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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
5/2009. (HK 2.) HM

h a t á r o z a t a
rendszeresítésre és alkalmazásba vételre kerülõ

hadfelszerelésekrõl

A Rendszeresítési Bizottság javaslatának figyelembe-
vételével az alábbi hadfelszerelések rendszeresítését ren-
delem el:

1. 2008 M általános bakancs
Rendeltetése: a 90 M, 93 M hadi- (gyakorló) öltözetek-

hez téli idõszakban viselendõ lábbeli.

2. 2008 M modul rendszerû málhafelszerelés készlet
Rendeltetése: a könnyûlövész alegységek hivatásos és

szerzõdéses állománya által kiképzéskor és alkalmazáskor
viselendõ, modul rendszere következtében az adott fel-
adatra optimalizálható málhamellény.

3. 5,56 × 45 mm SS109 (M855) normál töltény
Rendeltetése: elsõsorban az élõerõ leküzdésére szol-

gál, ezen kívül páncélozatlan jármûvek ellen is alkalmaz-
ható. A lövedék teljes fémköpenyes (FMJ) acélmagvas ki-
vitelû, robbanó- és pirotechnikai anyagot nem tartalmaz,
hatását csupán kinetikai energiájának átadásával fejti ki.

4. 5,56 × 45 mm páncéltörõ-fényjelzõs hevederezett
töltény

Rendeltetése: az 5,56 mm M249 golyószóróhoz alkal-
mazható páncéltörõ töltény a védõfelszereléssel ellátott
élõerõ, gépjármûvek, könnyû páncélzatú harcjármûvek,
fedezékek leküzdésére szolgál.

A Rendszeresítési Bizottság javaslatának figyelembe-
vételével az alábbi hadfelszerelések alkalmazásba vételét
rendelem el:

1. 5,56 × 45 mm M4 A1 típusú gépkarabély
Rendeltetése: a lövész, felderítõ és a különleges ren-

deltetésû erõk egyéni lõfegyvereként a szembenálló fél
élõerejének leküzdésére szolgál úgy nappal, mint éjszaka,
valamint szélsõséges idõjárási viszonyok között.

2. 5,56 × 45 mm M249 (SAW) típusú golyószóró
Rendeltetése: a lövész, felderítõ és a különleges rendel-

tetésû erõk fegyvereként a szembenálló fél élõerejének le-
küzdésére szolgál úgy nappal, mint éjszaka, valamint szél-
sõséges idõjárási viszonyok között. Kialakításának kö-
szönhetõen alkalmas helységharc megvívására, valamint
antiterrorista feladatok végrehajtására is.

3. 9 × 19 mm MP5 A3 típusú géppisztoly
Rendeltetése: 100 m lõtávolságig az önvédelem, a kö-

zelharc és a rajtaütés fegyvere. Élõerõ leküzdésére alkal-
mas kisméretû lõfegyver, amely egyaránt használható
egyes és csoportos célok leküzdésére.

4. 7,62 × 51 mm M24 (Remington 700) típusú mester-
lövész puska

Rendeltetése: a lövész, felderítõ és a különleges rendel-
tetésû erõk mesterlövõ fegyvere. Feladata a saját csapatok,
alegységek mûveleteinek támogatása, a szembenálló fél
személyi állományának megsemmisítése, nem páncélozott
haditechnikai eszközeinek rongálása 800 m lõtávolságig,
nappal és éjszaka, valamint szélsõséges idõjárási viszo-
nyok között.

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

A honvédelmi miniszter
1/2009. (I. 10.) HM

u t a s í t á s a
a korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos

feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire,
a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása, illetve fenn-
tartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tarto-
zó szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) Ha az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél fog-
lalkoztatott köztisztviselõ, közalkalmazott (a továbbiak-
ban együtt: foglalkoztatott) korengedményes nyugdíjazás-
ról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
megkötése céljából írásban kérelmet terjeszt elõ a munkál-
tatónál, a munkáltató a kérelmet és a kérelemmel kapcsola-
tos javaslatát (a továbbiakban: munkáltatói javaslat) a ké-
relem megérkezésétõl számított 15 napon belül megküldi a
HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM SZF) ré-
szére.

(2) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti megkeresést
csak akkor köteles teljesíteni, ha

a) a foglalkoztatott rendelkezik a megállapodás megkö-
téséhez külön jogszabályban elõírt feltételekkel,

b) a munkaköre megszûnik, és vállalja, hogy jogviszo-
nya közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre, to-
vábbá

c) az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél tényle-
gesen eltöltött összes jogviszonya legalább 10 éve fennáll.

(3) A munkáltatói javaslatnak tartalmaznia kell a foglal-
koztatott

a) nevét,
b) születési dátumát,
c) munkakörét,

d) bruttó illetményét,
e) összes munkaviszonyának idejét, ezen belül az

1. §-ban meghatározott katonai szervezeteknél eltöltött
összes idejét, továbbá korkedvezményes idejét,

f) a nyugdíj átvállalásának idõtartamát,
g) a nyugdíj folyósításának kezdõ napját.

(4) A munkáltatói javaslathoz csatolni kell
a) a munkáltató és a foglalkoztatott által alá nem írt – a

regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságoktól beszerez-
hetõ – Megállapodás, illetve a Megállapodás részét képezõ
„Adatszolgáltatás” elnevezésû nyomtatványokat,

b) az illetékes nyugdíjbiztosító igazgatóság által kiállí-
tott, a foglalkoztatott szolgálati idejérõl szóló határozatot.

3. §

(1) A HM SZF a munkáltatói javaslat megérkezését kö-
vetõen haladéktalanul ellenõrzi, hogy a munkáltatói javas-
lat, illetve a csatolt mellékletek megfelelnek-e a 2. §-ban
foglalt követelményeknek.

(2) Ha a munkáltatói javaslat, illetve a csatolt mellékle-
tek hiányosak, a HM SZF a munkáltatói javaslat megérke-
zésétõl számított 8 napon belül megfelelõ határidõ tûzésé-
vel hiánypótlásra hívja fel a munkáltatót.

(3) Ha a munkáltatói javaslat, illetve a csatolt mellékle-
tek megfelelnek a 2. §-ban elõírt követelményeknek, illet-
ve a munkáltató a hiánypótlásnak eleget tett, a HM SZF a
munkáltatói javaslat tárgyában a honvédelmi miniszter ré-
szére felterjesztést készít és azt, illetve a munkáltatói ja-
vaslatot, valamint mellékleteit 8 napon belül megküldi a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiak-
ban: HM KPÜ) részére.

4. §

(1) Ha a korengedményes nyugdíjazás miatt felmerülõ
költségek átvállalásához szükséges költségvetési fedezet
rendelkezésre áll, a HM KPÜ vezérigazgatója a HM SZF
által készített felterjesztésen errõl nyilatkozatot tesz, és a
felterjesztést, illetve a munkáltatói javaslatot és mellékle-
teit a HM SZF részére haladéktalanul visszaküldi.

(2) A HM SZF a korengedményes nyugdíjazásra vonat-
kozó HM KPÜ vezérigazgatója nyilatkozatát is tartalmazó
felterjesztését, illetve a munkáltatói javaslatot és mellékle-
teit a honvédelmi miniszter részére haladéktalanul felter-
jeszti.

(3) A költségvetési fedezet hiánya esetén a HM KPÜ a
munkáltatói javaslatot, illetve mellékleteit – a HM SZF út-
ján – a munkáltató részére visszaküldi, és ezzel egyidejû-
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leg a munkáltatót tájékoztatja arról is, hogy a korengedmé-
nyes nyugdíjazás miatt felmerülõ költségek átvállalására
nincs lehetõség.

5. §

(1) A 4. § (2) bekezdés szerinti felterjesztés esetén a kor-
engedményes nyugdíjazás miatt felmerülõ költségek át-
vállalásáról, illetve elutasításáról a honvédelmi miniszter
dönt. A döntésrõl a HM SZF a munkáltatót, illetve a HM
KPÜ-t írásban értesíti.

(2) A korengedményes nyugdíjazás miatt felmerülõ
költségek átvállalásáról szóló döntés esetén

a) a HM KPÜ vezérigazgatója, vagy az általa kijelölt
személy aláírja az „Adatszolgáltatás” elnevezésû nyomtat-
ványt, majd azt a HM SZF útján a munkáltató részére meg-
küldi,

b) a munkáltató és a foglalkoztatott aláírja a Megállapo-
dást, majd azt és az „Adatszolgáltatás” elnevezésû nyom-
tatványt a foglalkoztatott lakóhelye szerint illetékes regio-
nális nyugdíj-biztosítási igazgatóság részére megküldi.

