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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
1/2009. (I. 30.) HM

rendelete
a Magyar Honvédségre, illetve a katonai

nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó
eltérõ munkavédelmi követelményekrõl,

eljárási szabályokról

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény végrehajtásáról szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szervezetekre, a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet), továbbá a
honvédelmi szervezetek területén szervezett munkavégzés
keretében munkát végzõ személyekre.

(2) Nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányá-
ban e rendelet szabályait alkalmazni kell

a) Magyar Köztársaság területén más országok katonai
szervezeteinél történõ – a nemzetközi kötelezettségválla-
lással összefüggõ – szervezett munkavégzésre, továbbá

b) a külföldi szolgálatot ellátó honvédelmi szerveze-
teknél történõ szervezett munkavégzésre is.

(3) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a munka-
védelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvényt (a továbbiak-
ban: Mvt.) kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti szerve-
zetekre és személyekre.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) alkalmazó: a HM azon szervének vezetõje, aki fele-

lõs a beszerzésre, rendszeresítésre tervezett hadfelszerelé-
si anyaggal, katonai védõeszközzel szemben támasztott
– a rendszeresítésért, és az üzemeltetésért felelõssel egyez-
tetett – hadmûveleti, harcászati és mûszaki követelmények
(a továbbiakban: HMK) meghatározásáért, az alkalmazási
elvek tervezéséért, a kiképzési, hadmûveleti-harcászati al-
kalmazás irányításáért;

b) állományilletékes parancsnok:
– a hivatásos és a szerzõdéses állomány tekintetében a

Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 2. § (3) pontjában meghatározott
személy,

– a köztisztviselõi és a közalkalmazotti állomány, ille-
tõleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok tekin-
tetében a munkáltatói jogkör gyakorlója,

– a hallgatói állomány tekintetében az oktatási intéz-
mény vezetõje;

c) befogadó honvédelmi szervezet: az MH létesítmény-
ben (közös laktanyai elhelyezésben) települt több honvé-
delmi szervezet közül – a honvédelmi szervezetek közös
elöljárója által kijelölt – a laktanya (objektum) parancs-
noki feladatok ellátására kötelezett honvédelmi szervezet;

d) csapatpróba: olyan vizsgálat, amely annak megálla-
pítására irányul, hogy a rendszeresítésre tervezett hadfel-
szerelési anyag megfelel-e a tervezett szolgálati feladatok
szerinti alkalmazási követelményeknek;

e) egyéni védõeszköz: az egyéni védõeszközök követel-
ményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott védõeszköz;

f) elöljáró parancsnok: az állományilletékes parancs-
nok szolgálati elöljárója;

g) hadfelszerelési anyag: a honvédelmi szervezetek te-
vékenységéhez szükséges valamennyi anyag és felszerelé-
si tárgy, amelyet az ipar és a kereskedelem kifejezetten ka-
tonai célokra gyárt, illetve szállít, továbbá polgári kereske-
delmi forgalomba nem, vagy csak külön engedéllyel kerül-
het és beszerzését külön jogszabály szabályozza;

h) haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat: olyan vizsgálat,
amely annak megállapítására irányul, hogy az alkalmazó által
meghatározott, és szerzõdésben rögzített HMK-nak a rend-
szeresítésre tervezett hadfelszerelési anyag megfelel-e;

i) haditechnikai eszköz: a hadfelszerelési anyagok ré-
szét képezõ, a honvédelmi szervezet állománytáblájában
(munkaköri jegyzékében) szükségletként elõírt katonai
rendeltetésû eszköz, amely a felkészítéshez, kiképzéshez,
a katonai mûveletek végrehajtásához, támogatásához, ki-
szolgálásához szükséges;

j) használó honvédelmi szervezet: a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 89. § (2) bekezdése alapján ingat-
lant használó honvédelmi szervezet;

k) katonai védõeszköz: kizárólag, illetve elsõdlegesen
katonai célra kifejlesztett, gyártott, hazai, illetve külföldi
forrásból beszerzett és külön eljárással rendszeresített, a
veszélyforrás kiküszöbölésére vagy annak károsító hatása
csökkentésére szolgáló, a személyi állomány szolgálati,
kiképzési feladatainak ellátásához használt, alkalmazott
egyéni vagy kollektív védõ funkciójú felszerelés, hadfel-
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szerelési anyag, tárgy, eszköz (a honvédségi tûzoltó alegy-
ségek védõfelszerelésének a kivételével);

l) kötött szolgálati és munkahely: az a kijelölt szolgálati
vagy munkahely (terület, körlet, útvonal), amelyet az oda
beosztott, vezényelt személy, kizárólag szolgálati elöljáró-
ja vagy az adott tevékenységet közvetlenül irányító sze-
mély, munkahelyi vezetõ engedélyével, illetõleg a váltás
végrehajtását követõen hagyhat el;

m) munkavédelmi hatóság: a munkavédelmi hatósági
feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló
230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. §-ában kijelölt sze-
mélyek (szervezet), akik a Magyar Honvédség, valamint a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában
munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi hatósági ha-
táskört látnak el;

n) rendkívüli munkavégzési körülmények: minden
olyan helyzetben történõ szolgálatteljesítés, munkavég-
zés, amelyben az adott tevékenység végrehajtása az általá-
nosan jellemzõ körülményektõl, veszélyhelyzettõl, ismert
veszélyforrások hatóképességétõl eltérõ körülmények
– így különösen a Hvt. 70. § (1) bekezdés a)–i) pontjai sze-
rinti feladatok ellátása, a Hvt. 204. § (1) bekezdése szerinti
alkalmazás, állomásozás, békefenntartás, külföldi terüle-
ten végzett humanitárius és (had)mûveleti területen vég-
zett tevékenység, továbbá mentési, mûszaki mentési, ve-
szélyes anyag kárelhárítási, katasztrófa- és kárelhárítási te-
vékenység, közvetlen baleseti veszély elhárítása, ismeret-
len veszélyforrás esetében történõ beavatkozás – között
történik;

o) rendszeresítés: olyan szabályozott eljárás, amelynek
eredményeként a munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, ka-
tonai védõeszköz felvételre kerül az MH rendszerébe;

p) rendszeresítésért felelõs: a HM felsõ szintû logiszti-
kai gazdálkodása irányításáért, valamint szakmai felelõs-
ként a termelõi logisztikai feladatokért felelõs szervezeté-
nek vezetõje;

q) üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amely-
nek keretében az állományilletékes parancsnok meggyõ-
zõdik arról, hogy az MH létesítmény, technológia, munka-
hely, rendszeresített hadfelszerelési anyag a munkavédel-
mi követelményeket a tervezett használati körülmények
között kielégíti, és annak használatát – dokumentált mó-
don – elrendeli;

r) üzemelés-biztonsági terv: az építési engedélyezési
eljárásokhoz kötött beruházások esetén az engedélyezési
tervdokumentáció kötelezõ része;

s) veszélyes haditechnikai eszköz: olyan haditechnikai
eszköz, amely használata során az állomány egészsége,
testi épsége – megfelelõ védelem hiányában – károsító ha-
tásnak lehet kitéve;

t) üzemeltetésért felelõs: az építmények, munkahelyek
vonatkozásában az üzemeltetési és fenntartási tevékeny-
ség ellenõrzéséért felelõs honvédelmi szervezet vezetõje, a
munkaeszközök, hadfelszerelési anyagok és a katonai vé-
dõeszközök vonatkozásában az MH fogyasztói logisztikai
feladatai ellátásáért felelõs honvédelmi szervezet vezetõje.

3. §

(1) Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e ren-
deletben írtak szerint a rendszeresítésért és az üzemelteté-
sért felelõs, az alkalmazó, illetve az állományilletékes pa-
rancsnok a felelõs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személyek a munkavédelmi
kötelezettségeik teljesítése során együttmûködni kötele-
sek.

4. §

(1) A honvédelmi ágazatban munkavédelemre vonatko-
zó szabálynak minõsül a veszélyes katonai tevékenységre
kiadott ágazati biztonsági szabályzat, a hadfelszerelési
anyagok üzemeltetése és tárolása tárgyában kiadott belsõ
rendelkezés, továbbá a honvédelmi szervezetek szervezeti
munkavédelmi szabályzata (a továbbiakban: SzMvSz) is.

(2) Az MH vonatkozásában munkavédelemre vonatko-
zó szabálynak kell tekinteni azon munkavédelmi tartalmú
NATO egységesítési elõírásokat (NATO STANAG) is,
amelyek MH-nál történõ alkalmazására a HM feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szakirányításra jogosult vezetõje a
Hvt. 110. § (2) bekezdésében szabályozott intézkedést
ad ki.

A szervezeti munkavédelmi szabályzat

5. §

(1) Az állományilletékes parancsnok a munkavédelmi
tevékenység – honvédelmi szervezetre vonatkozó – rend-
jét, valamint a munkavédelmi követelmények megvalósí-
tásának módját az SzMvSz-ben határozza meg.

(2) Az SzMvSz-t az 1. melléklet szerinti követelmények
alapján kell elkészíteni, és a Hvt. 110. § (2) bekezdésében
szabályozott intézkedés közzétételével kell kiadni.

6. §

A Magyar Köztársaság területén kívül szolgálatot telje-
sítõ honvédelmi szervezetre vonatkozó SzMvSz-t az
állományilletékes parancsnok – az elöljáró parancsnok ál-
tal összesített, az általános kötelezettségeket tartalmazó ja-
vaslat alapján – a szolgálati helyre történõ kiérkezést kö-
vetõ 90 napon belül, a helyi körülmények, sajátosságok
figyelembevételével köteles kiadni.
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7. §

(1) Egy katonai objektumban (közös laktanyai elhelye-
zésben) települt több honvédelmi, illetve gazdálkodó szer-
vezet esetében a befogadó honvédelmi szervezet
állományilletékes parancsnoka által kiadott SzMvSz elõ-
írásaival a befogadott honvédelmi szervezet SzMvSz-ének
összhangban kell lennie, rendelkezéseit a befogadott hon-
védelmi szervezet parancsnoka az SzMvSz elkészítésekor
köteles figyelembe venni.

(2) A befogadó honvédelmi szervezet területén minden
tartósan munkát végzõ honvédelmi szervezetet, továbbá az
üzemeltetést, illetve az egyéb ellátási tevékenységet végzõ
gazdálkodó szervezetet el kell látni a befogadó honvédel-
mi szervezet SzMvSz-ének rá vonatkozó kivonatával.

8. §

(1) Az SzMvSz-t évente egy alkalommal felül kell vizs-
gálni, és a felülvizsgálat megtörténtét írásba kell foglalni.

(2) Az egészséges és biztonságos munkavégzésre kiható
a) új eljárás bevezetése,
b) technológia váltása

esetén az SzMvSz-t 15 napon belül módosítani kell.

A munkavédelmi feladatok végrehajtásáért felelõs
személyek, szervek

9. §

(1) A honvédelmi szervezet munkavédelmi tevékenysé-
gének vezetéséért az állományilletékes parancsnok a fele-
lõs.

(2) Az állományilletékes parancsnok feladata a vezetése
alá tartozó honvédelmi szervezetnél az egészséget nem ve-
szélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeinek biz-
tosítása és folyamatos fenntartása.

(3) Az állományilletékes parancsnok a (2) bekezdés sze-
rinti feladatait a logisztikai és infrastrukturális szakfelada-
tokat ellátó személyek útján, a munkabiztonsági és munka-
egészségügyi szaktevékenységet (a továbbiakban együtt:
munkavédelmi szaktevékenység) ellátó személyek közre-
mûködésével hajtja végre.

(4) A logisztikai és infrastrukturális szakfeladatokat el-
látó személyek tervezik, kezdeményezik és nyilvántartják
az MH létesítmények, építmények, munkahelyek, a had-
felszerelési anyagok, a munkaeszközök, valamint az egyé-
ni és a katonai védõeszközök idõszakos ellenõrzéseit, fe-
lülvizsgálatait.

(5) A munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szemé-
lyek a (2) és (3) bekezdés szerinti feladataik ellátásával
összefüggésben tervezik, szervezik és ellenõrzik a honvé-

delmi szervezet munkavédelmi tevékenységét, végzik a
személyi állomány és a munkavédelmi képviselõk tájékoz-
tatását.

(6) A munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szemé-
lyek a munkavédelmi szaktevékenységgel kapcsolatos
ügyekben az állományilletékes parancsnok közvetlen alá-
rendeltségébe tartoznak, jogállásukat, hatáskörüket és fel-
adataikat az SzMvSz-ben kell meghatározni, beosztásaikat
állománytáblában, munkaköri jegyzékben kell rögzíteni.

(7) A munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó sze-
mélyt akadályoztatás esetén az állományilletékes parancs-
nok által kijelölt – a szaktevékenység ellátására jogosult –
személy helyettesíti.

10. §

(1) A rendszeresítésért felelõs a munkavégzés személyi,
tárgyi, munkaszervezési követelményei, valamint a szak-
mai biztonsági követelmények meghatározásával, kiadá-
sával biztosítja a hadfelszerelési anyagok egészséget nem
veszélyeztetõ és biztonságos használatát, üzemeltetését.

(2) Az üzemeltetésért felelõs a szakterületi ellenõrzések
végrehajtásával, valamint az idõszakos ellenõrzések és
vizsgálatok tervezésével, szervezésével biztosítja az épít-
mények, munkahelyek, munkaeszközök, katonai védõesz-
közök, hadfelszerelési anyagok elõírás szerinti üzemelte-
tést.

A létesítés követelményei

11. §

(1) Létesítés során a beruházó a tervezéshez szükséges,
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munka-
végzésre vonatkozó adatokat (a továbbiakban: alapadatok)
a használó honvédelmi szervezet adatszolgáltatása alapján
határozza meg.

(2) A használó honvédelmi szervezet az alapadatokhoz
csatolja a befogadó honvédelmi szervezet beruházás telje-
sítéséhez szükséges információit, munkavédelmi követel-
ményeit, indokolt igényeit, ha a tervezett beruházás az ob-
jektum általános biztonsági állapotára kihatással lehet.

(3) A beruházó a tervezõ részére adott utasítást a rend-
szeresítésért és az üzemeltetésért felelõsök által szolgálta-
tott, a tervezéshez szükséges adatok, valamint a beépítés-
re, telepítésre kerülõ technológia követelményeinek, igé-
nyeinek figyelembevételével véglegesíti.

(4) A beruházó a tervezett beruházásra üzemelés-biz-
tonsági terv elkészítését kéri a tervezõtõl. Az üzeme-
lés-biztonsági terv az engedélyezési tervek részét képezi,
tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
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(5) Az engedélyezési tervek véglegesítése elõtt az
(1)–(3) bekezdés szerinti adatok teljességérõl és a követel-
mények kielégítésérõl a tervezõ, a beruházó, a használó, a
befogadó honvédelmi szervezet, valamint az üzemeltetést
végzõ gazdálkodó szervezet képviselõi egyeztetni kötele-
sek. Az egyeztetés eredményét, illetve a felek álláspontját
a tervezõ köteles írásba foglalni, és azt az engedélyezési
tervekhez csatolni kell.

(6) Tervezõ a beruházás kiviteli terveinek elkészítése
során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követel-
ményekrõl szóló rendeletben írtak figyelembevételével
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles igény-
be venni.

(7) A kivitelezõ az építési munkahely kialakításának
megkezdése elõtt az építési folyamatok során megvalósí-
tandó minimális munkavédelmi követelményekrõl szóló
rendeletben írtak figyelembevételével biztonsági és egész-
ségvédelmi koordinátort köteles igénybe venni, illetõleg a
rendeletben elõírt elõzetes bejelentési kötelezettségét a
munkavédelmi hatóság részére is köteles teljesíteni.

12. §

(1) Az MH létesítményt, építményt, technológiát, mun-
kahelyet üzembe helyezni abban az esetben szabad, ha az
megfelel a tervezett használat követelményeinek, a mun-
kavédelmi elõírásoknak, és rendelkezik a munkavédelmi
szempontú elõzetes vizsgálat végrehajtását igazoló – meg-
felelõ eredménnyel rendelkezõ – jegyzõkönyvvel, továbbá
az elõírt üzemeltetési dokumentációval.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a
használó honvédelmi szervezet állományilletékes parancs-
noka által kijelölt bizottság vizsgálja.

(3) A bizottságba a használó honvédelmi szervezet kép-
viselõin túl az MH létesítmény üzemeltetését végzõ gaz-
dálkodó szervezet és a befogadó honvédelmi szervezet
képviselõjét is be kell vonni.

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során a bizottság az
építmények, a beépített, és a telepített technológiák, mun-
kaeszközök, hadfelszerelési anyagok, biztonsági berende-
zések alkalmasságát a funkcionális mûködés egészére ki-
terjedõen vizsgálja.

(5) A vizsgálatok végrehajtása során az üzemelés-biz-
tonsági tervben meghatározott paraméterek, határértékek
teljesítését a kivitelezõ mérési jegyzõkönyvekkel, minõsí-
tõ iratokkal, tanúsítványokkal köteles igazolni, melyeket
az átadási dokumentáció részeként kell kezelni.

(6) A vizsgálatokkal egyidejûleg kell végrehajtani a
munkavédelmi szempontú elõzetes vizsgálatot, illetõleg
az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelést.

(7) A beruházásra vonatkozó igények, követelmények
megvalósítása, továbbá az (1)–(6) bekezdésben foglaltak
végrehajtása alapján a használó honvédelmi szervezet
állományilletékes parancsnoka vezetõi hatáskörében dönt
az MH létesítmény, építmény, technológia, munkahely
üzembe helyezésének ideiglenes vagy végleges elrendelé-
sérõl, illetve megtagadásáról.

(8) A (7) bekezdés szerinti döntést írásba kell foglalni,
és az üzembe helyezés ideiglenes engedélyezése vagy
megtagadása esetén a döntést indokolni is kell. Ideiglenes
engedélyezés esetén az engedélyezés feltételeit és idõtar-
tamát is meg kell határozni.

(9) A veszélyes MH létesítmények, építmények, tech-
nológiák, munkahelyek körét, – a vonatkozó jogszabályi
követelmények és a (6) bekezdés szerinti kockázatértéke-
lés alapján – továbbá az egészséget nem veszélyeztetõ és
biztonságos használat és üzemeltetés sajátos követelmé-
nyeit, szabályait a használó honvédelmi szervezet
állományilletékes parancsnoka határozza meg.

A rendszeresítés követelményei

13. §

(1) Hadfelszerelési anyagot, illetve katonai védõeszközt
rendszeresíteni abban az esetben szabad, ha az egészséget
nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés általános
követelményei mellett kielégíti a HMK elõírásait is, és
rendelkezik

a) az adott anyagra, eszközre, mint termékre meghatá-
rozott megfelelõségi nyilatkozattal, illetve a megfelelõsé-
get tanúsító egyéb dokumentummal,

b) üzemeltetési dokumentációval,
c) kockázatértékelési dokumentációval,
d) a munkavédelmi szempontú elõzetes vizsgálat vég-

rehajtását igazoló jegyzõkönyvvel,
e) az idõszakos felülvizsgálatok rendjére (gyakorisá-

gára, terjedelmére) vonatkozó elõírásokkal, valamint
f) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos

használathoz szükséges egyéni, illetve katonai védõeszkö-
zök elsõ ellátmányával.

(2) A rendszeresítésre tervezett hadfelszerelési anyagra,
katonai védõeszközre vonatkozó HMK-t az alkalmazó ha-
tározza meg. Hazai fejlesztés esetén az alkalmazó a HMK
meghatározása során a rendszeresítésért és üzemeltetésért
felelõs szervezet véleményét is figyelembe veszi.

(3) A rendszeresítésért felelõs meghatározza a beszer-
zést elõkészítõ dokumentumokat, a rendszeresítést meg-
elõzõ vizsgálatok körét, és az üzemeltetésért felelõssel tör-
ténõ egyeztetést követõen javaslatot tesz a végrehajtásért
felelõs honvédelmi szervezetek kijelölésére.
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14. §

(1) Hadfelszerelési anyag, katonai védõeszköz rendsze-
resítése elõtt a rendszeresítésért felelõs az Mvt. 54. §
(2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés mellett
elvégzi a haditechnikai ellenõrzõ vizsgálatot és a csapat-
próbát, amely alapján a haditechnikai eszközt az Mvt.
87. § 11. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén ve-
szélyessé kell minõsíteni.

(2) A hadfelszerelési anyag egészséget nem veszélyez-
tetõ és biztonságos használatához szükséges felszerelések,
egyéni, illetve katonai védõeszközök körét, követelmé-
nyeit az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok során kell meg-
határozni, és a hadfelszerelési anyag elsõ ellátmányaként
természetben kell biztosítani.

(3) A haditechnikai eszköz veszélyessé minõsítését az
állományilletékes parancsnok, vagy az üzemeltetésért fe-
lelõs kezdeményezheti.

(4) Hadfelszerelési anyag, katonai védõeszköz rendsze-
resítése során a használat követelményeirõl, valamint az
egészségre és biztonságra kiható körülményekrõl – az el-
végzett kockázatértékelés és a munkaeszközök és haszná-
latuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek mini-
mális szintjérõl szóló rendeletben írtak alapján – az üze-
meltetésért felelõs írásos tájékoztatót készít.

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatót az üzemeltetési
dokumentáció részeként az üzemeltetõ honvédelmi szer-
vezet részére át kell adni. A hadfelszerelési anyag, katonai
védõeszköz üzemeltetési dokumentációját az anyag, illet-
ve eszköz rendszerbõl történõ kivonásáig meg kell õrizni.

(6) A munkavédelmi hatóság jogosult a haditechnikai
eszköz megvizsgálására, és veszélyessé minõsítésére.

15. §

Az MH létesítmények, építmények, technológiák, mun-
kahelyek átalakítása, felújítása, továbbá a munkaeszkö-
zök, haditechnikai eszközök újraindítása, áttelepítése ese-
tén a 11–14. §-okban foglaltakat kell megfelelõen alkal-
mazni.

A munkavégzés tárgyi feltételei

16. §

(1) A biztonságos mûszaki állapot megõrzése érdeké-
ben idõszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a ve-
szélyes MH létesítményeket, építményeket, technológiá-
kat, munkahelyeket, munkaeszközöket, veszélyes hadi-
technikai eszközöket.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó MH létesít-
mények, munkahelyek, munkaeszközök és a hadfelszere-

lési anyagok ellenõrzését, felülvizsgálatát a munkahelyek-
re, munkaeszközökre vonatkozó minimális biztonsági és
egészségvédelmi követelményeket szabályozó külön jog-
szabályokban elõírtak alapján, az üzemeltetés, illetve a
technikai kiszolgálás keretében kell végrehajtani.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti felülvizsgálatok gyako-
riságát, részletes követelményeit, eljárási szabályait és
azok dokumentálásának, rendjét létesítmények, munkahe-
lyek esetén a használó honvédelmi szervezet állományille-
tékes parancsnoka az üzembe helyezés, a hadfelszerelési
anyagok esetén a rendszeresítésért felelõs a rendszeresítés
során, írásban határozza meg.

(4) Ha a munkahely, munkaeszköz, hadfelszerelési
anyag, technológia, egyéni, illetve katonai védõeszköz a
rendeltetésszerû alkalmazás során közvetlenül veszélyez-
tette a személyi állomány egészségét és biztonságát, vagy
balesetet okozott, akkor annak megfelelõségét az
állományilletékes parancsnoknak vezetõi hatáskörében
soron kívül ellenõriznie kell. Az ellenõrzés befejezéséig a
munkahely, a munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, egyé-
ni, illetve katonai védõeszköz használatát meg kell tiltani.
Az ellenõrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétõl füg-
gõen – munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi
szaktevékenységnek minõsül.

