HK 27.) HM
utasítás,

40. a fontos és bizalmas munkakört betöltõk nemzetbiz-
tonsági ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás módosításáról
szóló 104/2004. (HK 28.) HM utasítás,

41. a hivatásos és szerzõdéses katonák 2005. évi illet-
ményfejlesztésérõl szóló 10/2005. (HK 4.) HM utasítás,

42. a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisz-
térium hivatalai és háttérintézményei, valamint a miniszter
közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek
munkaköri jegyzékének hatálybalépésérõl szóló 23/2005.
(HK 6.) HM utasítás,

43. a honvédségi szolgálati személygépkocsi korláto-
zott személyes használatának szabályozásáról szóló
3/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról szóló 31/2005.
(HK 8.) HM utasítás,

44. a lakás és munkahely közötti utazással kapcsolatos
honvédségi szolgálati személygépkocsi használatának
szabályozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM utasítás
módosításáról szóló 32/2005. (HK 8. ) HM utasítás,

45. a honvédségi közalkalmazottak ruházati költségtérí-
tésérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasítás módosításáról
szóló 53/2005. (HK 11.) HM utasítás,

46. a Befogadó Nemzeti Támogatás ágazati feladatai-
nak elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló 9/2005. (HK
4.) HM utasítás módosításáról szóló 59/2005. (HK 12.)
HM utasítás,

47. a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizott-
ságának létrehozásáról és a katonai rehabilitációs eljárás-
ról szóló 41/1999. (HK 15.) HM utasítás módosításáról
szóló 63/2005. (HK 13.) HM utasítás,

48. a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Vélemé-
nyezõ Bizottságának létrehozásáról és feladatairól szóló
83/2002. (HK 26.) HM utasítás módosításáról szóló
64/2005. (HK 13.) HM utasítás,

49. a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás módosításáról szóló 65/2005. (HK 13.) HM
utasítás,

50. a tudományos kutatások rendjérõl szóló 76/2002.
(HK 25.) HM utasítás módosításáról szóló 68/2005. (HK
14.) HM utasítás,

51. a Honvédelmi Minisztérium Informatikai és Hírközlési
Alkalmazási Bizottság létrehozásáról szóló 5/2004. (HK 2.)
HM utasítás módosításáról szóló 76/2005. (HK 15.) HM uta-
sítás,

52. Állandó Díjbizottság létrehozásáról szóló 5/2003.
(HK 3.) HM utasítás módosításáról szóló 81/2005.
(HK 17.) HM utasítás,

53. a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata címû szol-
gálati könyv kiadásáról szóló 86/2003. (HK 23.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 83/2005. (HK 16.) HM utasítás,

54. az egyes elhelyezési feladatok végrehajtásának
rendjérõl szóló 11/2003. (HK 5.) HM utasítás módosításá-
ról szóló 85/2005. (HK 18.) HM utasítás,

55. a HM Védelmi Szakfeladatrend kidolgozásáról, be-
vezetésérõl, alkalmazásáról és karbantartásáról szóló
103/2004. (HK 28.) HM utasítás módosításáról szóló
87/2005. (HK 18.) HM utasítás,

56. a Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Fejlesz-
tési Kabinet létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló

18. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1503



67/2001. (HK 17.) HM utasítás módosításáról szóló
88/2005. (HK 18.) HM utasítás,

57. a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Kabi-
net létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló 20/2002.
(HK 8.) HM utasítás módosításáról szóló 89/2005. (HK
19.) HM utasítás,

58. a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház re-
konstrukciós beruházás befejezésével kapcsolatos felada-
tokról szóló 23/2003. (HK 10.) HM utasítás módosításáról
szóló 93/2005. (HK 20.) HM utasítás,

59. a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás módosításáról szóló 99/2005. (HK 23.) HM
utasítás,

60. a szervezeti korszerûsítéssel és létszámcsökkentés-
sel összefüggésben egyes honvédelmi miniszteri utasítá-
sok módosításáról, valamint hatályon kívül helyezésérõl
szóló 104/2005. (HK 24.) HM utasítás,

61. egyes HM utasítások módosításáról szóló 108/2005.
(HK 25.) HM utasítás,

62. a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Honvédelmi
Minisztérium között 1998. január 15-én megkötött Va-
gyonkezelési Szerzõdés végrehajtásának egyes szabályai-
ról szóló 42/1998. (HK 13.) HM utasítás módosításáról
szóló 111/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás,

63. a 2005. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl szóló 115/2005. (HK 1/2006.) HM
utasítás,

64. a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizott-
ságának létrehozásáról és a katonai rehabilitációs eljárás-
ról szóló 41/1999. (HK 15.) HM utasítás módosításáról
szóló 21/2006. (HK 7.) HM utasítás,

65. a korkedvezményre jogosító munkakörrel rendel-
kezõ katonai szervezetek jegyzékérõl szóló 45/1998.
(HK 14.) HM utasítás módosításáról szóló 22/2006.
(HK 7.) HM utasítás,

66. a Honvédelmi Idõsügyi Tanács létrehozásáról és
mûködési rendjérõl szóló 36/2003. (HK 10.) HM utasítás
módosításáról szóló 24/2006. (HK 8.) HM utasítás,

67. a prémiumévek programmal, valamint a különleges
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos személyügyi fel-
adatokról, valamint az egyes munkáltatói költségek költ-
ségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló
40/2005. (HK 10.) HM utasítás módosításáról szóló
29/2006. (HK 8.) HM utasítás,

68. a tanulmányi szerzõdések megkötésérõl szóló
2/2004. (HK 2.) HM utasítás módosításáról szóló 34/2006.
(HK 8.) HM utasítás,

69. az MH 10 éves tervének kidolgozásáról, valamint a
NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti fel-
adatainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (HK 4.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 57/2006. (HK 12.) HM utasítás,

70. a Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Kabinet fel-
adatairól és mûködési rendjérõl szóló 27/2004. (HK 6.)
HM utasítás módosításáról szóló 63/2006. (HK 13.) HM
utasítás,

71. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvételt
nyert nappali tagozatos hallgatók ösztöndíj-szerzõdései-
nek megkötésérõl szóló 74/2005. (HK 15.) HM utasítás
módosításáról szóló 70/2006. (HK 16.) HM utasítás,

72. a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház re-
konstrukciós beruházás befejezésével kapcsolatos felada-
tokról szóló 23/2003. (HK 10.) HM utasítás módosításáról
szóló 75/2006. (HK 16.) HM utasítás,

73. a Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szerve-
zeti korszerûsítésével kapcsolatos feladatokról szóló
74/2006. (HK 16.) HM utasítás módosításáról szóló
77/2006. (HK 16.) HM utasítás,

74. a Honvédelmi Minisztérium átalakításával, szervezeti
korszerûsítésével kapcsolatos feladatokról szóló 74/2006.
(HK 16.) HM utasításban meghatározottakkal összefüggõ
szakmai feladatok végrehajtásáról szóló 80/2006. (HK 16.)
HM utasítás,

75. a NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról szó-
ló 109/2005. (HK 25.) HM utasítás módosításáról szóló
85/2006. (HK 17/I.) HM utasítás,

76. a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló
92/2006. (HK 18.) HM utasítás,

77. a Magyar Honvédség integrált logisztikai rendszeré-
nek kialakításával összefüggõ egyes feladatok végrehajtá-
sáról szóló 95/2006. (HK 19.) HM utasítás,

78. a Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Kabinet fel-
adatairól és mûködési rendjérõl szóló 27/2004. (HK 6.)
HM utasítás módosításáról szóló 97/2006. (HK 19.) HM
utasítás,

79. a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás módosításáról szóló 98/2006. (HK 19.) HM
utasítás,

80. a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési
támogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasítás mó-
dosításáról szóló 102/2006. (HK 19.) HM utasítás,

81. a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon felesle-
gesnek minõsítésének, vagyonkezelésének és hasznosítá-
sának szabályairól, valamint a miniszteri biztos feladat- és
hatáskörérõl szóló 98/2005. (HK 21.) HM utasítás módosí-
tásáról szóló 115/2006. (HK 21.) HM utasítás,

82. a honvédelmi tárca 2006. évi feladatainak végrehaj-
tására kiadott 33/2006. (HK 8.) HM utasítás módosításáról
szóló 117/2006. (HK 22.) HM utasítás,

83. a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 88/2006. (HK 17/I.)
HM utasítás módosításáról szóló 127/2006. (HK 23.) HM
utasítás,

84. a magyar repülõgép-vezetõk kanadai képzési prog-
ramja hazai Irányító Testületének létrehozásáról szóló
25/2006. (HK 9.) HM utasítás módosításáról szóló
136/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás,
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85. a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 88/2006. (HK 17/I.)
HM utasítás módosításáról szóló 142/2006. (HK 2/2007.)
HM utasítás,

86. a Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról és mû-
ködési rendjérõl szóló 90/2006. (HK 17/I.) HM utasítás
módosításáról szóló 4/2007. (HK 3.) HM utasítás,

87. az Állandó Díjbizottság létrehozásáról szóló
5/2003. (HK 3.) HM utasítás módosításáról szóló 7/2007.
(HK 3.) HM utasítás,

88. Állami Egészségügyi Központ létrehozásából adó-
dó feladatokról szóló 9/2007. (HK 3.) HM utasítás,

89. a Honvédelmi Minisztérium Kollégiumáról és mû-
ködési rendjérõl szóló 90/2006. (HK 17/I.) HM utasítás
módosításáról szóló 16/2007. (HK 3.) HM utasítás,

90. a közfeladatok felülvizsgálatáról szóló 2229/2006.
(XII. 20.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggõ
egyes feladatokról szóló 23/2007. (HK 4.) HM utasítás,

91. a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Kabi-
net létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló 20/2002.
(HK 8.) HM utasítás módosításáról szóló 28/2007. (HK 6.)
HM utasítás,

92. a katonai felsõoktatás modern, gyakorlatorientált
képzési követelményekhez illeszkedõ struktúrájáról és a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elhelyezésérõl
szóló 30/2007. (HK 6.) HM utasítás,

93. a magyar–indiai Katonai Vegyesbizottság magyar
tagozatának létrehozásáról és tagjainak kinevezésérõl szó-
ló 119/2004. (HK 2/2005.) HM utasítás módosításáról szó-
ló 37/2007. (HK 8.) HM utasítás,

94. a honvédelmi tárca vagyonkezelésében lévõ, feles-
legessé vált ingó vagyontárgyak õrzés-védelmével kap-
csolatos közbeszerzési eljárás elõkészítése érdekében tör-
ténõ témavizsgálat lefolytatásáról szóló 17/2007. (HK 3.)
HM utasítás módosításáról szóló 41/2007. (HK 9.) HM
utasítás,

95. egyes HM utasítások módosításáról és hatályon kí-
vül helyezésérõl szóló 45/2007. (HK 10.) HM utasítás,

96. a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti
és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007.
(HK 4.) HM utasítás módosításáról szóló 50/2007.
(HK 11.) HM utasítás,

97. az egyes elhelyezési feladatok végrehajtásának
rendjérõl szóló 11/2003. (HK 5.) HM utasítás módosításá-
ról szóló 55/2007. (HK 12.) HM utasítás,

98. az MH 2009–2018. közötti idõszak 10 éves stratégi-
ai tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi ter-
vezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehaj-
tásáról szóló 58/2007. (HK 12.) HM utasítás,

99. az egyes személyügyi igazgatási feladatok végrehaj-
tásáról szóló 9/2003. (HK 4.) HM utasítás módosításáról
szóló 60/2007. (HK 12.) HM utasítás,

100. a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás módosításáról szóló 70/2007. (HK 13.) HM
utasítás,

101. a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 76/2007.
(HK 15.) HM utasítás,

102. a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 76/2007.
(HK 15.) HM utasítás kiegészítésérõl szóló 93/2007.
(HK 17.) HM utasítás,

103. a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi el-
lenõrzési rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról
szóló 114/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról
szóló 95/2007. (HK 17.) HM utasítás,

104. a Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzéké-
nek módosításáról szóló 96/2007. (HK 17.) HM utasítás,

105. a határidõn túli tartozásállomány kezelésének
rendjérõl szóló 40/2007. (HK 8.) HM utasítás módosításá-
ról szóló 105/2007. (HK 18.) HM utasítás,

106. a Magyar Honvédség egészségügyi intézmény-
rendszerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatok-
ról szóló 49/2007. (HK 11.) HM utasítás módosításáról
szóló 106/2007. (HK 18.) HM utasítás,