6. §

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság fizetési értesítésének
kézhezvételét követõen a HM KPÜ haladéktalanul intéz-
kedik a korengedményes nyugdíjazás miatt felmerülõ költ-
ségek átutalására.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
2/2009. (I. 10.) HM

u t a s í t á s a
a JAS 39 EBS HU Gripen típusú harcászati

repülõgépek bérleti idõszakra vonatkozó feladatainak
végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a JAS 39 EBS HU Gripen típusú harcászati repülõ-
gépek (a továbbiakban: Gripen repülõgép) bérleti idõszaka

során a Honvédelmi Minisztériumra és a Magyar Honvéd-
ségre háruló feladatok szakszerû végrehajtásának biztosí-
tására és koordinálása érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

Bevezetõ rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) A Svéd Védelmi Beszerzési Hivatallal a Gripen re-
pülõgépek és a támogató rendszerek bérlete, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában aláírt Bérle-
ti Megállapodásból (a továbbiakban: Bérleti Megállapo-
dás), valamint a svéd–magyar menedzsmenttervbõl adódó,
bérleti idõszakra szóló, a HM-re és az MH-ra háruló fel-
adatok végrehajtásának érdekében az alábbi bizottság és
munkacsoportok létrehozását rendelem el:

a) Közös Irányító Bizottság Magyar Tagozata (a to-
vábbiakban: KIB), megalakításának ideje: jelen utasítás
hatálybalépését követõ 8. napon.

b) Repülõgép Modernizációs Integrált Programtörzs
(a továbbiakban: RMIPT), megalakításának ideje: jelen
utasítás hatálybalépését követõ 20. napon.

(2) A KIB és az RMIPT tevékenységi köre a Bérleti
Megállapodásban foglaltakon túl kiterjed a repülõgé-
pek harci alkalmazását biztosító egyéb kapcsolódó terüle-
tekre is.

(3) A KIB és RMIPT – valamint annak munkacsoport-
jai – üléseinek gyakoriságát a feladatok függvényében
azok vezetõi határozzák meg.

3. §

(1) A KIB feladatai:
a) a Bérleti Megállapodásban foglalt feladatok tárca-

szintû végrehajtásának felügyelete, valamint azok végre-
hajtásának koordinálása.

b) a katonai és állami vezetõk tájékoztatása.

(2) A KIB feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart a
svéd–magyar Közös Irányító Bizottság svéd tagozatával
és szükség szerint a témában érintett minisztériumokkal.
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(3) A KIB elnöke a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM FLÜ) vezérigazgatója.

(4) A KIB elnöke szakértõk kirendelésére jogosult, to-
vábbá a feladatok függvényében más szakértõket is meg-
hívhat a tagozat üléseire.

(5) A KIB tagjait:
a) repülõ-harckiképzés és harcászati, hadmûveleti ter-

vezés, valamint repülõmûszaki és földi támogató rendsze-
rek tekintetében az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnoka;

b) jogi és információvédelmi szakterületek vonatkozá-
sában a HM jogi szakállamtitkára;

c) erõforrás- és költségvetés-tervezés, kereskedelmi
szakterületek (szerzõdés és beszerzés, minõségbiztosítás,
vám, szállítás), fejlesztési és programmenedzsment-ügyek
vonatkozásában a HM védelmi tervezési és infrastrukturá-
lis szakállamtitkára (a továbbiakban: HM VTISZÁT)
jelöli ki.

(6) Az RMIPT vezetõje állandó meghívottként, tanács-
kozási joggal részt vesz a KIB és a svéd–magyar kétoldalú
Közös Irányító Bizottság ülésein.

(7) A KIB üléseit az elnök hívja össze, illetve kezdemé-
nyezi a kétoldalú Közös Irányító Bizottsági megbeszélése-
ket a svéd félnél.

4. §

(1) Az RMIPT feladatai:
a) a KIB irányításával, a kijelölt HM és MH szervek be-

vonásával a Gripen repülõgépekkel kapcsolatos feladatok
szakterületenkénti végrehajtásának operatív irányítása,
koordinálása;

b) a Bérleti Megállapodás tárgyát nem képezõ, de a Gri-
pen repülõgépek hadrafoghatóságát, valamint hadrendben
tartását biztosító egyéb feladatok végrehajtásának koordi-
nálása az alkalmazói igények figyelembevételével, illetve
azok illesztése a Bérleti Megállapodás megfelelõ ütemter-
véhez;

c) a Bérleti Megállapodásban szereplõ képességek meg-
létének folyamatos nyomon követése, szükség esetén
egyeztetések kezdeményezése az RMIPT vezetõje által;

d) az adott témában érintett szervezetekkel a repülõgé-
pek üzemben tartásával kapcsolatos, más országokból
származó információk, tapasztalatok gyûjtése, szakmai
konferenciák szervezése, kapcsolattartás más Gripen repü-
lõgépeket üzemeltetõ országok programirodáival, vala-
mint további, a program végrehajtásában érintett országok
képviselõivel;

e) a KIB ülésein készített jegyzõkönyvben rögzített
döntések magyar félre háruló feladatai elvégzésének szer-
vezése, valamint a KIB elnökétõl kapott operatív feladatok
végrehajtása.

(2) Az RMIPT feladatainak végrehajtása érdekében a
téma szerint illetékes HM és MH szervezetek kijelölt kép-
viselõibõl munkacsoportokat kell létrehozni és mûködtet-
ni az alábbi feladatokra:

a) a bérelt repülõgépek fedélzeti rendszereinek készle-
tezésére, konfigurációjának kialakítására, illetve a képes-
ségek fejlesztésére a magyar követelményeknek megfele-
lõen;

b) a bérelt repülõgépekhez az alkalmazói igényeknek
megfelelõ fegyverzetbeszerzés feladatainak végrehajtá-
sára;

c) a repülõgépek rendelkezésre állással kapcsolatos lo-
gisztikai feladatok támogatására;

d) a Bérleti Megállapodáson felüli, további repülõgép-
vezetõ és kiszolgáló mûszaki állomány típusátképzésének
elõkészítésére, szervezésére – az alkalmazói igények alap-
ján – a kapcsolatos programok követésére;

e) a repülõgépek üzemben tartásához szükséges infra-
strukturális feltételek teljes körû megteremtésének koordi-
nálására, az üzemeltetés folyamatának felügyeletére;

f) a repülõgépek bérlésére, valamint a repülõgépekkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kereskedelmi és szerzõdés-
technikai, valamint a hatósági feladatok koordinálására;

g) információvédelmi feladatok koordinálására és vég-
rehajtására.

(3) Az RMIPT tagjait a HM FLÜ állományából kijelölt
személyek, valamint szükség esetén határozott idejû szer-
zõdéssel foglalkoztatott külsõ szakemberek alkotják.

(4) A munkacsoportok vezetõit a HM és MH szervek
vezetõi által delegált személyek közül, az RMIPT vezetõ-
jének javaslata alapján, a szakirányításért felelõs HM
szerv vezetõjének egyetértésével, a HM FLÜ vezérigazga-
tója jelöli ki.

(5) A munkacsoportok tevékenységét – együttmûködve
a svéd programirodával – az RMIPT vezetõje koordinálja.

(6) A munkacsoportok megalakításának idõpontja jelen
utasítás hatálybalépését követõ 30. nap.

5. §

(1) Az RMIPT vezetõjét a HM FLÜ vezérigazgatója je-
löli ki.

(2) Az RMIPT vezetõje jogosult:
a) repülõgépek harci alkalmazhatóságának biztosítása,

mindezek operatív és szakszerû végrehajtása érdekében a
HM FLÜ vezérigazgatói intézkedések, átíratok összeállí-
tására, továbbítására az érintett honvédelmi szervezetek
részére;

b) az egyeztetett idõgrafikon szerinti esedékes feladatok
végrehajtása során közvetlen kapcsolattartásra a svéd
programirodával és a svéd témafelelõsökkel, valamint a
program végrehajtásában érintett országok képviselõivel;
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c) a Bérleti Megállapodásban és a svéd–magyar KIB-
bel egyeztetett részfeladatok végrehajtása érdekében köz-
vetlen munkakapcsolat tartására a bizottság munkájában
érintett HM és MH szervek vezetõivel (parancsnokaival),
vagy az általuk kijelölt személyekkel;

d) rendkívüli helyzetek esetén (pl. a típus repülési ese-
ménye) közvetlen intézkedésre.

(3) Az RMIPT vezetõje a svéd és magyar fél egyeztetett
igényei alapján állítja össze az RMIPT munkatervét és
munkarendjét, a munkacsoportok feladatkörét, összetéte-
lét, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM FLÜ vezérigaz-
gatója részére.

(4) Az RMIPT vezetõje – a menedzsmenttervnek meg-
felelõen – jelöli ki a svéd programirodával való kapcsolat-
tartásra jogosult személyeket.