(5) A vizsgálat megállapításairól, a (4) bekezdés szerinti
eszköz megfelelõsége értékelésérõl, valamint a tett, illetve
a javasolt intézkedésekrõl jegyzõkönyvet kell készíteni,
melynek egy példányát a vizsgálat befejezését követõen az
üzemeltetésért felelõs részére meg kell küldeni.

17. §

A szolgálati helyen alkalmazott jelzõ- és riasztóberen-
dezésnek meg kell felelnie a HMK-ban meghatározott ka-
tonai követelményeknek is.

18. §

(1) A kötött szolgálati és munkahelyeken szolgálatot
teljesítõk, valamint a személyi állomány mindazon tagjai
részére, akik mozgásterükben a szolgálat ellátása vagy a
munkavégzés érdekében korlátozottak – 4 óra idõtartamot
meghaladó munka után, az étkezési idõn kívül – 20 perc
munkaközi szünetet vagy a végzett tevékenység jellegétõl
eltérõ, a monoton munkavégzést megszakító – más irányú
igénybevétellel járó – egyéb tevékenységet kell biztosí-
tani.

(2) Amennyiben a szolgálati feladat ellátása érdekében
indokolt, a munkahelyi vezetõ intézkedik a munkaközi
szünet, illetve az egyéb tevékenység (1) bekezdéstõl eltérõ
azonnali elrendelésére, megszakítására vagy elhalasztá-
sára.
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19. §

Azon a szolgálati helyen, különösen repülõtéren, lõ- és
gyakorlótéren, hadmûveleti területen, baleset, katasztrófa
és egyéb kárhelyszínen, ahol a veszélyforrás hatásait mû-
szaki intézkedésekkel, kollektív védelemmel, egyéni, illet-
ve katonai védõeszközök használatával vagy egyéb mó-
don kiküszöbölni nem lehet, szervezési intézkedésekkel
kell biztosítani a kockázati tényezõk (zaj-, rezgés-, por- és
vegyi ártalom, sugárzás stb.) hatásainak minimalizálását.

20. §

(1) Az üzemeltetésért felelõs a munkaeszközök, hadfel-
szerelési anyagok használatához szükséges magyar nyelvû
üzemeltetési dokumentációt a csapatpróba megkezdésé-
nek idõpontjáig, a kockázatértékelési dokumentációt a
rendszeresítés idõpontjáig köteles biztosítani az érintett ál-
lomány részére.

(2) Ha a hadfelszerelési anyagok üzemeltetése, haszná-
lata során magyartól eltérõ nyelv használata kötelezõ, az
üzemeltetési dokumentációt a munkavégzésre elõírt nyel-
ven kell biztosítani az érintett állomány részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti eltérést a Honvéd Vezérkar
fõnöke indokolt kezdeményezésére, az elsõfokú munkavé-
delmi hatóság javaslata alapján a honvédelmi miniszter
engedélyezi. A kockázatértékelési dokumentációt és a
14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatót magyar nyelven
kell összeállítani.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetekben a munkavégzés
feltétele a munkavégzésre elõírt nyelvbõl a munkakörre a
munkaköri leírásban is elõírt szintû NATO STANAG
nyelvvizsga megszerzése és ugyanezen nyelv szerinti – a
hadfelszerelési anyag kezelésére vonatkozó – használói
tanfolyam eredményes elvégzése.

(5) Az (1)–(2) bekezdés szerinti dokumentációt a rend-
szeresítésért felelõs a hadfelszerelési anyag rendszerbõl
történõ kivonását követõen 5 évig köteles megõrizni.

(6) Az üzemeltetett munkaeszközök, hadfelszerelési
anyagok üzemeltetési dokumentációját a beosztott pa-
rancsnoknál, munkahelyi vezetõnél kell tárolni. A szolgá-
lati helyen, munkahelyen csak a kezelési és karbantartási
utasítást, illetve azok kivonatát kell jól látható vagy a szol-
gálati idõ alatt állandóan hozzáférhetõ helyen tartani.

(7) Munkaeszközöket, hadfelszerelési anyagokat az
üzemeltetéshez szükséges, – a (2) bekezdés szerinti had-
felszerelési anyagokat kivéve – magyar nyelvû feliratok-
kal, tájékoztatókkal is el kell látni.

A munkafolyamatra vonatkozó követelmények

21. §

(1) Gazdálkodó szervezet az MH létesítmény üzemelte-
tését, illetve az egyes további ellátási tevékenységet állan-
dó jelleggel csak abban esetben végezhet, ha a gazdálkodó
szervezetre vonatkozó sajátos munkavédelmi követelmé-
nyeket, szabályokat a (befogadó) honvédelmi szervezet
állományilletékes parancsnoka és a gazdálkodó szervezet
vezetõje az Mvt. 40. § (2) bekezdése alapján szerzõdésben
rögzíti.

(2) A gazdálkodó szervezet munkavállalóinak – (1) be-
kezdés szerinti szerzõdéssel nem érintett – munkavégzésé-
vel kapcsolatos munkavédelmi követelményeinek érvé-
nyesítéséért a gazdálkodó szervezet vezetõje felelõs.

(3) A munkavégzés összehangolása során meghatáro-
zott és a honvédelmi szervezet munkavédelmi helyzetére
kiható személyi, tárgyi, szervezési követelmények érvé-
nyesülését az állományilletékes parancsnok jogosult ellen-
õrizni.

(4) A munkavégzés összehangolása érdekében az MH
létesítmény területén más munkáltatók eseti munkavégzé-
sével kapcsolatos sajátos munkavédelmi követelményeit,
szabályait a (befogadó) honvédelmi szervezet állomány-
illetékes parancsnoka egyedileg határozza meg.

22. §

Az alkalmazó, a rendszeresítésért, illetõleg az üzemelte-
tésért felelõs egyes katonai szakfeladatok végzését külön
feltételhez kötheti.

Az állományilletékes parancsnok, a személyi állomány
kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztetõ

és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításában

23. §

(1) Az állományilletékes parancsnok vezetõi hatásköré-
ben elemzi és ellenõrzi a munkavédelem helyzetét, ered-
ményességét, a munkavédelmi kötelezettségek teljesítését,
illetve feltárja a munkavédelmi követelményektõl való el-
téréseket és azok okait.

(2) Az állományilletékes parancsnok vezetõi hatásköré-
ben évente legalább egy alkalommal átfogó munkavédel-
mi ellenõrzést hajt végre.
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(3) A beosztott parancsnok, munkahelyi vezetõ rend-
szeresen ellenõrzi és érvényesíti a munkavédelemmel kap-
csolatos követelményeket, és teljesíti a feladat- és hatáskö-
rébe tartozó munkavédelmi kötelezettségeket.

24. §

(1) A 23. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott ellen-
õrzésekrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartal-
mazza

a) az ellenõrzést végrehajtó személyek nevét, beosztá-
sát, az ellenõrzés idõpontját,

b) a jegyzõkönyv készítésének helyét, idõpontját,
c) az elõzõ ellenõrzés során feltárt követelményektõl

való eltérések megszüntetésére tett, illetve kezdeménye-
zett intézkedések végrehajtásának és a határidõk betartásá-
nak helyzetét, valamint az esetleges akadályozó ténye-
zõket,

d) az ellenõrzés során feltárt hiányosságok, egyéb meg-
állapítások szolgálati hely szerinti felsorolását, valamint

e) a jegyzõkönyvvezetõ, az ellenõrzést végrehajtó sze-
mélyek, az állományilletékes parancsnok aláírását.

(2) Az állományilletékes parancsnok a munkavédelmi
követelményektõl való eltérések megszüntetésére paran-
csot ad ki. A parancs tartalmazza a végrehajtandó feladato-
kat, a felelõsöket és a végrehajtás határidejét.

(3) Az állományilletékes parancsnok a hatáskörét meg-
haladó feladatok vonatkozásában kezdeményezi az elöljá-
ró parancsnok, illetõleg az üzemeltetésért felelõs intézke-
dését.

(4) A munkavédelmi ellenõrzésrõl készült jegyzõköny-
vet, parancsot az ellenõrzést követõ öt évig meg kell
õrizni.

25. §

(1) Az állományilletékes parancsnok a kockázatértéke-
lés, illetve annak felülvizsgálata alapján összeállított In-
tézkedési Tervben a hatáskörét meghaladó kockázatcsök-
kentési, kezelési feladatok végrehajtására kezdeményezi
az elöljáró parancsnok intézkedését.

(2) A külföldön szolgálatot teljesítõ honvédelmi szerve-
zetek (katonai missziók) elõzetes kockázatbecslése elké-
szítéséért az elöljáró parancsnok a felelõs.

(3) A külföldön szolgálatot teljesítõ honvédelmi szerve-
zet tényleges kockázatai értékelésének, illetve idõszakos
felülvizsgálatának elkészítéséért a külföldön szolgálatot
teljesítõ honvédelmi szervezet állományilletékes parancs-
noka a felelõs.

(4) A külföldön szolgálatot teljesítõ honvédelmi szerve-
zet kockázatértékelése felülvizsgálatát váltásonként, a vál-
tást követõ 30 napon belül kell végrehajtani.

26. §

(1) A személyi állományt az Mvt. 55. § (1) bekezdése
szerinti oktatáson túl az SzMvSz-ben meghatározott mun-
kakörökre (beosztásokra) elõírt gyakorisággal, de évente
legalább egy alkalommal eseti munkavédelmi oktatásban
kell részesíteni.

(2) Eseti munkavédelmi oktatás keretében kell felkészí-
teni az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos vég-
rehajtás szabályaira a személyi állomány különösen veszé-
lyes feladatok ellátására kijelölt tagjait is.

(3) Különösen veszélyes feladatnak kell tekinteni:
a) a gyakorlatot,
b) a lövészetet,
c) a vízi átkelést,
d) a gép- és harcjármû-oszlopvezetési gyakorlatot,
e) a közúti, vasúti, vízi és légi szállítást (kiemelten a ki-

és berakodás mûveletei),
f) a lõszerekkel, a robbanó és pirotechnikai, a mérgezõ,

a sugárzó és egyéb veszélyes anyagokkal és készítmé-
nyekkel kapcsolatos munkát,

g) a lõtereken végzett kiszolgáló tevékenységet,
h) az ejtõernyõs ugrást, a búvártevékenységet,
i) a rendkívüli munkavégzési körülmények között vég-

zett tevékenységet,
j) a nemzetközi missziókban történõ szolgálatteljesí-

tést,
k) továbbá minden olyan tevékenységet, amelynél a

szakmai vagy a munkavédelmi szabályok megszegése az
élet vagy a testi épség közvetlen és súlyos veszélyeztetésé-
vel jár.

(4) A (2) bekezdés szerinti eseti oktatást a különösen ve-
szélyes feladatok ellátásra való felkészítés megkezdéséig
kell végrehajtani.

27. §

(1) A munkavédelmi oktatások tematikáját a munkavé-
delmi szaktevékenységet ellátó személyek állítják össze és
az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá.

(2) A munkavédelmi oktatás tematikájának összeállítá-
sa munkavédelmi szaktevékenységnek minõsül.

(3) A munkavédelmi oktatásról távol lévõk részére pót-
oktatást kell szervezni.

(4) Az elméleti munkavédelmi oktatást a munkavédelmi
szaktevékenységet ellátó személy(ek), illetve a munka-
hely, hadfelszerelési anyag, tevékenység követelményeit,
elõírásait részletesen ismerõ szakállomány vezeti. A gya-
korlati munkavédelmi oktatást a munkahelyi vezetõk ve-
zetésével kell végrehajtani.

(5) A munkavédelmi oktatást végrehajtó állomány okta-
tását, felkészítését külön kell tervezni és végrehajtani.
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28. §

Az állományilletékes parancsnok és helyettesei munka-
védelmi oktatását az elöljáró parancsnok tervezi és szer-
vezi.

29. §

(1) Munkavédelmi ismeretekbõl ellenõrzõ vizsgát
(a továbbiakban: munkavédelmi vizsga) köteles tenni a
személyi állomány azon tagja, akinek a feladatkörébe tar-
tozik az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés feltételeinek biztosítása, fenntartása, illetve
ellenõrzése.

(2) Az állományilletékes, illetõleg az elöljáró parancs-
nok az SzMvSz-ben határozza meg a munkavédelmi vizs-
gához kötött beosztásokat, munkaköröket.

(3) A munkavédelmi vizsgát a beosztásba, munkakörbe
helyezést követõ 60 napon belül kell teljesíteni, és azt
követõen legalább 5 évenként meg kell újítani.

(4) Az SzMvSz-ben kell rögzíteni a felkészítés és a vizs-
gáztatás rendjét, szabályait. A munkavédelmi vizsgaköte-
lezettséget az érintett munkaköri leírásában is meg kell je-
leníteni.

(5) Az (1) bekezdésben elõírt vizsga alól mentesül az a
személy, aki legalább középfokú munkavédelmi szakké-
pesítéssel rendelkezik.

(6) A munkavédelmi vizsga végrehajtásáról jegyzõ-
könyvet kell készíteni és a sikeres vizsgázók részére a
3. melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. A vizsgajegy-
zõkönyvet és a kiállított igazolásokról összeállított nyil-
vántartást öt évig meg kell õrizni.

(7) Az állományilletékes parancsnok és helyettesei
munkavédelmi vizsgáztatását az elöljáró parancsnok ter-
vezi és szervezi.

30. §

(1) Az állományilletékes parancsnok a munkavédelmi
vizsgáztatásra – elnökbõl és két tagból álló – vizsgabizott-
ságot köteles létrehozni. A vizsgabizottságba az elöljáró
parancsnok is delegálhat tagot.

(2) A bizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki ren-
delkezik munkavédelmi szakképesítéssel, vagy érvényes
munkavédelmi vizsgával.

(3) A munkavédelmi vizsgák ismeretanyagát – a szakte-
rületi követelmények figyelembevételével, a honvédelmi
szervezet munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szemé-
lyei javaslatai alapján – a honvédelmi szervezet állomány-
illetékes parancsnoka határozza meg.

(4) A munkavédelmi vizsgát „Megfelelõ” vagy „Nem
megfelelõ” minõsítéssel kell értékelni. A munkavédelmi
ismeretek szintje megfelelõ, ha a vizsgázó a feltett kérdé-
sek legalább kétharmadára helyes választ ad.

(5) „Nem megfelelõ” értékelés esetén a felkészítést és a
vizsgáztatást meg kell ismételni. A vizsgára kötelezett sze-
mély a „Megfelelõ” minõsítés eléréséig csak felügyelet
mellett foglalkoztatható.

31. §

(1) A katonai védõeszköz szükségletet és az ellátás
rendjét a rendszeresítés során kell meghatározni.

(2) A munkaeszköz, hadfelszerelési anyag használatá-
hoz kötelezõen elõírt egyéni védõeszköz védelmi képessé-
gét, fokozatát a rendszeresítés során, a kockázatértékelés
keretében kell meghatározni.

(3) Az egyéni, illetve katonai védõeszköz viselésre kö-
telezett állomány a részére biztosított egyéni, illetve kato-
nai védõeszközt elõírás szerint köteles használni, amelyet
a munkahelyi vezetõ, parancsnok köteles rendszeresen el-
lenõrizni.

(4) A munkahelyi vezetõ, parancsnok eltiltja a munka-
végzéstõl azt az egyéni és katonai védõeszköz viselésére
kötelezett személyt, aki e kötelezettségét figyelmeztetés
ellenére nem teljesíti. A munkahelyi vezetõ, parancsnok
– a munkavégzéstõl történõ eltiltással egyidejûleg – fe-
gyelmi eljárást kezdeményez az érintett személlyel szem-
ben.

32. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél a 4. melléklet szerinti
létszámban és szakképzettség mellett munkabiztonsági
szaktevékenységet ellátó személyt kell foglalkoztatni.

(2) Az állománytábla jóváhagyására jogosult személy
több helyõrségben települt honvédelmi szervezetek mun-
kabiztonsági szakember szükségletének meghatározása
során – a helyi sajátosságok figyelembevételével az
állományilletékes parancsnok kezdeményezésére, és a
munkavédelemi feladatok tekintetében a HM szakirányí-
tására jogosult vezetõjének egyetértése esetén – az (1) be-
kezdésben írtaktól eltérhet.

(3) Ha a honvédelmi szervezet nem teljes munkaidejû
munkabiztonsági szakember foglalkoztatására köteles, az
állományilletékes parancsnok a személyi állomány vala-
mely hivatásos, illetve szerzõdéses katona tagját a munka-
védelmi feladatok teljesítése érdekében a Hjt. 53. §-a alap-
ján a szolgálati beosztásához nem tartozó munkabiztonsá-
gi szaktevékenység végzésével bízhatja meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti foglalkoztatás az elõírt
alkalmassági feltételekkel rendelkezõ személy hiányában
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– ideiglenesen, legfeljebb 1 év idõtartamra – polgári jogi
szerzõdés alapján, külsõ szolgáltatás útján is megvalósít-
ható.

33. §

A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szük-
séges felszerelések, egyéni, illetve katonai védõeszközök,
az elõírt tisztálkodó szer és védõital igényléséért és bizto-
sításáért a munkahelyi vezetõk, beosztott parancsnokok a
felelõsek.

Munkaegészségügyi feladatok

34. §

(1) A foglalkozás-egészségügyi feladatokat az MH El-
látási és Utaltsági Rend alapján kell ellátni.

(2) Az MH Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata
az MH Ellátási és Utaltsági Rend alapján a foglalko-
zás-egészségügyi feladatok tekintetében szakmai felügye-
letet gyakorol a foglalkozás-egészségügyi ellátást nyújtó
egészségügyi szolgálatok felett.

35. §

Az MH egészségügyi feladatokat ellátó központi szerve
a) szakmai véleményt ad
aa) új haditechnikai eszköz és technológia rendszerbe

állításakor
ab) a személyi állomány körében felhasználásra kerülõ

honvédelmi célú anyagok szállításával, raktározásával,
felhasználásával, új – nem haditechnikai rendeltetésû –
eszközök és technológiák beszerzésével kapcsolatos enge-
délyezési eljárásban, valamint kiemelten a honvédségi
szervezetet érintõ munka-egészségügyi feladatok végre-
hajtásában,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli
a személyi állomány egészségi állapotát veszélyeztetõ fi-
zikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és környezeti ter-
mészetû kockázati tényezõket és azok egészségi állapotra
gyakorolt hatásait, és intézkedik, illetve javaslatokat tesz a
veszélyeztetõ tényezõk megszüntetésére, az egészségká-
rosító kockázatok csökkentésére,

c) javaslataival, észrevételeivel közremûködik a kato-
nai tevékenységek fejlesztését, szabályozását célzó – az
egészségügyet is érintõ – tervek, intézkedések, szakutasí-
tások, szabványok és jogszabályok elõkészítésében.

A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés

36. §

(1) A személyi állománnyal és a munkavédelmi érdek-
képviseletekkel kapcsolatos tájékoztatási, tárgyalási, ér-
dekegyeztetési kötelezettségek teljesítéséért az állomány-
illetékes parancsnok a felelõs.

(2) A munkavédelmi képviselõ választás feltételeinek
biztosítása az állományilletékes parancsnok feladata.

(3) Amennyiben a munkavédelmi képviselõ az
állományilletékes parancsnok döntésével nem ért egyet,
akkor közvetlenül a munkavédelmi hatósághoz fordulhat
állásfoglalásért, vagy kérheti az egyeztetés megismétlését.

A munkavédelem hatósági felügyelete

37. §

(1) A munkavédelmi bírságból befolyt összeg a honvé-
delmi miniszter – a munkavédelmi bírságot kiszabó mun-
kavédelmi hatóság javaslatán alapuló – rendelkezése sze-
rint az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos mun-
kavégzés céljainak támogatására használható fel.

(2) Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés céljai különösen:

a) a munkaeszközök, haditechnikai eszközök, a kato-
nai és egyéni védõeszközök, a technológiák, a technoló-
giában felhasznált és keletkezett anyagok, a munka válto-
zó világában fellépõ új kockázati tényezõk azonosítása,
feltárása, megelõzõ vizsgálati módszerekkel történõ
értékelése,

b) a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelõzését,
károsító hatásai csökkentését szolgáló tájékoztatás, továb-
bá a munkavédelmi célú ismeretterjesztés, képzés, tovább-
képzés,

c) az Európai Közösség munkavédelmi elõírásainak
megfelelõ, a megelõzésre, valamint az azonosított kocká-
zatok csökkentésére irányuló helyes gyakorlat átvétele, il-
letve honvédelmi szervezetek és a honvédelmi ágazat terü-
letén a munkavédelemben érintett érdekképviseleti és
egyéb szervezetek támogatása ennek megvalósításában,

d) a NATO-ban alkalmazott, az egészséget nem veszé-
lyeztetõ és biztonságos munkakörülmények, eljárások har-
monizálása, átvétele, egységesítése lehetõségeinek kuta-
tása.

(3) A munkabiztonsági hatóság által kiszabott munka-
védelmi bírságot a Honvédelmi Minisztérium Központi
Ellenõrzési és Hatósági Hivatal Magyar Államkincstárnál
vezetett 10023002-00285142-00000000 számú számlájá-
ra, a munkaegészségügyi hatóság által kiszabott munka-
védelmi bírságot az MH egészségügyi feladatokat ellátó
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központi szerve Magyar Államkincstárnál vezetett
10023002-00290483-00000000 számú számlájára kell be-
fizetni.

38. §

A hatósági ellenõrzések alapján elrendelt intézkedések
végrehajtásáról az intézkedésre kötelezett tájékoztatja az
intézkedést elrendelõ munkavédelmi hatóságot.

39. §

(1) A veszélyes katonai technológia idõszakos biztonsá-
gi felülvizsgálata személyi feltételeinek biztosítása érde-
kében a munkabiztonsági hatáskört gyakorló munkavédel-
mi hatóság nyilvántartást vezet a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatott munkavédelmi szakértõi engedéllyel ren-
delkezõ személyekrõl. A nyilvántartás tartalmazza a szak-
értõk nevét, szakterületét és elérhetõségét.

(2) A munkavédelmi szakértõ nyilvántartásba vételére
csak önkéntes jelentkezés alapján kerülhet sor.

(3) A nyilvántartásból törölni kell a munkavédelmi
szakértõt, ha

a) szakértõi engedélyét visszavonták vagy meg-
hosszabbítására az érvényességi idõn belül nem került sor,

b) a nyilvántartásból való törlését kéri,
c) meghal.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást évente január
31-ig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hiva-
talos Értesítõben és a HM honlapján közzé kell tenni.

40. §

(1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi felügyelõ-
je az Mvt. 84. § (1) bekezdésében szereplõ feladatokon túl
jogosult

a) a munkaeszköz, hadfelszerelési anyag, egyéni, illet-
ve katonai védõeszköz használatát felfüggeszteni, ha az
nem rendelkezik az Mvt. 18. § (3)–(4) bekezdéseiben meg-
határozott okirattal,

b) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelõst, va-
lamint az állományilletékes parancsnokot felhívni az
egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavég-
zés követelményeinek teljesítésére,

c) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelõst, va-
lamint az állományilletékes parancsnokot a feltárt hiá-
nyosságok meghatározott határidõn belül történõ meg-
szüntetésére kötelezni,

d) a személyi állomány egészségét, testi épségét köz-
vetlenül fenyegetõ veszély esetén – annak elhárításáig –
elrendelni a veszélyes tevékenység végzésének, illetõleg
szolgálati hely, mûhely, mûhelyrész, munkaeszköz, had-

felszerelési anyag, veszélyes haditechnikai eszköz mûkö-
désének, használatának felfüggesztését,

e) a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelõst köte-
lezni hadfelszerelési anyaghoz, katonai védõeszközhöz a
13. § (1) bekezdésének a)–c) és e) pontjaiban elõírt iratok
átadására, ha azokat a használó honvédelmi szervezet szá-
mára nem biztosították,

f) az állományilletékes parancsnokot kötelezni a 16. §
(4) bekezdés szerinti ellenõrzés végrehajtására.