107. a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon felesle-
gesnek minõsítésének, vagyonkezelésének és hasznosítá-
sának szabályairól, valamint a miniszteri biztos feladat- és
hatáskörérõl szóló 98/2005. (HK 21.) HM utasítás
módosításáról szóló 109/2007. (HK 19.) HM utasítás,

108. a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról
szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról
szóló 111/2007. (HK 19.) HM utasítás,

109. a BTR-80 páncélozott szállító harcjármûvek mo-
dernizálási programjával kapcsolatos feladatokról szóló
82/2005. (HK 17.) HM utasítás módosításáról szóló
118/2007. (HK 20.) HM utasítás,

110. a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól és
mûködési rendjérõl szóló 108/2006. (HK 21.) HM utasítás
módosításáról szóló 125/2007. (HK 21.) HM utasítás,

111. a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabá-
lyairól szóló 64/2007. (HK 12.) HM utasítás módosításáról
szóló 127/2007. (HK 22.) HM utasítás,

112. a szolgálati útlevelek igénylésérõl és az ügyintézés
rendjérõl szóló 26/2002. (HK 11.) HM utasítás módosítá-
sáról szóló 140/2007. (HK 1/2008.) HM utasítás,

113. a Magyar Köztársaság 2011. elsõ félévi soros
EU-elnökségére történõ felkészülés elõkészítésének tárca-
szintû feladatairól szóló 65/2007. (HK 12.) HM utasítás
módosításáról szóló 8/2008. (HK 4.) HM utasítás,

114. a katonai tanintézeti hallgatók 2008. évi illetmény-
fejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni megál-
lapításáról szóló 13/2008. (HK 5.) HM utasítás,

115. a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Sza-
bályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Miniszté-
rium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli
Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 20/2008. (HK 6.) HM utasítás
4–171. §-a, továbbá 173–174. §-a,

116. a devizaellátmány-különbözet megállapításával és
kifizetésével kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 49/2008.
(HK 11.) HM utasítás,
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117. a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer továbbfejlesz-
tését végzõ munkacsoport létrehozásáról és tevékenységé-
rõl szóló 63/2008. (HK 14.) HM utasítás,

118. a Honvédelmi Minisztérium információkapcsolati
rendszerének módosításáról szóló 13/2009. (II. 20.) HM
utasítás,

119. a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról
szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról
szóló 21/2009. (III. 27.) HM utasítás,

120. az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott meg-
betegedések jelentésérõl, és a betegségek megelõzése ér-
dekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
64/2009. (VII. 31.) HM utasítás,

121. a Magyar Honvédség humánstratégiája (2008–2017)
kiadásáról szóló 53/2008. (HK 12.) HM utasítás módosításá-
ról szóló 67/2009. (VIII. 7.) HM utasítás,

122. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre felvé-
telt nyert nappali tagozatos hallgatók ösztöndíj-szerzõdé-
seinek megkötésérõl szóló 74/2005. (HK 15.) HM utasítás
módosításáról szóló 69/2009. (VIII. 7.) HM utasítás.

Belsõ rendelkezések hatályon kívül helyezése

5. §

Hatályát veszti
1. a hivatásos állomány 1994. évi szûrõvizsgálatának

végrehajtásáról szóló 2/1994. (HK 5.) MH egészségügyi
szolgálatfõnöki intézkedés,

2. a hadkiegészítõ parancsnokságok elsõ fokú sorozó bi-
zottságaiban végrehajtandó pszichológiai szakmai felada-
tokról szóló 8/1995. (HK 9.) MH egészségügyi csoportfõ-
nöki intézkedés,

3. az MH Központi Honvédkórház rekonstrukciós beru-
házás befejezésének és a kórház üzemeltetésének rész-
vénytársasági formában történõ elõkészítésérõl szóló
15/1996. (HK 9.) HM intézkedés,

4. a hadkötelesek katonai szolgálatra való egészségi és
pszichológiai alkalmassága elbírálásának egyes szakmai,
eljárási és technikai feladatairól szóló 57/1996. (HK 21.)
MH egészségügyi csoportfõnöki és Honvéd Vezérkar
szervezési és hadkiegészítési csoportfõnöki együttes in-
tézkedés,

5. az 1997. november 17–18-ai bevonulás egészségügyi
biztosításáról szóló 103/1997. (HK 25.) MH parancsnoki,
vezérkari fõnöki intézkedés,

6. a honvédség személyi állománya munkavédelmének
és baleset-elhárításának részletes szabályairól szóló
5/1999. (HK 5.) MH parancsnoki, vezérkari fõnöki intéz-
kedés,

7. az 1999. augusztus 20-ai gellérthegyi ünnepi tûzijá-
ték elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos katonai
feladatokról szóló 115/1999. (HK 18.) MH parancsnoki,
vezérkari fõnöki intézkedés,

8. az MH bevonuló sorállomány védõoltási rendjének
módosításáról szóló 78/2000. (HK 9.) HVK egészségügyi
csoportfõnöki intézkedés,

9. a 2001. évben végrehajtandó egészségügyi szûrõvizs-
gálatokról szóló 209/2000. (HK 21.) HVK egészségügyi
csoportfõnöki intézkedés,

10. az influenza elleni védõoltás elrendelésérõl szóló
175/2001. (HK 19.) HVK egészségügyi csoportfõnöki in-
tézkedés,

11. a hivatásos és szerzõdéses katonák egészségi, pszi-
chikai és fizikai alkalmasságáról szóló 12/1997. (V. 16.)
HM rendelet végrehajtásáról szóló 177/2001. (HK
1/2002.) HVK egészségügyi csoportfõnöki és HVK sze-
mélyügyi csoportfõnöki együttes szakutasítás,

12. a 2002. évben végrehajtandó egészségügyi szûrõ-
vizsgálatokról szóló 184/2001. (HK 3/2002.) HVK egész-
ségügyi csoportfõnöki intézkedés,

13. az egészségügyi intézményrendszer átalakítása szerve-
zési feladatai végrehajtásáról szóló 011/2002. (HK 1/2003.)
HVK vezérkari fõnöki intézkedés,

14. orvosi ügyeletek utáni pihenõidõ és az ügyeleti díjak
szabályozásáról szóló 126/2002. (HK 28.) HVK egészség-
ügyi csoportfõnöki intézkedés,

15. az influenza elleni védõoltás elrendelésérõl szóló
133/2002. (HK 30.) HVK egészségügyi csoportfõnöki in-
tézkedés,

16. a 2003. évben végrehajtandó egészségügyi szûrõ-
vizsgálatokról szóló 147/2002. (HK 2/2003.) HVK egész-
ségügyi csoportfõnöki intézkedés,

17. az egészségügyi intézményrendszer átalakítása szer-
vezési feladatai vezetési szakfeladatainak végrehajtásáról
szóló 214/2002. (HK 2/2003.) HVK vezetési csoportfõnö-
ki intézkedés,

18. a Központi Honvédkórház csapatkarjelzésének
rendszeresítésérõl szóló 474/2002. (HK 3/2003.) MH
Központi Honvédkórház parancsnoki intézkedés,

19. az egészségügyi intézményrendszer átalakítása szerve-
zési feladatai végrehajtásáról szóló 011/2002. (HK 1/2003.)
HVKF intézkedés módosításáról szóló 04/2003. (HK 5.)
HVK vezérkari fõnöki intézkedés,

20. a 2003. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechni-
kai Bemutató egészségügyi biztosításáról szóló 72/2003.
(HK 14.) HVK egészségügyi csoportfõnöki intézkedés,

21. az influenza elleni védõoltás elrendelésérõl szóló
133/2003. (HK 22.) HVK egészségügyi csoportfõnöki in-
tézkedés,

22. az MH bevonuló sorállomány mumps-morbilli-ru-
beola (MMR) elleni védõoltásának ideiglenes felfüggesz-
tésérõl szóló 144/2003. (HK 24.) HVK egészségügyi
csoportfõnöki intézkedés,

23. a 2004. évben végrehajtandó egészségügyi szûrõ-
vizsgálatokról szóló 162/2003. (HK 4/2004.) HVK egész-
ségügyi csoportfõnöki intézkedés,

24. a 2004. évben végrehajtandó egészségügyi szûrõ-
vizsgálatokról szóló 162/2003. (HK 4/2004.) HVK
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EÜCSF intézkedés módosításáról szóló 12/2004. (HK 4.)
HVK egészségügyi csoportfõnöki intézkedés,

25. a 2004. évi olimpiai és paralimpiai játékok ideje
alatt Görögországnak nyújtott NATO-támogatáshoz törté-
nõ magyar katonai hozzájárulás érdekében az MH Bioló-
giai Laboratórium kiküldésérõl szóló 76/2004. (HK 18.)
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari fõnöki
együttes intézkedés,

26. „A Magyar Honvédség a drog ellen, a szabad életért”
címû konferencia elõkészítésével és végrehajtásával kapcso-
latos biztosítási feladatokról szóló 98/2004. (HK 24.) HM
közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari fõnöki együttes
intézkedés,

27. az MH Egészségügyi Parancsnokság csapatkarjel-
zésének rendszeresítésérõl szóló 31/2005. (HK 15.) HM
Egészségügyi Parancsnokság parancsnoki intézkedés,

28. az influenza elleni védõoltás elrendelésérõl szóló
216/2005. (HK 24.) MH egészségügyi parancsnoki
intézkedés,

29. a 2006. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmas-
ság- és szûrõvizsgálatokról szóló 280/2005. (HK 3/2006.)
MH Egészségügyi Parancsnokság parancsnoki intézkedés,

30. a 2006. évben végrehajtandó egészségügyi al-
kalmassági és szûrõvizsgálatokról szóló 280/2005.
(HK 3/2006.) MH EÜPK intézkedés módosításáról szóló
214/2006. (HK 13.) MH Egészségügyi Parancsnokság pa-
rancsnoki intézkedés,

31. az influenza elleni védõoltás elrendelésérõl szóló
458/2006. (HK 22.) MH Egészségügyi parancsnoki intéz-
kedés,

32. a 2007. évben végrehajtandó egészségügyi alkal-
masság- és szûrõvizsgálatokról szóló 530/2006. (HK 24.)
MH Egészségügyi Parancsnokság parancsnoki intézkedés.

Hatálybalépés

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatály-
ba és 2010. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 92/2009. (XI. 27.) HM utasításhoz

„1. számú melléklet a 45/2004. (HK 11.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázat (pontos cím meghatározás)

I. Pályázó adatai
II. Pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek

A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz. hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl
2. sz. a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyzõvel hitelesített másolata
3. sz. a pályázó számlavezetõ pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetõképességérõl
4. sz. nyilatkozatok



I. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1. A pályázó neve

székhelye

postai címe

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

honlapja

2. A pályázó adószáma (saját)

3. A pályázó bankszámlaszáma (saját),
számlavezetõ bank neve

4. A pályázó statisztikai száma

5. A pályázó hivatalos,
kötelezettségvállalásra
jogosult képviselõjének

neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

6. Az elmúlt 1–3 évben
elnyert-e HM által kiírt
pályázatot?

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya
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II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

1. A pályázat címe (max. 60 karakter)

2. Kategória

3. A megjelölt programon való
részvétel terjesztésének módja

4. A pályázat rövid leírása

5. A pályázat célcsoportja(i) és annak
nagysága

célcsoport 1

– nagysága (fõ)

célcsoport 2

– nagysága (fõ)

célcsoport 3

– nagysága (fõ)

6. Pályázati program
szükségességének indoklása

7. Melyek a pályázat hosszú távú
hatásai?

8. Megvalósítás idõtartama …… év ……………… hó …… napjától
…… év ……………… hó …… napjáig

III. KÖLTSÉGVETÉS
érték: (E Ft)

Tevékenységek megnevezése Saját erõforrás Az elnyerni kívánt pályázati összeg Összesen

1. Dologi költségek

1.1. Közvetlen mûködési költségek

– fénymásolás, papír

– telekommunikáció

– fordítás

– szállítás

– utazás

– egyéb

1.2. Szervezés, lebonyolítás költségei

– bérleti díj

– díszlet

– catering

– technika
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Tevékenységek megnevezése Saját erõforrás Az elnyerni kívánt pályázati összeg Összesen

– nyomdai elõkészítés

– nyomdai költség

– marketingköltség

– szállás

– egyéb

2. Személyi költségek

– bérjellegû kifizetés

– szakértõi díj

– lektorálás

– egyéb

Összesen:

IV. MELLÉKLETEK

NYILATKOZAT

1. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
2. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén, a pályázaton elnyerhetõ összeg kedvezményezettjének neve,

a pályázat tárgya, az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
3. Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámo-

lási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerzõdés
lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.

4. Hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerû felhasználásának
szerzõdésben meghatározott szervek általi ellenõrzéséhez.