Erõforrás és költségvetési elõirányzatok
tervezése és elszámolása

6. §

(1) A Gripen repülõgépek bérletével kapcsolatos erõfor-
rások, illetve elõirányzatok tervezésére, felhasználására és
elszámolására, illetve az elõirányzatok felhasználásával
összefüggõ feladatok végrehajtására kijelölt gazdálkodó-
szervezetek:

a) a Gripen repülõgépek és földi kiszolgáló, valamint tá-
mogató rendszerek bérleti költségeit illetõen a HM FLÜ;

b) a Gripen repülõgépek – bérleti idõszakát követõ –
esetleges megvásárlása esetén az aktiváláshoz (vagyonba
vételhez) kapcsolódó kiadások vonatkozásában a HM
FLÜ;

c) vám- és szállítási, valamint minõségbiztosítási költ-
ségeket illetõen HM FLÜ;

d) a kiszolgáló mûszaki és repülõgép-vezetõ állomány
külföldi képzésével, a kapcsolódó külföldi utazásokkal,
továbbá a hazai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások te-
kintetében a HM FLÜ;

e) a bérléssel összefüggõ hazai infrastrukturális beruhá-
zások elõirányzatai vonatkozásában a HM Infrastrukturá-
lis Ügynökség (továbbiakban: HM IÜ);

f) a bérléssel kapcsolatos egyéb kiadások tekintetében
(környezetvédelmi díj, licencek beszerzése, alapadat-elõ-
állítás és -frissítés, mûszaki és egyéb dokumentációk for-
dítása, hazai kiképzési kiadások, gépjármû forgalomba he-
lyezése költségei) a HM FLÜ, illetve a feladatot végrehaj-
tó HM és MH szervezet.

(2) A repülõgépek bérletével kapcsolatban felmerülõ
anyagi, személyi és kiküldetési költségeket önálló cím-
rendkódon kell felvenni és tervezni.

(3) Az erõforrások és költségvetési elõirányzatok terve-
zését az RMIPT vezetõje a HM FLÜ szakmai szervezeti
elemei és a HM IÜ bevonásával végzi.

(4) A HM FLÜ vezérigazgatója:
a) a tárca a védelmi tervezõ rendszer eljárási rendjében

rögzítettek szerint adatszolgáltatást nyújt a tárcaszintû erõ-
forrástervek összeállításához a HM Védelmi Tervezési Fõ-
osztály részére;

b) a költségvetés összeállítása során a HM fejezet éves
költségvetési tervezésére vonatkozó – évente kiadásra ke-
rülõ – HM utasításban meghatározottak szerint adatszol-
gáltatást nyújt a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynök-
ségnek (továbbiakban: HM KPÜ);

c) a költségvetési törvény elfogadását követõen, az
évente kiadásra kerülõ, az intézményi költségvetési javas-
latok elkészítésének rendjérõl szóló HM utasításban meg-
határozottak szerint, a miniszter által jóváhagyott és a HM
KPÜ által kiadott költségvetési tervezési kereteknek meg-
felelõen, gazdálkodószervezetenként összeállítja a Gripen
repülõgépek bérlésének elemi költségvetési javaslatát, és
megküldi azt a HM KPÜ részére.

(5) A bérlet során, illetve annak befejezését követõen
beszerzésre kerülõ készletek és eszközök aktiválását (va-
gyonba vételét), azok beszerzését, illetve átvételét köve-
tõen a beszerzõ, illetve átvevõ HM és MH szervezet kez-
deményezi.

(6) A Gripen repülõgépek fegyverzetbeszerzésével kap-
csolatos költségvetési tervezési feladatokat az általános el-
járási rendnek megfelelõen a HM FLÜ végzi.

(7) A költségvetési év során a gazdálkodószervezetek
elõirányzat-módosítási javaslatait – az RMIPT vezetõjé-
nek elõterjesztése alapján – a HM FLÜ vezérigazgatója
megküldi a HM KPÜ részére.

(8) A költségvetési év zárása során kiadásra kerülõ HM
KPÜ vezérigazgatói intézkedés szerint az elõirányzatok-
kal rendelkezõ honvédelmi szervek részletes szöveges je-
lentést készítenek. A jelentések alapján az RMIPT vezetõ-
je szöveges beszámolót állít össze a Gripen repülõgépbér-
let, illetve a fegyverbeszerzés tárgyévi gazdálkodásá-
ról. Az átfogó szöveges beszámolót a HM FLÜ vezérigaz-
gatója megküldi a HM KPÜ részére.

Tájékoztatások, jelentések rendje

7. §

(1) A KIB elnöke jelentést tesz a HM Haditechnikai Fej-
lesztési Kabinet és az Országgyûlés Honvédelmi és Ren-
dészeti Bizottsága részére a Bérleti Megállapodásban fog-
laltak teljesítésének helyzetérõl:

a) a repülõgépek bérlési idõszakában évente;
b) a katonai és állami vezetõk külön igénye szerint.

(2) Az RMIPT vezetõje 6 havonként és az (1) bekezdés-
ben meghatározott esetekben tájékoztató jelentést terjeszt
fel a HM FLÜ vezérigazgatója útján a HM VTISZÁT ré-
szére.
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Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a JAS 39 Gripen típusú harcászati repülõgépek
rendszerbe állításának és a bérleti idõszak feladatainak ko-
ordinálását és segítését végzõ bizottságok és programiroda
létrehozásáról szóló 59/2002. (HK 21.) HM utasítás.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
3/2009. (I. 10.) HM

u t a s í t á s a
a kanadai repülõgép-vezetõi képzésre történõ

toborzás, állományba vétel és katonai alapkiképzés
2009–2019-ig történõ végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002.
(IV. 10.) HM rendeletre és a hivatásos és szerzõdéses kato-
nai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi ta-
nulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkal-
masság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság,
a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ
engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM
rendeletre – a kanadai repülõgép-vezetõi képzésre történõ
toborzás, állományba vétel és katonai alapkiképzés végre-
hajtásáról az alábbi

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe,
közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá
tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) feladat végrehajtásában érintett szerve-
zeteire terjed ki.

2. §

(1) A HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM
SZEF) az illetékes HM és MH szervekkel és szervezetek-
kel együttmûködve tervezi, szervezi, irányítja és ellenõrzi
a repülõgép-vezetõi képzéssel (a továbbiakban: képzés)
kapcsolatos toborzási tevékenységet, koordinálja az állo-
mányba vétel feladatait.

(2) A toborzási feladatok végrehajtása során a HM
SZEF kiemelten együttmûködik a HM Kommunikációs
és Toborzó Fõosztállyal (a továbbiakban: HM KTF) és
az MH Összhaderõnemi Parancsnoksággal (a továbbiak-
ban: MH ÖHP), valamint a tevékenysége során kapcsola-
tot tart a polgári és társadalmi szervezetekkel és intézmé-
nyekkel.

A képzésre történõ toborzás fõ iránya és célcsoportjai

3. §

(1) A képzésre történõ toborzás iránya: légijármûveze-
tõ-jelölt (a továbbiakban: jelölt) állomány biztosítása.

(2) Célcsoportjai:
a) A munkaerõpiacon lévõ, diplomával rendelkezõ ma-

gyar állampolgárok, akik a beiskolázási év december 31-ig
nem töltik be a 27. életévüket.

b) Azok a diplomaszerzés elõtt álló – felsõfokú tanul-
mányokat folytató – hallgatók, akik az adott, illetve a kö-
vetkezõ tanévben fejezik be tanulmányaikat.

c) Jelen utasítás hatálya alá tartozó szervezetek állomá-
nyának azon tagjai, akik megfelelnek a jelentkezési és fel-
vételi követelményeknek.

A toborzásban részt vevõ szervek, szervezetek
feladatai

4. §

(1) A HM SZEF feladatai:
a) A képzésre történõ toborzás feladatait a HM SZEF

Központi Toborzó, Érdekvédelmi és Katonai Igazgatási
Osztálya (a továbbiakban: HM SZEF KTÉKIO) tervezi,
szervezi és koordinálja.

b) Folyamatosan egyeztet az MH ÖHP-vel és a HM
KTF-fel.

c) Tervezi, szervezi, koordinálja és ellenõrzi a szakmai
alárendeltségébe tartozó hadkiegészítõ parancsnokságok
toborzó- és érdekvédelmi osztályai, toborzó- és érdekvé-
delmi központok toborzóirodái, valamint a toborzó- és ér-
dekvédelmi irodák (a továbbiakban együtt: toborzóirodák)
állományának a jelöltek toborzásával kapcsolatos felké-
szítését, tevékenységét és programjait.
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d) Belsõ felhívás útján – minden év március 31-ig – tájé-
koztatja a rendelkezési állományban levõ, valamint az át-
szervezés révén az MH-ból kiválni kényszerülõ, a jelent-
kezési feltételeknek megfelelõ személyeket.

e) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel (a továb-
biakban: ZMNE) együttmûködve – az MH ÖHP Repülõ Fel-
készítési Osztály (a továbbiakban: MH ÖHP RFO) szakmai
támogatásával – tájékoztatja a katonai fõiskolai és egyetemi
képzésben tanuló hallgatókat minden év március 31-ig.

f) Évente egyeztet a HM KTF-fel és az MH ÖHP-vel a
toborzással kapcsolatos kommunikációs terv kidolgozása
érdekében.

g) Minden év november 30-ig – együttmûködve az MH
ÖHP RFO-val – elkészíti a képzésre történõ toborzás lo-
gisztikai tervét.

h) Az MH ÖHP által megküldött névjegyzék alapján in-
tézkedik a jelölteknek az alárendelt katonai szervezet által
történõ állományba vételére.

i) Megszervezi a képzésre felvett jelöltek MH Központi
Kiképzõ Bázison (a továbbiakban: MH KKB) végrehajtás-
ra kerülõ katonai alapképzését, és annak idõpontját meg-
adja az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisnak.

j) Megadja a HM KTF részére a toborzási tevékenységet
támogató kiadványok katonai szakmai szövegét és tartal-
mi elemeit.