(2) A munkavédelmi felügyelõ köteles – illetékességi
körébe nem tartozó hiányosság, szabálytalanság észlelése
esetén – az illetékes szervet értesíteni, illetve felkérés ese-
tén más hatósággal együttmûködni.

(3) Az ellenõrzött honvédelmi szervezet parancsnoka,
vezetõje az ellenõrzés feltételeit köteles biztosítani.

41. §

(1) A munkavédelmi felügyelõ az ellenõrzési jogosult-
ságát – a helyszíni ellenõrzés során – az 5. melléklet szerin-
ti munkavédelmi felügyelõi igazolvány és a szolgála-
ti/köztisztviselõi igazolvány felmutatásával köteles iga-
zolni.

(2) A munkavédelmi felügyelõi igazolványt az MH köz-
ponti nyilvántartásáért felelõs szerve állítja ki. A munka-
védelmi igazolványok kezelésére, illetve kiadására a hiva-
tásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák, valamint a
honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselõk és
közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.)
HM rendelet igazolványok kezelésével, illetve kiadásával
kapcsolatos szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

Záró rendelkezések

42. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap 1. napján
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépése elõtt üzembe helyezett lé-
tesítmények, építmények, technológiák és munkahelyek
esetében az üzembe helyezési eljárást legkésõbb 2012. de-
cember 31-ig ismételten le kell folytatni.

(3) E rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül az
SzMvSz-t az 1. melléklet szerinti követelmények alapján
el kell készíteni, és ki kell adni.

(4) A 29. § szerint munkavédelmi vizsgára kötelezett a
munkavédelmi vizsgát elsõ alkalommal e rendelet hatály-
balépését követõ 6 hónapon belül köteles letenni.

(5) A 39. § (4) bekezdésben foglalt közzétételi kötele-
zettséget elsõ alkalommal e rendelet hatálybalépését köve-
tõ 2 hónapon belül kell teljesíteni.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszíti a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
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egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/2000.
(VIII. 18.) HM rendelet.

(7) A (3)–(6) bekezdés 2009. december 31-én a hatályát
veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
az 1/2009. (I. 30.) HM rendelethez

A Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat (SzMvSz)
felépítése, tartalmi követelményei

1. A szervezet besorolása, az SzMvSz hatálya

2. A munkavédelmi tevékenység rendje (ügyrend)

2.1. Az állományilletékes parancsnok és helyettese
munkavédelmi feladat- és hatásköre.

2.2. A beosztott parancsnokok, munkahelyi vezetõk
munkavédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköre.

2.3. A munkavédelmi feladatok ellátásával megbízot-
tak, felelõsök feladat- és hatásköre.

2.4. A munkáltatói munkavédelmi szabályozás tar-
talma.

3. Személyi feltételek

3.1. Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés személyi feltételei.

3.2. A munkavégzéshez elõírt szakképesítésre vonat-
kozó rendelkezések.

3.3. Az elõzetes orvosi vizsgálatok rendje.
3.4. Idõszakos orvosi vizsgálatok rendje.
3.5. A soron kívüli alkalmassági vizsgálatok rendje.
3.6. Az orvosi vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos

egyéb feladatok.
3.7. A sérülékeny csoportba tartozókra vonatkozó elõ-

írások.

4. A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendje

4.1. A munkavédelmi oktatások eljárási szabályai.
4.2. A munkavédelmi oktatással kapcsolatos kötele-

zettségek.
4.3. Mvt. 55. § (1) bekezdése szerinti munkavédelmi

oktatás rendje.
4.4. Eseti munkavédelmi oktatás.
4.5. Munkavédelmi pótoktatás.
4.6. A munkavédelmi vizsgáztatás szabályai.

5. Egyéni és katonai védõeszközök, védõital, tisztálko-
dási eszközök és szerek juttatása

5.1. Egyéni és katonai védõeszköz ellátás rendje.
5.2. Egyéni és katonai védõeszköz szükséglet meghatá-

rozása.
5.3. Az egyéni és katonai védõeszközök viselésére, el-

lenõrzésére vonatkozó elõírások.

5.4. Védõital, tisztálkodási szerek és bõrvédõ készít-
mények ellátásának rendje.

6. A munkavégzésre vonatkozó szabályok

6.1. Általános magatartási szabályok.
6.2. A munkavégzésre vonatkozó sajátos elõírások te-

lepített munkahelyeken.
6.3. A munkavégzésre vonatkozó sajátos elõírások ob-

jektumon, elhelyezési körleten kívül, illetve nem telepített
munkahelyeken.

6.4. A rendkívüli munkavégzési körülményekre vonat-
kozó elõírások.

6.5. Korlátozás alá tartozó munkaterületekre, munka-
körökre vonatkozó elõírások.

6.6. Az elsõsegélynyújtás rendje.

7. A munkavédelmi eljárások rendje

7.1. Tájékoztatás, tanácskozás, munkavédelmi érdek-
egyeztetés.

7.2. Próba-kísérleti üzem, csapatpróba, munkavédelmi
szempontú elõzetes vizsgálatok.

7.3. Kockázatértékelés, veszélyes munkahelyek, ve-
szélyes munkakörök, veszélyes haditechnikai eszközök.

7.4. A munkavédelmi ellenõrzések.
7.5. Munkaeszközök idõszakos felülvizsgálatai.
7.6. A munka-egészségügyi és a munkabiztonsági

szaktevékenység.
7.7. Balesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott

expozíciós esetek.
7.8. MH létesítmények, építmények, munkaeszközök,

hadfelszerelési anyagok üzembe helyezése.

8. Záró rendelkezések

9. Mellékletek, függelékek

2. melléklet
az 1/2009. (I. 30.) HM rendelethez

A tervezett létesítmény, épület engedélyezési tervéhez
melléklendõ üzemelés-biztonsági terv tartalmi elemei

1. A létesítmény, épület:

1.1. megnevezése,
1.2. funkciója,
1.3. alapadatai.

2. A beruházó és a késõbbi használó által meghatáro-
zott, az általános munkavédelmi (munkabiztonsági,
munka-egészségügyi) elõírásokat meghaladó kiegészítõ
követelmények (a követelményt elõíró szervezet megne-
vezésével).

3. A késõbbi használóval lefolytatott egyeztetés jegy-
zõkönyve.
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4. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett létesítmény (épít-
mény) kielégíti az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rende-
let IV. fejezetének elõírásait.

5. A beépítendõ építési anyagokkal kapcsolatos legfon-
tosabb követelmények ismertetése (csúszásmentességi,
kopásállósági követelményeknek megfelelõ fokozatok,
minõségi elõírásokkal kapcsolatos tervezõi elõírások stb.).

6. Tervezett technológiák:

6.1. a beépítésre tervezett technológiai berendezések,
azok elhelyezési (telepítési) vázlata, a kezeléshez szüksé-
ges területek feltüntetésével,

6.2. a beépítésre tervezett berendezésekkel kapcsolatos
munkavédelmi (munkabiztonsági, munka-egészségügyi)
elõírások, követelmények [jogszabályhely, szabványhely,
egyéb vonatkozó (üzemeltetési) elõíráshely feltüntetésé-
vel], valamint ezek tervezési értékei,

6.3. a beépítésre tervezett berendezések sajátos telepí-
tési követelményei (alapozási külön-követelmények, ener-
gia, közmû csatlakozások, kollektív védelem stb.),

6.4. a tervezett technológia kiszolgálásához szükséges
létszámadatok,

6.5. a létszámadatok, illetve a tervezett technológia
(munkaeszközök) követelményei alapján a munkahelyek
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl
szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendeletben,
illetve egyéb jogszabályokban elõírt követelmények, és
ezek tervezési értékei (megvilágítás, szellõzés, zaj, rezgés,
légsebesség, gáz-, gõz-, porkoncentráció értékek, ionizáló
és nem ionizáló sugárzás stb.),

6.6. a technológiai folyamat során felhasznált, kezelt,
tárolt, továbbított – az egészséget veszélyeztetõ – anya-
gok, a veszélyek megszüntetésére, csökkentésére tervezett
megoldások,

6.7. a tervezett kollektív védõeszközök (fény, zaj, rez-
gés, levegõszennyezettség, sugárzás stb. elleni védelem),

6.8. a technológiából adódó veszélyek miatt szükséges
jelzõ- és riasztóberendezések, veszélyt jelzõ, tiltó és tájé-
koztató feliratok, táblák,

6.9. nyilatkozat arról, hogy a tervezett anyagtároló-
helyek kialakítása az anyag tulajdonságai szerinti elõ-
írásoknak megfelelnek,

6.10. nyilatkozat arról, hogy a technológia sajátossá-
gaihoz tervezték a kijáratokat, vészkijáratokat.

7. A beépített technológiai berendezések jogszabá-
lyokban, szabványokban, egyéb mûszaki elõírásokban
elõírt munkavédelmi felülvizsgálati gyakoriságainak fel-
sorolása, illetve ilyen elõírások hiányában, vagy ha indo-
kolt az elõírtnál gyakoribb felülvizsgálati periódus, abban
az esetben az alkalmazott technológiai sajátosságok, a
technológiából adódó veszélyek, valamint a tervezett tech-
nológia és környezet egymásra hatásának figyelembevéte-
lével a felülvizsgálati gyakoriság meghatározása.

8. A különbözõ szakterületi tervezõk nyilatkozatai a
munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabványok
és egyéb mûszaki elõírások betartásáról (tételesen felso-
rolva azokat), a szabványoktól, mûszaki elõírásoktól való
eltérések tételes felsorolása, feltüntetve az eltérések indo-
kait, valamint nyilatkozatot az esetleges eltéréseknek az
adott szabvánnyal, elõírással való munkavédelmi egyenér-
tékûségérõl.

9. A tervezett létesítmény, technológia sajátosságaiból
adódó esetleges védõtávolságok, közlekedési utak elõírt
paraméterei, valamint ezek tervezési értékei.

10. A tervezett erõsáramú villamos rendszer legfonto-
sabb paraméterei, az érintésvédelmi rendszer meghatáro-
zása, felhasznált elektromos anyagokkal kapcsolatos leg-
fontosabb elõírások ismertetése (minõségbiztosítási köve-
telmények, védettségi elõírások stb.).

11. A tervezett villámvédelmi rendszer meghatározása.

12. Az üzembe helyezéshez elõírt dokumentáltan el-
végzendõ mérési, minõsítési, minõségtanúsítási feladatok
felsorolása (megvilágítás, szellõzés és klimatizálás, zaj,
rezgés, levegõszennyezettség, ionizáló és nem ionizáló su-
gárzás stb.).

13. Az alkalmazott technológiának a tervezési szinten
tovább nem csökkenthetõ (fennmaradó) veszélyei, kocká-
zatai (felsorolás).

14. A követelmények kielégítését igazoló dokumentu-
mok jegyzéke (mérési jegyzõkönyvek, minõsítõ iratok, ta-
núsítványok stb.).
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3. melléklet az 1/2009. (I. 30.) HM rendelethez

A munkavédelmi vizsga igazolásának mintája

Elõlap

Nyt. szám:

MUNKAVÉDELMI
VIZSGA

IGAZOLÁS

Nevezett a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ
munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet 29. §-a szerint szervezett

vizsgán, a munkavédelemre vonatkozó szabályok anyagából a vizsgabizottság elõtt

a MUNKAVÉDELMI VIZSGÁT

megfelelõ eredménnyel letette.

A vizsga csak az igazoláson szereplõ beosztás/munkakör ellátására jogosít!

200... év .......... hó ..... nap

.........................................
a vizsgabizottság elnöke

................................. .....................................
vizsgabizottsági tag vizsgabizottsági tag

Hátlap

Név:

Születési hely, idõ:

Anyja neve:

Lakcím:

Munkahely:

Képesítés:

Beosztás/Munkakör:
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4. melléklet az 1/2009. (I. 30.) HM rendelethez

A honvédelmi szervezetek
munkabiztonsági szakember szükséglete

Szervezeti egység
Létszám, szakképzettség

szintje
(jogállása)

létszáma

(fõ)1 felsõfokú középfokú

Egyéb szervezeti
egységek (HM)

1–500 fõig 12

501-tõl 1

Zászlóalj 500 fõig 1

501-tõl 1

Ezred 1000-fõig 1

1001-tõl 1

Dandár 1500 fõig 1 1

1501–2000 fõig 2

2001–3000 fõig 2 1

3001-tõl 2 2

Elöljáró
parancsnokság

2

Missziós tevékeny-
ség vonatkozásában

z. szintig 12

z. szinttõl 1

1 A munkaköri jegyzékben, állománytáblában rendszeresített létszám alapján történik a besorolás.
2 A tevékenység ellátása nem igényel önálló munkakört.
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5. melléklet az 1/2009. (I. 30.) HM rendelethez

A munkavédelmi felügyelõi igazolvány mintája

Elõlap

CÍMER
HELYE

MAGYAR HONVÉDSÉG

MUNKAVÉDELMI FELÜGYELÕI IGAZOLVÁNY

A számú

szolgálati/köztisztviselõi igazolvánnyal együtt érvényes

FÉNYKÉP
HELYE

Név

Rendfokozat

MH munkavédelmi felügyelõje

Aláírás helye

Sorszám helye

Hátlap

Kiállítás dátuma:

Érvényesség ideje:

Nevezett munkavédelmi felügyelõként jogosult a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgála-
tokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet hatá-
lya alá tartozó honvédelmi szervezetek objektumaiba (létesítményeibe), illetve munkahelyeire külön engedély és
elõzetes bejelentés nélkül belépni, és ott munkavédelmi hatósági ellenõrzést végrehajtani.

Kiállító szervezet:

Az igazolvány a Honvédelmi Minisztérium tulajdona, megtalálója köteles azt a kiállító címére – ..............................
.................. – visszajuttatni.
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
1/2009. (I. 30.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség 86.
Szolnok Helikopter Bázis 80/2008. (HK 11.) HM határo-
zattal módosított, 28/2007. (HK 4.) HM határozattal
kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 12. pontja helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékeny-
ség feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben
lekötött anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem
nyereségszerzés céljából, a Hvt. 70. § (1) bekezdésének
g)–i) pontjaiban, illetve a 72. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott kiegészítõ tevékenységet folytathat szerzõdés alap-
ján a honvédelmi szervek kiegészítõ, kisegítõ tevékenysé-
gébõl származó bevételek felhasználásáról és elszámolá-
sáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 99/2007. (HK 18.) HM utasítás
2. § (1) bekezdésében meghatározottak részére.

TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység
49.39 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
51.10 Légi személyszállítás
51.21 Légi áruszállítás
56.29 Egyéb vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan

bérbeadása, üzemeltetése
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás”

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka ezen határozat ha-
tálybalépését követõ 30 napon belül módosítja és azt szol-

gálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezér-
kar fõnökéhez.

3. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
28/2007. (I. 30.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis

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. § (1) bekezdésében, az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûkö-
désének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ sza-
bályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred
egyidejû megszüntetésével, annak jogutódjaként, 2007.
március 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 86. Szolnok Helikopter Bázis

Rövidített megnevezése: MH 86. SZHB

3. A költségvetési szerv székhelye: Szolnok, Szanda-
szõlõs, Kilián u. 1., postacíme: 5008 Szolnok Pf. 5.

4. A költségvetési szerv jogi személy, dandár jogállású
katonai szervezet. Állománya a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

* A határozat aláírásának napja 2009. január 22.
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5. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója a honvé-
delmi miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisz-
térium (a továbbiakban: HM).

6. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok szol-
gálati alárendeltségében hajtja végre feladatait.

7. A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége:

a) katonai erõ alkalmazását igénylõ esemény, nemzeti,
illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csa-
patok légi szállítása, illetve harctevékenységének légitûz-
támogatása, -oltalmazása;

b) bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szállítá-
sok;

c) hadmûveleti és gyakorló repülések végrehajtása;
d) hajózó és repülõmûszaki oktatás biztosítása;
e) katonai repülõhagyományok ápolása.

8. Az alaptevékenység körében:
a) oltalmazza a szárazföldi csapatokat, légi támogatást

nyújt azok harcához;
b) ellátja a fegyveres készenléti és a készenléti szolgála-

tokat;
c) kialakítja a repülõ harckiképzés, a harci alkalmazásra

történõ felkészítés személyi és tárgyi feltételeit;
d) végzi a harcászati légi deszant feladatait;
e) ellátja a légi kutatás-mentést a Magyar Köztársaság

teljes területén;
f) részt vesz a repülõmûszaki oktatás feltételei megte-

remtésében, karbantartja az oktatás keretében használt
technikai eszközöket, megóvja azok állagát;

g) kiképzési repüléseket hajt végre a hajózó és mûszaki
állomány szinten tartása érdekében;

h) üzemelteti Szolnok katonai repülõteret, Szandaszõ-
lõs, Gyöngyös-Pipis hegy katonai füves repülõteret, to-
vábbá a bázis objektumait;

i) ellátja a mindenkor érvényben lévõ HM és az MH el-
látási-utaltsági rendben kijelölt szervezetek logisztikai tá-
mogatását;

j) részt vesz a természeti csapások, az ipari és környezeti
katasztrófák következményeinek felszámolásában;

k) tervezi, szervezi és végzi a nemzetközi szerzõdések,
kötelezettségvállalások teljesítése érdekében számára
meghatározott feladatokat;

l) végzi a politikai és a katonai felsõvezetõk légi szállí-
tását;

m) fenntartja a szolnoki repüléstörténeti kiállítóhelyet,
karbantartja a kiállított technikai eszközöket;

n) végzi a NATO Flying Training in Canada program-
mal kapcsolatos feladatokat.

9. A katonai szervezet vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a katonai szervezet vezetõje: parancsnok, beosztásá-

nak megnevezése: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, pa-
rancsnok;

b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkari fõnök ja-
vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és men-
ti fel;

c) a parancsnok a katonai szervezet élén álló egyszemé-
lyi felelõs vezetõ. A parancsnok a katonai szervezet állo-
mányába tartozó, szolgálati viszonyban álló (katonai) sze-
mélyek szolgálati elöljárója, a más jogviszonyban állók-
nak (közalkalmazottaknak) hivatali felettese.

10. A katonai szervezetnél a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szó-
ló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

11. Gazdálkodási jogkör:
A költségvetési szerv a gazdálkodás megszervezésének

módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, a költ-
ségvetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költségvetési
szerv. E besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét
nem érinti. A gazdálkodás rendjét és az elõirányzatok fel-
használásának módját a felügyeleti szerv határozza meg.
A magasabb hatáskörbe nem tartozó kérdésekben a bázis-
parancsnok gyakorolja a Áht.-ban meghatározott kötele-
zettségvállalási és utalványozási jogkört. E jogkörét he-
lyettesére átruházhatja.

A kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kap-
csolódó ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet végzi.

A mûködéshez szükséges egyes infrastrukturális, lo-
gisztikai feltételeket a HM és az MH ellátási-utaltsági
rendben kijelölt szervezetei biztosítják.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a HM, a
felsõ szintû gazdálkodószervek, a HM központi ellenõrzé-
si szervezete, valamint az MH ÖHP ellenõrzési feladatait
ellátó szervei látják el.

12.1, 2 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékeny-
ség feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben
lekötött anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem
nyereségszerzés céljából, a Hvt. 70. § (1) bekezdésének
g)–i) pontjaiban, illetve a 72. § (2) bekezdésében meghatá-
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rozott kiegészítõ tevékenységet folytathat szerzõdés alap-
ján a honvédelmi szervek kiegészítõ, kisegítõ tevékenysé-
gébõl származó bevételek felhasználásáról és elszámolá-
sáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 99/2007. (HK 18.) HM utasítás
2. § (1) bekezdésében meghatározottak részére.

TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység
49.39 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
51.10 Légi személyszállítás
51.21 Légi áruszállítás
56.29 Egyéb vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadá-

sa, üzemeltetése
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

13. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
vételét a R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

14. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti
felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis pa-
rancsnoka 2007. március 1-jét követõ 30 napon belül elké-
szíti és jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar
fõnökéhez.

15. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
2/2009. (I. 30.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az ál-

lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség Pá-
pa Bázisrepülõtér 34/2008. (HK 8.) HM határozattal mó-
dosított, 42/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:

„5. A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége:

A készenlét fokozása és a feltöltési készség fenntartása,
a készenléti szolgálatot ellátó, valamint az MH-nál rend-
szeresített repülõ eszközök fogadása, a Légi Kutató-Men-
tõ Készenléti Szolgálat tevékenységének biztosítása, illet-
ve a felsoroltakkal összefüggõ szervezési feladatok végre-
hajtása, a Katonai Repülõtéri Irányító Körzetben (MCTR),
illetve a Katonai Közelkörzeti Irányítói Körzetben
(MTMA) a légi forgalmi irányítói szolgáltatások bizto-
sítása, a személyi állomány kiképzése, valamint az ob-
jektum állagmegóvása.”

2. A határozat 6. pontjának a) alpontja helyébe az alábbi
a) alpont lép:

„a) a készenlét fokozása és a feltöltési készség megszer-
vezése, begyakorlása és folyamatos biztosítása, fenntartva
az ügyeleti és készenléti szolgálatok váratlan helyzetre va-
ló reagáló képességét;”

3. A határozat 6. pontjának f) alpontja helyébe az alábbi
f) alpont lép:

„f) a Magyar Köztársaság nyugati hatáskörzetében vég-
rehajtandó Légi Kutató-Mentõ Készenléti Szolgálat ejtõ-
ernyõs és egészségügyi szakállományának ellátása;”

4. A határozat 12. pontja helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékeny-
ség feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihaszná-
lásával, nem nyereségszerzés céljából, a Hvt. 70. § (1) be-
kezdésének i) pontjában meghatározott kiegészítõ tevé-
kenységet folytathat szerzõdés alapján a honvédelmi szer-
vek kiegészítõ, kisegítõ tevékenységébõl származó bevé-
telek felhasználásáról és elszámolásáról, valamint a vállal-
kozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 99/2007. (HK 18.) HM utasítás 2. § (1) bekezdésé-
ben meghatározottak részére.

TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység
37.00 Szennyvíz gyûjtése, kezelése
39.00 Szennyezõdésmentesítés,

egyéb hulladékkezelés
45.20 Gépjármûjavítás, -karbantartás
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49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítõ

szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan

bérbeadása, üzemeltetése
77.11 Személygépjármû kölcsönzése
77.12 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.32 Építõipari gép kölcsönzése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás”

5. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH Pápa
Bázisrepülõtér parancsnoka ezen határozat hatálybalépé-
sét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati úton
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnöké-
hez.

6. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
42/2007. (I. 30.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

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. § (1) bekezdésében, az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûkö-
désének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ sza-
bályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

* A határozat aláírásának napja 2009. január 22.

1. A NATO infrastrukturális fejlesztésekben vállalt
nemzeti kötelezettségteljesítés részeként 2001. július 1-jei
hatállyal költségvetési szervet alapítok.

A költségvetési szerv a 47. Pápa Harcászati Repülõez-
red jogutódja.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1950. november 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Pápa Bázisrepülõtér

Rövidített megnevezése: MH PBRT

3. A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vaszari
út 101.

Postacíme: 8501 Pápa, Pf. 35.

4. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, zászlóalj jogállású katonai szervezet,
amely a feladataihoz szükséges kollektív és egyéni fegy-
verzettel rendelkezik. Állománya a Magyar Honvédség (a
továbbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére
biztosított létszámkeretbe tartozik.