5. A pályamû tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
6. A pályázati felhívást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.

200… ……………… hó…… nap

………………………………………
cégszerû aláírás
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2. számú melléklet a 45/2004. (HK 11.) HM utasításhoz

Támogatott szerv neve: Szerzõdés száma:
Címe:
Ügyintézõ:
Tel.: A támogatás jogcíme:

Költségvetési támogatás elszámolása
(Csatolandó: számlák hiteles másolati példányai)

sz. oldal

Sorszám*
Pénztári vagy
bankbizonylat

száma
Számla száma Számla kelte

Szállító
megnevezése

Felhasználás jogcíme
(termék vagy szolgáltatás

megnevezése)

Érték
Ft

Átvitel/összesen:

A sor minden oszlopa kötelezõen kitöltendõ!

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli
rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá,
hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerû érvénytelenítése
megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem került.

1. 200… évi támogatás
összege:
2. Felhasználás összesen:

200… ……………… hó…… nap

……………………………………………
cégszerû aláírás

P. H.”

Maradvány (1.–2.):
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A honvédelmi miniszter
93/2009. (XI. 27.) HM

u t a s í t á s a
a harcászati repülõerõ-képesség fenntartásához

szükséges repülési idõ biztosításának lehetõségeit
vizsgáló bizottság létrehozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján a harcászati repülõerõ-képesség fenntartásához
szükséges repülési idõ biztosításának lehetõségeit vizsgá-
ló bizottság létrehozása érdekében a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) a feladattal érintett ka-
tonai szervezeteire.

2. §

(1) A harcászati repülõerõ-képesség fenntartásához
szükséges repülési idõ biztosítása lehetõségeinek vizsgá-
latára bizottságot hozok létre.

(2) A bizottság munkáját közvetlenül a jogi szakállam-
titkár irányítja.

(3) A bizottság elnöke a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség vezérigazgatója.

(4) A bizottság tagjai:
a) a HM Jogi Szakállamtitkári Titkárság titkárságveze-

tõje,
b) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály fõosztályveze-

tõje,
c) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-

igazgatója,
d) a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály fõosztály-

vezetõje, továbbá
e) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság repülõ- és

légvédelmi parancsnokhelyettese.

3. §

A bizottság elnöke a feladat végrehajtása érdekében
más szakterületeken mûködõ HM-en belüli és MH szerve-
zetek képviselõit is felkérheti közremûködésre.

4. §

A bizottság feladatai:
a) a beszerezés szakmai, pénzügyi, jogi és (köz)beszer-

zési feltételeinek vizsgálata, a szakmai igények és a pénz-
ügyi, valamint jogi lehetõségek összehangolása,

b) a beérkezett felajánlás feltételeinek vizsgálata, annak
megfelelõségérõl történõ állásfoglalás,

c) tárgyalások folytatása a felajánló szervezettel a har-
cászati repülõerõ-képesség fenntartásához szükséges re-
pülési idõ biztosítását szolgáló szerzõdés megkötése érde-
kében,

d) jelentés készítése a miniszter részére a vizsgálat és a
tárgyalások eredményérõl, a bizottság javaslatairól.

5. §

A bizottság a mûködési rendjét maga határozza meg.
Üléseit szükség szerint az elnök hívja össze, azonban a
jogi szakállamtitkár utasítására haladéktalanul össze kell
hívnia. A bizottság üléseirõl emlékeztetõ készül, amelyet
az elnök ír alá, és haladéktalanul megküld a jogi szak-
államtitkárnak, valamint a bizottság tagjainak.

6. §

A bizottság az utasítás hatálybalépését követõ három
napon belül megtartja alakuló ülését.

7. §

(1) A bizottság a vizsgálat és a tárgyalások eredményé-
rõl, javaslatairól a jogi szakállamtitkár útján legkésõbb
2009. december 31-ig jelentést terjeszt fel a honvédelmi
miniszterhez.

(2) A harcászati repülõerõ-képesség fenntartásához
szükséges repülési idõ biztosításához szükséges szerzõ-
dést a jelentés honvédelmi miniszter általi elfogadását kö-
vetõen haladéktalanul meg kell kötni.

8. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, és
2010. január 1-jén hatályát veszti.

(2) Az utasítást az érintettek közvetlenül is megkapják.

Budapest, 2009. november 18.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
94/2009. (XI. 27.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca

információbiztonság politikájáról

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

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvet-
len és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tarto-
zó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki.

(2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói
ezen utasításban foglaltakra figyelemmel szabályozzák a
hatáskörükbe tartozó információvédelmi feladatok ellátá-
sának rendjét.

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában:
a) adat: olyan értelmezhetõ, de nem értelmezett ismeret,

amely az információt ábrázolja;
b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az

adatokon végzett bármely mûvelet, vagy mûveletek összes-
sége, különösen gyûjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tá-
rolás, megváltoztatás, felhasználás, továbbítás, nyilvánosság-
ra hozatal, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, tör-
lés és megsemmisítés, az adatok további felhasználásának
megakadályozása, továbbá fénykép-, hang-, képfelvétel,
vagy mikrofilm készítése, valamely személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzõk rögzítése;

c) adatkezelõ rendszer: a papír alapú vagy elektronikus
adatok kezeléséhez szükséges infrastruktúrák, eszközök,
alkalmazások, eljárások, közremûködõ személyek össze-
hangolt együttese;

d) adatkezelõ rendszer akkreditálása: az adatkezeléshez
szükséges jogszabályban vagy NATO-, EU-követelmé-
nyekben meghatározott védelmi rendszabályok meglété-
nek, alkalmazásának hivatalos elismerése és igazolása
nemzeti hatóság vagy NATO-, EU-szervezet által;

e) adatkezelõ rendszer auditálása: az adatkezelés meg-
határozott szabvány ajánlása szerinti védelmi rendszabá-
lyok meglétének, alkalmazásának elismerése és igazolása;

f) adatkezelõ rendszer jóváhagyása: akkreditálásra vagy
auditálásra nem kötelezett adatkezelõ rendszer honvédel-
mi tárcán belüli szervezet által történõ adatkezelésre tör-
ténõ feljogosítása;

g) biztonsági osztály: a védelmi rendszabályok megha-
tározására szolgáló, az adatok bizalmassághoz igazodó be-
sorolás;

h) információbiztonsági cél: a kezelt adatok bizalmassá-
gának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, vala-
mint az adatkezelõ rendszer sértetlenségének és rendelke-
zésre állásának biztosítása;

i) elektronikus információvédelmi felügyelõ: a honvé-
delmi szervezetnél a vonatkozó Közigazgatási Informati-
kai Bizottság ajánlása szerint az elektronikus információ-
biztonsági követelmények meghatározásáért és az elektro-
nikus információvédelmi rendszabályok kialakításáért és
alkalmazásáért felelõs személy, aki egyszerû esetben ellát-
hatja a rendszerbiztonsági felelõs feladatait is;

j) helyi biztonsági dokumentum: az adatkezelõ hely-
színre vonatkozó egyedi védelmi rendszabályokat tartal-
mazó belsõ rendelkezése;

k) információbiztonság: a papír alapú, vagy elektroni-
kus adatkezelés vonatkozásában védelmi rendszabályok
alkalmazásával elérni kívánt állapot, amely személyi, fizi-
kai, dokumentum- és elektronikusinformáció-biztonsági
szakterületekbõl áll;

l) információbiztonsági követelmény: a kockázatelem-
zés alapján meghatározott, az információbiztonsági célok
elérésére irányuló elvárás;

m) információvédelem: azoknak a tevékenységeknek és
rendszabályoknak az összessége, melyek eredményekép-
pen megvalósul a szükséges mértékû információbizton-
ság;

n) kockázat: egy esemény valószínûségének és követ-
kezményeinek együttese;

o) maradványkockázat: a kockázatkezelés után még
fennmaradó, az adatkezelõ rendszerért felelõs honvédelmi
szervezet vezetõje által jóváhagyott, védelmi rendszabá-
lyokkal nem ellensúlyozott kockázat.

p) kockázatkezelés: az adatkezelésre irányuló fenyege-
tés és sebezhetõség, valamint az adatok és adatkezelõ ké-
pességek felmérésének, elemzésének, értékelésének, a
szükséges védelmi rendszabályok és maradványkockázat
azonosításának és jóváhagyásának folyamata;

q) kompromittáló kisugárzás elleni védelmi felelõs: bi-
zalmas, vagy magasabb minõsítési szintû elektronikus
adatkezelésnél a kompromittáló kisugárzás elleni védelmi
szakfeladatokért felelõs személy, egyszerûbb esetben
a rendszerbiztonsági felelõs, védett létesítmények, nagy
eszközszámú tábori kommunikációs rendszereknél más
önálló beosztású, vagy megbízású személy;

r) rendszerbiztonsági felelõs: adatkezelõ rendszer elekt-
ronikusinformáció-védelmi szakfeladataiért felelõs, az
elektronikus információvédelmi felügyelõ szakmai aláren-
deltségébe tartozó személy,
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s) rendszerspecifikus biztonsági dokumentum: adatke-
zelõ rendszerre vonatkozó egyedi védelmi rendszabályo-
kat tartalmazó belsõ rendelkezés.

3. §

(1) A honvédelmi tárca információbiztonság-politikájá-
nak célja a honvédelmi szervezeteknél történõ adatkezelés
biztonságára vonatkozó irányelvek, általános követelmé-
nyek meghatározása.

(2) Az információvédelem szakterületét érintõ doktrí-
nákat, szakterületi stratégiákat és egyéb belsõ rendelkezé-
seket, a honvédelmi szervezetek állandó mûködési eljárá-
sait ezen utasítás követelményeivel összhangban kell elké-
szíteni.

(3) Az állandó telepítésû adatkezelõ rendszereket, gya-
korlatok, konferenciák és egyéb rendezvények rendszereit
ezen utasítással összhangban kell tervezni, fejleszteni, be-
szerezni, tesztelni, üzembe helyezni, üzemeltetni, illetve
megszüntetni.

(4) A külföldön szolgálatot teljesítõ honvédelmi szerve-
zetek információvédelmi rendszabályait ezen utasítás, va-
lamint az illetékes elöljáró követelményei alapján kell ki-
alakítani.

(5) Honvédelmi szervezettel szerzõdéses kapcsolatban
álló személyek esetében a szükséges információvédelmi
rendszabályok szerzõdésben történõ elõkészítésérõl a hon-
védelmi szervezet vezetõje köteles gondoskodni.

Információbiztonsági célok és alapelvek

4. §

(1) A kezelt adatok, adatkezelõ rendszerek információ-
biztonsági céljait a biztonsági alapelvek, és védelmi rend-
szabályok alkalmazásával kell megvalósítani. Ennek során

a) a kezelt adatok jogosulatlan személy vagy alkalmazás
számára nem válhatnak megismerhetõvé,

b) a kezelt adatoknak pontosaknak, valamint rögzítési
vagy keletkezési állapotukkal azonosaknak kell lenniük,

c) biztosítani kell, hogy a szükséges adatok az arra feljo-
gosított személyek számára a megfelelõ idõben, formában
és tartalommal hozzáférhetõvé váljanak.

(2) Az információbiztonsági célok megvalósulásáért
kockázattal arányos biztonsági eljárásokat kell kialakítani
a hitelesség, számonkérhetõség, letagadhatatlanság és a
megbízhatóság érdekében.