(2) A HM SZEF szakmai alárendeltségében mûködõ to-
borzóirodák feladatai:

a) A HM SZEF szakmai útmutatásával az általános to-
borzási tevékenység kiemelt feladataként végzik a jelöltek
toborzását.

b) Helyi és regionális szinten részt vesznek a HM KTF
által szervezett országos rendezvényeken.

c) Szervezik és végzik a katonairepülõgép- és helikopter-
vezetõi pálya népszerûsítését a helyi és regionális médiában.

d) Rendezvények és kitelepülések (helyi, regionális,
megyei, országos) alkalmával végzik a célcsoportok meg-
szólítását.

e) A munkaügyi központokkal együttmûködve toboroz-
zák a képzésre a diplomás munkanélkülieket.

f) A toborzóirodánál képzésre jelentkezõ személyek
adatait megküldik az MH ÖHP RFO-nak.

g) Az MH ÖHP RFO együttmûködésével tájékoztatják
a képzésrõl a repülõklubok tagjait.

h) A jelentkezõt ellátják a katonai toborzás rendjérõl
szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet melléklete szerinti
felhívással, és útba indítják az MH Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ Repülõorvosi Egészségvizsgáló és
Kutató Intézet Repülõorvosi Alkalmasságvizsgáló Osz-
tályhoz (a továbbiakban: MH HEK REKI RAVO) repülõ-
orvosi vizsgálat, majd az MH HEK Preventív Igazgatóság
Alkalmasságvizsgáló Osztályhoz (a továbbiakban: MH
HEK PI AVI) pályaalkalmassági vizsgálat, illetve az MH
ÖHP RFO-hoz a felvételi eljárás végrehajtására.

i) A HM SZEF által megadott, állományba vételre java-
solt jelöltet ellátják felhívással, és útba indítják a kiképzõ-
bázisra.

5. §

A HM KTF feladatai:
a) Éves kommunikációs tervet dolgoz ki, melynek vonat-

kozó részeit egyezteti a HM SZEF-fel és az MH ÖHP-vel.
b) A kommunikációs tervben megfogalmazottak alap-

ján intézkedik a toborzóirodák és az MH ÖHP RFO részé-
re a toborzás kommunikációját támogató PR-marketing-
eszközök (képek, tablók szóróanyagok és tájékoztató ki-
adványok) elkészítésére és sokszorosítására.

c) A b) pontban foglalt anyagokat folyamatosan bizto-
sítja – a feladat végrehajtására betervezett költség erejéig –
a HM SZEF részére, a toborzóirodák és az MH ÖHP kom-
munikációjának támogatása érdekében.

d) Koordinálja, szervezi és végzi a toborzást támogató
kiadványok határidõre történõ megjelentetését a 4. §
(1) bekezdés j) pontjának figyelembevételével.

e) A HM Honvéd Vezérkar Fõnök (a továbbiakban: HM
HVKF) kérése esetén médiakampányt szervez, és az or-
szágos rendezvényeken biztosítja az MH, különösen a ma-
gyar légierõ színvonalas megjelenését.

f) Évente tervezi és biztosítja a hazai kommunikációs
költségvetésébõl az MH ÖHP RFO által szervezendõ Pá-
lyára Irányító Repülõtáborok (a továbbiakban: PIR-tábo-
rok) költségeit.

g) A képzésre történõ toborzás kommunikációs költsé-
geit a hazai kommunikációs költségvetésben tervezi meg,
és abból biztosítja.

h) Biztosítja és szervezi a Kanadában kiképzett pilóták-
kal készülõ riportokat és azok közlését a helyi, regionális
és az országos médiában.

i) Az MH ÖHP RFO-val együttmûködve tervezi és biz-
tosítja a kanadai repülõgép-vezetõi kiképzési programra
(NATO Flying Training in Canada, NFTC program) vo-
natkozó weboldal (www.nftc.hu) karbantartását, fejleszté-
sét és frissítését.

6. §

(1) Az MH ÖHP feladatai:
a) Minden év február 1-jéig megküldi a HM SZEF részére

a jelöltek éves keretszámát és a részletes jelentkezési és fel-
vételi követelményeket, valamint – a HM Közgazdasági
Pénzügyi Ügynökséggel történt egyeztetést követõen – a já-
randóságokra, ellátásokra, juttatásokra vonatkozó jegyzéket
az idõközben történt változások feltüntetésével.

b) Minden év november 30-ig a HM SZEF-fel közösen
elkészíti a képzésre történõ toborzás logisztikai tervét.

c) Minden év február 1-jéig kijelöli a toborzás folyama-
tában közremûködésre tervezhetõ aktív légijármû-vezetõk
csoportját. A HM SZEF és az MH ÖHP RFO igénye alap-
ján biztosítja részvételüket a rendezvényeken.

d) A felvételi eljárás befejeztével megküldi a HM SZEF
részére a képzésre felvett jelöltek névjegyzékét.

e) Tájékoztatja a HM SZEF-et a jelöltek felvételérõl és a
hazai képzés megkezdésérõl minden év október elsõ mun-
kanapjáig.
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f) A HM SZEF-fel együttmûködésben – a pályára irá-
nyítási tevékenységének keretében – végrehajtja a jelent-
kezõk részére a repülõbázisok bemutatását, ismerteti a bá-
zisokon rendszeresített légi jármûveket, a katonairepülõ-
gép- és helikoptervezetõi pályát, valamint a repülõgép- és
helikoptervezetõ képzést.

g) Szakmailag felügyeli és ellenõrzi a PIR-táborokat.

(2) Az MH ÖHP RFO feladatai:
a) A HM SZEF-fel történõ egyeztetés során javaslatot tesz

a toborzás kommunikációs tervében szereplõ feladatokra.
b) Minden év március 31-ig – a HM SZEF-fel együtt-

mûködve – tájékoztatja a ZMNE katonai fõiskolai és egye-
temi alapképzésen tanuló hallgatóit a képzésrõl.

c) Tájékoztatja a képzésrõl a más jelentkezési lehetõsé-
geken (személyesen, civil szervezeteken, interneten) ke-
resztül érdeklõdõket.

d) Évente megszervezi és végrehajtja a toborzóállo-
mány speciális szakmai felkészítését.

e) Együttmûködésben a HM SZEF-fel megtervezi, meg-
szervezi, koordinálja és ellenõrzi az MH ÖHP repülõ alaku-
latai által biztosított pályára irányító személyek munkáját.

f) Felkészíti az MH ÖHP repülõ alakulatai által biztosí-
tott, a pályára irányításban részt vevõ személyeket.

g) Megkéri az MH HEK parancsnokától a jelentkezõk
repülõorvosi és pályaalkalmassági vizsgálati idõpontját,
melynek végrehajtási idõpontjairól tájékoztatja a jelentke-
zõk állandó lakhelye szerinti toborzóirodákat.

h) Megszervezi a jelentkezõk repülõorvosi és pályaal-
kalmassági vizsgálatát, melynek végrehajtási idõpontjai-
ról tájékoztatja a jelentkezõ állandó lakhelye szerinti to-
borzóirodákat.

i) Nyilvántartja a repülõorvosi, illetve a pályaalkalmas-
sági vizsgálaton megfelelt és alkalmas jelentkezõk név-
jegyzékét, melyrõl tájékoztatást nyújt a HM SZEF-nek.

j) Megszervezi és végrehajtja a képzésre történõ felvé-
teli eljárást, melynek idõpontjáról tájékoztatja a jelentke-
zõk állandó lakhelye szerinti toborzóirodákat.

k) Az MH ÖHP részére megküldi a felvételi eljáráson
megfelelt, a képzésre történõ felvételre javasolt jelentke-
zõk névjegyzékét.

l) Keresi a kapcsolatokat azon civil szervezetekkel és repü-
lõklubokkal, amelyek képesek részt venni a szakmai igé-
nyeknek megfelelõ, a pályára irányító tevékenység céljából
végrehajtásra kerülõ repülõ-elõképzés végrehajtásában.

m) Tájékoztatja a repülõklubokat a képzési lehetõségrõl.

7. §

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis feladatai:
a) Kijelölt állományának bevonásával részt vesz a to-

borzási és pályára irányítási tevékenységben.
b) Az MH ÖHP parancsnokának intézkedése alapján ál-

lományba veszi a felvételi eljáráson megfelelt jelölteket.

c) Az állományába vett, de katonai képzettséggel nem
rendelkezõ jelöltet útbaindítja rövidített katonai alapki-
képzésre az MH KKB-ra.

8. §

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis kijelölt ál-
lományának bevonásával részt vesz a toborzási és pályára
irányítási tevékenységben.