5.1 A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége:

A készenlét fokozása és a feltöltési készség fenntartása,
a készenléti szolgálatot ellátó, valamint az MH-nál rend-
szeresített repülõ eszközök fogadása, a Légi Kutató-Men-
tõ Készenléti Szolgálat tevékenységének biztosítása, illet-
ve a felsoroltakkal összefüggõ szervezési feladatok végre-
hajtása, a Katonai Repülõtéri Irányító Körzetben (MCTR),
illetve a Katonai Közelkörzeti Irányítói Körzetben
(MTMA) a légiforgalmi irányítói szolgáltatások biztosítá-
sa, a személyi állomány kiképzése, valamint az objektum
állagmegóvása.

6. Az alaptevékenység körében végzett fõ feladatai:
a)2 a készenlét fokozása és a feltöltési készség megszer-

vezése, begyakorlása és folyamatos biztosítása, fenntartva
az ügyeleti és készenléti szolgálatok váratlan helyzetre va-
ló reagáló képességét;

b) az állomány kiképzésének folyamatos biztosítása a
mûködõképesség, a béke és békeállapottól eltérõ idõszak-
ban történõ alkalmazás érdekében;

c) a készenléti szolgálatot ellátó repülõ eszközök foga-
dása és mindenoldalú kiszolgálása;

d) a tartalék biztosítása, a bázisrepülõtérrõl történõ üze-
meltetés esetén a repülések mindenoldalú biztosítása;

e) a bajba jutott repülõ eszközök részére segítség nyúj-
tása;
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f)3 a Magyar Köztársaság nyugati hatáskörzetében vég-
rehajtandó Légi Kutató-Mentõ Készenléti Szolgálat ejtõ-
ernyõs és egészségügyi szakállományának ellátása;

g) a NATO biztonsági beruházás feltételeinek helyi biz-
tosítása, a repülõtér munkaterületének karbantartása;

h) a nemzetközi szerzõdések és kötelezettségvállalások
teljesítésébõl meghatározott feladatok tervezése, szerve-
zése és végrehajtása;

i) a Befogadó Nemzeti Támogatás keretében Pápára te-
lepülõ szövetséges erõkkel való folyamatos kapcsolattar-
tás, biztosítási feladatok ellátása;

j)4az Egyetértési Szerzõdés [Memorandum of Un-
derstanding (MoU)], illetve a Bázisegyezmény (Basing
Agreement) elõírásainak megfelelõen támogatás nyújtása
a Nehéz Légiszállító Ezred [Heavy Airlift Wing (HAW)],
a NATO Légiszállítást Irányító Szervezet (NATO Airlift
Management Organisation [NAMO)], valamint a NATO
Légiszállítást Irányító Ügynökség [NATO Airlift Mana-
gement Agancy (NAMA)] mûködése érdekében.

7. A katonai szervezet alapítója a honvédelmi miniszter,
felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium (a továb-
biakban: HM).

8. A katonai szervezet az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP), parancsnoka szolgá-
lati alárendeltségébe tartozik.

9. A katonai szervezet vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a katonai szervezet vezetõje: parancsnok, beosztásá-

nak megnevezése: MH Pápa Bázisrepülõtér, parancsnok;
b) a parancsnokot a HM Honvéd Vezérkar fõnöke neve-

zi ki és menti fel;
c) a parancsnok a katonai szervezet élén álló egyszemé-

lyi felelõs vezetõ. A parancsnok a katonai szervezet állo-
mányába tartozó, szolgálati viszonyban álló katonák szol-
gálati elöljárója, a más jogviszonyban állóknak (közalkal-
mazottaknak) hivatali felettese.

10. A katonai szervezetnél a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szó-
ló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

11. Gazdálkodási jogkör:
A költségvetési szerv a gazdálkodás megszervezésének

módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, a költ-
ségvetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költségvetési

szerv. E besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét
nem érinti. A gazdálkodás rendjét és az elõirányzatok fel-
használásának módját a vonatkozó jogszabályokkal és bel-
sõ rendelkezésekkel összhangban a felügyeleti szerv hatá-
rozza meg. A magasabb hatáskörbe nem tartozó kérdések-
ben a parancsnok gyakorolja az Áht.-ban meghatározott
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört. E jogkörét
a parancsnok a helyettesére átruházhatja.

A kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kap-
csolódó ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet végzi.

A mûködéséhez szükséges egyes infrastrukturális, lo-
gisztikai feltételeket a HM és az MH ellátási-utaltsági
rendben kijelölt szervezetei biztosítják.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a HM, a
felsõ szintû gazdálkodószervek, a HM központi ellenõrzé-
si szervezete, valamint az MH ÖHP ellenõrzési feladatait
ellátó szervei látják el.

12.5 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékeny-
ség feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihaszná-
lásával, nem nyereségszerzés céljából, a Hvt. 70. § (1) be-
kezdésének i) pontjában meghatározott kiegészítõ tevé-
kenységet folytathat szerzõdés alapján a honvédelmi szer-
vek kiegészítõ, kisegítõ tevékenységébõl származó bevé-
telek felhasználásáról és elszámolásáról, valamint a vállal-
kozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szó-
ló 99/2007. (HK 18.) HM utasítás 2. § (1) bekezdésében
meghatározottak részére.

TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység
37.00 Szennyvíz gyûjtése, kezelése
39.00 Szennyezõdésmentesítés,

egyéb hulladékkezelés
45.20 Gépjármûjavítás,- karbantartás
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
52.21 Szárazföldi szállítást

kiegészítõ szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan

bérbeadása, üzemeltetése
77.11 Személygépjármû kölcsönzése
77.12 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.32 Építõipari gép kölcsönzése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
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13. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
vételét az R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

14. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti
felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõ-
tér parancsnoka 2007. március 1-jét követõ 60 napon belül
módosítja és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

15. Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba,
egyidejûleg a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér ala-
pításáról szóló 51/2001. (HK 12.) HM határozat és az azt
módosító 181/2005. (HK 2/2006.) HM határozat hatályát
veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
3/2009. (I. 30.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázis 89/2008. (HK 12.) HM határozat-
tal módosított, 84/2007. (HK 12.) HM határozattal kiadott
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 7. pontja az alábbi h) alponttal egészül ki:

„h) a Honvéd Dream Team terepralicsapat állománya
tevékenységének mindenoldalú biztosítása.”

2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmaz-
za. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH Köz-
ponti Kiképzõ Bázis parancsnoka ezen határozat hatályba-
lépését követõ 30 napon belül módosítja és azt jóváha-
gyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

3. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
84/2007. (I. 30.) HM

határozata
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

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. § (1) bekezdésében, az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a
honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mû-
ködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglal-
takra – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ
megszüntetésével, annak jogutódjaként 2007. július 1-jei
hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Központi Kiképzõ Bázis

Rövidített megnevezése: MH KKB

3. A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

postacíme: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
telephelyei: Csobánka, gyakorlótér,
Izbég, lõtér

* A határozat aláírásának napja 2009. január 22.
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4. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állomány-
táblás szervezetek és szervek részére biztosított létszám-
keretbe tartozik.

5. Az MH KKB alapítója és fenntartója a honvédelmi
miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM).

6. Az MH KKB a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik. Feladatait a
HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály szakmai aláren-
deltségében hajtja végre.

7. A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége:

a) az MH katonai szervezetei szerzõdéses legénységi ál-
lománya, az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Is-
kolába (a továbbiakban: MH KPTSZI) a polgári életbõl
tiszthelyettes nappali alapképzésre felvételt nyert és a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre (a továbbiakban:
ZMNE) fõiskolai alapképzésre felvett ösztöndíjas hallga-
tók részére egységes program és követelmény alapján
alapkiképzés végrehajtása, valamint külön jogszabályban,
HM Honvéd Vezérkar fõnöki intézkedésben meghatáro-
zott speciális, rövidített katonai alapképzések végrehaj-
tása;

b) a szerzõdéses legénységi állomány elõmeneteléhez
kötelezõ át- és továbbképzések végrehajtásában való rész-
vétel, a parancsnoki beosztású tiszthelyettesek részére tan-
folyamrendszerû katonai vezetõi képzések végrehajtása;

c) a tényleges katonai állomány szükségszerû vagy elõ-
írt kiegészítése érdekében biztosítandó, megfelelõen kép-
zett hadmûveleti tartalék kialakítása céljából tartalékosok
és önkéntes tartalékosok felkészítése és kiképzése;

d) a ZMNE-re fõiskolai alapképzésre felvett ösztöndíjas
hallgatók részére központi program és követelmény alap-
ján általános katonai és gépjármû-vezetõi kiképzés végre-
hajtása, valamint a képzés logisztikai támogatása;

e) módszertani felkészítõ foglalkozások és kiképzési cé-
lú katonai rendezvények végrehajtása;

f) a nemzetközi békefenntartói felkészítésben és mûve-
letekben való részvétel;

g) a katasztrófavédelmi felkészítésben és védekezésben
való részvétel;

h)1 a Honvéd Dream Team terepralicsapat állománya te-
vékenységének mindenoldalú biztosítása.

8. A katonai szervezet vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a katonai szervezet vezetõje: parancsnok, beosztásának

megnevezése: MH Központi Kiképzõ Bázis, parancsnok;

b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnöke ja-
vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és men-
ti fel;

c) a parancsnok az MH KKB élén álló egyszemélyi fele-
lõs vezetõ, a szervezet személyi állományának szolgálati
elöljárója, illetve felettese. A személyi állomány tekinteté-
ben állományilletékes parancsnokként gyakorolja a Ma-
gyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.), illetve a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Kjt.) meghatározott jogokat, teljesíti a kötelezettsége-
ket;

d) a parancsnok szolgálati elöljáróként gyakorolja az
MH KPTSZI igazgatója feletti – az MH KPTSZI alapító
okiratában meghatározott – egyéb munkáltatói jogkört a
HM Honvéd Vezérkar fõnöke képviselõjeként;

e) a parancsnok felelõs a katonai szervezet alaptevé-
kenységébõl adódó feladatok és kötelezettségek ellátásá-
ért, a szervezet megfelelõ mûködéséért;

f) mint laktanya- és helyõrségparancsnok felel a jogsza-
bályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és a belsõ
rendelkezések szerinti katonai tevékenységek megvalósí-
tásáért.

9. A katonai szervezetnél a Hjt. hatálya alá tartozó hiva-
tásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos katonák teljesíte-
nek szolgálatot, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó közal-
kalmazottak állnak jogviszonyban.

10. Gazdálkodási jogkör:
A költségvetési szerv a gazdálkodás megszervezésének

módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, a költ-
ségvetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költségvetési
szerv. A gazdálkodás rendjét és az elõirányzatok felhasz-
nálásának módját a vonatkozó jogszabályokkal és belsõ
rendelkezésekkel összhangban a felügyeleti szerv határoz-
za meg. A magasabb hatáskörbe nem tartozó kérdésekben
a parancsnok gyakorolja az Áht.-ban meghatározott köte-
lezettségvállalási és utalványozási jogkört. E jogkörét a
parancsnok írásban helyettesére átruházhatja.

A kötelezettségvállaláshoz és utalványozáshoz kapcso-
lódó ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat a pénzügyi
és számviteli feladatok központosított végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet végzi.

A mûködéshez szükséges egyes infrastrukturális, lo-
gisztikai feltételeket a HM és az MH ellátási-utaltsági
rendben kijelölt szervezetei biztosítják.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletet a HM, a
felsõ szintû gazdálkodószervek, valamint a HM központi
ellenõrzési szervezete látja el.

11. Az MH KPTSZI feladatainak ellátásához az MH
KKB utaltsági rendben biztosítja a logisztikai támogatást
és a székhelyen és telephelyen lévõ befektetett eszközöket.
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Az MH KPTSZI számára biztosítja az oktatást szolgáló
helyiségeket, a testnevelési és a gyakorlati foglalkozások
megtartását biztosító objektumokat, valamint a képzéshez
rendelkezésre álló haditechnikai, oktatási eszközöket, se-
gédeszközöket. Az utaltság szerint biztosított vagyontár-
gyakat az MH KPTSZI a feladatai ellátásához használ-
hatja.

12.2 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat. Kisegítõ-kiegészítõ tevékenység keretében az
alábbi gazdasági tevékenységeket végzi:

TEÁOR ’03 Gazdasági tevékenység
56.29 Egyéb vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan

bérbeadása, üzemeltetése
85.53 Jármûvezetõ-oktatás

85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység

13. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
vételét a R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

14. A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot az MH KKB parancsnoka ezen határozat
hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíti és azt
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnö-
kéhez.

15. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

*A határozat aláírásának napja: 2007. június 13.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
6/2009. (I. 23.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek

eljárási rendjérõl szóló
120/2007. (HK 20.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének k), l) és
n) pontjai alapján a honvédelmi szervezetek beszerzései-
nek eljárási rendjérõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasí-
tást (a továbbiakban: Ut.) a következõk szerint módo-
sítom:

1. §

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

[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]

„2. Beszerzés: a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletekben meghatározott eltérõ szabályok
alapján végrehajtott beszerzés, valamint árubeszerzés,
szolgáltatás megrendelése és építési munka esetén a nettó

2 M Ft-ot meghaladó, de az egyszerû közbeszerzési érték-
határt el nem érõ becsült értékû beszerzés.”

(2) Az Ut. 2. §-ának 8. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]

„8. Felsõszintû gazdálkodószerv: a Honvédelmi Mi-
nisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásá-
nak rendjérõl szóló HM utasítás szerinti, annak mellékle-
tében meghatározott szervezet.”

(3) Az Ut. 2. §-ának 24. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]

„24. Központi ellátó szerv: a Honvédelmi Minisztérium
fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl
szóló HM utasításban meghatározott szervezet.”

(4) Az Ut. 2. §-ának 30. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]

„30. Pályázatkérõi jogosultság: a közbeszerzési érték-
határt el nem érõ értékû beszerzési eljárás kezdeményezé-
sére és lefolytatására önállóan jogosult minden költségve-
tési elõirányzattal rendelkezõ honvédelmi szervezet.”

2 Módosította: 89/2008. (HK 12.) HM határozat 1. pont



2. §

Az Ut. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(5) A kezdeményezõk által a HM VGF útján megkül-
dött megbízást egyezteti a 10 éves terv tárgyidõszakra vo-
natkozó részében megjelenített feladatokkal, eltérés ese-
tén javaslatot terjeszt fel a HM VTISZÁT részére. A dön-
tésrõl tájékoztatja a HM VGF-et és az érintett szervezetet.”

3. §

Az Ut. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A megkötött szerzõdések és egyéb információk
alapján elvégzik az ipari javításba adással kapcsolatos elõ-
készítési feladatokat, végzik a beszerzett eszközök és
anyagok mennyiségi és – a HM FLÜ, infrastrukturális be-
szerzések esetén a HM IÜ bevonásával történõ – minõségi
átvételét. A tûz- és munkavédelmi (munkabiztonsági) elõ-
készítési és ellenõrzési feladatokba a felsõszintû szakmai
irányítást biztosító szervezete(ke)t, a környezetvédelmi
feladatokba a HM-IÜ-t szükség szerint be kell vonni.”

4. §

Az Ut. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvé-
delmi szervezetek jogosultak a 40. § (1) bekezdése szerinti
beszerzések saját hatáskörben történõ lebonyolítására.”

5. §

(1) Az Ut. 12. § (2)–(4) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(2) A szervezetszintû ÉBT-ben a (köz)beszerzéseket
az a)–c) pontok szerint elkülönítetten kell szerepeltetni.
Az elkészített és a honvédelmi szervezet vezetõje által alá-
írt terv vonatkozó részét a tárgyévet megelõzõ év októ-
ber 31-ig az MH ÖHP logisztikai gazdálkodási hatásköré-
be tartozó szervezetek (MH szervek) az MH ÖHP út-
ján, minden egyéb honvédelmi szervezet közvetlenül meg-
küldi:

a) az inkurrenciakezeléssel kapcsolatos (köz)beszerzé-
sekre vonatkozó igényt a HM VGF,

b) az infrastrukturális (köz)beszerzésekre vonatkozó
igényt a HM IÜ,

c) az egyéb szakterületet érintõ (köz)beszerzésekre vo-
natkozó igényt a HM FLÜ részére.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt szervezetek a terveket
szakmailag felülvizsgálják, és indokolt esetben döntenek a
beszerzések összevonásáról.

(4) Az ÉBT elkészítésére a HM VTISZÁT minden év-
ben részletes tervezési intézkedést ad ki. Az ÉBT-ben fel
kell tüntetni a tárgyévi elõirányzatok terhére tervezett be-
szerzéseket, illetve a tárgyévet követõ évi elõirányzatok
terhére, de a tárgyévben indításra tervezett beszerzéseket
is, azzal, hogy a tárgyévet követõ évi elõirányzatok terhé-
re, de a tárgyévben indításra tervezett beszerzések aránya
nem haladhatja meg a tárgyévre tervezett beszerzések
költségvetési elõirányzata szükségletének 50%-át, de a
honvédelmi szervezet tárgyévet követõ év március 31-ig
történõ alapvetõ mûködéséhez szükséges beszerzéseket
kötelezõ feltüntetni.”

(2) Az Ut. 12. § (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(10) A HM FLÜ és a HM IÜ az ÉBT alapján február
10-ig kidolgozzák a Kbt. szerinti éves közbeszerzési ter-
vüket.”

6. §

Az Ut. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„15. § (1) Közbeszerzési eljárást csak a jóváhagyott
ÉBT alapján, illetõleg egyedileg engedélyezett közbeszer-
zéseket a jóváhagyott kérelem megléte esetén lehet kezde-
ményezni. Az eljárás kezdeményezõje a megbízás egy pél-
dányát – mellékletek nélkül – megküldi a HM VGF részére
is. Az ÉBT elkészülte elõtt is kezdeményezhetõ eljárás, de
ezeket az eljárásokat a késõbb kidolgozásra kerülõ ÉBT-
ben szerepeltetni kell.”

7. §

Az Ut. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A HM FLÜ és a HM IÜ minden saját hatáskörbe
tartozó (köz)beszerzési eljárása szakmai segítése céljából
a HM kabinetfõnök a szakértõi bizottságba szakértõt dele-
gálhat. A szakértõi bizottságban való közremûködésre
szükség szerint fel kell kérni a (köz)beszerzés tárgyához
kapcsolódó környezetvédelmi szempontok képviseletére a
HM IÜ-t, a munka-egészségügyi szempontok képviseleté-
re az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pontot, a tûz- és munkavédelmi szempontok képviseletére
a felsõszintû szakmai irányítást biztosító szervezete(ke)t.
A pénzügyi szakértõ delegálása a HM KPÜ által történik.”
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8. §

Az Ut. 19. § (5) bekezdése a) pontjának helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az ajánlatkérõ részletes jelentést készít a közbeszerzési
eljárás végrehajtásáról, tervezett lezárásáról, amelyet te-
lefaxon a HM VTF és a HM JSZÁT útján:]

„a) az egyszerû közbeszerzési értékhatárt elérõ vagy azt
meghaladó, de a 100 M Ft értéket el nem érõ közbeszerzé-
sek esetén a HM VTISZÁT;”
[részére felterjeszt.]

9. §

Az Ut. 24. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg az eredetileg számozatlan bekezdés jelölése
(1) bekezdésre változik:

„(2) Jelen utasítás alkalmazásában kétlépcsõs eljárás le-
folytatása esetén a beszerzési eljárás megindításának az
ajánlattételi felhívás átadása minõsül.”

10. §

Az Ut. 28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A keretmegállapodásos eljárással lebonyolítandó
beszerzések tervezése során az ÉBT-ben csak a tárgyévi
beszerzési igényt kell jóváhagyatni, ugyanakkor az
ÉBT-ben a teljes futamidõre (legfeljebb négy év) tervezett
beszerzési igényeket is szerepeltetni kell.”

11. §

Az Ut. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A védelmi célú beszerzések tekintetében a 12–16. §-
ban, illetve a 19. §-ban meghatározottakat megfelelõen al-
kalmazni kell.”

12. §

Az Ut. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az eljárások lefolytatásának rendjére a 12–16.
§-ban, illetve a 19. §-ban meghatározottakat megfelelõen
alkalmazni kell.”

13. §

Az Ut. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § A NATO Biztonsági Beruházási Programjához

kapcsolódó beszerzéseket az R4.-ben meghatározot-

tak szerint kell lefolytatni, megfelelõen alkalmazva a
12–16. §-ban, illetve a 19. §-ban meghatározottakat.”

14. §

Az Ut. a következõ 36/A. és 36/B. §-okkal egészül ki:
„36/A. § (1) Az országhatáron kívül feladatot teljesítõ

honvédelmi szervezet anyagigénylése és javaslata alapján
az ellátásáért felelõs honvédelmi szervezet megvizsgálja,
hogy a beszerzés tárgyát képezõ anyag vagy szolgáltatás
határidõre, megfelelõ minõségben, hazai ellátás keretében
biztosítható-e, kiemelt figyelemmel a gazdaságosságra és
az érvényes beszerzési szerzõdésekre.

(2) Az ellátására kijelölt honvédelmi szervezet parancs-
noka döntésének megfelelõen a beszerzés országhatáron
belül vagy országhatáron kívül kerül végrehajtásra.

(3) Az országhatáron kívül feladatot teljesítõ honvédel-
mi szervezet elhelyezési szakanyagokra vonatkozó anyag-
igénylését és javaslatát szolgálati úton a HM IÜ részére
kell továbbítani abban az esetben, ha az igényelt szak-
anyag saját készletbõl vagy átcsoportosítással nem bizto-
sítható. A HM IÜ vezérigazgatója a beérkezett igényeket
megvizsgálja és meghozza a (2) bekezdés szerinti döntést.

36/B. § (1) A missziók civil és katonai együttmûködési
(a továbbiakban: CIMIC), valamint a lélektani mûveleti (a
továbbiakban: PSYOPS) tevékenységének feladattervét
az MH ÖHP parancsnok hagyja jóvá.

(2) A CIMIC/PSYOPS-keret felhasználására a kontin-
gens CIMIC/PSYOPS-feladatokat végzõ részleg magyar
rangidõse (a továbbiakban: CIMIC/PSYOPS-vezetõ) tesz
javaslatot, és azt a kontingens parancsnoka hagyja jóvá.
A projektjavaslat formátumát a 12. számú melléklet sze-
rinti „CIMIC/PSYOPS projektjavaslat” tartalmazza.

(3) Amennyiben a projekt összköltsége meghaladja a
2 millió Ft összeghatárt, de az egyszerû közbeszerzési ér-
tékhatárt nem éri el a kontingens parancsnoka – lehetõség
szerint helyi vállalkozóval – szerzõdést köt a projekt kivi-
telezésére. A szerzõdéskötés okmánya a ,,CIMIC/PSY-
OPS-projektszerzõdés” amelyet a helyi jogszabályi kere-
teknek megfelelõen kell elkészíteni.

(4) A 2 millió Ft összeghatár alatti projektek – döntõen
anyagbeszerzések – esetén lehetõség van a munkafolya-
mat szerzõdéskötési fázisának kihagyására, de a kifizetés
tényét ezekben az esetekben is számlával kell igazolni.

(5) A HM fejezeti forrású elkülönített CIMIC/PSYOPS-
költségvetési keretek nyújtotta fedezetbõl beszerzett esz-
közöket, anyagokat nem kell az ESZKÖZ analitikus nyil-
vántartási rendszerbe bevételezni. A beszerzett anyagok-
ról és eszközökrõl egyedi, a raktári kartonnyilvántartáson
alapuló nyilvántartást kell vezetni, melyben az eszközök
beszerzését és átadását számla, illetve átadás-átvételi jegy-
zõkönyv alapján rögzíteni kell. Az eszközök egyedi azo-
nosítására nem kell használni az egységszintû analitikus
nyilvántartásban használatban lévõ HETK-számokat.
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(6) A 11-0032 rsz-ú anyagnyilvántartó kartonokról kar-
tonnyilvántartó könyvet kell felfektetni. Az adott missziós
tevékenység befejezését követõen a nyilvántartások (le-
zárt kartonnyilvántartó és kartonok) a pénzügyi elszámo-
lás mellékletét képezik.”