(3) Az adatkezelõ rendszerek kötelezõen érvényesülõ
alapelveiként

a) biztosítani kell, hogy az adatkezelõ rendszer kialakí-
tása, üzemeltetési folyamatai és eljárásai megfeleljenek a
jogszabályi követelményeknek;

b) az adatkezelõ képességekre vonatkozó biztonsági kö-
vetelményeket a kockázatelemzés eredményét figyelembe
véve, a rendszertervezés legkorábbi szakaszában meg kell
jeleníteni, és azokat a rendszer kialakítása során be kell
dolgozni a feladatok közé;

c) hozzáférés csak olyan adatokhoz, adatkezelõ szolgál-
tatásokhoz és ehhez kapcsolódó infrastruktúrához engedé-
lyezhetõ, amire az adott személy érvényes jogosultsággal
rendelkezik;

d) az adatokhoz történõ és a rendszerszintû hozzáférés
elszámoltathatósága céljából szükséges mértékben hitele-
sített folyamatokat kell kialakítani;

e) a rendszerszintû hozzáférések számát a lehetõ legala-
csonyabb szinten kell tartani;

f) adatkezelõ rendszer csak a feladatok ellátásához
szükséges szolgáltatásokat biztosíthat;

g) adatkezelõ rendszer használatba vételére csak elõre
definiált jóváhagyási vagy akkreditálási, engedélyezési el-
járás után kerülhet sor;

h) adatkezelõ rendszer üzemeltetése során változtatá-
sokra csak a biztonsági hatások vizsgálata után, elõírt szin-
tû engedélyhez kötötten kerülhet sor;

i) a kockázatkezelést az adatkezelõ rendszer teljes élet-
ciklusa alatt kell végezni, a védelmi rendszabályok haté-
konyságának ellenõrzését az adatkezelõ rendszer sajátos-
ságainak megfelelõen idõszakonként meg kell ismételni;

j) az elektronikus adatkezelõ rendszer kritikusnak te-
kinthetõ elemei, az operációs rendszerek és a biztonsági
funkciót megvalósító eszközök, programok csak a rend-
szer besorolásának megfelelõ tanúsított termékek lehet-
nek;

k) az elektronikus adatkezelõ rendszer külsõ csatlako-
zási pontjait olyan mechanizmusoknak kell védenie, ame-
lyek megakadályozzák, illetve jelzik az illetéktelen beha-
tolást, vagy annak kísérletét, és támogatják a hatékony
válaszreakciókat;

l) az elektronikus adatkezelõ rendszer külsõ kapcsola-
tait a védelmi mechanizmusokkal ellátott csatlakozási, be-
lépési pontokon keresztül, a védelmi rendszabályoknak
megfelelõen kell kialakítani;

m) elektronikus adatkezelõ rendszer szabványos eszkö-
zöket, alkalmazásokat tartalmazhat, üzemeltetése szabvá-
nyos eljárásokon alapulhat;

n) a fejlesztésre, tesztelésre és képzésre használt adatke-
zelõ infrastruktúrákat, adatokat a honvédelmi szervezetek
mûködését és vezetését támogató adatkezelõ rendszerek-
tõl megfelelõen el kell különíteni, és a kezelt adatok biz-
tonsági osztályának megfelelõen kell kezelni;

o) adatkezelõ rendszerek üzemeltetése során a bizton-
ságra hatással lévõ eseteket ki kell vizsgálni, a tapasztala-
tok alapján az adatkezelõ rendszert akkreditáló hatóság
vagy jóváhagyó szervezet vezetõjének engedélyével az
adatkezelõ rendszer szükséges módosítását el kell végez-
ni, és ennek megfelelõen módosítani kell a vonatkozó bel-
sõ rendelkezéseket.
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Vezetõi feladatok

5. §

(1) Az adat, adatkezelõ rendszerek szolgáltatást alkal-
mazó honvédelmi szervezeten belüli védelméért a honvé-
delmi szervezet vezetõje a felelõs.

(2) A titokvédelmi felügyelõ, illetve biztonsági megbí-
zott a honvédelmi szervezet vezetõjének átruházott hatás-
körében, illetve felhatalmazása alapján eljárva utasítási
joggal gyakorolja az õt megbízó vezetõ titokvédelmi jogo-
sítványait, így különösen ellátja a minõsített adatok védel-
mére vonatkozó jogszabályokban és rendelkezésekben
meghatározott elõírások alkalmazásának felügyeletét.

(3) Az elektronikus információvédelmi felügyelõ, illet-
ve informatikai biztonsági felügyelõ a honvédelmi szerve-
zet vezetõje által kijelölt személy, aki a titokvédelmi fel-
ügyelõ, illetve biztonsági megbízott intézkedése szerint,
az adatvédelmi felelõssel együttmûködve felel – a rejtjel-
tevékenység kivételével – az elektronikusinformáció-biz-
tonsági követelmények és az ezek megvalósítására irá-
nyuló védelmi rendszabályok, belsõ rendelkezések elõké-
szítéséért, és rendszeres ellenõrzéséért.

(4) A honvédelmi szervezet vezetõje által kijelölt, az irat-
kezelés felügyeletével megbízott vezetõ intézkedési joggal
gyakorolja a nyílt iratok jogszabályokban, illetve rendelkezé-
sekben meghatározott iratkezelési szabályai felügyeletét.

(5) A személyes adatok védelmére vonatkozó jogsza-
bállyal összhangban az adatkezelõ, illetõleg az adatfeldol-
gozó honvédelmi szervezeten belül, közvetlenül a honvé-
delmi szervezet vezetõjének felügyelete alá tartozó adat-
védelmi felelõst kell kinevezni vagy megbízni.

(6) A minõsített adatok rejtjelezéssel történõ védelme
érdekében a honvédelmi szervezetnél a rejtjelezõ tevé-
kenység mértékének és a helyi sajátosságoknak megfelelõ
rejtjelfelügyeletet kell mûködtetni. A rejtjelfelügyelet ve-
zetõje, illetve a rejtjelfelügyelõ a honvédelmi szervezet
vezetõjének átruházott hatáskörében eljárva utasítási jog-
gal gyakorolja az õt megbízó vezetõ jogosítványait.

(7) Elektronikus adatkezelés esetén – a személyes adatok
védelme érdekében – az adatvédelmi feladatokra kötelezett
honvédelmi szervezet adatvédelmi felelõse a szükséges vé-
delmi rendszabályokra vonatkozó követelményeket az elekt-
ronikusinformáció-védelmi felügyelõn keresztül érvényesíti.

Végrehajtói tevékenység

6. §

(1) Az elektronikusinformáció-védelmi felügyelõ tevé-
kenységének támogatása érdekében az alkalmazott nem-
zeti, NATO, EU vagy egyéb két- és többoldalú nemzetközi
kötelezettségvállaláson alapuló elektronikus adatkezelõ

eszközök, rendszerek elektronikus információvédelmi
szakfeladatainak ellátására a feladat bonyolultságának
függvényében szakbeosztást kell kialakítani vagy a felada-
tok ellátására alkalmas személyt (például központi vagy
helyi rendszerbiztonsági felelõs, kompromittáló kisugár-
zás elleni védelmi felelõs, számítástechnikai titokvédelmi
felelõs) kell megbízni.

(2) A rejtjelfelügyelet vezetõje, illetve a rejtjelfelügyelõ
tevékenységének támogatása érdekében a rejtjeltevékeny-
ségtõl függõen rejtjelezõ, vagy rejtjelezõ nyilvántartó be-
osztásokat kell kialakítani, vagy a feladatok ellátására al-
kalmas személyt kell megbízni.

Együttmûködés és egyéb feladatok

7. §

Az információvédelmi felügyeletet a titokvédelmi fel-
ügyelõi, a biztonsági megbízotti, az elektronikusinformá-
ció- védelmi felügyelõi, az adatvédelmi felelõsi, az iratke-
zelés felügyeletével megbízott vezetõi, a rejtjelfelügyelõi,
és végrehajtói szintû összehangolt tevékenységek útján
kell végrehajtani.

8. §

(1) Ha a honvédelmi szervezet alaprendeltetésébõl adó-
dóan egy másik honvédelmi szervezet számára ügyviteli
támogatást nyújt, vagy híradó, vagy informatikai üzemel-
tetési vagy üzemfelügyeleti feladatokat végez, a nyújtott
szolgáltatáson belül felelõs az információvédelmi rend-
szabályok érvényesüléséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó és al-
kalmazó honvédelmi szervezet az információvédelem ha-
tékonysága érdekében köteles együttmûködni.

9. §

Több honvédelmi szervezetet érintõ elektronikus adat-
kezelõ rendszerek biztonsági és üzemeltetési feladataiban
érintett szervezeti elem és személy az adatkezelõ rendsze-
rek biztonságos üzemeltetése érdekében közvetlenül köte-
les együttmûködni.

10. §

A biztonsági funkcióval kapcsolatos felelõsséget, hatás-
kört és feladatokat, valamint az információvédelmi beosz-
tásra, illetve megbízásra vonatkozó összeférhetetlenséget
ezen utasítás illetve a honvédelmi szervezet Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában és egyéb belsõ rendelkezésében
vagy parancsában kell meghatározni.
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Szakirányítási feladatok

11. §

(1) Az információvédelmi feladatok szakirányítására
jogosult állami vezetõ (a továbbiakban: szakirányításra jo-
gosult) felelõs

a) a honvédelmi szervezetek adatkezelõ rendszerei védel-
mének jogszabályokon, a NATO, EU biztonságpolitikán,
nemzeti biztonsági stratégián, nemzeti katonai stratégián, va-
lamint a támogató direktívákon és irányelveken alapuló nor-
matív rendelkezésekben történõ kidolgozásáért;

b) az információvédelmi tevékenység végrehajtásával
kapcsolatban egyedi intézkedések kiadásáért, valamint
döntésért (vagy döntés-elõkészítésért) a nem szabályozott
kérdésekben;

c) az információbiztonságra irányuló tevékenység szak-
irányításához szükséges információk kéréséért a honvé-
delmi tárcán belül és azon kívüli szervezetektõl, valamint
az arra jogosult hatóságok, nemzeti, NATO-, EU- vagy
egyéb illetékes szervezetek tájékoztatásáért;

d) az információvédelmi szaktevékenységekre vonatko-
zó szakmai képzés felügyeletéért és a képzési követelmé-
nyek meghatározásáért és a feltételek biztosításáért;

e) az adatkezelõ rendszereket érintõ kérdésekben nem-
zeti hatóságokkal, kormányzati szervekkel, NATO-, EU-
vagy más nemzetközi biztonsági szervezettel való kapcso-
lattartásért,

f) az információbiztonságot érintõ jogszabályok, illetve
az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek véleményezé-
séért, a honvédelmi tárca információbiztonságát érintõ
kérdésekben történõ állásfoglalás kiadásáért.

(2) A szakirányításra jogosult az (1) bekezdésben meg-
határozott feladatait a Honvédelmi Minisztérium Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzata szerint az információvédel-
mi feladatok szakmai felügyeletére kijelölt honvédelmi
szervezet (a továbbiakban: információvédelem szakmai
felügyeletét ellátó honvédelmi szervezet) útján látja el.

A középszintû vezetõ szerv feladatai

12. §

A középszintû vezetõ szerv vezetõje szakmai felügyele-
tet gyakorol a vezetése alá tartozó honvédelmi szervezet
adatok védelmére vonatkozó feladatai, illetve iratkezelési
tevékenysége felett.

A honvédelmi szervezet információvédelmi feladatai

13. §

(1) A honvédelmi szervezet információvédelmét – a he-
lyi sajátosságoknak megfelelõen – az információvédelem

megvalósításáért felelõs személyek, valamint a hadmûve-
leti biztosító tiszt összehangolt tevékenysége útján kell
megvalósítani.

(2) Az információvédelmi szaktevékenységgel kapcso-
latos, a honvédelmi szervezet személyi állományát, illetve
más természetes személyt terhelõ kötelezettségeket mun-
kaköri leírásokban, megbízási jogviszonyban álló személy
esetén megbízási szerzõdésben kell rögzíteni.

(3) Ha a honvédelmi szervezetnél több elektronikus
adatkezelõ rendszer üzemel – a védelmi feladatok a helyi
sajátosságoknak megfelelõen, az összeférhetetlenség vizs-
gálata után – összevonva is elláthatók.

(4) Az adatkezelõ rendszer biztonságáért és az üzemel-
tetéséért felelõs személyek elektronikus információvédel-
mi feladatait rendszerspecifikus, illetve helyi biztonsági
dokumentumokban kell meghatározni.

Az információvédelmi tevékenység szabályai

14. §

(1) A honvédelmi szervezetekre vonatkozó információ-
védelmi tevékenységgel összefüggésben szabályozni kell
a honvédelmi tárca

a) iratkezelési rendjét,
b) titokvédelmi, biztonsági követelményeit,
c) elektronikus információvédelmét és
d) rejtjeltevékenységének rendjét.

(2) A honvédelmi szervezet vezetõjének, illetve a Hon-
védelmi Minisztérium vonatkozásában a szakirányításra
jogosultnak szabályozni kell a honvédelmi szervezet, illet-
ve a Honvédelmi Minisztérium

a) iratkezelési tevékenységét,
b) titokvédelmi, biztonsági követelményeit,
c) rendszerspecifikus, illetve helyi biztonsággal össze-

függõ követelményeit,
d) adatvédelmének rendjét,
e) elektronikus iratkezelési rendjét.