9. §

(1) Az MH HEK REKI RAVO feladatai:
a) Az MH ÖHP RFO által megküldött igény alapján

végrehajtja a képzésre tervezett jelentkezõ repülõorvosi
alkalmasságának vizsgálatát és elbírálását.

b) Az alkalmassági vizsgálat eredményérõl tájékoztatja
az MH ÖHP RFO-t.

c) A jelöltek teljes vizsgálati anyagát megküldi az MH
HEK PI AVI részére a pályaalkalmasság-vizsgálat egysze-
rûsítése, meggyorsítása és költséghatékonyságának elõse-
gítése érdekében.

(2) MH HEK PI AVI feladatai:
a) A HM ÖHP RFO által megküldött igény alapján végre-

hajtja a szerzõdéses tiszti állományba vételre és a képzésre
tervezett jelentkezõ egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassá-
gának vizsgálatát és elbírálását, mely alapján megállapítja a
szerzõdéses tiszti állományba vételre és a képzésre tervezett
jelentkezõ katonai szolgálatra történõ alkalmasságát.

b) Az alkalmassági vizsgálat eredményérõl tájékoztatja
a HM ÖHP RFO-t.

10. §

Az MH KKB végrehajtja a jelöltek speciális katonai
alapkiképzését – a HM HVKF intézkedése alapján – min-
den év augusztus hónapjában.

A jelölt állományba vétele

11. §

(1) A toborzóiroda vagy az MH ÖHP RFO a képzéssel
kapcsolatos tájékoztatója után az érdeklõdõ részére átadja
a jelentkezéshez szükséges okmányok jegyzékét, és kitöl-
teti a regisztrációs lapot.

(2) A jelentkezéskor a bemutatott okmányok ellenõrzé-
se után az érdeklõdõ a jelen utasítás mellékletében szerep-
lõ jelentkezési lapot kitölti, amelyet a toborzóiroda meg-
küld az MH ÖHP RFO részére. Abban az esetben, ha a je-
lentkezés a pályára irányítási rendezvényen megtörténik,
akkor a helyszínen kitöltött jelentkezési lapot az MH ÖHP
RFO gyûjtõzi.
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12. §

(1) Az MH ÖHP RFO megszervezi a jelentkezõ repülõ-
orvosi vizsgálatát az MH HEK REKI RAVO-nál, és annak
idõpontját megküldi a jelentkezõ állandó lakcíméhez tar-
tozó illetékes toborzóirodának.

(2) Az MH ÖHP RFO által megadott idõpontra a tobor-
zóiroda felhívással látja el a jelentkezõt és útbaindítja az
MH HEK REKI RAVO-hoz.

(3) Az MH HEK REKI RAVO végrehajtja a jelentkezõ
repülõorvosi vizsgálatát és tájékoztatja az MH ÖHP RFO-t
a vizsgálat eredményérõl.

(4) Az MH ÖHP RFO megszervezi az alkalmas jelent-
kezõk szerzõdéses tiszti állományba vételéhez szükséges
pályaalkalmasság-vizsgálatát a MH HEK PI AVI-nál, és
annak idõpontját megküldi a jelentkezõ állandó lakcímé-
hez tartozó illetékes toborzóirodának.

(5) Az MH ÖHP RFO által megadott idõpontra a tobor-
zóiroda felhívással látja el a jelentkezõt, és útbaindítja az
MH HEK PI AVI-hoz.

(6) Az MH HEK PI AVI végrehajtja a jelentkezõ pálya-
alkalmasság-vizsgálatát, és ennek eredményérõl tájékoz-
tatja az MH ÖHP RFO-t.

13. §

(1) Az MH ÖHP RFO megszervezi a felvételi eljárást,
és annak helyérõl és idõpontjáról tájékoztatja az illetékes
toborzóirodákat.

(2) Az MH ÖHP RFO által megadott idõpontra a tobor-
zóiroda felhívással látja el a jelentkezõt és útbaindítja a
felvételi eljárásra.

(3) Az MH ÖHP RFO végrehajtja a felvételi eljárást, és
ez alapján javaslatot tesz a felvételi követelményeknek
megfelelt jelölt állományba vételére az MH ÖHP parancs-
nokának.

(4) Az MH ÖHP az állománybavételi eljárás végrehajtá-
sa érdekében felterjeszti a felvételi követelményeknek
megfelelt jelöltek adatait a HM SZEF részére.

(5) A HM SZEF intézkedik az MH ÖHP által javasolt
jelöltek felvételére, és az MH KKB-ban végrehajtásra ke-
rülõ katonai alapképzés végrehajtására.

(6) A HM SZEF által a toborzóirodáknak megadott, állo-
mányba vételre javasolt, jelentkezõt a toborzóirodák – felhí-
vással ellátva – útbaindítják rövidített katonai alapkiképzésre
és állományba vétel érdekében a kiképzõ bázisra.

14. §

(1) Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis a jelölteket az
alábbiak alapján veszi állományba:

a) a polgári életbõl jött, vagy honvédségi köztisztviselõ,
közalkalmazott jelentkezõt a próbaidõ (6 hónap) alatt szer-
zõdéses legénységi állományba, majd a próbaidõ lejárta
után szerzõdéses tiszti állományba;

b) a már rendfokozattal rendelkezõ jelöltet:
ba) tiszthelyettes jelentkezõ esetén – megtartva meglé-

võ rendfokozatát – az áthelyezését követõ 6 hónap letelté-
vel szerzõdéses vagy hivatásos tiszti állományba;

bb) tiszt esetén meglévõ rendfokozata megtartásával
(szerzõdéses, vagy hivatásos jogviszonyban) áthelyezésé-
vel egyidejûleg repülõgép-vezetõ beosztásba.

(2) A katonai képzettséggel nem rendelkezõ állomány-
ba vett jelöltet a HM SZEF által megadott idõpontra az
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka útbaindítja
a rövidített katonai alapkiképzésre az MH KKB-ba.

15. §

(1) Az MH KKB végrehajtja az állományba vett jelölt
speciális katonai alapképzését, és az MH ÖHP RFO által
megadott idõpontban a jelölt megkezdi a kanadai repülõ-
gép-vezetõi képzés programjának hazai szakaszát.

(2) A kanadai repülõgép-vezetõi képzés programja ha-
zai szakaszának befejezése után a jelöltek rendelkezési ál-
lományba kerülnek, majd a kanadai szakasz sikeres befeje-
zését követõen hivatásos vagy szerzõdéses tisztként kerül-
nek beosztásba.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és
2019. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a kanadai
repülõgép-vezetõi képzésre történõ toborzás, állományba
vétel és katonai alapkiképzés 2007–2019 között történõ
végrehajtásáról szóló 149/2007. (HK 6.) HM utasítás hatá-
lyát veszti.

(3) A feladatok végrehajtása során, az esetlegesen fel-
merülõ túlmunkával kapcsolatos többletköltségeket az
érintett katonai szervezetek az ezen a címen jóváhagyott
költségvetési elõirányzatai terhére biztosítják.

(4) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél bekö-
vetkezõ jogutódlás esetén a jogutód szervezetek jelen uta-
sítás rendelkezései alapján járnak el.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 3/2009. (I. 10.) HM utasításhoz

Jelentkezési lap a kanadai repülõgép-vezetõi képzésre jelentkezõk részére
Kitöltés után bizalmasan kezelendõ!
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A honvédelmi miniszter
4/2009. (I. 16.) HM

u t a s í t á s a
a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

szóló 91/2008. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl
szóló 91/2008. (HK 17.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.)
módosítására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az Ut. 2. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A 2009. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár sze-

rinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a

következõ:)

„a) január 2., péntek pihenõnap,
március 28., szombat munkanap

(pénteki munkarend),”

2. §

Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba,
és 2010. január 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
5/2009. (I. 16.) HM

u t a s í t á s a
a közalkalmazottak részére biztosítható

2%-os mértékû keresetkiegészítés
2009. évi felszámításáról és felhasználásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésrõl szóló 2008. évi
CII. törvény 55. §-a (2) bekezdésére, a Honvédségi Dol-
gozók Szakszervezetével (a továbbiakban: HODOSZ)
egyeztetve – a közalkalmazottak részére történõ 2%-os

mértékû keresetkiegészítés 2009. évi biztosításáról a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki.

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, köz-
vetlen irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szer-
vezeteknél, a HM államtitkára által felügyelt szervezetnél,
valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) foglalkoz-
tatott közalkalmazottakra terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki
a) az ágazathoz tartozó, közoktatási, valamint a felsõokta-

tási tevékenységet végzõ szervezeteknél jogviszonyban álló,
b) az idõszaki és részfoglalkozású béralap terhére fog-

lalkoztatott,
c) a kinevezett vezetõ, valamint
d) a közalkalmazotti jogviszony megszûnése miatt a

munkavégzés alól mentesített
közalkalmazottakra.

2. §

(1) A honvédelmi szervezeteknek a 2008. decemberé-
ben állandó fõfoglalkozású közalkalmazottak béralapja
2%-ának megfelelõ mértékû keresetkiegészítési keretet
kell felszámítaniuk. Nem számítható fel keret a kinevezett
vezetõk illetménye és pótléka után.