15. §

Az Ut. a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A HM FLÜ, illetve a HM IÜ hatáskörébe

tartozó, mûveleti területen végrehajtandó beszerzéseket az
ajánlatkérõ szervezet vezérigazgatója által felhatalmazott
személy bonyolítja le. A felhatalmazott személy lehet az
ajánlatkérõ szervezet állományából kiküldött beszerzõ,
vagy a mûveleti területen diszlokáló katonai szervezet ál-
lományába tartozó személy.

(2) A beszerzési szerzõdéseket, kötelezettségvállaló ok-
mányokat a beszerzés tárgya szerint a HM FLÜ, illetve a
HM IÜ vezérigazgatója által felhatalmazott személy írja
alá. Aláírás elõtt köteles az okmánytervezeteket (döntési
javaslat, szerzõdéstervezet stb.) a beszerzõ szervezet ve-
zérigazgatójával jóváhagyatni.

(3) A mûveleti területen végrehajtásra kerülõ beszerzé-
sekkel kapcsolatos ügyforgalom telefaxon, vagy tanúsított
elektronikus aláírással ellátva elektronikus formában tör-
ténhet.

(4) A mûveleti területen végrehajtásra kerülõ beszerzé-
sek bonyolítása során a 40–42. § rendelkezései szerint kell
eljárni.”

16. §

(1) Az Ut. 40. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) Az önálló költségvetéssel rendelkezõ, jogi szemé-
lyiséggel felruházott honvédelmi szervezetek az egyszerû
közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült értékû beszer-
zéseiket az elõirányzataik terhére saját hatáskörben való-
sítják meg.

(2) A honvédelmi szervezeteknek az éves költségvetési
törvényben meghatározott egyszerû közbeszerzési érték-
határt el nem érõ, de árubeszerzés, szolgáltatás megrende-
lése és építési beruházás esetén a nettó 2 millió Ft érték-
határt elérõ vagy azt meghaladó becsült értékû, saját ha-
táskörben végrehajtásra kerülõ beszerzési eljárásának le-
folytatása során a 41. § szerinti eljárási rendet kell alkal-
mazni.”

(2) Az Ut. 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, valamint
építési beruházás esetén a nettó 2 millió Ft értékhatárt el
nem érõ becsült értékû beszerzések lefolytatása során is tö-

rekedni kell a gazdaságosság, az esélyegyenlõség és ver-
senysemlegesség kritériumainak érvényesítésére, legalább
három árajánlat bekérésére.”

17. §

(1) Az Ut. 41. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Ha nem érkezik be három pályázat, a beérkezett pá-
lyázat(ok) alapján lehet dönteni.”

(2) Az Ut. 41. § (12) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(12) A pályáztatás lefolytatását követõen, a szerzõdés-
kötés elõtt az MH ÖHP alárendeltjei az MH ÖHP részére,
a többi honvédelmi szervezet a 12. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjában megjelölt szervezetek részére telefaxon
tájékoztatást terjeszt fel a pályázat lezárására tervezett
döntésrõl. Amennyiben a felterjesztést követõ 10 napon
belül észrevétel nem érkezik, a döntési javaslatnak megfe-
lelõ eredmény kihirdethetõ, a szerzõdés megköthetõ.”

18. §

Az Ut. a következõ 45/A. §-sal és az azt megelõzõ al-
címmel egészül ki:

„A nemzetközi békemûveleteket támogató
és válságkezelõ missziók külföldi fizetõeszközben,

országhatáron kívül történõ beszerzéseinek
pénzügyi ellenjegyzési rendje

45/A. §

(1) A nemzetközi békemûveleteket támogató és válság-
kezelõ missziók (a továbbiakban: kontingens) külföldi fi-
zetõeszközben történõ beszerzései esetében a 11. számú
melléklet szerinti „Nemzetközi ellenjegyzési tanúsítvány”
okmányon (a továbbiakban: nemzetközi tanúsítvány) a kö-
telezettségvállalást – a beszerzést megelõzõen – ellenje-
gyeztetni kell.

(2) Az ellenjegyzést a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szerve-
zet (a továbbiakban: pénzügyi ellátó szerv) a kontingens
pénzügyi, valamint logisztikai részlegével, továbbá a kon-
tingens ellátásáért felelõs honvédelmi szervezettel együtt-
mûködve végzi.

(3) A nemzetközi tanúsítvány és a háttéranyagok adatait
a 43. § (3) bekezdésében felsorolt kritériumok szerint, az
alábbiak figyelembevételével kell megvizsgálni:

a) A kontingens pénzügyi részlege a kontingens logisz-
tikai részlegével együttmûködve végrehajtja a 43. § (3) be-
kezdésének c) pontjában meghatározott ellenõrzést. Pozi-
tív elbírálás esetén a nemzetközi tanúsítvány megfelelõ ré-
szét aláírják. A kontingens pénzügyi részlege az aláírt
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nemzetközi tanúsítványt legalább 5 munkanappal a be-
szerzés tervezett idõpontja elõtt 1 példányban megküldi az
ellátásért felelõs honvédelmi szervezet részére. Amennyi-
ben a beszerzés sürgõssége, illetve a kontingens alkalma-
zási körzete azt indokolja, a nemzetközi tanúsítvány tele-
faxon is megküldhetõ.

b) A vizsgálat eredményének függvényében a nemzet-
közi tanúsítványon a beszerzés szükségességét az ellátásá-
ért felelõs honvédelmi szervezet parancsnoka igazolja.

c) A pénzügyi ellátó szerv a logisztikai szolgálat-
tal együttmûködve végrehajtja a 43. § (3) bekezdés a) és
b) pontjaiban meghatározott ellenõrzést. Pozitív elbírálás
esetén a nemzetközi tanúsítványt ellenjegyzi.

(4) A pénzügyi ellátó szerv az ellenjegyzett nemzetközi
tanúsítványt gyûjtõben tárolja. A nemzetközi tanúsítvány-
ról 2 másolati példányt készít. Az egyiket átadja a logiszti-
kai szolgálat részére, a másikat legkésõbb a beszerzés ter-
vezett idõpontjáig eljuttatja a kontingens pénzügyi részle-
ge részére. Amennyiben a beszerzés sürgõssége, illetve a
kontingens alkalmazási körzete azt indokolja, a nemzet-
közi tanúsítvány telefaxon is megküldhetõ. A nemzetközi
tanúsítványhoz tartozó számlá(ko)n a gyûjtõbõl kapott
nyilvántartási számot kell feltüntetni.

(5) A beszerzés csak az ellenjegyzés megtörténtét iga-
zoló, ellenjegyzõi záradékot tartalmazó nemzetközi tanú-
sítvány megléte esetén hajtható végre. Az ellenjegyzés
megtagadását írásban indokolni kell.”

19. §

Az Ut. a következõ 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § (1) A közbeszerzések végrehajtására feljogosí-

tott, ajánlatkérõként eljáró honvédelmi szervezetek a köz-
beszerzési eljárások eredményeként kötött szerzõdéseiket
a Kbt. 99. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint köte-
lesek közzétenni.

(2) A 7., 8., 10. és 11. §-ok alapján beszerzések végre-
hajtására feljogosított honvédelmi szervezetek az 5 mil-
lió Ft nettó értékhatárt elérõ szerzõdéseik meghatározott

adatairól a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ adatszolgáltatás
és közzétételi kötelezettség szabályairól szóló 21/2004.
(HK 6.) HM utasításban foglaltak alapján a szerzõdés alá-
írását követõ 15 napon belül kötelesek a meghatározott
formátumban a HM Jogi Fõosztály felé adatszolgáltatást
teljesíteni.”

20. §

(1) Az Ut. 3. számú melléklete helyébe jelen utasítás
1. számú melléklete lép.

(2) Az Ut. 5. számú melléklete helyébe jelen utasítás
2. számú melléklete lép.

(3) Az Ut. kiegészül a jelen utasítás 3. számú mellék-
letében foglalt 11. számú, valamint 4. számú mellékletében
foglalt 12. számú melléklettel.

21. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett
közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejûleg az Ut.
1. § (3) bekezdése, 40. § (3) bekezdése, valamint 2. számú
melléklete hatályát veszti.

(3) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut.
7. § (1) bekezdésének „2. számú melléklet szerinti” szö-
vegrésze, 12. § (1) bekezdésének „a 40. § (2) bekezdés sze-
rinti beszerzéseiket is tartalmazó” szövegrésze, valamint
45. § (2) bekezdése második mondatának „162. § (1) be-
kezdésének” szövegrésze hatályát veszti.

(4) Ez az utasítás 2009. április 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 6/2009. (I. 23.) HM utasításhoz

„3. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

(Köz)beszerzési engedélyezési kérelem

(Köz)beszerzés tárgya: ……………………………………………………………

Közös Közbeszerzési Szószedet (CPV) kód: ……………………………………………………………

Beszerzés mennyisége, mértékegysége: ……………………………………………………………

Kezdeményezõ megnevezése: ……………………………………………………………

Kötelezettségvállaló megnevezése: ……………………………………………………………

Ajánlatkérõ megnevezése: ……………………………………………………………

(Köz)beszerzés jellege: ……………………………………………………………

(Köz)beszerzés bruttó költségkihatása: ……………………………………………………………

Ebbõl áfa: ……………………………………………………………

A költségek évenkénti megoszlása: ……………………………………………………………

(Köz)beszerzés indításának tervezett idõpontja
(év, hó, nap)

……………………………………………………………

Jóváhagyott éves beszerzési terv folyószáma
(módosítás esetén):

……………………………………………………………

Szakfeladatszám: ……………………………………………………………

Anyagnemkód: ……………………………………………………………

Fedezetforrás: ……………………………………………………………

Prioritás: ……………………………………………………………

(Köz)beszerzés rövid leírása, indokolása: ……………………………………………………………

................................, 20..... év ................................... hó ....... n

…………………………………………
(név, beosztás)

kötelezettségvállaló
(kezdeményezõ)

P. H.

1 Árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió.

174 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom. A fenti
(köz)beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére, ................. címrendkódon.

................................, 20..... év ................................... hó ....... n

…………………………………………
(név, beosztás)

költségvetési elõirányzatot biztosító szerv vezetõje

P. H.

Ellenjegyzõi záradék:

................................, 20..... év ................................... hó ....... n

…………………………………………
(név, beosztás)

ellenjegyzõ

P. H.

A HM VGF fõosztályvezetõ záradéka:

A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet. Javaslom jóváhagyás esetén az éves beszerzési
terv ……… fejezetében szerepeltetni.

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n

…………………………………………
(név, beosztás)

P. H.
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A HM VTF fõosztályvezetõ záradéka:
A HM VTF fõosztályvezetõje által felterjesztett …/…/…/ sz. ügyirat alapján.

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM VTISZÁT záradéka:
A (köz)beszerzés eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n
…………………………………………

(név, beosztás)
P. H.

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM kabinetfõnök záradéka:
A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n
…………………………………………

(név, beosztás)
P. H.

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM államtitkár záradéka:
A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n
…………………………………………

(név, beosztás)
P. H.

A közbeszerzési eljárás indításának engedélyezése:
A (köz)beszerzési eljárás indítását engedélyezem – nem engedélyezem

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n

…………………………………………
(név, beosztás) engedélyezõ

P. H.

Készült: 3 példányban
Egy példány: …… lap
Ügyintézõ (tel):
Kapják: 1. sz. példány: Ellenjegyzõ

2. sz. példány: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. példány: Irattár”
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2. számú melléklet a 6/2009. (I. 23.) HM utasításhoz

„5. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

Kis értékû infrastrukturális (köz)beszerzési engedélyezési kérelem

Beszerzés tárgya:
Beszerzés mennyisége:
Beszerzés nettó költségkihatása:
A beszerzést terhelõ általános forgalmi adó:
Beszerzés bruttó költségkihatása:
A költségek évenkénti megoszlása:
Beszerzési terv folyószáma:
Beszerzés rövid leírása:
A teljesítés tervezett ütemezése:
A HM IÜ megbízása az eljárás lefolytatásra: igen – nem
A HM IÜ megbízása esetén a 22. §-ban foglaltak megadása
Saját hatáskörben bonyolított eljárás esetén a HM IÜ felkérése mûszaki ellenõr biztosítására: igen – nem

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.
…………………………………………

kezdeményezõ

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.
…………………………………………

költségviselõ

Ellenjegyzõi záradék:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.
…………………………………………

ellenjegyzõ

Az engedélyezõ döntése:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.
…………………………………………

HM IÜ vezérigazgató
Készült: 3 példányban
Egy példány: ..... lap
Ügyintézõ (tel):
Kapják: 1. sz. példány: Ellenjegyzõ

2. sz. példány: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. példány: Irattár”
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3. számú melléklet a 6/2009. (I. 23.) HM utasításhoz

„11. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

NEMZETKÖZI ELLENJEGYZÉSI TANÚSÍTVÁNY

Kötelezettségvállaló szervezet: .......................................................................................................................

Beszerzés tárgya: .......................................................................................................................

Beszerzés mennyisége: .......................................................................................................................

Beszerzés költségkihatása valutában: .......................................................................................................................

Beszerzés költségkihatása forintban: .......................................................................................................................

Szállító megnevezése: .......................................................................................................................

Beszerzés tervezett idõpontja: .......................................................................................................................

Beszerzés indoklása: .......................................................................................................................

……………………………, …… év ………… hó …… n

P. H.
…………………………………………

(név, beosztás)
kötelezettségvállaló

kontingensparancsnok

Pénzügyi és számviteli záradék:

Költségvetési (al-)cím: .......................................................................................................

Fõkönyvi számlaszám: .......................................................................................................

Elõirányzat-felhasználási engedély száma: .......................................................................................................

nettó összege (valutában): .......................................................................................................

nettó összeg (Ft): .......................................................................................................

engedélyezõ: .......................................................................................................

……………………………, …… év ………… hó …… n

A beszerzést a fenti fõkönyvi elõirányzatok terhére javaslom.

………………………………………… …………………………………………
(név, beosztás) (név, beosztás)

kontingens logisztikai tiszt kontingens pénzügyi tiszt
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A beszerzés az ellátás biztosítása miatt szükséges, végrehajtását javaslom.

……………………………, …… év ………… hó …… n

P. H.
…………………………………………

(név, beosztás)
ellátásért felelõs logisztikai vezetõ

A beszerzés szükségességét igazolom, végrehajtását engedélyezem.

……………………………, …… év ………… hó …… n

…………………………………………
(név, beosztás)

parancsnok

Ellenjegyzõi záradék:

Éves keret: ............................................................................................
Lekötve: ............................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt. folyószáma: ............................................................................................
További szabad keret: ............................................................................................

Ellenjegyzem!

……………………………, …… év ………… hó …… n

…………………………………………
(név, beosztás)

pénzügyi ellátó szerv vezetõje

P. H.

Készült: 1 példányban
Egy példány: …… lap
Ügyintézõ (tel.):”
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4. számú melléklet a 6/2009. (I. 23.) HM utasításhoz

„12. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

Katonai szervezet CIMIC/PSYOPS-részleg

Állomáshely

CIMIC/PSYOPS-PROJEKTJAVASLAT

Jóváhagyva/elutasítva

……………………………, …… év ………… hó …… n

…………………………………………
(név, beosztás)

kontingensparancsnok

CIMIC/PSYOPS-projektjavaslat

Projekt megnevezése:

Kategóriája:

Szektor:

Helyszín: Kerület:
Koordináta:

Beszállító/vállalkozó:

Várható költség:
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Idõtartam:

Végrehajtó csoport:

Áttekintés

Etnikai egyensúly és érintett csoportok:

A projekt leírása és idõrendje:

Célok:

Katonai szervezet érdeke:

Javasolt finanszírozó/pénzügyi forrás:

Fenntarthatóság, engedélyek:

Végrehajtás és ellenõrzés:

Egyéb kérdések:

……………………………, …… év ………… hó …… n

P. H.
…………………………………………

(név, beosztás)
CIMIC-részlegvezetõ

Katonai szervezet pénzügyi tiszt záradéka:

A költségvetési fedezet biztosított.

……………………………, …… év ………… hó …… n

P. H.
…………………………………………

(név, beosztás)
kontingens pénzügyi tiszt

Készült: 2 példányban
Egy példány: ..... lap
Ügyintézõ (tel):
Kapják: 1. sz. példány: Pü.
2. sz. példány: Irattár”
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A honvédelmi miniszter
7/2009. (I. 30.) HM utasítása

az intézményi bevételekkel kapcsolatos
feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
és a 97. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján – figyelem-
mel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szó-
ló 2008. évi CII. törvényben, az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvényben, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. ren-
deletben foglaltakra – az intézményi bevételekkel kapcso-
latos feladatokról a következõ utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvet-
len felügyelete alá tartozó szervezetekre, a katonai ügyész-
ségekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezet) terjed ki.

(2) Az utasítás rendelkezéseit a 2009. január 1-je után
teljesített terven felüli intézményi bevételekre (a további-
akban: bevétel) kell alkalmazni. Az utasítás hatálya nem
terjed ki az ingatlan értékesítésébõl befolyó bevételekre.

A bevételek minõsítése

2. §

(1) A honvédelmi szervezet kincstári számláján jóváírt,
vagy a házipénztárba befizetett, illetõleg tényleges pénz-
forgalom nélkül keletkezett bevételeit az eredeti bizonylat
alapján kell minõsíteni abból a szempontból, hogy azok a
HM költségvetési fejezet központosított, vagy a honvédel-
mi szervezet intézményi saját bevételét képezik. A bevéte-
leket ennek a minõsítésnek megfelelõen kell rögzíteni a
könyvelésben.

(2) A minõsítést a honvédelmi szervezetek pénzügyi és
számviteli szervezeti elemei, illetve a HM Közgazdasági
és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) állo-
mányából a honvédelmi szervezetekhez a pénzügyi és
számviteli ellátásra kikülönített szervezeti elemek (a to-
vábbiakban együtt: pénzügyi és számviteli szerv) – a hon-
védelmi szervezet szakszolgálataival együttmûködve – a
HM hatályos számlarendje alkalmazásával végzik.

3. §

(1) A HM költségvetési fejezet központosított bevételét
képezi – a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok (a továb-
biakban: KNBSZ) speciális gazdálkodással összefüggõ
bevételeit kivéve – a honvédelmi szervezet alap-, kiegészí-
tõ és kisegítõ tevékenységével kapcsolatos minden olyan
bevétel, mely tevékenység kiadásainak fedezete költség-
vetési támogatás, támogatás értékû bevétel (pl. OEP-támo-
gatás), vagy természetbeni ellátás formájában biztosított, s
annak visszapótlása nem indokolt.

(2) A HM költségvetési fejezet központosított bevételei
közé tartoznak – a bartermegállapodásból származó bevé-
telek kivételével – különösen:

a) jogszabályban meghatározott értékhatárig az ingó
tárgyi eszközök és készletek értékesítésébõl származó be-
vételek 100%-a, ide nem értve a közbeszerzési eljárás do-
kumentációjának és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) intézményi saját bevé-
telei terhére beszerzett tárgyi eszközök értékesítésébõl, a
HM ÁEK kiegészítõ, kisegítõ tevékenységébõl, valamint a
4. § (2) bekezdése szerint befolyó bevételeket;

b) a kártérítési bevételek (kivéve a KNBSZ e címen be-
folyó bevételeit) és a késedelmi kamat 100%-a;

c) a honvédségi gépjármûvek magáncélú igénybevétele
után befolyt bevételek 100%-a, ide nem értve a KNBSZ, a
ZMNE és a katonai ügyészségek e jogcímen befolyt bevé-
teleit;

d) a képzési támogatás visszatérítésérõl szóló 6/2002.
(I. 25.) HM rendelet által szabályozott ösztöndíj- és képzé-
siköltség-visszatérítések 100%-a;

e) a külföldi feladatvégrehajtással kapcsolatos anyag- és
eszközszállítások áfa-visszatérülésének 100%-a;

f) a nemzetközi feladatok és a nemzetközi térítések
(1) bekezdés szerint minõsített bevételeinek 100%-a;

g) a kötbér, bírságbevételek 100%-a;
h) az igazgatási szolgáltatási díjbevételek 100%-a, ide

értve – a HM ÁEK kivételével – a gépjármû-vezetõi jogo-
sítvány érvényesítésével kapcsolatos egészségügyi vizs-
gálat és igazolás kiadásából befolyó bevételeket;

i) a szolgáltatási díjbevételek 85%-a, kivéve a ZMNE
költségtérítéses képzésébõl, a továbbszámlázott, közvetí-
tett szolgáltatásokból befolyt bevételeket, továbbá a HM
ÁEK által nyújtott egészségügyi ellátásért fizetett térítési
díjakat, ideértve az egészségügyi szolgáltatások Egészség-
biztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint
más egészségügyi szolgáltató részére végzett szolgáltatá-
sok bevételeit is;

j) a bérleti és lízingdíjak 80%-a, kivéve a külképvisele-
tek bérleti díj bevételeit és a 4. § (1), valamint (3) bekezdé-
sei szerint befolyó bevételeket;

k) a munkahelyi étkeztetés, élelmezési pénznorma
összegével csökkentett térítési díjbevétele.
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(3) A kiegészítõ, kisegítõ tevékenységek ellenértékébõl
a HM költségvetési fejezetet megilletõ bevételekre vonat-
kozó szabályokat a honvédelmi szervek kiegészítõ, kisegí-
tõ tevékenységébõl származó bevételek felhasználásáról
és elszámolásáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel
kapcsolatos egyes kérdéseket szabályozó HM utasítás tar-
talmazza.

4. §

(1) A HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban:
HM IÜ) központi bevételét képezik a Honvédelmi Minisz-
térium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérle-
térõl, elidegenítésérõl, valamint lakhatás támogatásáról
szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet 149. §-ában meghatá-
rozott bevételek.

(2) A külföldi fegyveres erõk és nemzetközi szervezetek
részére Magyarországon szerzõdés, vagy egyéb megálla-
podás alapján nyújtott szolgáltatások, illetve külföldön
végrehajtott kenõ- és hajtóanyag értékesítések bevételei –
visszapótlásként – a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM FLÜ) központi bevételét ké-
pezik.

(3) A honvédelmi miniszter által alapított gazdasági tár-
saságok részére használatba adott ingatlanok bérleti díj be-
vétele a HM IÜ központi, a használatba adott tárgyi eszkö-
zök után fizetett bérletidíj-bevétele pedig a HM fejezet
központosított bevétele.

5. §

A 3. § (2) bekezdésének i)–j) pontjában meghatározott
%-on és a k) pontjában meghatározott bevételen felüli be-
vételek, továbbá a 3. § (1) bekezdése szerint a HM költség-
vetési fejezet központosított bevételének nem minõsített
bevételek a honvédelmi szervezet intézményi saját bevéte-
lét képezik. Az intézményi saját bevételnek minõsített
költségvetési bevételek – a 8. § (1) bekezdésben foglaltak
kivételével – csak a szükséges elõirányzat-módosítást kö-
vetõen használhatók fel.

A bevételek elszámolásának, befizetésének
és elõirányzat-módosításának rendje

6. §

(1) A honvédelmi szervezet bevételeirõl, a (3) és (7) be-
kezdésekben foglaltak kivételével negyedévente, a tárgy-
negyedévet követõ hónap 15-éig, a melléklet szerinti ki-
mutatás kitöltésével adatszolgáltatást teljesít a HM KPÜ
részére. A honvédelmi szervezet – a 8. §-ban foglaltak ki-
vételével – adatszolgáltatással kezdeményezi az intézmé-
nyi saját bevétele, a HM IÜ és a HM FLÜ pedig a központi

bevétele elõirányzatosítását, valamint egyidejûleg végre-
hajtja – a devizabevételek kivételével – a központosított
bevételek elszámolását és befizetését.