Az adatok biztonsági osztályba sorolása

15. §

(1) A honvédelmi szervezet vezetõje, a Honvédelmi Mi-
nisztérium vonatkozásában a szakirányításra jogosult a
honvédelmi szervezetnél, illetve a Honvédelmi Miniszté-
riumnál az adatokat, az adatok bizalmassága szerint biz-
tonsági osztályba kell sorolni. A biztonsági osztályba so-
rolás során figyelembe kell venni az adatvagyon méretét,
megjelenési formáját és a rendelkezésre állásra vonatkozó
követelményeket, az adatokra és adatkezelõ rendszerekre
irányuló fenyegetéseket és az általuk okozható kár mérté-
két, valamint a helyreállíthatóságot.
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(2) Az adatokat a következõ biztonsági osztályokba kell
besorolni:

a) alap biztonsági osztályba kell sorolni a nem minõsí-
tett adatot;

b) fokozott biztonsági osztályba kell sorolni a nem mi-
nõsített nagy mennyiségû személyes adatot, a különleges
adatot, az üzleti adatot, a címtáradatot az üzemeltetési ada-
tot a magasabb szintû biztonsági követelmények alkalma-
zása érdekében;

c) korlátozott terjesztésû biztonsági osztályba kell so-
rolni a jogszabály szerint „Korlátozott terjesztésû” minõsí-
tésû adatot;

d) bizalmas biztonsági osztályba kell sorolni a jogsza-
bály szerint „Bizalmas” minõsítésû adatot;

e) titkos adat biztonsági osztályba kell sorolni jogsza-
bály szerint „Titkos” minõsítésû adatot;

f) szigorúan titkos adat biztonsági osztályba kell sorolni
jogszabály szerint „szigorúan titkos” minõsítésû adatot.

(3) A fenyegetettség, vagy sebezhetõség alapján az ada-
tok az (2) bekezdésben meghatározottnál magasabb biz-
tonsági osztályba sorolhatók.

(4) A biztonsági osztályokon belül a kezelési jelölések
érvényesítése érdekében elkülönített biztonsági csoporto-
kat kell kialakítani.

A kockázatok kezelése

16. §

(1) Az adatkezelõ rendszerekre vonatkozó kockázatke-
zelést a nemzeti ajánlások szerint kell végrehajtani. A
NATO, EU adatkezelõ rendszerei esetében a kockázatke-
zelés során a vonatkozó NATO-, EU-irányelveket is figye-
lembe kell venni.

(2) Adatkezelõ rendszer létesítése esetén a kockázat-
elemzés és értékelés a hadmûveleti vagy alkalmazói köve-
telmények alapján a mûszaki követelményeket meghatáro-
zó honvédelmi szervezet feladata.

(3) Az adatkezelõ rendszer kockázatelemzési, -értéke-
lési, és folyamatos kockázatkezelési feladatainak végre-
hajtásáért az adatkezelést végzõ honvédelmi szervezet ve-
zetõje a felelõs.

(4) A kockázatelemzést
a) minõsített adatokat kezelõ rendszer, több szervezet

által közösen használt vagy üzemeltetett rendszer,
MH-szintû rendszer esetében kötelezõen,

b) egyéb adatkezelõ rendszerek esetében a NATO, EU,
nemzeti elektronikus adatkezelésre feljogosított rendsze-
rek felügyeletét ellátó hatóság, illetve az információvéde-
lem szakmai felügyeletét ellátó honvédelmi szerv döntése
szerint kell végrehajtani.

(5) A kockázatelemzés alapján szükségessé váló egyedi
biztonsági követelményeket a rendszerspecifikus, illetve
helyi biztonsági dokumentumban kell meghatározni.

(6) A kockázatelemzést az adatkezelõ rendszer sajátos-
ságainak, üzemeltetési környezetének figyelembevételé-
vel kétévente legalább egy alkalommal végre kell hajtani.
Új kockázati tényezõ megjelenésekor a kockázatelemzést
soron kívül el kell végezni.

(7) A kockázatok felmérésére és a maradványkockáza-
tok kimutatására – elemzésbõl és az elemzéstõl független
ellenõrzésbõl álló – kétszintû eljárást kell alkalmazni.

(8) A fenyegetéseket, sebezhetõséget és az elõfordulási
valószínûséget rendszerszintû, általános kockázatelemzés
esetében 1–5 közötti értékskála alkalmazásával, részletes
vizsgálat esetén a használt módszertan szerinti szélesebb
értéksála alkalmazásával kell megjeleníteni.

(9) A kockázatelemzés során meghatározott védelmi
rendszabályokat, a maradványkockázatokat az adatkezelõ
rendszer biztonságáért felelõs honvédelmi szervezet veze-
tõjének jóvá kell hagynia, az adatkezelõ rendszer akkredi-
tálása esetében jóváhagyás céljából az illetékes hatóság-
nak meg kell küldeni.

(10) A honvédelmi szervezet adatkezelésre vonatkozó
kockázatelemzési adatai, a védelmi rendszabályok, vala-
mint azok hatékonyságára vonatkozó ellenõrzési adatok
mint döntés megalapozását szolgáló adatok nem nyilvá-
nosak.

(11) A kockázatelemzésre vonatkozó dokumentációt az
adatkezelõ rendszer biztonsági dokumentumaival együtt
kell kezelni.

A fizikai és környezeti biztonság

17. §

(1) Az adatkezelõ rendszer fizikai védelmét a kezelt
adat biztonsági osztályának megfelelõen, a funkcionális
követelményekre épülõ rendszabályok, valamint garantált
minõségû technikai elemekbõl felépített biztonsági rend-
szerek alkalmazásával kell biztosítani.

(2) Az elektronikus adatkezelõ rendszer üzemeltetése
szempontjából kiemelt fontosságú elemeket, különösen a
szervereket, vonalrendezõket, távbeszélõ kapcsolókat,
rejtjelezõ eszközöket tartalmazó létesítményeket funkció-
jukkal arányos, emelt szintû fizikai és üzemeltetésbizton-
sági követelmények szerint kell kialakítani.

(3) Az adatkezelésre vonatkozó rendszabályokat az üze-
meltetési környezet hõmérsékletre, páratartalomra, elekt-
romágneses sugárzási és a mûködést kritikusan befolyá-
soló tényezõinek figyelembevételével kell meghatározni.
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(4) A minõsített adatok rejtjelezéssel történõ védelmét
megvalósító eszközöket, anyagokat, valamint a speciális
kezelési jelöléssel ellátott minõsített adatokat az egyéb
rendszerelemektõl, adatoktól el kell különíteni.

A személyi biztonság

18. §

(1) Minõsített adatot tartalmazó elektronikus adatkezelõ
rendszert az kezelhet, illetve üzemeltethet, továbbá minõ-
sített adat megismerésére az jogosult, aki

a) rendelkezik a minõsítési szint szerinti nemzetbizton-
sági ellenõrzéssel, illetve a személyi biztonsági tanúsít-
vánnyal,

b) titoktartási nyilatkozatot tesz,
c) írásban nyilatkozik arról, hogy a hozzáférési jogo-

sultság megszerzése elõtt az alkalmazással és védelemmel
kapcsolatos rendszabályokat, eljárásrendet megismerte, és

d) rendelkezik az elektronikus adatkezelõ rendszer biz-
tonságáért felelõs honvédelmi szervezet vezetõje által en-
gedélyezett hozzáférési jogosultsággal.

(2) Kizárólag nyílt, illetve nem nyilvános információkat
tartalmazó elektronikus adatkezelõ rendszert az kezelhet,
illetve üzemeltethet, aki

a) írásban nyilatkozik arról, hogy a hozzáférési jogo-
sultság megszerzése elõtt az alkalmazással és védelemmel
kapcsolatos rendszabályokat, eljárásrendet megismerte, és

b) rendelkezik az elektronikus adatkezelõ rendszer biz-
tonságáért felelõs honvédelmi szervezet vezetõjének vo-
natkozó belsõ rendelkezésében meghatározott szintû veze-
tõ által engedélyezett hozzáférési jogosultsággal.

(3) Az elektronikus adatkezelõ rendszer emelt szintû
hozzáférési jogosultságára vonatkozó személyi biztonsági
követelményeket – a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjé-
rõl szóló jogszabályokkal összhangban – a rendszer biz-
tonságáért felelõs szervezet vezetõje rendszerspecifikusan
határozza meg.

(4) Az (1)–(2) bekezdésekben foglalt feltételek teljesíté-
se esetén a hozzáférési jogosultság csak a munkakör tény-
leges ellátásának idejére, vagy az adatkezelést igénylõ fel-
adat idejére rendelhetõ a feljogosított személyhez.

(5) A munkakör ellátásának szüneteltetésekor a hozzá-
férési jogosultságot fel kell függeszteni.

(6) Az (1)–(2) bekezdésekben foglalt feltételek hiányá-
ban a hozzáférési jogosultságot meg kell szüntetni.

19. §

(1) A honvédelmi szervezet vezetõje rendkívüli állapot
idején, a 18. § (1)–(2) bekezdésében elõírt feltételek fenn-
állásának hiányában rendkívüli hozzáférési jogosultságot

engedélyezhet annak a személynek, akirõl megalapozottan
feltételezhetõ, hogy személyével kapcsolatban biztonsági
kockázati tényezõ nem áll fenn.

(2) A rendkívüli hozzáférés alapján megismert minõsí-
tett adatokról jegyzõkönyvet kell készíteni. A szükséges
biztonsági bevizsgálást az elsõ lehetséges idõpontban
pótlólag le kell folytatni és a titoktartási nyilatkozatot ki
kell töltetni.

20. §

(1) Az elektronikus adatkezelõ rendszer üzemeltetésé-
vel, fejlesztésével, karbantartásával, biztonsági felügyele-
tével és ellenõrzésével kapcsolatos hozzáférési jogosultsá-
gokat, valamint a felhasználói jogosultságokat az adatke-
zeléssel kapcsolatos visszaélések megelõzése érdekében
el kell különíteni.

(2) Az elektronikus adatkezelõ rendszerrel kapcsolatos
üzemeltetési és a biztonsági funkciókat ugyanaz a személy
nem láthatja el.

(3) Az adatok és adatkezelõ rendszerek védelmi szakfe-
ladatait végzõ személyek távolléte esetén a feladatok ellá-
tására olyan személyt kell kijelölni, aki az elõírt személyi
biztonsági követelményeknek megfelel.

(4) Az elektronikus adatkezelõ rendszer üzemeltetése
szempontjából kiemelt fontosságú beosztás, munkakört,
megbízást az elektronikus adatkezelõ rendszert üzemelte-
tõ, vagy alkalmazó honvédelmi szervezet állományába
tartozó személy láthat el.

(5) Ha az elektronikus adatkezelõ rendszer üzemelteté-
séhez a honvédelmi tárcán kívüli szervezet bevonása szük-
séges, a kiegészítõ védelmi rendszabályokat a rendszer
üzemeltetéséért felelõs honvédelmi szervezet vezetõje és
az információvédelem szakmai felügyeletét ellátó honvé-
delmi szervezet vezetõje együttesen határozza meg.

(6) A honvédelmi tárcán kívüli szervezetek állományá-
ba tartozó személyek elektronikus adatkezelõ rendszerhez,
illetve adathoz történõ hozzáférés engedélyezése esetén a
védelmi rendszabályokat az elektronikus adatkezelõ rend-
szerekért, illetve kezelt adatokért felelõs honvédelmi szer-
vezet vezetõje határozza meg.

A dokumentum biztonság

21. §

(1) Az adatkezelõ rendszer által kezelt adatoknak, ira-
toknak az adat-, iratkezelés minden fázisában – papíralapú
és gépi adathordozó esetében egyaránt – biztosítani kell a
biztonsági osztályba sorolásra vonatkozó védelmet.

(2) Az adattárolásra csak az arra kijelölt adathordozón
kerülhet sor. Az adat adathordozóra történõ felírására csak
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az adathordozó funkcionális mûködõképességének ellen-
õrzése, vírusvédelmi ellenõrzése, nyilvántartásba vétele,
és a kezelési jelzések feltüntetése után kerülhet sor.

(3) Adatok törlését, adathordozók újrafelhasználását,
vagy minõsített adatok tárolására történõ feljogosítás
szintjének megváltoztatását, illetve adathordozók selejte-
zését, megsemmisítését a vonatkozó jogszabályok alapján,
a tárolt adat biztonsági osztályának figyelembevételével
kell végrehajtani.

Elektronikus információbiztonság

22. §

(1) A kezelt elektronikus adatokkal és adatkezelõ rend-
szerekkel kapcsolatos biztonsági célkitûzéseket a számító-
gép és hálózati biztonság, a hálózatok biztonságos össze-
kapcsolása, a rejtjelbiztonság, az átviteli biztonság, és a
kompromittáló kisugárzás elleni védelem, valamint a
rendszerspecifikus fizikai, személyi és dokumentum vé-
delmi rendszabályok kiegyensúlyozott alkalmazásával
kell megvalósítani.