(2) A keresetkiegészítési keretet 2009. január 31-ig kell
a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségtõl (a továb-
biakban: HM KPÜ) igényelni.

3. §

(1) A keresetkiegészítési keretbõl a jogosult közalkal-
mazottak részére a 2008. decemberi fizetési fokozat sze-
rinti illetmény 1%-ának megfelelõ összegû kötelezõ kere-
setkiegészítést kell megállapítani.

(2) A keresetkiegészítési keretbõl rendelkezésre álló to-
vábbi összeget az állományilletékes parancsnoknak – a
HODOSZ helyi szervezetével egyeztetve – differenciált
mértékû keresetkiegészítés megállapítására kell felhasz-
nálnia. A differenciált keresetkiegészítés a honvédelmi
szervezet bármely közalkalmazottja részére biztosítható.

(3) A keresetkiegészítést az egyéb jogcímen megállapí-
tott keresetkiegészítéstõl külön kell kezelni és nyilvántar-
tani.
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4. §

(1) A keresetkiegészítési keretbõl – az évközbeni jogvi-
szony megszüntetés esetén – kizárólag az ideiglenes jegy-
zékrõl kiválók részére megállapított kötelezõ keresetki-
egészítés összegét kell a HM KPÜ részére visszaadni.

(2) A keresetkiegészítési keretet 2009. december 31-ig
teljes mértékben fel kell használni. A keresetkiegészítési
keretbõl a honvédelmi szervezetek között átcsoportosítás
nem hajtható végre.

5. §

(1) A keresetkiegészítés megállapítására parancsban
(határozatban) kell intézkedni, külön feltüntetve a kötele-
zõ és differenciált keresetkiegészítés mértékét és a jogo-
sultság idõtartamát. A parancsban (határozatban) külön
rögzíteni kell, hogy a differenciált keresetkiegészítés
összegét az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre
álló keret összegétõl függõen év közben a 3. § (2) bekezdé-
sének megfelelõen módosíthatja.

(2) A közalkalmazottat a keresetkiegészítés összegének
változásáról írásban tájékoztatni kell.

6. §

(1) A keresetkiegészítés megállapítását úgy kell végre-
hajtani, hogy a 2009. január havi keresetkiegészítések már
a módosított összegben kerüljenek folyósításra.

(2) A 2009. évi keresetkiegészítés biztosítása érdekében
annak rögzítését a HM Költségvetési Gazdálkodási Infor-
mációs Rendszer humán bér alrendszerében legkésõbb a
januári zárási idõpontig kell végrehajtani.

7. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, és
2009. december 31-én a hatályát veszti.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a közal-
kalmazottak 2008. évi illetményfejlesztése végrehajtásá-
ról szóló 11/2008. (HK 5.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
2/2009. (HK 2.) HM HVKF

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

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

módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
3/2009. (HK 2.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO ISAF Déli Mûveleti Tanácsadó

és Összekötõ Csoportban részt vevõ erõk kijelölésérõl
és felkészítésérõl szóló 135/2008. (HK 15.) HM HVKF

intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2009. (HK 2.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a repülésmeteorológiai dokumentáció

és a repülésmeteorológiai tájékoztatás tartalmáról
és az összeállított anyagok kezelésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, figye-
lemmel a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásá-
nak és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.)
HM utasítás rendelkezéseire, valamint a 2007. évi XLVI.
törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésrõl
Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény 3. Függelékére, a repülésmeteorológiai doku-
mentáció és a repülésmeteorológiai tájékoztatás tartalmá-
ról és az összeállított anyagok kezelésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a katonai repülõtere-
ken vagy külsõ leszállóhelyeken az állami célú légiközle-
kedést tervezõ, szervezõ és végrehajtó, a Magyar Honvéd-
ség, illetve a Honvédelmi Minisztérium állományába tar-
tozó szakszemélyzetre, mint a dokumentáció felhasználói-
ra, valamint a dokumentációt összeállító, meteorológiai tá-
mogató szakfeladatokat ellátó állományra.

2. Jelen intézkedés alkalmazásában:
a) repülésmeteorológiai dokumentáció: kézírásos

vagy nyomtatott okmányok, közöttük a repüléshez meteo-
rológiai információkat tartalmazó térképek és nyomtatvá-
nyok;

b) repülésmeteorológiai tájékoztatás: demonstrációs
eszközökkel támogatott szóbeli jelentés a fennálló és vár-
ható meteorológiai viszonyokról.

3. A katonai repülõtereken vagy külsõ leszállóhelyen a
repülésmeteorológiai dokumentáció és repülésmeteoroló-
giai tájékoztatás összeállítása a meteorológiai támogató
szakfeladatokat ellátó ügyeletes váltás feladata. A repülés-
meteorológiai dokumentáció és repülésmeteorológiai tájé-
koztatás összeállításáért a meteorológiai támogató szak-
feladatokat ellátó ügyeletes váltás parancsnoka felelõs.

4. A repülésmeteorológiai dokumentációt a felhaszná-
lók igényének megfelelõ rendszerességgel a repülési fel-
adatok idõtartamára, a repülésmeteorológiai tájékoztatást
a mûveleti, gyakorló és különleges repüléseket megelõzõ-
en, a repülési feladat végrehajtásáért felelõs személy által
meghatározott idõpontra kell összeállítani.

5. A repülésmeteorológiai dokumentáció átvételének és
a repülésmeteorológiai tájékoztatás megtartásának idõ-

pontját a felhasználónak (a dokumentáció átvevõjének), il-
letve a repülési feladat végrehajtásáért felelõs személynek
úgy kell meghatároznia, hogy a meteorológiai szakállo-
mánynak elegendõ felkészülési idõ álljon rendelkezésre
azok szakszerû összeállítására. Ez a felkészülési idõ a re-
pülésmeteorológiai dokumentáció esetén 10 perc, a repü-
lésmeteorológiai tájékoztatás esetén 30 perc.

6. A repülésmeteorológiai dokumentációt át kell adni a
légiközlekedési szakszemélyzetnek, valamint a légiforgal-
mi irányító szolgálatnak, illetve olyan helyen kell elhe-
lyezni, hogy valamennyi felhasználó hozzáférhessen, és
gondoskodni kell róla, hogy a repülési feladat végrehajtá-
sáért felelõs személynek is rendelkezésre álljon.

7. A repülõtér körzetében, illetve a kijelölt légterekben
folytatott repülések meteorológiai támogatásához összeál-
lított repülésmeteorológiai dokumentációnak tartalmaznia
kell:

a) a repülõtér azonosítóját, a kiadás idõpontját és a repü-
lési dokumentáció érvényességi idõtartamát;

(Megjegyzés: A repülõtér körzetében, illetve a kijelölt
légterekben folytatott repülések meteorológiai támogatá-
sához összeállított repülésmeteorológiai dokumentáció
legfeljebb addig az idõpontig lehet érvényes, amíg a mete-
orológiai információs rendszerben rendelkezésre álló, ké-
sõbbi kiadású TAF táviratok felhasználásával újabb repü-
lésmeteorológiai dokumentáció összeállítható, vagy az
idõjárás gyors megváltozása újabb repülésmeteorológiai
dokumentáció összeállítását és kiadását szükségessé nem
teszi.)

b) a saját, a környezõ és a kitérõ repülõterek által kiadott
METAR, SPECI, TAF és AMD TAF táviratokat;

c) a repülési körzetre vonatkozó, a legfrissebb modell-
futtatásból származtatott magassági szél- és hõmérséklet
adatokat, a repülési feladattól függõ magassági lépcsõzés-
ben, a rendelkezésre álló adatok alapján, a talajtól a mûve-
leti, gyakorló és különleges repülési feladatok felsõ határát
1000 méterrel meghaladó magasságig;

d) külön-külön rovatban a repülési körzetben elõforduló
vagy elõre jelzett veszélyes idõjárási jelenségeket (jegese-
dés, szélnyírás, turbulencia, szignifikáns idõjárási jelensé-
gek), a jelenségek elõfordulásának idejét, illetve idõtarta-
mát, helyét és magasságát;

e) a megfelelõ rovatban a „NIL” vagy „N/A” jelölést
kell alkalmazni, amennyiben a d) pontban foglalt veszé-
lyes idõjárási jelenségek nem fordulnak elõ;

f) a repülési körzetre vonatkozó, az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat által kiadott GAMET, AIRMET és SIG-
MET táviratokat;

g) a csillagászati adatokat (napkelte, napnyugta, hold-
kelte, holdnyugta, holdfázis);

h) az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott
szignifikáns térképet;

i) a repülési dokumentációt összeállító személy nevét,
rendfokozatát;
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j) a repülési dokumentáció átvételét az átvevõ aláírásá-
val igazolja, a dokumentációban rögzíteni kell az átvevõ
személy nevét, rendfokozatát és az átvétel idõpontját.