(2) A kimutatásban a honvédelmi szervezet elemi költ-
ségvetésében jóváhagyott eredeti bevételi elõirányzatok
teljesítésérõl nem kell elszámolni, azonban az azokhoz
kapcsolódó terven felüli bevételekrõl a melléklet szerint
kell jelenteni.

(3) A honvédelmi szervezet indokolt esetben soron kí-
vül kezdeményezheti az intézményi saját bevétele elõ-
irányzatosítását a kimutatás megküldésével.

(4) A kimutatást két példányban, az elõirányzat-módo-
sítás indokolására vonatkozó szöveges javaslatot pedig
egy példányban kell megküldeni. Az elõirányzat-módosí-
tási javaslatot a pénzügyi és számviteli szerv állítja össze
és a honvédelmi szervezet vezetõje írja alá.

(5) A devizabevételekrõl – a (6) bekezdésben foglaltak
kivételével – az adatszolgáltatást elkülönítetten Ft-ban és
az adott devizanemben kell végrehajtani, azonban a be-
folyt bevételeket nem kell befizetni a (9) bekezdésben
meghatározott számlára, azokat az elõirányzat-módosítás
jóváhagyásáig átfutó tételként kell kezelni.

(6) A KNBSZ a devizában befolyt bevételek után az
adatszolgáltatást és a befizetést Ft-ban teljesíti.

(7) A honvédelmi szervezet
a) az október–november havi bevételek elõirányzatosí-

tásának kezdeményezését, valamint a központosított bevé-
telek befizetését tárgyév december 6-áig hajtja végre;

b) a december hónapban realizálódott bevételek elõ-
irányzatosításának kezdeményezését, valamint a közpon-
tosított bevételek befizetését a tárgyévet követõ január
15-éig hajtja végre. A beutalás a „420”-as kiadási és a
„510”-es bevételi kincstári tranzakciós kódok (a továb-
biakban: KTK) alkalmazásával történik.

(8) Az általános forgalmi adó alanyi körbe (a továbbiak-
ban: áfakörbe) nem tartozó honvédelmi szervezet a köz-
pontosított bevételeit bruttó összegben fizeti be. Az áfa-
körbe tartozó honvédelmi szervezet a bevétel áfaösszegét
saját bevételként kezeli és helyileg számolja el. A közpon-
tosított bevételeket a bevétel nettó összege alapján fize-
ti be.

(9) A honvédelmi szervezet az adatszolgáltatással egy-
idejûleg a központosított bevételként befizetendõ összeget
a „510”-es KTK-val a „HM KPÜ II. (0102) Központi”
megnevezésû, 10023002-01782439-00000000 számú
kincstári számlájára átutalja és a fõkönyvi könyvelésben
átfutó fõkönyvi számlaszámokra (bevételként és kiadás-
ként) könyveli.

7. §

A HM KPÜ:
a) a bevételek minõsítésének felülvizsgálatát, valamint

a központosított befizetések elszámolása és befizetése
egyezõségének ellenõrzését követõen az adatszolgáltatá-
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sokból az intézményi saját bevételeket költségvetési
cím/alcím bontásban, a HM költségvetési fejezet közpon-
tosított bevételeit pedig fejezeti szintre összesíti;

b) negyedévente, indokolt esetben pedig soron kívül
– az intézményi saját bevételeket érintõ összesített,
– a HM költségvetési fejezet központosított bevételei –

ideértve a 6. § (5) bekezdése szerinti bevételeket is – fel-
használására a HM védelmi tervezési és infrastrukturális
szakállamtitkár útján elõirányzat-módosítási javaslatot
terjeszt fel a honvédelmi miniszter részére.

Az egyéb bevételekkel kapcsolatos feladatok

8. §

(1) A ZMNE a költségtérítéses képzésbõl ténylegesen
befolyt terven felüli bevételeit saját hatáskörben elõirány-
zatosítja a következõk szerint:

a) a befolyt bevételekkel kapcsolatos saját hatáskörben
történõ elõirányzat-módosításról a melléklet szerint tájé-
koztatást küld a HM KPÜ részére;

b) az elõirányzat-módosításról a HM KPÜ értesíti a Ma-
gyar Államkincstárt, és az elõirányzat-módosítás befoga-
dásáról haladéktalanul tájékoztatja a ZMNE-t;

c) a ZMNE a HM KPÜ értesítése alapján az elõirány-
zat-módosítást fõkönyvi könyvelésében rögzíti, melyet
követõen a bevétel felhasználható.

(2) Az elõirányzat-módosítást követõen a személyi ki-
adások és azok járulékaihoz kapcsolódó tényleges kifize-
téseknek megfelelõ összeget soron kívül be kell utalni a
„HM KPÜ (0400) I l le tmény” megnevezésû,
10023002-00281076-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlára.

9. §

A honvédelmi szervezetek bartermegállapodást csak
HM VTISZÁT-engedéllyel köthetnek. A kérelmeket
– részletes gazdasági számítás egyidejû bemutatásával – a
HM KPÜ útján terjesztik fel. A bartermegállapodásból
származó bevételek pénzforgalom nélküli bevételnek mi-
nõsülnek, azok elõirányzatosítását a 6. § (1) bekezdésében
elõírtak szerint kell kezdeményezni. A bevételt terhelõ
áfaelszámolást és -befizetést a honvédelmi szervezet saját
elõirányzatai terhére rendezi.

10. §

(1) A honvédelmi szervezet a vállalkozási tevékenység
eredményébõl, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. §-a (2) bekezdésének elõírásai sze-

rinti, a központi költségvetést megilletõ összeget a
„620”-as bevételi KTK-val a „HM Fejezeti befizetési”
megnevezésû, 10023002-00370004-60000006 számú
kincstári számlájára utalja át.

(2) A honvédelmi szervezet vállalkozási tevékenységét
fenntartási hozzájárulás címén a HM költségvetési fejezet
központosított bevételeként befizetési kötelezettség terhe-
li, melynek mértéke az „51–52 személyi juttatások” szám-
lacsoportban a vállalkozási szakfeladatra együttesen el-
számolt kiadások 5%-a. A befizetés során a 6. § (8) bekez-
désében elõírtak szerint kell eljárni. A befizetési kötele-
zettséggel kapcsolatos kiadást az érintett honvédelmi szer-
vezet intézményi költségvetésében, vállalkozási szakfel-
adaton kell elszámolni.

(3) A vállalkozási tevékenység bevételei elõirányzatosí-
tását a 6. § (1) bekezdése szerint, az (1) és (2) bekezdések
szerinti befizetéseket pedig a tárgyévet követõ június
15-éig kell végrehajtani és a melléklet szerinti formában
kimutatni.

11. §

A NATO Biztonsági Beruházási Programja magyaror-
szági megvalósítása során a nemzeti adminisztrációs költ-
ségekbõl teljesített kiadások államháztartási körbe történõ
bevonását, államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszköz-
ként történõ elõirányzatosítását a HM KPÜ saját hatáskör-
ben hajtja végre.

12. §

Az árfolyam-különbözetet költségvetési elõirányzat
nélküli kiadásként, illetve bevételként kell elszámolni. Az
év végi árfolyam-különbözettel kapcsolatos elõirány-
zat-maradvány elszámolására a HM KPÜ vezérigazgatója
a tárca év végi elõirányzat-maradványának rendezése ke-
retében intézkedik.

Záró rendelkezések

12. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyide-
jûleg az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 19/2008. (HK 5.) HM utasítás, valamint az intézmé-
nyi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 19/2008.
(HK 5.) HM utasítás módosításáról szóló 66/2008.
(HK 14.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 7/2009. (I. 30.) HM utasításhoz

honvédelmi szervezet megnevezése sz. példány

MINTA
KIMUTATÁS

a 200.. ................. negyedévi (havi) központosított és intézményi saját bevételekrõl

Fsz.

Tényleges bevétel A bevételekbõl (Ft) Saját bevételként felhasználásra igényelt összeg (E Ft)

megnevezés összeg
saját

bevétel

a HM
központosított

bevétele

a központi
költségvetés

bev.

bevételi elõirányzat kiadási elõirányzat

Fkv.-i szám-
laszám

megnevezés összeg
Fkv.-i

számlaszám
megnevezés összeg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13.

1. Helyiségbérl. díj 100 000 20 000 80 000 – – – 20 – – 20

2. Készletértékesítés 200 000 33 340 166 660 – 33 33

3. Munkahelyi étk. tér 3 339 600 556 712 2 782 888 – 1 464 1 464

4. Eszközbérl. díj 200 000 66 672 133 328 67 67

stb.

5. A váll. tev. eredm. után

Megjegyzés: A példákban a 2. és 4. folyószámok alatti bevételek felülrõl számított 20%-os áfával (16,67%-kal) szerepelnek.
1. fsz. Az ingatlanbérlet tárgyiadó-mentes.
2. fsz. A 4. oszlop az áfa összegét tartalmazza.
3. fsz. A 12. § (2) bekezdés szerint az áfakörbe tartozó honvédelmi szerv esetén:

– össz. bevétel: 220 fõ x 66 nap=14 520 adag x 605 Ft/adag térítési díj = 8 784 600 Ft.
Ebbõl: – tervezett saját bevétel teljesítése: 14 520 adag x 375 Ft bruttó ebédnorma = 5 445 000 Ft, ebbõl áfa 907 681 Ft;

– áfabevétel: (össz. bevétel áfája 1 464 393 Ft – tervezett saját bevétel teljesítésének áfája 907 681 Ft) = 556 712 Ft;
– a HM központosított bevétele: 8 784 600 Ft – 5 445 000 Ft – 556 712 = 2 782 888 Ft

4. fsz. A 4. oszlop a bruttó bevétel áfaösszegét (33 340 Ft) és a nettó bevétel 20%-át (33 332 Ft), az 5. oszlop pedig a nettó bevétel 80%-át (133 328 Ft) tartalmazza.
5. fsz. Csak a vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség esetén kell kitölteni. A devizabevételeket elkülönítve, Ft-ban és az adott pénznemben is rögzí-
teni kell.

....................................., 200... ................................ hó ......-n
pü. szervezeti elem vezetõje
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A honvédelmi miniszter
8/2009. (I. 30.) HM utasítása

a 2009. évi intézményi költségvetési tervjavaslatok
elkészítésének és jóváhagyásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésének a) pontjára, va-
lamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) elemi költségvetésre vonatkozó elõírásaira – a
2009. évi intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészí-
tésének rendjére a következõ utasítást adom ki.

1. §

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

Az intézményi költségvetési tervezés
végrehajtásának fõbb elvei

2. §

(1) A 2. melléklet szerinti pénzügyi jellegû elõirányza-
tokat, a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
rendelkezõ honvédelmi szervezetek (a továbbiakban:
SGSZ) kivételével a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM KPÜ) szervezeti elemei ter-
vezik.

(2) Az MH és a logisztikai ellátási (utaltsági) körébe tar-
tozó honvédelmi szervezetek csapatköltségvetésének lo-
gisztikai jellegû elõirányzatait, valamint az MH és a HM
központi logisztikai költségvetését a Honvédelmi Minisz-
térium fejezet 2009–2012. évi költségvetési tervének
összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjérõl szó-
ló 61/2008. (HK 13.) HM utasításban (a továbbiakban:
61/2008. HM ut.) meghatározottak figyelembevételével és
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézmé-
nyi gazdálkodásának rendjérõl szóló 102/2007. (HK 18.)
HM utasítás (a továbbiakban: 102/2007. HM ut.) 46. §-a
alapján a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM FLÜ) – az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) és az MH Honvéd
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) bevo-
násával – tervezi.

(3) A honvédelmi szervezetek ingatlanfenntartásának és
-üzemeltetésének központi kiadásait – figyelembe véve a

4. § (7) bekezdésében foglaltakat – a HM Infrastrukturális
Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) tervezi.

(4) A miniszteri és HM honvéd vezérkar fõnöki (a to-
vábbiakban: HVKF) tartalékokat, valamint a különbözõ
évközi (többlet)feladatok fedezetére a költségvetési alcí-
mektõl megvonásra javasolt elõirányzatokat a HM KPÜ
tervezi. A miniszteri és HVKF-i tartalékok évközi felhasz-
nálására a HM KPÜ, a megvont elõirányzatok felhasználá-
sára pedig a HM Védelmi Tervezési Fõosztállyal egyeztet-
ve a HM KPÜ javaslatot terjeszt fel.

(5) Az 1/1–1/4 költségvetési alcímek honvédelmi szer-
vezetei, valamint az SGSZ-ek – a HM KPÜ adatszolgálta-
tására is alapozva – összevont intézményi (a pénzügyi és
logisztikai jellegû elõirányzatokat együttesen tartalmazó)
költségvetési tervjavaslatot készítenek.

(6) A nemzetközi feladatok és rendezvények költségve-
tési tervjavaslatainak összeállítása során a 15. és a 16.
§-okban meghatározottak szerint kell eljárni.

(7) A HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
(a továbbiakban: HM KEKK) elemi költségvetési tervja-
vaslatát az MH HEK – a HM KEKK-kel együttmûködve –
saját költségvetési kerete terhére állítja össze, amely tartal-
mazza a HM KEKK akkreditációjához kapcsolódó progra-
mok elõirányzatait is. Az elemi költségvetés jóváhagyásá-
val egyidejûleg kerül sor az elõirányzat átcsoportosításra.

3. §

(1) A csapat és a központi tagozat költségvetési javasla-
tainak elkészítésénél a 102/2007. HM ut., valamint a
61/2008. HM ut. – különösen a 2. §-ának – vonatkozó elõ-
írásait jelen utasításban foglaltaknak megfelelõen kell al-
kalmazni.

(2) A költségvetési tervjavaslatokat a 2009. év során
végrehajtandó, az éves feladattervben meghatározott fel-
adatok, valamint a hatályos normák, normatívák és az ak-
tuális mérõszámok figyelembevételével, a 61/2008. HM
ut.-ban foglaltakra is tekintettel, a HM tárca 2009. évre jó-
váhagyott és visszatervezett „erõforrásterv”-ére, valamint
a fejezet 2009. évi éves beszerzési tervére is alapozottan
kell elkészíteni.

4. §

(1) A tervezés végrehajtásához jóváhagyott hazai és
nemzetközi tervezési keretszámokról a HM KPÜ az érin-
tett szervezeteket – a nemzetközi feladatok tekintetében a
keretgazdákat és a rájuk vonatkozó mértékben a költségvi-
selõ katonai szervezeteket is egyidejûleg – írásban tájé-
koztatja.

(2) A HM KPÜ a hazai központi logisztikai tervezési
keretszámokat a HM FLÜ-nek adja ki, a hazai csapat lo-
gisztikai keretszámok pedig az MH ÖHP, illetve az MH
HEK részére kerülnek kiadásra, a HM FLÜ egyidejû tájé-
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koztatása mellett. Az MH ÖHP keretkiadó levele tájékoz-
tató jelleggel tartalmazza az MH HEK részére kiadott lo-
gisztikai keretszámokat is.

(3) A HM KPÜ a nemzetközi központi és csapatlogiszti-
kai és infrastrukturális tervezési keretszámokat szakterüle-
tüket érintõen a HM FLÜ-nek, az MH ÖHP-nak, az MH
HEK-nek és a HM IÜ-nek adja ki. (Az MH ÖHP és az MH
HEK központi logisztikai kereteirõl a HM FLÜ-t és az MH
HEK csapatlogisztikai kereteirõl az MH ÖHP-t egyidejû-
leg tájékoztatja.)

(4) A kiadott keretek nem léphetõek túl, azoknak meg
kell egyeznie a tárca 2009. évre elfogadott erõforrástervé-
vel, figyelembe véve a HM Kollégiumának döntéseit.

(5) A honvédelmi szervezetek részére kiadásra kerülõ
kiadási tervezési keretszámok a (6) bekezdésben foglaltak
kivételével teljes egészében költségvetési támogatással
kerülnek biztosításra. A honvédelmi szervezetek a (6) be-
kezdésben foglaltak kivételével saját bevételt nem tervez-
hetnek.

(6) A HM Állami Egészségügyi Központ (továbbiak-
ban: HM ÁEK), az MH HEK, a HM IÜ, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem (továbbiakban: ZMNE) részére
kiadott, valamint egyes nemzetközi keretek (MFO, UNFI-
CYP, HM FLÜ „Nemzeti támogatás” feladat) és a térítés
ellenében történõ munkahelyi étkeztetés tevékenységekre
kiadott keretszámoknak megfelelõen a kiadási elõirányza-
tok fedezeteként bevételi elõirányzatokat kell tervezni. A
kiadott bevételi elõirányzatkeretek a tervezés során nem
léphetõek túl.

(7) A HM ÁEK esetében a személyi juttatások és a mun-
kaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzatok forrását
elsõsorban az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól
(a továbbiakban: OEP) kiutalásra tervezett támogatásérté-
kû bevételek biztosítják.

(8) Az MH 2009. évi logisztikai kerete nem tartalmazza
a HM és a HM Elektronikai és Logisztikai Vagyonkeze-
lõ Zrt. között kötött „Elhelyezési Szolgáltatási Szerzõdés”
hatálya alá tartozó elhelyezési kiadásokat. A 38-as anyag-
nemkódon csak a bánkúti és békéscsabai radarállomások,
az energia- és közmûdíjak kivételével az MH Kiképzési,
Oktatási és Regeneráló Központok, a Veszprémi védett
objektum kiadásai, a HM ÁEK és az MH HEK steril taka-
rításának és a katonai repülõterek felszállópálya-karban-
tartásának kiadása, a külföldi missziók közmûdíjai, továb-
bá a Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal (to-
vábbiakban: MK KFH) és a Magyar Köztársaság Katonai
Biztonsági Hivatal (továbbiakban: MK KBH), valamint a
katonai ügyészségek kiadásai az intézményi mûködési ki-
adások között tervezhetõk.

(9) Az elemi költségvetési javaslatok jóváhagyásáig a
kiadott – személyi juttatások és munkáltatót terhelõ járulé-
kok nélküli – elõirányzati keretek 75%-áig lehet kötele-
zettséget vállalni úgy, hogy a pénzügyi teljesítésre vonat-
kozóan figyelembe kell venni az idõarányos finanszírozás
szabályait.

(10) A fejezeti egyensúlyi tartalék tervezési keretszámai
nem kerülnek kiadásra, az ezen keret terhére megtervezett

feladatok végrehajtásához szükséges pótelõirányzatok év
közben, kormányzati döntéseknek megfelelõen kerülnek
biztosításra.

5. §

(1) A költségvetési tervjavaslatokat részletes számszaki
bizonyítással és szöveges indokolással kell alátámasztani.
A szöveges indokolás tartalmazza a végrehajtandó feladat
pontos meghatározását (a jogszabály, parancs, határozat,
engedélyezõ ügyirat számával és a feladat elrendelõjének
megnevezésével).

(2) A számszaki bizonyítás, illetve a szöveges indokolás
biztosítja az elöljáró és a felügyeleti szerv részére az elõ-
irányzat-igény elbírálásához szükséges információkat.

(3) A számszaki bizonyítást az államháztartás szerveze-
tei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajá-
tosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
9. melléklete szerint összeállított HM számlarend megfe-
lelõ fõkönyvi számlaszámai és a HM KGIR címrendkódjai
(4. melléklet) alkalmazásával kell végrehajtani, az 1. mel-
léklet szerinti formában, továbbá a 3. melléklet szerinti
összesítéssel.

(4) A ZMNE, a HM ÁEK, valamint az MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (a továbbiakban: MH
KPTSZI) érdekében 2009. évben várhatóan felmerülõ ki-
adásokat minden tervezõ honvédelmi szervezetnek a terv-
javaslatától elkülönítetten, adatszolgáltatási jelleggel ön-
álló mellékletben – címrendkódonként (a továbbiakban:
CRK) és kiemelt elõirányzat-bontásban – külön is be kell
mutatnia.

6. §

Azon honvédelmi szervezet, amely az alapító okirata
szerinti vállalkozási tevékenységet folytat, elkülönítetten
és teljeskörûen megtervezi kiadásait és bevételeit oly mó-
don, hogy annak ellenõrzése az év során mindenkor bizto-
sított legyen (a tervet nem kell felterjeszteni). A keretszá-
mok a vállalkozási tevékenység elõirányzatait nem tartal-
mazzák.

7. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokat a 6. melléklet sze-
rint, az abban kijelölt honvédelmi szervezetek tervezik. A
fejezeti kezelésû elõirányzatok 2009. évi felhasználásának
rendjét külön HM utasítás szabályozza.

8. §

A költségvetési tervjavaslatok felterjesztését (megkül-
dését) és felülvizsgálatát – a 19. § (1) bekezdésben foglal-
tak kivételével – a szolgálati út betartásával kell végrehaj-
tani.
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9. §

A felülvizsgált intézményi költségvetési tervjavaslatok
– a 3. mellékletet is alkalmazva – az Ámr. 44. § (1) bekez-
dése alapján legkésõbb 2009. március 31-ig jóváhagyásra
kerülnek.

A tervezés részletes szabályai

10. §

(1) A „2. Magyar Honvédség” költségvetési címhez tar-
tozó honvédelmi szervezetek esetében (kivéve a külképvi-
seleteket) a pénzügyi, valamint a logisztikai jellegû elõ-
irányzatokra külön-külön kell elkészíteni a számszaki bi-
zonyítást és a szöveges indoklást.

(2) A pénzügyi jellegû elõirányzatok körét a 2. melléklet
szerinti számlacsoportok, elõirányzati fõkönyvi számla-
számok tartalmazzák.

A pénzügyi jellegû elõirányzatok tervezése

11. §

(1) A pénzügyi jellegû elõirányzatokat a saját pénzügyi
és számviteli elemmel nem rendelkezõ honvédelmi szer-
vezetek esetében a szervezet pénzügyi ellátását végzõ HM
KPÜ Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatú-
rák (továbbiakban: HM KPÜ GTPER), az SGSZ-ek vonat-
kozásában azok pénzügyi és számviteli szervezeti elemei
tervezik.

(2) Az elõirányzatok tervezéséhez a HM KPÜ bázisada-
tokat szolgáltat az alábbi költségvetési tételeken:

a) rendszeres személyi juttatás,
b) jutalom,
c) jubileumi jutalom,
d) az a–c) pontok szerinti kiadások járulékai,
e) biztosítási díjak közül a munkáltatói hozzájárulás a

Honvéd és egyéb önkéntes és magánnyugdíjpénztár, to-
vábbá a Honvéd önkéntes és egyéb kölcsönös kiegészítõ
egészségbiztosító pénztár tagdíjhoz,

f) iskolakezdési támogatás.
(3) Nem tervezhetõek a következõ elõirányzatok:
a) a létszámcsökkentéssel kapcsolatos járandóságok

(a munkából történõ felmentés idejére fizetett illetmény,
végkielégítés stb.);

b) a „prémium évek” programban részt vevõkkel, vala-
mint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos
személyi juttatások, illetve járulékok;

c) a pályakezdõ diplomások ösztöndíjas foglalkoztatá-
sának kiadásai;

d) illetményemelés;
e) 2009. évre vonatkozóan a 13. havi illetmény, illetve

azok kompenzációja.
E kiadások mértékének felmérését, illetve finanszírozá-

sát külön intézkedések szabályozzák.

(4) A költségvetési javaslatokban a hivatásos, a szerzõ-
déses, a köztisztviselõi és a közalkalmazotti állomány ré-
szére rendszeres járandóságként számfejtett juttatásokat
2008. december és 2009. november közötti, eseti kifizeté-
seknél pedig 2009. január és december közötti idõszakra
járó juttatásokat kell megtervezni a hatályos ellátási nor-
mák, azok hiányában a 2008. december havi kifizetések
alapulvételével.