(2) Az adatkezelõ rendszerrel összefüggésben a kocká-
zatkezelést, a védelmi rendszabályok jóváhagyását, a biz-
tonsági tesztelést, akkreditálást vagy jóváhagyást, az
elektronikus adatkezelõ rendszerrel kapcsolatos változá-
sok kezelését, a biztonsági dokumentumok naprakészen
tartását, a védelmi rendszabályok idõszakos felülvizsgála-
tát, az adatok és adatkezelõ képességek ellenõrzését a
rendszer teljes életciklusa során végezni kell, majd a rend-
szerbõl történõ kivonáskor is alkalmazni kell a biztonsági
osztály szerinti védelmi rendszabályokat.

(3) Az elektronikus adatok bizalmasságát, sértetlensé-
gét és rendelkezésre állását, valamint az adatkezelõ szol-
gáltatások és erõforrások sértetlenségét és rendelkezésre
állását minimum védelmi rendszabályokkal kell biztosí-
tani. Elektronikus adatkezelõ rendszerben nem lehet az en-
gedélyezettnél magasabb biztonsági osztályú adatot ke-
zelni.

(4) Ha a kockázatelemzés során a kezelt adatok, az adat-
kezelõ szolgáltatások, illetve erõforrások fokozott fenye-
getettsége vagy sebezhetõsége állapítható meg, kiegészítõ
védelmi rendszabályokat kell alkalmazni.

(5) NATO, EU és két- vagy többoldalú nemzetközi kö-
telezettségvállaláson alapuló minõsített adatokat kezelõ
rendszerek adatkezelésre történõ feljogosítása az illetékes
hatóság jóváhagyása vagy akkreditálása alapján történik.
A nemzeti minõsített adatokat kezelõ rendszereknek meg
kell felelnie a minõsített adathordozó õrzése érdekében a
jogszabályokban rögzített követelményeknek.

(6) A nem kívánt események megelõzését, észlelését,
bizonyítékok gyûjtését és a helyreállítási feladatok végre-
hajtását, valamint a biztonsági incidensek jelentésének és

kezelésének rendjét az elektronikus adatok, adatkezelõ
rendszerek szolgáltatásainak és erõforrásainak bizalmas-
sága, sértetlensége és rendelkezésre állása érdekében ki-
alakított mechanizmusokkal és eljárásokkal kell biztosí-
tani.

(7) Elektronikus adatkezelés esetén a megfelelõ logikai
elkülönítést biztosító eljárás hiányában az adat illetéktelen
megismerésének elkerülése érdekében fizikai elkülönítést
kell alkalmazni.

(8) Bizalmas vagy magasabb minõsítésû elektronikus
adatok kezelése esetén kompromittáló kisugárzás elleni
védelmi rendszabályokat kell alkalmazni.

(9) Az elektronikus adatkezelõ rendszerekben alkalma-
zott átviteli eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat a
kezelt adatok bizalmasságára, sértetlenségére és rendelke-
zésre állására vonatkozó követelmények szerint kell kiala-
kítani.

(10) A nemzeti, NATO és EU elektronikus adatok és
elektronikus adatkezelõ rendszerek védelmét elsõsorban
azonos eljárásokkal, eszközökkel kell megvalósítani.

(11) Az elektronikus adatkezelõ rendszer védelmi rend-
szabályainak kialakításához, fenntartásához és ellenõrzé-
séhez, rendszerbõl történõ kivonásához szükséges techni-
kai eljárásokat (például: ellenõrzõ mérések, tesztek) a
megfelelõ képességekkel rendelkezõ honvédelmi szerve-
zettel kell végrehajtatni. Megfelelõ képességekkel rendel-
kezõ honvédelmi szervezet hiányában az egyes technikai
eljárások lefolytatására az illetékes hatóság által akkredi-
tált, engedélyezett szervezetet kell felhatalmazni.

Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez az utasítás 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg hatályát veszti az elektronikus információvé-
delemrõl szóló 33/2002. (HK 13.) HM utasítás és az egyes
HM utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló 45/2007. (HK 10.) HM utasítás 42. §-a.

(2) Ezen utasítás hatálybalépését követõen létesített
nemzeti minõsített elektronikus adatkezelõ rendszerek
esetében a kompromittáló kisugárzás elleni védelmi rend-
szabályokat a NATO-követelmények alapján kell megha-
tározni.

Budapest, 2009. november 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
95/2009. (XI. 27.) HM

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

támogató információs rendszer felépítésérõl,
mûködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és fejlesztésérõl
szóló 60/2008. (HK 13.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, illetve az elektronikus közszolgáltatásról
szóló 2009. évi LX. törvény elõírásaira – az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügyintézését
támogató információs rendszer felépítésérõl, mûködési
rendjérõl, üzemeltetésérõl és fejlesztésérõl szóló 60/2008.
(HK 13.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.”

2. §

(1) Az Ut. 2. §-ának c) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Az utasítás alkalmazásában:]
„c) Ügyfélszolgálat: a HM Jogi Fõosztály keretében

mûködõ, a HM ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó szer-
vezeti egység, illetve az e § e) és f) pontjában meghatáro-
zott szervezetek szervezeti egységei vagy ügyintézõi.”

(2) Az Ut. 2. §-a a következõ p)–u) pontokkal egészül ki:
[Az utasítás alkalmazásában:]
„p) Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (a to-

vábbiakban: KR): Elektronikus közszolgáltatás, amely
együttesen magában foglalja az elektronikus kormányzati
gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügy-
fél-tájékoztató központot, az ott megjelenõ szolgáltatáso-
kat és ügyintézési lehetõségeket, valamint azok fenntartóit
és üzemeltetõit, továbbá biztosítja az ügyfelek, hivatalok,
cégek számára az elektronikus ügyfélkapu, hivatali kapu,
cégkapu létesítésének lehetõségét;

q) Hivatali Kapu (a továbbiakban: HKP): a KR hitelesí-
tett elektronikus dokumentum- és üzenetkezelõ része;

r) Hivatali Kapu szervezeti adminisztrátor (a továbbiak-
ban: HKP szervezeti adminisztrátor): a Hatóság, illetve az
EÜSZ vezetõje által a szervezete állományából kijelölt
személy, aki felelõs azért, hogy a HKP-t az adott szervezet
állományából a jogosultsággal rendelkezõ személyek
használják a szervezet vezetõje által meghatározott felada-
tok elvégzésére;

s) Központi rendszeren keresztül elektronikus irat letöl-
tésére jogosult személy (a továbbiakban: KR-letöltõ sze-
mély): a Hatóság, illetve az EÜSZ vezetõje által szerveze-
te állományából kijelölt, a HKP-használatra jogosult sze-
mély, aki a szervezet KR-postafiókjából napi rendszeres-
séggel elektronikus iratokat tölt le;

t) Központi rendszeren keresztül elektronikus irat fel-
töltésére jogosult személy (a továbbiakban: KR-feltöltõ
személy): a Hatóság, illetve az EÜSZ vezetõje által szerve-
zete állományából kijelölt, és a HKP-használatra jogosult
személy, aki a szervezet KR-postafiókjába napi rendsze-
rességgel elektronikus iratokat tölt fel;

u) Elektronikus nyomtatvány (a továbbiakban: e-nyom-
tatvány): az általános nyomtatványtervezõ program segít-
ségével elõállított ûrlap, amely a KR-, illetve a HM EÜ-
TIR-rendszerben az ügyfelek által letölthetõ, és az általá-
nos nyomtatványkitöltõ program segítségével elektroni-
kusan kitölthetõ, ezért a KR-en keresztül közvetlenül to-
vábbítható az EÜSZ, illetve a Hatóság részére.”

3. §

Az Ut. az 5. §-t követõen a következõ alcímekkel és
5/A.–5/B. §-okkal egészül ki:

„HKP rendeltetése, használata

5/A. § (1) Az EÜSZ-nek és a Hatóságnak a közigazgatás
korszerûsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról
szóló 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat 1. pont a) alpont
3. és 4. pontjában meghatározott elektronikus szolgáltatási
szintnek megfelelõ képességgel kell rendelkeznie.

(2) A HKP-t az az EÜSZ és az a Hatóság használhatja,
amely csatlakozik a KR-hez. A http://www.ekk.gov.hu
honlapról letölthetõ browseres csatlakozási kérdõívet a
csatlakozáshoz szükséges kérdõívben meghatározott szer-
vezetek mellett a HM EÜTIR rendszergazdájának is meg
kell küldeni.

(3) A csatlakozás során az EÜSZ és a Hatóság kijelöli a
KR-letöltõ személyt, a KR-feltöltõ személyt, a HKP-szer-
vezeti adminisztrátort és az ügyintézõket. A HKP-hoz hoz-
záférési joggal rendelkezõ személyeknek rendelkezniük
kell ügyfélkapu-regisztrációval.

(4) A HKP-n keresztül az EÜSZ, illetve a Hatóság hite-
lesen tud fogadni elektronikus dokumentumokat, hirdet-
ményeket és üzeneteket. Az EÜSZ, illetve a Hatóság elekt-
ronikus dokumentumai, hirdetményei és üzenetei a hitele-
sen azonosított ügyfelekhez – állampolgár, hatóság, illetve
EÜSZ – eljuttathatók.
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(5) A HKP-szervezeti adminisztrátor a szervezet veze-
tõje által kiadott belsõ szabályzóban meghatározottak
alapján, rögzíti és nyilvántartja azokat a személyeket
– HKP-felhasználói nevük és jelszavuk megadásával –
akik az adott szervezet részérõl hozzáférésre jogosultak, és
törli azokat a személyeket, akiknek megszûnt a HKP-hoz
való hozzáférési jogosultságuk.

Az e-nyomtatványok készítésének és közzétételének
rendje

5/B. § (1) Új e-nyomtatvány készítéséért vagy meglévõ
módosításáért a tartalom-jóváhagyó felel, aki a 2. számú
melléklet alapján a kialakítandó e-nyomtatvány adatait
tartalmazó igényt a rendszergazdának megküldi legkésõbb
40 nappal a változtatást elõíró jogszabály hatálybalépése
elõtt.

(2) A rendszergazda gondoskodik az e-nyomtatványok
elkészítésérõl együttmûködve a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával (a további-
akban: KEK KH), valamint a tartalomszerkesztõvel.

(3) Az e-nyomtatványok tervezésének, minõségbiztosí-
tásának és közzétételének részletes szabályait, a munkafo-
lyamatokat, a jogokat és kötelességeket a rendszergazda és
a KEK KH képviselõje által aláírt együttmûködési megál-
lapodás rögzíti.

(4) A nyomtatványok szakmai tartalmáért, és a HM EÜ-
TIR-ben való közzétételéért a tartalom-jóváhagyó felel.

(5) Az EÜSZ, illetve a Hatóság az ügyintézés során csak
a KEK KH és a tartalom-jóváhagyó által jóváhagyott
e-nyomtatványt használhat, illetve tehet közzé a HM
EÜTIR-ben.”

4. §

Az Ut. a 6. §-t követõen a következõ alcímmel és
6/A. §-sal egészül ki:

„A HM EÜTIR iratkezelési rendje

6/A. § (1) A HM EÜTIR-ben hiteles az az elektronikus
irat, amely a HKP-n keresztül a szervezet részére letöltésre
kerül, illetve a szervezet által az állampolgár, hatóság, il-
letve EÜSZ részére a HKP-n keresztül feltöltésre kerül.

(2) Az EÜSZ, illetve a Hatóság vezetõje gondoskodik a
HM EÜTIR-ben a szervezet iratkezelési rendjének, az irat-
kezelésre, valamint az azzal összefüggõ tevékenységekre
vonatkozó feladat- és hatáskörök szabályozásáról.

(3) Az EÜSZ, illetve a Hatóság vezetõje
a) az érkezett elektronikus irat kezelésére vonatkozóan

kijelöli a KR-letöltõ személyt,
b) kijelöli az ügyintézõket, akik az elektronikusan indí-

tott ügyek intézésére jogosultak,
c) kiadmányozott elektronikus iratok kezelésére vonat-

kozóan kijelöli a KR-feltöltõ személyt.
(4) A KR-letöltésre kijelölt személy
a) a szervezet részére érkezett elektronikus iratokat letölti,

b) a letöltött elektronikus iratokat archiválja,
c) a letöltött elektronikus iratokat továbbítja.
(5) Az ügyintézõ
a) az elektronikus iratokat ügy szerint csoportosítja és

iktatja,
b) az elektronikus iratokról biztonsági másolatot készít,
c) a letöltött és feltöltött elektronikus iratokat az ügy le-

zárásakor adathordozóra másolja, és azt kísérõ lappal el-
látva az ügyirat utolsó alszámára iktatja,

d) az ügy lezárásakor az ügy papíralapú és adathordozó-
ra másolt elektronikus iratait az irattár részére leadja,

e) a papíralapú iratokat a papíralapú iratkezelésre vonat-
kozó szabályok szerint kezeli.