8. Útvonalrepülések meteorológiai támogatásához ösz-
szeállított repülésmeteorológiai dokumentációnak tartal-
maznia kell:

a) a repülõtér azonosítóját, a kiadás idõpontját és a repü-
lési dokumentáció érvényességi idõtartamát;

b) a saját, a környezõ és a kitérõ repülõterekre, valamint
a célrepülõtérre kiadott METAR, SPECI, TAF és AMD
TAF táviratokat;

c) országhatáron belül végrehajtott kis magasságú
(FL100 alatti) útvonalrepülés esetén az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat által kiadott szignifikáns térképet;

d) országhatáron belül végrehajtott nagy magasságú
(FL100 feletti) útvonalrepülés esetén az európai regionális
meteorológiai központok által kiadott szignifikáns térképet;

e) külföldi repülõtérre történõ átrepülés esetén a meteo-
rológiai világközpontok által kiadott, az útvonalra vonat-
kozó szignifikáns térképet a repülési útvonal magasságától
függõ szintekre;

f) a meteorológiai világközpontok által kiadott, a repü-
lési idõszakot lefedõ, az útvonalra vonatkozó, a repülési
útvonal magasságától függõ szintekre a magassági hõmér-
sékleti és széltérképeket;

g) kis magasságú (FL100 alatti) repülés esetén a repülé-
si útvonalra és idõszakra vonatkozó GAMET és AIRMET
táviratokat;

h) nagy magasságú (FL100 feletti) repülés esetén a repülé-
si útvonalra és idõszakra vonatkozó SIGMET táviratokat;

i) a fel- és leszálló repülõterekre/leszállóhelyekre vonat-
kozó csillagászati adatokat (napkelte, napnyugta, hold-
kelte, holdnyugta, holdfázis);

j) a repülési dokumentációt összeállító személy nevét,
rendfokozatát;

k) a repülési dokumentáció átvételét az átvevõ aláírásá-
val igazolja, a dokumentációban rögzíteni kell az átvevõ
személy nevét, rendfokozatát és az átvétel idõpontját.

9. A meteorológiai szolgálat ügyeletes váltásának gon-
doskodnia kell arról, hogy a legfrissebb mérési és megfi-
gyelési adatokat tartalmazó METAR és SPECI táviratok
nyomtatott formában mindenkor a légiközlekedési szak-
személyzet és a légiforgalmi irányító szolgálat rendelkezé-
sére álljanak, mivel a repülésmeteorológiai dokumentáció
érvényességi ideje a TAF táviratok kiadási gyakoriságá-
nak megfelelõen a három órát is elérheti.

10. A mûveleti, gyakorló és különleges repülési felada-
tokat megelõzõen a légiközlekedési szakszemélyzet, a lé-
giforgalmi irányító szolgálat valamint a repülõgépeket és
repülõteret üzemeltetõ személyzet részére tartott repülés-
meteorológiai tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

a) a nagytérségû bárikus mezõt és az idõjárási frontokat
reprezentáló áttekintõ meteorológiai talajtérképet;

b) a meteorológiai távérzékelõ rendszerek (mûhold,
idõjárási radar, villám-lokalizációs rendszer stb.) felderí-
tési adatait;

c) az aktuális körzeti meteorológiai adatokat (felhõ-
mennyiség, felhõfajta, felhõalap, idõjárási jelenségek, lá-
tástávolság, talajszél, magassági szél);

d) a mûveleti, gyakorló és különleges repülés idõszaká-
ban várható nagytérségû változásokat;

e) a mûveleti, gyakorló és különleges repülés idõszaká-
ban repülést befolyásoló idõjárási elemek (felhõmennyi-
ség, felhõfajta, felhõalap, idõjárási jelenségek, látástávol-
ság, talajszél, magassági szél) várható alakulását;

f) az idõjárás hatását a mûveleti, gyakorló és különleges
feladatok végrehajtására, melyet a NATO eljárásoknak
megfelelõ, a felhasználók által meghatározott küszöbérté-
kek alapján összeállított, színkódokkal jelölt hatásmátrix
alkalmazásával kell bemutatni;

g) a repülést befolyásoló veszélyes idõjárási jelensé-
geket;

h) a repülõgépek és a repülõtér üzemeltetését befolyá-
soló idõjárási jelenségeket;

i) a csillagászati adatokat (napkelte, napnyugta, hold-
kelte, holdnyugta, holdfázis).

11. A légiközlekedési szakszemélyzet és a légiforgalmi
irányító szolgálat részére átadott repülésmeteorológiai do-
kumentációnak az átvevõ által aláírt példányát egy évig
meg kell õrizni.

12. A légiközlekedési szakszemélyzet és a légiforgalmi
irányító szolgálat részére tartott repülésmeteorológiai tájé-
koztatás bemutatóját a készítés idõpontjának megjelölésé-
vel elektronikus formában archiválni kell, az archivált fáj-
lokat egy évig meg kell õrizni.

13. A repülõesemény bekövetkezését követõen a repü-
lõtéri meteorológiai csoport haladéktalanul kezdje meg az
idõjárási helyzet utólagos elemzésére szolgáló repülésme-
teorológiai dokumentáció összeállítását, a meteorológiai
csoportnál automatikusan nem archivált meteorológiai
információ mentését. A kivizsgálást segítõ dokumentáció
tartalmazza:

a) a meteorológiai csoport által a repülõeseményt meg-
elõzõ 6 órában kiadott meteorológiai dokumentáció máso-
latát;

b) a repülési feladatokat megelõzõ repülésmeteoroló-
giai tájékoztatás demonstrációs anyagát (például: Power-
Point bemutató fájl) nyomtatott formában;

c) a repülõeseményt megelõzõ 6 órában a meteorológiai
csoport által kiadott és a meteorológiai információs rendszer-
ben beérkezett METAR, SPECI, TAF, AMD TAF, SYNOP
és TEMP (A és B rész) táviratokat nyomtatott formában;

d) a repülésmeteorológiai veszélyfigyelmeztetéseket
nyomtatott formában;

e) a repülõeseményt megelõzõ 6 órában érkezett távér-
zékelési adatokat (képfájlokat).
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14. A repülésmeteorológiai dokumentáció összeállítá-
sára vonatkozó elõírások alkalmazását megelõzõen felké-
szítõ módszertani foglalkozás végrehajtását rendelem el,
amelyen a szolgálati elfoglaltságtól függõen a repülésme-
teorológiai támogató feladatokat végzõ teljes meteoroló-
gus tiszt és meteorológiai asszisztens állomány vegyen
részt. A módszertani foglalkozás megszervezése és meg-
tartása az MH Geoinformációs Szolgálat feladata.

15. Jelen intézkedés 2009. február 1-jén lép hatályba.

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

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
2/2009. (HK 2.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírás hatályba léptetésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és

végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörömnél fogva

elrendelem

a következõ dokumentum bevezetését:

STANAG 3759 ASP (EDITION 7) – NATO SUPP-
LEMENT TO ICAO DOC 8168-OPS/611, VOLUME
II, FOR THE PREPARATION OF INSTRUMENT
APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES –
AATCP-1(B)

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

Hadmûveleti Fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2009. március 1.
– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intéz-

kedés.

A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumot. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosítá-
sokat is, a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ ko-
rábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

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

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

8/2009. (HK 2.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti bevezetésérõl

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

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem:

a) A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének 3/2006.
(HK 10.) HVKF I. h. Egységes NATO Elõírások elfogadá-
sáról szóló közleményben fenntartással elfogadott, és a
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök he-
lyettesének 38/2008. (HK 18.) HM HVKFH intézkedésé-
ben hatályba léptetett STANAG 3712 CFR (EDITION 6)
– AIRFIELD RESCUE AND FIRE-FIGHTING SER-
VICES – IDENTIFICATION CATEGORIES címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény kategóriába sorolja a kato-
nai repülõtereket a tûzoltói biztosítás szintjének meghatá-
rozásához.

b) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettesének 2/2008. (HK 3.) HM HVKFH Egységes
NATO elõírások elfogadásáról szóló közleményben fenn-
tartás nélkül elfogadott, és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 38/2008. (HK 18.)
HM HVKFH intézkedésében hatályba léptetett STANAG
3929 CFR (EDITION 5) – EVALUATION GUIDE
FOR CRASH/FIRE/RESCUE SERVICES címen ki-
adott NATO egységesítési egyezményt.



Az egységesítési egyezmény irányelveket határoz meg
a tûzoltó szolgálatok beavatkozási képességeinek értéke-
léséhez.

c) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
elsõ helyettesének 5/2006. (HK 16.) HVKF I. h. Egységes
NATO Elõírások elfogadásáról szóló közleményben fenn-
tartás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STANAG
3863 CFR (EDITION 2) – MINIMUM FIRE PRO-
TECTION FOR AIRCRAFT GROUND OPERA-
TIONS címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény meghatározza a repülõesz-
közök földi kiszolgálása során készenlétben tartandó tûz-
oltó eszközökre vonatkozó követelményeket.

d) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettesének 14/2008. (HK 10.) HM HVKFH Egysé-
ges NATO elõírások elfogadásáról szóló közleményben
fenntartás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STA-
NAG 7051 CFR (EDITION 3) – MINIMUM REQUI-
REMENTS FOR CFR OPERATIONS IN SUPPORT
OF HOME STATION AND DEPLOYED OPERA-
TIONS címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény meghatározza a tûzoltási
mûveletek minimális szintjét, harci körülményeket köz-
vetlenül megelõzõen, azalatt és az után.