(5) A költségvetési engedélyezett létszámkeret (a terve-
zési létszám) a 2009. január 1-jei statisztikai állományi lét-
szám. A létszámot a missziókban részt vevõk esetében az
állományilletékes honvédelmi szervezetnél („anyaalaku-
latnál”) kell kimutatni a hazai személyi kifizetésekkel
összhangban. A devizajárandóságokat – létszám nélkül –
az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred költ-
ségvetése tartalmazza.

(6) A 2009. évi költségvetési javaslat számszaki bizo-
nyításában a hivatásos és szerzõdéses állomány rendszeres
személyi juttatásait 2,6%-os mértékû egészségügyi távol-
léttel csökkenteni kell, melyet külön soron állománycso-
portonként és tételenként kell kimutatni.

(7) A HM KPÜ a (2) bekezdésben meghatározott jutta-
tásokról készített adatszolgáltatásait – melyek illetményát-
lagai a 2008. évi záró statisztikai létszámra készülnek –
2009. február 10-ig megküldi a tervezésben érintett szer-
veknek. E szervek felülvizsgálják és szükség szerint korri-
gálják azokat, kiegészítik a nem rendszeres és külsõ sze-
mélyi juttatásokkal és járulékaikkal (ideértve a helyileg ki-
fizetésre kerülõket is) a következõk figyelembevételével:

a) jutalomra a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról
szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendeletben meghatározott fel-
számítási alap 1%-a, a HM Igazgatása esetében a TÉR fe-
dezetére a köztisztviselõk esetében a 12%-a – tervezhetõ,
amelyet állománycsoportonként kell kimutatni;

b) a magasabb parancsnoki és meghatározott célú jutal-
makat, a megbízási és helyettesítési díjakat, valamint az ál-
lományon kívüliek juttatásait a keretengedélyek alapján
kell tervezni;

c) a hivatásos és a szerzõdéses állomány után túlszolgá-
lati díj a 2009. január havi távolléti díj 20%-os mértékéig
tervezhetõ. Az állandó fõfoglalkozású és katonai beosztás-
ban foglalkoztatott közalkalmazottak részére a rendkívüli
munkavégzési díj a január havi béralap 20%-ának megfe-
lelõ összegben tervezhetõ, míg az idõszaki és részfoglal-
kozásúak részére a biztosított éves béralap 1/12-ed része
20%-ának megfelelõ rendkívüli munkavégzési díjkeret
tervezhetõ;

d) a különbözõ szociális juttatásokat, támogatásokat,
költségtérítéseket az érvényben lévõ normák, normatívák,
illetve statisztikai adatokra alapozottan kell tervezni. Az
egyéb költségtérítések elõirányzati számlaszámon terve-
zett kiadásokat a kapcsolódó teljesítési fõkönyvi számla-
számok szerint megbontva kell bemutatni. Az albérleti-
díj-hozzájárulás tervezésekor a HM rendelkezése alatt lé-
võ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
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rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az iskola-
kezdési támogatás mértéke gyermekenként 20 700 Ft/év;

e) a ruházati költségtérítések vonatkozásában a köz-
tisztviselõi állomány részére a 2009. évi tervjavaslatban
77 300 Ft/fõ/év készpénz kifizetését kell tervezni. A hiva-
tásos állomány ruházati költségtérítésének összege 15 000
Ft/fõ/év, a közalkalmazotti állományé 45 000 Ft/fõ/év;

f) az étkezési hozzájárulás 6000 Ft/fõ/hó, a bankkártya-
költségtérítés 2000 Ft/fõ/év;

g) az önkéntes és magán-nyugdíjpénztári tagok tagdíjá-
nak munkáltatói támogatása a távolléti díj 4, illetve
2%-ának megfelelõ, míg az önkéntes egészségbiztosító
pénztártagok tagdíjához munkáltatói hozzájárulásként
3600 Ft/fõ/hó költségvetési támogatást kell tervezni;

h) a lakáskiürítések és cseretérítések egyszeri pénzbeni
megváltását a HM IÜ tervezi és az intézményi (csapat) költ-
ségvetésében szerepelteti, s errõl adatszolgáltatást is teljesít a
HM KPÜ felé. A részleges lakásfelújítási átalányt és a lakás-
karbantartási kiadásokat – a HM rendelkezésû lakás bérbe-
adásával és a lakáscélú támogatásokkal összefüggõ, a honvé-
delmi szervekre háruló egyes feladatok ellátásáról, a lakás-
gazdálkodási és a lakóház-kezelési szervek feladatairól, a la-
kásbizottságok mûködésérõl, továbbá a szállóférõhely-gaz-
dálkodás és a szállóbérlet szabályairól szóló 63/1995.
(HK 33.) HM utasítás alapján – a HM KPÜ GTPER a rendel-
kezésre álló bázisévi adatok alapján tervezi és a központi
költségvetési tervjavaslatában szerepelteti;

i) a devizajárandóságok kivételével a nem rendszeres
személyi juttatások elõirányzata a 2008. évi eredeti elõ-
irányzathoz képest nem növelhetõ;

j) külsõ személyi juttatásként a HM és MH szervezetek-
nél munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatottak és a fegyveres erõk állományába nem
tartozók járandóságait kell megtervezni, figyelemmel a
katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõi-
nek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996.
évi XLV. törvényre, valamint a kiadott keretengedélyekre.
Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállalókra ki-
adási elõirányzat nem tervezhetõ;

k) a HM KPÜ GTPER-ek személyi állományának étke-
zési jeggyel történõ ellátása érdekében az f) pont szerinti
étkezési hozzájárulás elõirányzatát a honvédelmi szerve-
zet tervjavaslatában kell megtervezni és az étkezési jegye-
ket a jóváhagyott elõirányzatok terhére biztosítani.

12. §

(1) A társadalombiztosítási (a továbbiakban: tb) járulék
mértéke a 2009. évre vonatkozóan 29%. Ezen belül a
nyugdíj-biztosítási járulék 24%-os, az egészségbiztosítási
járulék 5%-os (természetbeni egészségbiztosítási járulék:
4,5%, pénzbeli egészségbiztosítási járulék: 0,5 %) mérté-
kû.

(2) A munkaadói járulék mértéke 3%.
(3) A tételes egészségügyi hozzájárulás összege 2009.

évre vonatkozóan 1950 Ft/fõ/hó.

(4) A táppénz-hozzájárulást a társadalombiztosítás ellá-
tásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-
gáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX törvény
19. §-a szerint kell tervezni. A táppénzkifizetések átlagos
mértéke 70%.

13. §

(1) A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb tb-juttatá-
sok számlacsoportba tartozó költségvetési elõirányzatok
tervezésénél a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles kato-
nák, honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kí-
vüli pénzbeli szociális ellátásairól szóló 14/2002. (III. 29.)
HM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe
venni. A minimálbér összege 2009. január 1-jétõl 71 500
Ft/hó. Az öregségi nyugdíj minimuma 28 500 Ft/hó.

(2) A személyi és pénzügyi jellegû dologi elõirányzato-
kat a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, vala-
mint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtéríté-
seirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendeletben foglaltakat
alapul véve kell tervezni.

(3) A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasításban foglaltak szerint kell a személyi és a ren-
dezvényi reprezentációt normatív reprezentációs kiadás-
ként tervezni. A normatív reprezentációs kiadásokat kü-
lön-külön részletes szöveges és számszaki indokolással is
alá kell támasztani.

(4) A személyi és a természetbeni juttatások – ideértve a
természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelõ adók
és járulékok megfizetéséhez és bevallásához szükséges
adatszolgáltatás teljesítésérõl szóló 415/2007. (HK 22.)
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatói
intézkedésben (a továbbiakban: 415/2007. HM KPÜ int.)
felsorolt juttatásokat is – a munkáltatót terhelõ szja-, tb- és
munkaadói járulék megfizetése központilag történik. A
honvédelmi szervezet a HM KPÜ által központilag teljesí-
tett befizetések elõirányzatait az elemi költségvetési terv-
javaslatában – a 415/2007. HM KPÜ int.-ben felsorolt jut-
tatások esetében statisztikai adatokra alapozottan – teljes-
körûen szerepelteti.

(5) A jóváhagyott családalapítási támogatási keretek
költségvetési támogatással fedezetten nem tervezhetõk. A
tárgyévben e jogcímeken törlesztésként befolyó bevétele-
ket, valamint az azoknak megfelelõ összegû kiadásoknak
az elõirányzatait adatszolgáltatási jelleggel a tervjavaslat
külön mellékleteként kell megküldeni, felterjeszteni. A
családalapítási támogatási keretek központosított, 1/2 alcí-
men történõ tervezését – az adatszolgáltatások alapján – a
HM KPÜ végzi.

(6) A kincstári számlavezetési díjat:
a) az elsõdleges számlákra vonatkozóan, valamint a

személyi juttatásokhoz és járulékaihoz kapcsolódó másod-
lagos számlák esetében a HM KPÜ a központi költségve-
téseiben,

b) a honvédelmi szervezetek az intézményi számláikra
vonatkozóan önállóan tervezik.
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(7) A cégautóadót a gépjármûadóról szóló 1991. évi
LXXXII. tv. IV. fejezetében foglaltakat figyelembe véve,
az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban MH
LEK), a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és a ZMNE
adatszolgáltatása alapján a HM KPÜ központilag tervezi,
számolja el és fizeti meg. Az adó mértéke havonta az
1600 cm3 hengerûrtartalmat, vagy 1200 cm3 kamratérfoga-
tot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépko-
csi esetén 7000 Ft, az azokat meghaladó személygépko-
csik esetén 15 000 Ft. Az adatszolgáltatásokat az érintett
honvédelmi szervezetek 2009. február 10-ig teljesítik.

Az MH logisztikai elõirányzatainak tervezése

14. §

(1) A 102/2007. HM ut. 46. §-a és a termelõi és fogyasz-
tói logisztikai rendszer szakirányításáról, valamint a lo-
gisztikai gazdálkodásról szóló 6/2008. (HK 4.) HM
VTISZÁT intézkedésben (a továbbiakban: intézkedés)
foglaltak alapján a HM FLÜ:

a) az intézkedésben meghatározott és a tervezésben
érintett szervezetek bevonásával megtervezi az MH csa-
patköltségvetését (hazai és nemzetközi), valamint az MH
és a HM központi logisztikai költségvetését (hazai és nem-
zetközi), beleértve az MH HEK csapat- és központi logisz-
tikai költségvetését is;

b) felülvizsgálja a katonai szervezetek által felterjesztett
elõirányzat-igényeket, azon belül is kiemelten a felhalmo-
zási jellegû elõirányzat-igények indokoltságát;

c) összeállítja a központi logisztikai tervjavaslatot költ-
ségvetési alcímenként külön-külön okmányon, szerveze-
tekre és CRK-kra megbontva;

d) költségvetési alcímenként, azon belül külön címrend-
kódonként, a hazai központi költségvetési tervtõl elkülöní-
tetten, a saját kerete terhére, külön okmányon tervezi a
nemzetközi csapat- és központi logisztikai jellegû elõ-
irányzatokat.

(2) Az élelmezési ellátást végzõ honvédelmi szervezet a
kiadott tervezési keretek figyelembevételével:

a) a természetbeni térítés nélküli ellátásra jogosultak el-
látásához szükséges költségvetési kiadási és támogatási
elõirányzatokat az élelmezési normák, illetve az ebédnor-
ma teljes nettó összegével és áfájával,

b) a munkahelyi étkezésre jogosultak ellátásához szük-
séges kiadási és bevételi elõirányzatokat az I. sz. élelmezé-
si ebédnorma teljes nettó összegével és áfájával
tervezi.

(3) Az MH ÖHP központi költségvetésében az MH
LEK részére a honvédelmi szervezetek tartós élelmisze-
rekkel való központi ellátásához:

a) a tartós élelmiszerek egyhavi beszerzéséhez szüksé-
ges költségvetési kiadási és támogatási elõirányzatot,

b) a további 11 havi tartós élelmiszer-beszerzéshez
szükséges kiadási és bevételi elõirányzatot
tervez.

(4) Az MH LEK részére a (3) bekezdés b) pontja szerinti
elõirányzatok az elemi költségvetés jóváhagyásával egy-
idejûleg pótelõirányzatként kerülnek kiadásra.

A nemzetközi jellegû elõirányzatok tervezése

15. §

(1) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ felada-
tok végrehajtásáról szóló 142/2007. (HK 1/2008.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: 142/2007. HM ut.) alapján a Multi-
laterális Együttmûködési Tervben (a továbbiakban: MET)
szereplõ nemzetközi (NATO és EU) rendezvények elõ-
irányzat-szükségleteit a HM FLÜ a keretgazdával és a
nemzetközi feladatok pénzügyi biztosítását végzõ szerve-
zetekkel együttmûködésben, a jóváhagyott éves MET-nek
megfelelõen összesítve (utazásokat és fogadásokat teljes-
körûen tartalmazva) készíti el egész évre vonatkozóan.

(2) A kétoldalú nemzetközi kapcsolattartás költségveté-
si szükségletét a 142/2007. HM ut.-ban foglaltak figye-
lembevételével a HM FLÜ a keretgazdával és a nemzetkö-
zi feladatok pénzügyi biztosítását végzõ szervezetekkel
együttmûködésben, a jóváhagyott éves Kétoldalú Nemzet-
közi Együttmûködési Tervnek (KNET) megfelelõen
összesítve (utazásokat és fogadásokat teljeskörûen tartal-
mazva) készíti el egész évre vonatkozóan.

(3) A nemzetközi gyakorlatok költségvetési szükségle-
teit, a Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja
(GYKRP) alapján a nemzetközi gyakorlatok, rendezvé-
nyek egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló
98/2008. (HK 19.) HM utasítás (a továbbiakban: 98/2008.
HM ut.) szerint, a térítéses lövészetek terveit a hazai gya-
korló- és lõterek külföldiek által, térítés ellenében történõ
igénybevételének egyes végrehajtási feladatairól szóló
62/2008. (HK 13.) HM utasítás alapján kell megtervezni.

(4) A rövid idejû nemzetközi tanfolyamokat, valamint a
külföldi iskolarendszerû beiskolázások költségvetési
szükségletét projektkódonként elkülönítve a HM FLÜ a
keretgazdával és a nemzetközi feladatok pénzügyi biztosí-
tását végzõ szervezetekkel együttmûködésben, a nemzet-
közi tanfolyamok keretében a jóváhagyott éves külföldi
beiskolázási tervnek megfelelõen összesítve készíti el
egész évre vonatkozóan. A nemzetközi tanfolyamok kere-
tében kell tervezni a békemissziós tanfolyamokat, melyre
az MH Mûveleti Központ (továbbiakban: MH MK) tesz
javaslatot a keretgazda-szervezet részére.

(5) Az érintett honvédelmi szervezetek az (1) és (4) be-
kezdésekbe nem tartozó kereskedelmi, haditechnikai
együttmûködési programokkal (utazások és fogadások) és
más egyéb tervezett és nem tervezett kiutazásokkal kap-
csolatos kiadásokat, valamint a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum nemzetközi kapcsolattartásából adódó kiuta-
zásokat (különösen a hadisírgondozással összefüggõ ki-
utazásokra) a 142/2007. HM ut. szabályai figyelembevéte-
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lével – a napidíjakat és a járulékokat is beleértve – a saját
intézményi költségvetésükbe tervezik.

(6) A nemzetközi fejezeti szintû államháztartási belsõ
ellenõrzés, a nemzetközi fejezeti szintû közgazdasági,
pénzügyi és számviteli szakellenõrzés, valamint a válság-
kezelõ és béketámogató mûveletek parancsnoki felügyele-
ti ellenõrzési kiadásainak tervezését – a HM utasításban
foglaltak figyelembevételével – a keretgazdákkal és a
nemzetközi feladatok pénzügyi biztosítását végzõ szerve-
zetekkel együttmûködésben a HM FLÜ végzi.

(7) Az (1)–(2) és a (4)–(6) bekezdések szerinti feladatok
teljes körû költségvetési tervjavaslatait a HM FLÜ – mint
elõirányzatgazda – a keretgazdákkal és a pénzügyi biztosí-
tást végzõ szervezettel együttmûködésben készíti el, és
küldi meg a HM KPÜ részére.

(8) A (3) bekezdésben foglalt feladat költségvetési terv-
javaslatait a HM KPÜ a keretgazdával, valamint a gyakor-
latok végrehajtásáért felelõs honvédelmi szervezetekkel
együttmûködésben a 98/2008. HM ut.-ban foglaltak sze-
rint készíti el.

(9) A válságkezelõ és békemûveletek keretében felaján-
lott honvédelmi szervezetek és az ennek keretében egyéni
beosztást betöltõk devizában felmerülõ személyi juttatá-
sainak és járulékainak, valamint pénzügyi jellegû dologi
kiadásainak a tervezését – a keretgazdákkal, valamint a
végrehajtásban érintett honvédelmi szervezetekkel együtt-
mûködésben – a HM KPÜ végzi a következõk szerint:

a) az EUFOR-század (Szarajevó), valamint az EUFOR
HQ-n dolgozó törzstisztek és egyéni beosztást betöltõk ki-
adásait (kivéve a más NATO- és EU-parancsnokságokról
vezényelt személyek személyi juttatásait, járulékait és
pénzügyi, dologi jellegû kiadásait);

b) a KFOR-zászlóalj (KFOR Z, Pec) és a Koszovó mû-
veleti területén dolgozó törzstisztek és egyéni beosztást
betöltõk, beleértve az MH Megelõzõ Egészségügyi Labo-
ratórium kiadásait is a tervezett mûködési idõszakra, a sze-
mélyi állománya kiadásait (kivéve a más NATO- és EU-
parancsnokságokról vezényelt személyek személyi jutta-
tásait, járulékait és pénzügyi, dologi jellegû kiadásait);

c) az afganisztáni szerepvállalás keretében – projektkó-
donként elkülönítve – az MH Tartományi Újjáépítési Cso-
port (a továbbiakban: MH PRT), az egyéni ISAF-beosztást
betöltõ személyek és törzstisztek kiadásait, a Kabuli Nem-
zetközi Repülõtér (KAIA), valamint az Afganisztánban új-
onnan kialakításra, kerülõ feladatok (OMLT – Mûveleti
Tanácsadó és Összekötõ Csoport, Különleges Mûveleti
Csoport) személyi állománya, kiadásait (kivéve a más NA-
TO- és EU-parancsnokságokról vezényelt személyek sze-
mélyi juttatásait, járulékait és pénzügyi, dologi jellegû
kiadásait);

d) az iraki szerepvállalásban részt vevõ törzstisztek és
egyéni beosztást betöltõk kiadásait (kivéve a más NATO-
és EU-parancsnokságokról vezényelt személyek személyi
juttatásait, járulékait és pénzügyi, dologi jellegû ki-
adásait);

e) a NATO Gyorsreagálású Erõk (NRF) kötelékébe fel-
ajánlott alegységek gyakorlatainak kiadásait, azok felme-
rülésének idõpontjában, melyek a 98/2008. HM utasítás-
ban foglaltak figyelembevételével a tárca nemzetközi gya-
korlatok kerete terhére történik;

f) a Többnemzetiségû Megfigyelõ Erõk (MFO, Sí-
nai-félsziget) magyar kontingensének kiadásait (kivéve a
más NATO- és EU-parancsnokságokról vezényelt szemé-
lyek személyi juttatásait, járulékait és pénzügyi, dologi jel-
legû kiadásait);

g) az ENSZ Ciprusi Magyar Kontingens (UNFICYP)
kiadásait (kivéve a más NATO- és EU-parancsnokságok-
ról vezényelt személyek személyi juttatásait, járulékait és
pénzügyi, dologi jellegû kiadásait);

h) egyéb más békemissziókban részt vevõ kontingensek
és törzstisztek, egyéni beosztást betöltõk kiadásait (kivéve
a más NATO- és EU-parancsnokságokról vezényelt sze-
mélyek személyi juttatásait, járulékait és pénzügyi, dologi
jellegû kiadásait);

i) a katonai megfigyelõk kiadásait (kivéve a más
NATO- és EU-parancsnokságokról vezényelt személyek
személyi juttatásait, járulékait és pénzügyi, dologi jellegû
kiadásait);

j) az UNIFIL-misszió kiadásait (kivéve a más NATO- és
EU-parancsnokságokról vezényelt személyek személyi
juttatásait, járulékait és pénzügyi, dologi jellegû kiadása-
it).

(10) A (9) bekezdésben felsorolt feladatok költségvetési
szükségletét úgy kell elkészíteni, hogy a hazai forintillet-
ményeket, a külszolgálattal kapcsolatosan forintban fel-
merülõ pótlékokat és azok vonzatait az állományilletékes
honvédelmi szervezet saját intézményi költségvetésében
tervezi.

(11) A (9) bekezdésben felsorolt feladatok csapat- és
központi logisztikai jellegû kiadásait – beleértve a szakág
által kötött nemzetközi ellátási szerzõdések alapján fize-
tendõ logisztikai költségeket, valamint a hazai és külföldi
nemzetközi felkészítés kiadásait is – a HM FLÜ az MH
ÖHP-vel és az MH HEK-kel együttmûködésben, az elhe-
lyezési (infrastrukturális) jellegû költségeket a (9) bekez-
dés a)–c) pontokban felsorolt feladatokra a HM IÜ felada-
tonként, önálló címrendkódokon elkülönítve, a saját költ-
ségvetési kerete terhére tervezi meg és küldi meg a HM
KPÜ részére. Azon kiadások esetében, melyek a válságke-
zelõ és békemûveletek kapcsán NATO- és EU-parancs-
nokságok által biztosított logisztikai és elhelyezési szol-
gáltatások során merülnek fel a Magyarországról kiküldött
törzstisztek és önálló beosztást betöltõk, valamint a
NATO- és EU-parancsnokságokról vezényelt törzstisztek,
valamint az érintett alegységek esetében a NATO- és az
EU-által kiszámlázásra kerülõ logisztikai és ellátási költ-
ségeket a „Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez”, vala-
mint az „Egyéb uniós befizetések” megnevezésû fejezeti
kezelésû elõirányzatok között kell megtervezni. A CI-
MIC-feladatokkal kapcsolatos kiadásokat az elemi költ-
ségvetésben nem kell tervezni. A CIMIC-feladatokban
érintett katonai szervezetek költségvetési tervjavaslatukat
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programtervek jóváhagyását követõen 30 napon belül kül-
dik meg a HM KPÜ részére.

(12) A NATO- és EU-parancsnokságokról mûveleti te-
rületre vezényelt törzstisztek személyi jellegû kiadásait és
azok járulékait a „HM FLÜ nemzeti támogatás” feladat
költségvetési keretében, tapasztalati adatok alapján tervezi
meg.

(13) A békemissziós tevékenységek kapcsán a felügye-
leti és ellátó szervek által felmerülõ eseti kiutazások, vala-
mint az azokra vonatkozó egyezményekkel és technikai
megállapodásokkal kapcsolatos kiutazások és fogadások
kiadásait – a mûvelet irányításáért felelõs katonai szerve-
zet adatszolgáltatása alapján – az adott békemisszió költ-
ségvetése terhére kell megtervezni.