(6) A KR-feltöltésre kijelölt személy
a) az iktatott vagy kiadmányozott elektronikus iratot

feltölti,
b) a feltöltött elektronikus iratokról biztonsági másola-

tot készít,
c) a feltöltött elektronikus iratot archiválja.
(7) Az elektronikus iratkezelõ rendszerrel nem rendelkezõ

szervezeteknél az ügyiratok kezelése során a le- és feltöltött
elektronikus iratokat a KR-letöltõ és -feltöltõ személy évente
köteles archiválni, az adathordozó mellé kísérõlapot felfek-
tetni, amelyet 5 év saját irattári õrzésre az irattár kezel.

(8) Kiadmányozott iratoknál
a) az elektronikus iratban az aláírás helyén a kiadmá-

nyozó nevét és mellé az „s. k.” jelzést kell feltüntetni,
b) elektronikus aláírás hiányában az irat papírlapú kiad-

mányozása után az irat a) pont szerinti elektronikus formá-
tumát a KR-feltöltõ személy tölti fel,

c) a papíralapon kiadmányozott irat, és annak elektroni-
kusan feltöltött változata tartalmi egyezõségéért a KR-fel-
töltõ személy a felelõs.”

5. §

Az Ut. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A rendszergazda a Miniszterelnöki Hivatal és a HM

közötti együttmûködés alapján gondoskodik az EÜSZ, il-
letve a Hatóság csatlakozási igényének továbbításáról a
KR-hez, továbbá nyilvántartja a HKP-hez jogosultsággal
rendelkezõ KR-letöltõ, illetve -feltöltõ személyeket, a
HKP-szervezeti adminisztrátort, az ügyintézõket és a csat-
lakozási kérdõíveket.”

6. §

(1) Az Ut. 8. §-ának (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az EÜSZ, illetve a Hatóság vezetõje szakterületére vo-
natkozóan, részletesen a több szakterületet érintõ kérdé-
sekben a rendszergazdával és a rendszerbiztonsági fele-
lõssel egyeztetve:]

„b) gondoskodik a KR-letöltõ, illetve -feltöltõ szemé-
lyek, a HKP-szervezeti adminisztrátor, valamint az ügyin-

18. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1521



tézõk folyamatos képzésérõl, belsõ útmutatók kiadásáról,
naprakészen tartásáról;”

(2) Az Ut. 8. §-ának (1) bekezdése a következõ
h)–j) pontokkal egészül ki:

[Az EÜSZ, illetve a Hatóság vezetõje szakterületére vo-
natkozóan, részletesen a több szakterületet érintõ kérdé-
sekben a rendszergazdával és a rendszerbiztonsági fele-
lõssel egyeztetve:]

„h) megküldi a HKP-hez történõ csatlakozási igényét
az 5/A. § (2) bekezdésében meghatározott csatlakozási
kérdõíven a rendszergazdának;

i) kijelöli szervezete állományából a KR-letöltõ és -fel-
töltõ személyeket, illetve megküldi adataikat a rendszer-
gazdának;

j) kijelöli szervezete állományából a HKP-szervezeti
adminisztrátort, és megküldi adatait a rendszergazdának és
az üzemeltetõ szervezetnek.”

7. §

Az Ut. 10. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A HM EÜTIR koordinációs munkacsoport munkájá-
ban az alábbi szervek, szervezetek vezetõi vagy kijelölt
szakemberei vesznek részt:]

„c) a HM KF képviselõje;”

8. §

Az Ut. a következõ14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § Az EÜSZ, illetve a Hatóság vezetõje, a

HKP-szervezeti adminisztrátori feladatok ellátásával saját
beosztása mellett folyamatosan megbízott személyek ré-
szére a többletfeladatok, és az ezzel járó felelõsség elisme-
résére megbízási díjat állapít meg az erre vonatkozó szabá-
lyok szerint. ”

9. §

Az Ut. ezen utasítás mellékletében szereplõ 2. számú
melléklettel egészül ki.

10. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát vesztik az Ut. 4. §-át és
6. §-át megelõzõ alcímek.

(2) Az Ut.
a) 2. §-ának e) pontjában a „HM-szerv vagy -szervezet”

szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek” szövegrész,

b) 2. §-ának h) pontjában a „honvédelmi szerveket és
szervezeteket” szövegrész helyébe „honvédelmi szerveze-
teket” szövegrész,

c) 3. §-át megelõzõ „A HM EÜTIR rendeltetése” alcím
helyébe a „A HM EÜTIR rendeltetése, mûködése, mûkö-
dési modellje és adatai” alcím,

d) 4. § (1) bekezdésében „a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH)” szövegrész helyébe „az MH” szöveg-
rész,

e) 4. § (3) bekezdésének második mondatában a „forma-
nyomtatványokat” szövegrész helyébe az „e-nyomtatvá-
nyokat” szövegrész,

f) 6. §-ának (6) bekezdésében szereplõ „HM Kommuni-
kációs és Toborzó Fõosztály (a továbbiakban: HM KTF)”
szövegrész helyébe „HM Kommunikációs Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM KF)”szövegrész,

g) 9. §-ának (1) bekezdésében a „szervezet felel” szö-
vegrész helyébe a „szervezet vezetõje felel” szövegrész,

h) 9. §-ának (2) bekezdésében „az ügyintézéssel és”
szövegrész helyébe „az ügyintézéssel, az ügyfélszolgálat-
tal és” szövegrész,

i) 10. §-ának (2) bekezdésének felvezetõ szövegében a
„szervek, szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi
szervezetek” szövegrész,

j) mellékletében a „Melléklet a 60/2008. (HK 13.) HM
utasításhoz” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet a
60/2008. (HK 13.) HM utasításhoz” szövegrész
lép.

(3) Ez az utasítás 2009. december 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. november 19.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 95/2009. (XI. 27.) HM utasításhoz

2. számú melléklet a 60/2008. (HK 13.) HM utasításhoz

Az elektronikus nyomtatvány szakmai tartalmára
vonatkozó követelmények

1. Nyomtatványazonosító (fájlelnevezés) meghatározása:

2. Lapazonosítók (lapfül elnevezése) meghatározása:

3. Jogszabályi hivatkozás:

4. A nyomtatvány hatálybalépésének meghatározása:

5. Blokkelnevezések (amennyiben blokkokra tagolható
a nyomtatvány) (pl. a kérelmezõ személyazonosító ada-
tai):
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6. Mezõelnevezés (pl. a kérelmezõ neve, születési helye):

7. Adathosszúság (pl. 20 karakter):

8. Adattípus (az általános nyomtatványtervezõ alkalma-
zásban definiált adattípusok. Pl. szám, számok nélkül min-
den, dátum, kód, logikai, magyar nagybetûk):

9. Belsõ összefüggések, logikai ellenõrzések (pl. dátumel-
lenõrzés, vagy adatok egyezésének ellenõrzése, vagy kitöl-
tött mezõk számának korlátozása egy adatcsoportnál):

10. Mezõszámítások (pl. átlag, szumma):

11. Kitöltési útmutató tartalma és illeszkedése a nyom-
tatványhoz:

12. Hibaüzenetek felsorolása (pl. „Az adószám formá-
tuma nem megfelelõ”, vagy az „X mezõ kitöltése esetén
kötelezõen kitöltendõ Y mezõ”):

13. Kötelezõen kitöltendõ mezõk felsorolása:
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
73/2009. (HK 18.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs

Rendszer verzióváltásának elõkészítésével
és lebonyolításával összefüggõ feladatok

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3)–(4) bekezdése, valamint
a 101. § (4)–(5) bekezdése alapján a HM Költségvetés
Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM
KGIR) verzióváltásának elõkészítésével és lebonyolításá-
val összefüggõ feladatok végrehajtására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi mi-
niszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá, fenntar-
tói irányítása alá, illetve közvetlen felügyelete alá tartozó
szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteinek a HM KGIR verzióváltá-
sának végrehajtásában érintett állományára.

2. A HM KGIR verzióváltási feladatainak elõkészítése
és végrehajtása (a továbbiakban: Projekt) érdekében Pro-
jekt Felügyelõ Bizottságot (a továbbiakban: PFB) és Pro-
jekt Irányító Bizottságot (a továbbiakban: PIB) hozunk
létre.

3. A verzióváltás feladatainak végrehajtásában az alábbi
szervezetek vesznek részt:

a) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továb-
biakban: HM KPÜ);

b) HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM
SZEF);

c) HM Védelmi Tervezési Fõosztály;

d) HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály;
e) HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály;
f) HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály;
g) HM Vezérkari Titkárság
h) HM Jogi Fõosztály;
i) HM Védelemgazdasági Fõosztály,
j) HM Haderõtervezési Fõosztály,
k) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség;
l) HM Személyügyi Osztály;
m) MK Katonai Biztonsági Hivatal;
n) MK Katonai Felderítõ Hivatal;
o) Katonai Fõügyészség;
p) MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ;
q) MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
r) MH Támogató Dandár;
s) HM Állami Egészségügyi Központ;
t) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.

4. Az együttes intézkedés vonatkozásában:
a) A PFB: a Projekt legmagasabb szintû ellenõrzõ szer-

ve. A PFB feladata a Projekt Irányító Bizottság által a vi-
tás, vagy kompetenciáját meghaladó, és a PFB elé terjesz-
tett kérdésekben a döntések meghozatala, a verzióváltás
sikeres megvalósítása érdekében a projektszervezeti dön-
tések képviselete, illetve támogatása.

b) A PIB a Projekt középszintû irányító és ellenõrzõ
szerve. A PIB feladata a fejlesztés mûködési feltételeinek
(erõforrás, infrastruktúra stb.) biztosítására vonatkozó kér-
dések egyeztetése, a verzióváltás szerzõdésszerû teljesíté-
sének ellenõrzése, a szerzõdéses feltételek megváltozása
esetén, a változások hatásainak elemzése alapján a megfe-
lelõ döntések meghozatala, a Projekt végrehajtó szintjein
felmerült, és annak a szintnek a hatáskörét meghaladó
kérdésekben a döntések meghozatala.

c) Projekt vezetõ: a Projekt operatív vezetõje; koor-
dinálja, felügyeli a szakértõi munkacsoportok munkáját.
A Projektet érintõ kérdésekben szerzõdéses szinten képvi-
seli a megbízót a vállalkozó felé, egyben a PFB elnöke.
Kapcsolatot tart a projekt végrehajtásában érintett szerve-



zetek vezetõivel, eljár a PFB-n keresztül a Projekt végre-
hajtásához szükséges erõforrások biztosítása érdekében.

5. A PFB összetétele és mûködése:
a) A PFB elnöke: a HM KPÜ vezérigazgatója.
Helyettese: a HM SZEF fõosztályvezetõje.
Titkára: a HM KPÜ Illetményszámfejtõ, Adó- és Járu-

lékelszámoló Igazgatóság (a továbbiakban: HM KPÜ
IAJI) igazgatója.

b) A PFB tagjai: a 3. pontban felsorolt, a végrehajtásá-
ban részt vevõ szervek és szervezetek vezetõi, illetve az ál-
taluk kijelölt vezetõ beosztású személy.

c) A PFB havi rendszerességgel, illetve a feladatok
függvényében tartja üléseit.

d) A PFB elnöke 2009. november 30-ig gondoskodik a
verzióváltás feladat- és ütemtervének, valamint az erõfor-
rás- és költségtervnek az elkészítésérõl, melyet a HM vé-
delmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkárának (a
továbbiakban: HM VTI SZÁT) és a HM Honvéd Vezérkar
fõnökének (a továbbiakban: HM HVKF) egyetértésével a
HM kabinetfõnöke hagy jóvá.

6. A PIB összetétele és mûködése:
a) A PIB vezetõje: a HM KPÜ vezérigazgató-helyettese.
Helyettese: a HM KPÜ IAJI igazgatója.
b) A PIB tagjai: a PFB titkára és a 3. pontban felsorolt, a

végrehajtásában részt vevõ szervek és szervezeteknek a
szakterülettel foglalkozó munkatársai.

7. A HM KPÜ vezérigazgatója készítse el a PFB és a
PIB mûködési rendjét, továbbá a Projekt szervezeti eleme-
ire (együtt: Projekt Szervezet) résztvevõire, feladataira,
hatás- és jogkörükre is kiterjedõ Projekt Szervezet alapító
dokumentumot, majd a HM VTI SZÁT és a HM HVKF út-
ján terjessze fel azokat jóváhagyásra a HM kabinetfõnöke
részére, az együttes intézkedés hatálybalépését követõ
15 napon belül.