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

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

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

12/2009. (HK 2.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Szakutasítás a katonai repülõterek tûzvédelméhez”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-
sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti
címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

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

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

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

13/2009. (HK 2.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabványo-
sítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumen-
tumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STANAG 3543
(4. kiadás) okmány végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezér-
kar fõnök helyettesének 32/2003. (HK 1/2004.) HVKFH
számú közleményében fenntartás nélkül elfogadott, és a
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök he-
lyettesének 38/2008. (HK 18.) HM HVKFH intézkedésé-
ben hatályba léptetett STANAG 3543 AT (EDITION 4)
AIR TRANSPORT CARGO/PASSENGER HANDLING
SYSTEMS – REQUEST FOR INFORMATION címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény alapvetõ célja, hogy
meghatározza a nemzeti légi szállítási képességek infor-
mációcseréjét a tagállamok között.

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

5. Az egységesítési egyezmény rendelkezéséit 2009.
február 1-jétõl kell alkalmazni.

Tömböl László mk. altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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MH CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
Bakony Harckiképzõ Központ parancsnokának

276/2008. (HK 2/2009.) MH BHK PK
i n t é z k e d é s e

az MH Bakony Harckiképzõ Központ gyakorló
változatú csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH Bakony Harckikép-
zõ Központ (a továbbiakban: BHK) gyakorló változatú
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését a katonai
szervezet hivatásos és szerzõdéses állománya részére en-
gedélyezem.

2. Az MH BHK PK által rendszeresített csapatkarjelzé-
sének szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres mé-
retû grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondoskodik
a jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költség-
vetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és a BHK
személyi állományának csapatkarjelzéssel való ellátá-
sáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Fürst Tamás ezredes s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet

a 276/2008. (HK 2/2009.) MH BHK PK intézkedéshez

Gyakorló változatú karjelzés leírása

A karjelzés rövid leírása:

A karjelzés alapját egy, az érvényben lévõ szabályzók-
nak megfelelõ, 8 cm átmérõjû ellipszis képezi. Az ellip-
szist fekete keret veszi körül. Az ellipszis felsõ harmadá-
ban szintén fekete felirat, az MH BHK szerepel, amely a
katonai szervezet rövidített megnevezése. Alatta az

1913-as évszám, az alakulat megalakulási idõpontja, me-
lyet az 52/2004. HM határozat (alapító okirat) tartalmaz.

Az alsó harmadban „Várpalota” fekete felirat olvasható,
mely az MH HBK-nak otthont adó város neve.

A háttérben húzódó zöld dombok az õsi magyar címe-
rekben megtalálható hármas halom átvétele. Az elõtte lát-
ható vár az Újlaki-vár, Várpalota szimbóluma, és egyben a
hõsiesség, a hõsök jelképét is szimbolizálja. A nemzeti
öröksége része 1990-tõl.

A karjelzésen látható címer Várpalota, az alakulatot be-
fogadó város címere.

A karjelzést körülölelõ aranyszínû babérkoszorú a hõsi-
esség, a hazáért magukat feláldozó katonák jelképe.

A babérkoszorút átfogó piros-fehér-zöld színû szalag a
nemzeti hovatartozást, illetve a Magyar Honvédség legna-
gyobb, egybefüggõ gyakorló- és lõtereit jelképezi.

Mérete (szélesség × magasság): 8 cm ellipszis.

Színkódok:

A feliratok és a formák színe: fekete Pantone Black C
A karjelzés alapszíne: zöld Pantone 392 C

Karjelzéssel ellátandók száma: 400 fõ

2. számú melléklet

a 276/2008. (HK 2/2009.) MH BHK PK intézkedéshez
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SZERZÕDÉSEK

HM Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának
dátuma***

Kivitelezési

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
díszlokációjával kapcsolatban a 14. számú épület

külsõ homlokzat szigetelése és karbahelyezési
munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-44

8 333 2008. 12. 20. 2008. 12. 20. 2009. 01. 31.

Kivitelezési

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
díszlokációjával kapcsolatban a 9., 11. és

12. épületek körüli parkrendezés, valamint
a 12. számú épület csapadékvíz elvezetési munkái.

KLIMA-VILL Zrt.
13053242-2-41

8 853 2008. 12. 17. 2008. 12. 17. 2009. 02. 20.

Kivitelezési
Különféle helyõrségben 13 db HM

vagyonkezelésû lakás részleges felújítási munkái.
FESTÉP Kft.

12125667-2-43
44 234 2008. 12. 20. 2008. 12. 20. 2009. 04. 30.

Kivitelezési

Székesfehérvár MH 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred Nagysándor József

laktanya 70. számú épület karbahelyezése és 3 db
zárt gépjármû állóhely kialakítási munkái.

HADÉP Kft.
12113415-2-41

36 994 2008. 12. 18. 2008. 12. 18. 2009. 04. 30.

Kivitelezési
Budapest XI. kerület Petõfi laktanya MH HEK

EVI 27. számú épület magasföldszint 50 fõs
hálókörlet kialakítási munkái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

33 214 2008. 12. 30. 2008. 12. 30. 2009. 01. 31.

Kivitelezési
Kaposvár, Baross Gábor utcai nõtlenszálló

parkolójának bõvítési munkái.
MEGA-LOGISTIC Zrt.

13117429-2-41
7 825 2008. 12. 30. 2008. 12. 30. 2009. 02. 20.

Kivitelezési
Eger MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ

Parancsnokság 5. számú Toborzó és Érdekvédelmi
Iroda kerítésének karbahelyezési munkái.

HADÉP Kft.
12113415-2-41

9 460 2008. 12. 18. 2008. 12. 18. 2009. 02. 20.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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MH 25. Klapka György Lövészdandár

Fsz.
A szerzõdés

megnevezése (típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

1. Árubeszerzés
Zöldség, gyümölcs, tojás

(1074-17/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Valusek Bt. (23639494-2-11)
500–8000 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

2. Árubeszerzés
Baromfi termékek

(1081-14/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Jégtrade Kft. (10828694-2-13)
500–8000 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

3. Árubeszerzés
Ásványvíz, üdítõ

(1072-15/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Univer Coop Zrt. (11780153-2-03)
500–8000 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

4. Árubeszerzés
Élelmezési felszerelések beszállítása
(1077-17/2008. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD;
Lois és Társa Kft. (11192561-2-11)

500–8000 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

5. Árubeszerzés
Mirelit termékek

(1075-15/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Jégtrade Kft. (10828694-2-13)
500–8000 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

6. Árubeszerzés
Írószer, irodaszer

(1199-19/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Prode-Styl Zrt. (12727427-2-42)
500–8000 2008. 12. 12. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

7. Árubeszerzés
Védõruházat, egyéni védõeszközök

(1200-14/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Fetty Kft. (11915805-2-13)
500–8000 2008. 12. 12. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

8. Árubeszerzés
Karbantartó és vegyi anyagok

(1181-18/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Förch Kft. (10646270-2-07)
500–8000 2008. 12. 18. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

9.
Árubeszerzés,

szolgáltatásrendelés
Gumiabroncs beszerzés, szerelés, javítás

(1184-18/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Papp Kft. (11471350-2-11)
500–8000 2008. 12. 17. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

10. Szolgáltatásrendelés
Buszok karbantartása, javítása

(1187-18/2008. MH 25. KGY LDD)
MH 25. KGY LDD;

Vértes Volán Zrt. (11184708-2-44)
500–8000 2008. 12. 17. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

11. Szolgáltatásrendelés
Burkolat telepítése sportkombinátba
(1179-20/2008. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD;
Globál Sport Kft. (11157625-2-09)

6000 2008. 12. 01. 2008. 12. 01. 2008. 12. 22.

MH Pápa Bázisrepülõtér

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

Keretszerzõdés Tej és tejtermékek 2009. évi beszerzése
Kemenesi tej Kft.
13913490-2-42

6500 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

Keretszerzõdés Zöldség, gyümölcs 2009. évi beszerzése
Vezér Kft.

10624366-2-19
6500 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

Keretszerzõdés Üdítõ, ásványvíz
Coca Cola HBC Magyarország Kft.

10886861-2-44
6000 2008. 12. 11. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
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MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

Árubeszerzés Ásványvíz-üdítõ termékek

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj
Adószám: 15707253-2-51

5736 2008. 12. 18. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.M és Társa Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei út 48.

Adószám: 11392929-2-06

Szolgáltatás 32. sz. javítómûhely karbantartása

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj
Adószám: 15707253-2-51

7900 2008. 12. 18. 2008. 12. 18. 2009. 05. 29.
Bodrogi Bau Kft., Hódmezõvásárhely

Adószám: 11392668-2-06

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

Ingatlanok karbantartása
ANZSU-K Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Cégjegyzék szám:03-06-104764
6878 2008. 12. 02. 2008. 12. 02. 2009. 02. 28.
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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

09.0178 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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