8. A verzióváltásban résztvevõ szervek és szervezetek
jelöljék ki a PIB-ben, valamint a Projekt Szervezet alapító
dokumentumban létrehozott további szakértõi munkacso-
portokban résztvevõket, majd a névsort küldjék meg a
PFB elnöke részére a Projekt Szervezet alapító dokumen-
tum jóváhagyását követõ 15 napon belül.

9. A Projekt Szervezet kialakításánál figyelembe kell
venni a vállalkozói oldal hasonló projekt szervezetét a köl-
csönös kapcsolattartás és együttmûködés érdekében,
amely azonos vezetõi szinteken valósul meg. A vállalko-
zói oldal képviselõi a szerzõdésben foglaltaknak megfele-
lõen vesznek részt a bizottságok, munkacsoportok és érte-
kezletek munkájában.

10. A verzióváltás feladat- és ütemtervében meghatáro-
zott feladatok végrehajtását követõen 15 napon belül a

PFB elnöke terjesszen fel helyzetjelentést a HM VTI
SZÁT és a HM HVKF útján a HM kabinetfõnök részére.

11. A verzióváltás befejezését és az új változatú HM
KGIR éles indításának idõpontját a PFB elnökének elõter-
jesztése alapján a HM kabinetfõnök határozza meg.

12. Felhatalmazást kapnak a HM KGIR verzióváltásá-
ban résztvevõ szervek és szervezetek, hogy ezen együttes
intézkedés alapján adjanak ki végrehajtási intézkedéseket
kapcsolódó feladataik szabályozása és végrehajtása érde-
kében.

13. Ezen együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba,* és 2011. március 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. október 30.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2009. október 30.

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

74/2009. (HK 18.) HM–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2009. december havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

A HM kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2009. (HK 18.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a kis hatótávolságú repülõeszközre épülõ felderítõ

rendszer (SUAV) kezelõ állománya felkészítésérõl, a
rendszeresítés elõkészítésérõl és az eszköz

üzemfenntartásáról*

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

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
142/2009. (HK 18.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
145/2009. (HK 18.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
146/2009. (HK 18.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél mûködõ

ügyeleti és készenléti szolgálatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
144/2009. (HK 18.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a HM Honvéd Vezérkar

Fõnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport
szervezésérõl és mûködtetésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
147/2009. (HK 18.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség „Missziós Karácsonya”

elnevezésû központi rendezvénye végrehajtásával
összefüggõ feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
36/2009. (HK 18.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter

egységes mûszaki üzembentartási szakutasításához
A 703 és 705 oldalszámú helikopterek mûszaki leírása
és üzemeltetési szakutasítása 494.0000.00.RE.D-808”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

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

494.0000.00.RE.D-808” címû fõnökségi kiadvány hatály-
ba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség 703 és
705 oldalszámú Mi-17N típusú helikoptereket üzemeltetõ,
hitelesítõ és javító szervezeteire terjed ki.

2. „Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter egységes
mûszaki üzembentartási szakutasításához A 703 és 705 ol-
dalszámú helikopterek mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása 494.0000.00.RE.D-808” címû fõnökségi ki-
adványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra
kiadom.

3. A kiadványt a 703 és 705 oldalszámú Mi-17N típusú
helikoptereket alkalmazó, üzemeltetõ, javító és hitelesítõ
katonai szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és kar-



bantartói állománya részleteiben, a logisztikai szakbeosz-
tást ellátó állomány a beosztása ellátásához szükséges
mértékben ismerje meg.

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

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
HM FLÜ igazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
37/2009. (HK 18.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„SX-16 NIGHTSUN® keresõ fényszóró

Mûszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „SX-16
NIGHTSUN® keresõ fényszóró Mûszaki leírás és üze-
meltetési szakutasítás” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. „SX-16 NIGHTSUN® keresõ fényszóró Mûszaki le-
írás és üzemeltetési szakutasítás” címû fõnökségi kiad-
ványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra ki-
adom.

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

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

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

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
38/2009. (HK 18.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„RDR 2000 idõjárási radarrendszer

Mûszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „RDR 2000
idõjárási radarrendszer Mûszaki leírás és üzemeltetési
szakutasítás” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésé-
rõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. „RDR 2000 idõjárási radarrendszer Mûszaki leírás és
üzemeltetési szakutasítás” címû fõnökségi kiadványt ezen
intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

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

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

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

1526 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 18. szám



A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
39/2009. (HK 18.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter

Egységes Mûszaki Kiszolgálási Szakutasításához
Technológiai Lapok 494.0000.00.ED.D-808” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdésében, valamint a szolgá-
lati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl
szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a „Kiegészítés a Mi-17N típusú
helikopter Egységes Mûszaki Kiszolgálási Szakutasításához
Technológiai Lapok 494.0000.00.ED.D-808” címû fõnöksé-
gi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. „Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter Egységes
Mûszaki Kiszolgálási Szakutasításához Technológiai La-
pok 494.0000.00.ED.D-808” címû fõnökségi kiadványt
ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

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

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

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
HM FLÜ vezérigazgató
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási Akkumulátor és gumiabroncs beszerzése

MH Logisztikai Ellátó Központ
(15714132-251)
és a Felni Kft.

(10481909-2-06)

6 762 000 2009. 11. 09. 2009. 11. 09. 2009. 11. 30.

Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Vállalkozási Tonertöltés
Print Partner Bt.

Adószám: 20908618-2-07
5 034 000 2009. 03. 02. 2009. 02. 26. 2009. 12. 31.
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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

Debrecen MH 5. Bocskai István Lövészdandár utaltságába
tartozó Mikepércsi úti HM vagyonkezelésû lakótelep 45/B és
43/C épületeinek tetõbeázásból eredõ problémáinak javítási

munkái.

AKVA-PLAST Kft.
10430130-2-14

5927 2009. 10. 16. 2009. 10. 16. 2009. 11. 30.

Kivitelezési
Budapest XII. Szilágyi Erzsébet fasor HM KEKK kültéri és

beltéri karbantartási feladatok.
VERAVA Kft.
10927865-2-43

5197 2009. 11. 02. 2009. 11. 02. 2009. 11. 17.

Kivitelezési
Budapest XII. Szilágyi Erzsébet fasor HM KEKK kültéri és
beltéri tájékoztató táblák és dekorációs elemek elkészítése és

elhelyezése.

Kun Zsolt
76611777-2-42

5858 2009. 11. 02. 2009. 11. 02. 2009. 11. 17.

* Gazdálkodószervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.

** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Adásvételi
szerzõdés

Gázkromatográf beszerzés

ZMNE
Adószám: 15708034-2-51

C-Mobil Labor Kft.
Adószáma: 11535472-2-20

6 288 000 2009. 10. 28. 2009. 10. 28. 2010. 01. 27

Adásvételi
szerzõdés

Talár beszerzése

ZMNE
Adószám: 15708034-2-51

Méretes Szabó Kft.
Adószáma: 10366521-2-19

4 776 000 2009. 03. 31. 2009. 03. 31. 2009. 05. 30.

Szolgáltatási
szerzõdés

Egyenruhával kapcsolatos szabósági
szolgáltatás

ZMNE
Adószám: 15708034-2-51

Méretes Szabó Kft.
Adószáma: 10366521-2-19

3 000 000 2009. 03. 31. 2009. 03. 31. 2009. 12. 31.
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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. Beiszer Tibor alezredes H 035341

2. Horváth Ágnes zászlós H 034155

3. Molnár Attila alezredes H 032902

4. Sztanek András fõhadnagy H 031135

5. Török László fõtörzsõrmester H 029126

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Benyó György szakaszvezetõ S 028385

2. Kun Zoltán tizedes S 020327

3. Rékasiné Márkus Mónika törzsõrmester S 024824

4. Szentesi Gergely õrmester S 021217

5. Tamás Gábor tizedes S 029364

6. Vaczula István szakaszvezetõ S 032475

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Dunai András õrnagy N 021755

2. Erdélyi Sándor zászlós N 020990

3. Herczeg Ferenc ezredes N 017006

4. Pintér Gábor alezredes N 017287

5. Tóth János törzszászlós N 012066

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bakity Katalin – K 013102
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Az Országos Meteorológiai Szolgálat
k ö z l e m é n ye

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöksége – a 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapján – a Meteorológiai Vi-
lágnap alkalmából (2010. március 23.) miniszteri elismerések adományozására kíván elõterjesztést tenni.

Ennek megfelelõen a hazai és a nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos kutatások és szakmai eredmé-
nyek elismeréséül két Schenzl Guidó-díj, valamint négy Pro Meteorologia Emlékplakett adományozására kerülhet sor.

A szolgálat elnöksége felhívja a szakmai, tudományos és társadalmi szervezeteket, egyesületeket, kamarákat, gazdál-
kodó szervezeteket, intézményeket, önkormányzatokat, valamint a meteorológia iránt érdeklõdést tanúsító magánsze-
mélyeket, hogy az elismerésekre tegyék meg javaslataikat a mellékelt ûrlapnak megfelelõ formában.

A javaslatokat 2010. január hó 30. napjáig kell, az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöki Irodájára, a személyügyi
referensnek eljuttatni (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1., saho.a@met.hu).

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, személyi adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát, ko-
rábbi kitüntetéseit, továbbá szükséges ismertetni az indítványt megalapozó eredményeket is.

Az elismerések adományozására beérkezett javaslatokat az erre a célra alakult bizottság értékeli, amelyben a Szolgá-
laton kívül képviselteti magát a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata, a Magyar Tudományos Akadémia, az
ELTE Meteorológiai Tanszéke, valamint a Magyar Meteorológiai Társaság.

Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja a Meteorológiai Világnapon ünnepélyes keretek közt adja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnöki Iroda

……………………………………………
Javaslattevõ megnevezése

JAVASLAT

………………………………………………………………………
díj, emlékplakett, érdemérem és oklevél adományozására

A javasolt személy neve: ....................................................................................................................................................

Születési helye, év, hó, nap: ...............................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................................................

Tudományos fokozata: .......................................................................................................................................................

Lakcíme: ............................................................................................................................................................................

Eddigi kitüntetései: ............................................................................................................................................................

Az átadásra javasolt idõpont: 2010. Meteorológiai Világnap

A javaslat indoklása:

Kelt: ……………………, 200……………………
……………………………………

a javaslattevõ aláírása

18. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1531



Miniszteri kitüntetésben részesült személyek

Év díj plakett
Schenzl Guidó-díj Pro Meteorologia Emlékplakett

1995 Mészáros Ernõ Kozma Béla
Csaplak Andor Kéri Menyhért

Tänczer Tibor
Tóth Pál

1996 Rákóczi Ferenc Dunay Sándor
Zách Alfréd Felméry László

Práger Tamás
Vissy Károly

1997 Czelnai Rudolf Mezõsi Miklós
Szász Gábor Makainé Császár Margit

1998 Antal Emánuel Bodolainé Jakus Emma
Dobosi Zoltán Csomor Mihály

Dombai Ferenc
Horváth Emil

1999 Götz Gusztáv Simon Antal
Justyák János Weidinger Tamás

Tar Károly
Torda Lajos

2000 Ambrózy Pál Böjti Béla
Major György Posza István

Bartholy Judit
Horváth László

2001 Varga-Haszonits Zoltán Szilágyi Tibor
Kéri Menyhért H. Bóna Márta

Bereczky László

2002 Koppány György Buránszkiné Sallai Márta
Vissy Károly Németh Lajos

Geresdi István
Makra László

2003 Szepesi Dezsõ Horváth Ákos
Varga Miklós
Zemankovicsné Hunkár Márta
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Év Díj Plakett

2004 Bodolai Istvánné Kõrösi György
Mika János
Unger János

2005 Tänczer Tibor Bartha Imre
Tóth Pál Dunkel Zoltán

Gáspár Pál
Maller Aranka
Matyasovszky István

2006 Kapovits Albert Antal Emánuelné
Nagy Sándor Haszpra László

Papp Andor
Tõkei László

2007 Prof.dr.Láng István Horányi András
Ináncsi László
Kenderesy Kálmán
Kövér Béláné

2008 Barát József Ihász István
Horváth Csaba Károssy Csaba

Németh Péter
Völker József

2009 Horváth László Barcza Zoltán
Mezõsi Miklós Kovács Gyõzõ

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

HU ISSN 1218–0378

09.3226 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket

folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-

számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-

léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-

küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-

dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó

által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-

kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,

1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

*A felhasználók által megszokott funkciók, kibõvítve vírusvédelmi rendszerrel.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.
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