(14) A katonai képviseletek, a nemzeti támogató szerve-
zet, az önálló NATO-, EU- és egyéb nemzeti beosztást be-
töltõk, a külföldön tanulmányokat folytatók, valamint a
két- és többoldalú nemzetközi kapcsolattartás keretében
ideiglenes kiküldetést teljesítõk kiadásainak a tervezését
– a keretgazdákkal és a pénzügyi biztosítást végzõ szerve-
zettel együttmûködésben – a HM FLÜ, mint elõirányzat-
gazda végzi az alábbiak szerint, melyet megküld a HM
KPÜ részére:

a) az MK Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai
Részleg (a továbbiakban: MK ÁNK VPR), az MH Katonai
Képviselõ Hivatala (MH KKH), az MH Nemzeti Katonai
Képviselet (MH NKK), az MH Nemzeti Összekötõ Képvi-
selet (MH NÖK), az MK Állandó EBESZ Képviselet Ka-
tonai Képviselet (a továbbiakban: MK ÁEK KK), a Regio-
nális Fegyverzet-ellenõrzést Segítõ Kiképzõ Központ
(RACVIAC) tervjavaslatát a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmá-
nyon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007.
(VI. 20.) HM rendelet elõírásai figyelembevételével a HM
FLÜ a pénzügyi biztosítást végzõ szervezettel együttmû-
ködésben állítja össze, amelyek csak a devizaellátmányo-
kat, azok járulékait, illetve a helyszíni pénzügyi jellegû
dologi kiadásokat tartalmazzák;

b) a HM FLÜ nemzeti támogatás feladat keretén belül a
HM FLÜ tervezi a képviseletek mûködtetésének, váltásá-
nak és bõvítésének és az önálló NATO-, EU- és egyéb nem-
zeti beosztást betöltõk, devizában folyósított személyi jutta-
tásait, járulékait, továbbá az azokkal kapcsolatos hazai és
helyszíni pénzügyi és logisztikai jellegû kiadásokat is;

c) a hazai forintilletményeket, a külszolgálattal kapcso-
latosan forintban felmerülõ pótlékokat és azok vonzatai-
nak tervezését a MK ÁNK VPR és az MK ÁEK KK eseté-
ben az állományilletékes szervezetek saját költségvetésük-
ben, a többiek esetében pedig a HM KPÜ végzi.

(15) Az egyéb nemzetközi feladatok tekintetében össze-
sített (pénzügyi, logisztikai és elhelyezési elõirányzatokat
tartalmazó) elemi költségvetéseit a HM FLÜ a keretgaz-
dákkal és a pénzügyi biztosítást végzõ szervezettel együtt-
mûködésben készíti el, és küldi meg a HM KPÜ részére,
így:

a) a regionális nyelvképzés nemzetközi feladat költség-
vetési igényeit;

b) az NFTC-képzésben részt vevõ oktatók és hallgatók
devizajellegû személyi, annak járulékai, valamint a pénz-
ügyi, logisztikai, dologi, felhalmozási jellegû kiadásait;

c) a nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem oszt-
ható költségeit;

d) a fegyverzet-ellenõrzéssel kapcsolatosan a tárcaközi
bizottság kiadásait;

e) a Gripen-képzésen részt vevõ oktatók és hallgatók
devizajellegû személyi, annak járulékai, valamint a pénz-
ügyi, logisztikai, dologi, felhalmozási jellegû kiadásait.

(16) A (15) bekezdésben foglaltakon felül a keretgaz-
dákkal és egyéb felügyeleti szervekkel történõ együttmû-
ködésben a következõ feladatok költségvetési szükségle-
teit a HM KPÜ végzi:

a) az AN–26-os pilóták pénzügyi jellegû – devizajelle-
gû személyi, annak járulékai, pénzügyi dologi – kiadásai;

b) az NFTC-program képzési, valamint az ahhoz kap-
csolódó nyelvi felkészítés kiadásai;

c) EU soros elnökségre való felkészülés kiadásai.
(17) Egyéb eljárások:
a) Az egyes nemzetközi feladatokkal kapcsolatos (vál-

ságkezelõ és békemûveletekhez felajánlott katonai szerve-
zetek, SHAPE-futárszolgálat, Nemzetközi gyakorlatok,
Nyitott Égbolt, VIP-szállítás, AN–26-os pilóták logiszti-
kai jellegû kiadásai stb.), hazai szállítóeszközzel végzett,
forintban és külföldi fizetõeszközben felmerülõ dologi jel-
legû légi szállítási kiadásokat – légtérnyitás, légtérhaszná-
lat, a repülõgépek és helikopterek üzemanyag-, reptérbér-
leti, reptérilleték- és határnyitásköltségeit – a HM FLÜ
önálló címrendkódon elkülönítve, a saját költségvetési ke-
rete terhére tervezi meg.

b) A többnemzetiségû egységek fenntartásával és ké-
pességkialakításával kapcsolatos logisztikai és elhelyezési
jellegû kiadásokat a HM FLÜ, az MH ÖHP, az MH HEK
és a HM IÜ saját hazai intézményi költségvetési kerete ter-
hére tervezi.

c) Külföldi hallgatók ellátási feltételeinek és járandósá-
gainak kiadásai a ZMNE intézményi költségvetésében ke-
rülnek megtervezésre.

d) Az egyes nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó gya-
korlati pótlékot, megbízási díjat, készenléti pótlékot, kü-
lönleges igénybevételi pótlékot az állományilletékes kato-
nai szervezetek intézményi költségvetésükben tervezik.

e) Az egyes nemzetközi feladatokra vonatkozó összesí-
tett elemi költségvetések az érintett költségviselõ katonai
szervezetek részére kerülnek jóváhagyásra, melyek pénz-
ügyi kezelését a HM KPÜ illetékes nemzetközi szervezeti
elemei végzik.

f) A cseh repülõhajózó-kiképzés kiadásait az MH ÖHP
tervezi és küldi meg a HM KPÜ részére.

(18) A nemzetközi keretek terhére tervezett személyi
jellegû kiadásokat bruttósítani kell. A bruttósított személyi
jellegû kiadásokat terhelõ tb-járulék a bruttósított összeg
50%-ának 29%-a.

(19) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok költségve-
tésükben elkülönítetten tervezik az MH PRT- és az egyéb
NATO-kötelezettségbõl adódó tagsági díjak és hozzájáru-
lások összegeit.
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(20) A SAC-program végrehajtása kapcsán a nemzeti
hozzájárulás a „Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez”
megnevezésû fejezeti kezelésû elõirányzaton, míg a hazai
infrastrukturális és egyéb elhelyezési és fenntartási kiadá-
sok a HM IÜ és a HM FLÜ intézményi költségvetésében
kerül megtervezésre.

(21) A nemzetközi feladatokat a 4. mellékletben megha-
tározott nemzetközi CRK-ra lehet csak letervezni.

(22) A nemzetközi feladatok keretgazda- és felügyelõ
szerveit az 5. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) A 142/2007. HM ut. elõírásait figyelembe véve kül-
földi kiküldetés címén, a kétoldalú nemzetközi kapcsola-
tokból eredõ különféle rendezvények kiadásait a saját
költségvetési kerete terhére csak az MK KFH és az MK
KBH tervezheti, megfelelõ számszaki alátámasztással.

(2) A NATO-n és az EU-n kívüli nemzetközi szerveze-
tekben történõ részvétellel kapcsolatos tagsági díjakat az
abban érintett szervezetek saját hazai intézményi mûködé-
si költségvetésükben részletesen (a nemzetközi szervezet
neve, résztvevõk létszáma, tagság indoka, engedély szá-
ma stb.) tervezik, 99-es anyagnemkóddal. A tervjavaslat-
ban nem szerepeltetett nemzetközi szervezetekben történõ
részvétellel kapcsolatos – év közben felmerülõ – tagsági
díjak kifizetéséhez, azt megelõzõen legalább a HM kabi-
netfõnök engedélye szükséges.

Az elemi költségvetés tervezésének
egyéb speciális szabályai

17. §

(1) Az SGSZ-ek összevont számszaki bizonyítást és
szöveges indokolást készítenek a pénzügyi, a logisztikai és
egyes a 4. § (8) bekezdésében részletezett elhelyezési jel-
legû elõirányzatokra vonatkozóan, a 11. § (7) bekezdésé-
ben említett adatszolgáltatást is figyelembe véve.

(2) Az (1) bekezdés szerinti honvédelmi szervezetek
költségvetési tervjavaslatait, azok pénzügyi és számviteli
szervezeti elemei állítják össze a szakszolgálatokkal
együttmûködve.

(3) A költségvetési javaslatokban csak azon anyag-
nem-felelõsi körbe tartozó elõirányzatok szerepelhetnek,
amelyek anyagnem-felelõseivel az adott honvédelmi szer-
vezet rendelkezik.

(4) A HM ÁEK-nek az összevont intézményi költségve-
tési tervjavaslata kiegészítéseként a kiadott kereteknek
megfelelõen, a kiadásokat és bevételeket külön-külön is
meg kell terveznie (be kell mutatnia) a következõk szerint:

a) telephelyenként;
b) szakfeladatonként;

c) OEP által nem finanszírozott feladatonként, ezen be-
lül:

– katonai jellegû feladatonként,
– nem katonai jellegû feladatonként (kiegészítõ tevé-

kenység).
(5) A HM ÁEK összevont intézményi költségvetési

tervjavaslatában szereplõ kiadásokat és bevételeket, vala-
mint a HM ÁEK érdekében más, alapvetõen központi ter-
mészetbeni ellátást és szolgáltatást nyújtó tervezõ szervek-
nél várhatóan felmerülõ és megtervezett kiadásokat a HM
KPÜ – az 5. § (4) bekezdésében elõírt adatszolgáltatásokra
is alapozottan – a költségvetési (al-)cím, azon belül cím-
rendkódonként és kiemelt elõirányzat bontásban összesíti.

(6) A 4. mellékletben szereplõ HM KGIR CRK-k szerint
külön soron, vagy önálló mellékletben kell megtervezni a
következõ tárcaszintû kiemelt feladatokkal összefüggõ ki-
adások elõirányzatait:

a) A HM Igazgatása költségvetési alcímen:
aa) központi kulturális, PR- és médiafeladatok;
ab) katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való

közremûködés;
ac) HM-I objektum üzemeltetése;
ad) iskolarendszeren kívüli képzési feladat kiadásai;
ae) esélyegyenlõségi feladatok;
af) iskolarendszerû képzés;
ag) rekonverziós program kiadásai;
ah) tudományszervezéssel kapcsolatos feladatok.
b) A HM KPÜ központi költségvetési tervjavaslatában

az egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen:
ba) a biztosítási díjak, a szerzõdéses katonának jelent-

kezõk utazási költségátalánya és egyéb központi tevé-
kenység,

bb) a rehabilitációs hozzájárulás, a központi kártéríté-
sek, társadalmi szervek támogatása, szociális segély és
egyéb központi tevékenység,

bc) a HM KGIR üzemeltetési és fejlesztési kiadásai,
bd) cégautóadó kiadásai.
c) A HM FLÜ-csapatok központi logisztikai ellátási ki-

adásai költségvetési alcímen:
ca) a LOA szállítási költségei, a BIR üzemeltetési ki-

adásai, LINK-terminal és egyéb központi tevékenység;
cb) a K+F feladatok;
cc) a HM FLÜ a JAS–39 Gripen-bérleti szerzõdéssel

kapcsolatos valamennyi kiadást az érintett szervekkel
(HM IÜ, stb.) egyeztetetten költségvetési cím/alcím, ki-
emelt elõirányzat és azon belül fõkönyvi számlaszámos
bontásban tervezi;

d) A HM IÜ csapatok központi infrastrukturális ellátási
kiadásai alcímen:

da) a laktanyarekonstrukciós program;
db) az elhelyezési szolgáltatás megvásárlása;
dc) szennyezõ források, szennyezett területek kármen-

tesítése;
dd) az õrzés-védelem kiadásai;
de) az egyéb elhelyezési központi tevékenység;
df) HM I. objektum ingatlan-karbantartási, beruházási

feladatai;
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dg) fizikai biztonság és elektronikus információvéde-
lemmel kapcsolatos feladatok;

dh) nyugdíjasotthon-kapacitás bérlet.
(7) A HM IÜ a (6) bekezdés a) pontjának ac) alpontjá-

ban és d) pontjában felsorolt feladatai (az egyes feladato-
kat és az azokhoz kapcsolódó kiadási elõirányzatokat rész-
letesen tartalmazó), valamint a HM FLÜ a K+F feladatok
elemi költségvetési tervjavaslatát önálló CRK-n és külön
okmányokon tervezi.

(8) A HM IÜ a megalapozott döntéshozatalhoz szüksé-
ges mélységben részletezett, számszaki és szöveges indok-
lással is alátámasztott tervjavaslatai összeállításánál ki-
emelt figyelmet fordít a 61/2008. HM ut.-ban – különösen
a 10. §-ában – elõírtakra azzal, hogy az intézményi (csa-
pat-), a központi és a nemzetközi (központi) költségvetési
elõirányzat szükségletérõl önálló tervjavaslatot készít el.

(9) A HM 1/1–1/4 költségvetési alcímek szervezetei és
az SGSZ-ek a tervezés során a központi ellátású elhelyezé-
si és logisztikai igényeiket a HM IÜ-vel, valamint a HM
FLÜ-vel egyeztetik.

(10) A HM 1/1–1/3–1/4 költségvetési alcímek szerveze-
tei, valamint az SGSZ-ek külön tervezik az ellátó közpon-
tok által – az elõirányzat-keret gazdálkodás keretében –
biztosításra kerülõ készleteket. Ez irányú igényeik egy
példányát a HM FLÜ és egy példányát tájékoztatásul az
MH ÖHP részére 2009. február 3-ig megküldik. Az elõ-
irányzatkeret-gazdálkodás keretében központi ellátás út-
ján biztosításra kerülõ eszközökre, valamint anyagokra
– eltérõ rendelkezés kivételével – elõirányzatot nem ter-
vezhetnek.

(11) A 2009. évben megrendezésre kerülõ Nemzetközi
Repülõnap és Haditechnikai Bemutatóval kapcsolatban
felmerülõ pénzügyi és logisztikai jellegû feladatok kiadá-
sairól az érintett szervezetek külön, önálló költségvetési
javaslatot készítenek.

18. §

(1) A személyi juttatások és járulékai, egyéb járandósá-
gok és költségtérítések költségvetési támogatásának terve-
zése során el kell különíteni a honvédelmi szervezet (he-
lyileg kifizetésre kerülõ) és a HM KPÜ finanszírozási igé-
nyét.

(2) A helyileg készpénzben kifizetésre kerülõ kiadások
körét a 351/2008. (HK 18.) HM KPÜ VIG intézkedéssel
módosított, a kincstári számlakezelés és pénzforgalom
rendjérõl szóló 438/2007. (HK. 1/2008.) HM KPÜ VIG in-
tézkedés 26. és 74. pontjai tartalmazzák.

A felterjesztés, felülvizsgálat rendje

19. §

(1) Az MH HEK logisztikai tervjavaslatát és az MH
ÖHP – a részére az MH HEK kivételével a 2/1 alcím szer-
vezetei által közvetlenül megküldött logisztikai tervjavas-

latokkal együtt összeállított – összesített logisztikai tervja-
vaslatát a HM FLÜ részére 2009. február 11-ig küldi meg.

(2) Az MH csapatköltségvetése esetében a HM KPÜ,
valamint a HM FLÜ által összeállított elemi költségvetési
tervjavaslatokat, a pénzügyi, valamint a logisztikai jellegû
elõirányzatokra külön-külön elkészített számszaki bizo-
nyításokat a következõk szerint kell összesíteni:

a) 2/1. alcím vonatkozásában:
aa) HVKF egyéb közvetlen szervezetei (MH MK, MH

Támogató Dandár, MH Geoinformációs Szolgálat, MH
Központi Kiképzõ Bázis, MH KPTSZI, képviseletek hazai
illetménye);

ab) HM Személyzeti Fõosztály alárendeltjei (MH Kato-
nai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ, MH Kelet-ma-
gyarországi Területi Hadkiegészítõ Parancsnokság, MH
Nyugat-magyarországi Területi Hadkiegészítõ Parancs-
nokság, MH rendelkezési állománya);

ac) MH HEK.
b) 2/2. alcím vonatkozásában az MH ÖHP és alárendelt

szervezetei.

20. §

(1) A HM KPÜ részére eredetiben és elektronikus for-
mában küldi meg:

a) a HM FLÜ a „2. Magyar Honvédség” címhez tartozó
egyes honvédelmi szervezetek tervjavaslatainak egy pél-
dányát, valamint azok 19. § a)–b) pontok szerinti összesí-
tésének egy példányát;

b) a HM 1/1–1/4 költségvetési alcímek szervezetei a
csapat- és központi költségvetési tervjavaslataik két példá-
nyát ideértve a HM KEKK tervjavaslatát is;

c) a HM FLÜ a Gripen-feladattal kapcsolatosan az érin-
tett szervezetek által tervezett valamennyi kiadást alcí-
menként és szervezetenként kimutatva, kiemelt elõirány-
zatonként összesítve;

d) az MK KFH, az MK KBH, a ZMNE, a katonai
ügyészségek és a HM ÁEK tervjavaslataikat két példány-
ban.

(2) Az elemi költségvetési tervjavaslatok az érintett
honvédelmi szervezetek parancsnokának (vezetõjének), a
HM Igazgatása alcím esetében pedig a HM kabinetfõnök
aláírásával kerülnek felterjesztésre, megküldésre.

21. §

Az elkészített, illetve felülvizsgált költségvetési tervja-
vaslatokat,

a) az SGSZ-ek az „1. Honvédelmi Minisztérium” költ-
ségvetési címhez tartozó honvédelmi szervezetek,

b) a HM KPÜ (az MH-t érintõ pénzügyi jellegû elõ-
irányzatokat és a 15. §-ban foglalt nemzetközi feladatok
költségvetési tervjavaslatait),

c) a HM IÜ és az egyéb, központi költségvetési, illetve
tárcaszintû feladattal összefüggõ tervjavaslatot összeállító
honvédelmi szervezetek,
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d) a HM FLÜ (a HM HVKF által jóváhagyott logisztikai
jellegû csapat-költségvetési és egyeztetett központi költ-
ségvetési elõirányzati tervjavaslatát beleértve az MH HEK
intézményi és központi költségvetését, a Gripen-feladat
összesített és egyéb tárcaszintû – K+F, katasztrófavédel-
mi, fizikaibiztonság- és elektronikusinformáció-védelem
stb. – feladatokat)
a HM KPÜ-re 2009. február 26-ig küldik meg.

A költségvetési tervjavaslatok jóváhagyásra való
felterjesztésének rendje

22. §

(1) A benyújtott elemi költségvetési tervjavaslatok jó-
váhagyásra való felterjesztését a HM KPÜ végzi.

(2) A központi költségvetési tervjavaslatok vonatkozá-
sában:

a) a HM FLÜ teljes körû elemi központi logisztikai
költségvetési tervjavaslata;

b) a HM IÜ teljes körû elemi központi költségvetési
tervjavaslata, ideértve az 1/1 HM igazgatása költségvetési
alcímen tervezett infrastrukturális feladatok (HM I. objek-
tum üzemeltetési) terveit is

a honvédelmi miniszterhez kerül felterjesztésre.
(3) Egyes tárcaszintû feladatok költségvetési tervjavas-

latai tekintetében:
a) a Gripen-feladat a honvédelmi miniszterhez kerül fel-

terjesztésre;
b) a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakál-

lamtitkárhoz (a továbbiakban: HM VTISZÁT) kell felter-
jeszteni:

– a HM KPÜ intézményi és egyéb központi,
– a 98/2008. és 62/2008. HM utasításokban foglaltak

kivételével a nemzetközi feladatok költségvetéseit a vál-
ságkezelõ és békemûveleti feladatok, a külképviseletek,
valamint az 5. mellékletben felsorolt nemzetközi feladatok

költségvetési tervjavaslatát.
(4) A csapatok és intézmények költségvetési tervjavas-

latait illetõen a költségvetési tervjavaslatokat költségveté-
si (al-)címenkénti, illetve az 1/2 alcím esetében honvédel-
mi szervenkénti, a 2/1 és 2/2 költségvetési alcím vonatko-
zásában pedig címrendkódonkénti részletezettséggel és
ezen belül kiemelt elõirányzatonkénti bontásban összesí-
tetten a honvédelmi miniszterhez kell felterjeszteni.

23. §

A HM KPÜ vezérigazgatójának a jóváhagyott, aggre-
gált adatoknak megfelelõ, az intézmények által fõkönyvi
számlaszám mélységû részletezettséggel felterjesztett ele-
mi költségvetéseket (ideértve a békemissziók és az
EBESZ költségvetési terveit is) ki kell adnia, vissza kell
igazolnia.

24. §

(1) A várható makrogazdasági folyamatokat figyelembe
véve, 2009. évben a tárca költségvetését érintõ minden
elõterjesztés – ideértve az elemi költségvetésben jóváha-
gyott, a személyi állományt érintõ természetbeni, illetve
pénzbeni juttatásokat tartalmazó elõirányzatok növelésé-
re, kiegészítésére vonatkozó javaslatokat is – a HM KPÜ
útján kezdeményezhetõ. Az elõterjesztések, javaslatok fe-
lülvizsgálatát követõen, azokat a HM KPÜ záradékolja és
a HM VTISZÁT útján terjeszti fel a honvédelmi miniszter
részére.

(2) A honvédelmi szervezetek 2009. évi elõirányzatai, a
2008. évi és az azt megelõzõ évek elõirányzat-maradvá-
nyai felhasználásának folyamatos ellenõrzése keretében a
HM KPÜ havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 12-ig – a
HM VTISZÁT útján – elemzõ-értékelõ jelentést terjeszt
fel a honvédelmi miniszter részére, különös figyelmet for-
dítva arra, hogy az Ámr. 66. § (2)–(3) bekezdései szerint,
amennyiben az elõirányzat-maradványok pénzügyi teljesí-
tése 2008. június 30-ig nem történik meg, azok felhaszná-
lásáról, illetve elvonásáról a Kormány dönt.

25. §

A 4. melléklet HM KGIR címrendkódjai módosításának
kezdeményezésével egyidejûleg az évközi változásoknak
megfelelõen a HM KPÜ vezérigazgatója saját hatáskörben
intézkedik.

26. §

Az elemi költségvetések jóváhagyását követõen a hon-
védelmi szervezetek költségvetési alapokmányt nem ké-
szítenek.

Záró rendelkezések

27. §

(1) Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, ren-
delkezéseit azonban 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a katonai
felsõoktatási intézmények gazdálkodásával kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 22/1997. (HK 10.) HM utasítás,
valamint a honvédelmi szervezetek intézményi költségve-
tési alapokmányának összeállításáról és jóváhagyásának
rendjérõl szóló 133/2007. (HK 22.) HM utasítás hatályát
veszti.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 8/2009. (I. 30.) HM utasításhoz

M I N T A

Számszaki bizonyítás

GSZ: CRK: (E Ft-ban)

Számla-
csoport

Fõkönyvi
számla

Al-
számla

ST Elõirányzat-számla megnevezése

KIADÁS BEVÉTEL

Változtatás
az elöljáró
szerv által

TERVEZÉSI Norma szerinti
illetményes
a tervezési
idõszakra

Támogatás
(intézmény-

finanszírozás)
Bevétel

Idõszak
Mért.

egység
Mérõ-
szám

Norma

11 Tábornokok, tisztek alapilletménye 1 év fõ 10 000

12 Zászlósok, tiszthelyettesek alapilletménye 1 év fõ 4 500

: : :

: :

51111 Alapilletmények 14 500

11 Tábornokok, tisztek illetménykiegészítése 1 év fõ 50% 5 000

12 Zászlósok, tiszthelyettesek illetménykiegészítése 1 év fõ 15% 675

:

: : :

: :

51112 Illetménykiegészítések 5 675

5111 Rendszeres személyi juttatások kiadási elõirányzata: 20 175

51-52 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 20 175 20 175
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2. melléklet a 8/2009. (I. 30.) HM utasításhoz

M I N T A

KIMUTATÁS
a pénzügyi jellegû (99) AN-elõirányzatokról

194 számlacsoport Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívülre Megjegyzés

1942 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtásának elõirányzata HM KPÜ tervezi

1943 Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülésének elõirányzata HM KPÜ tervezi

51–52 számlacsoport Személyi juttatások

53 számlacsoport Munkaadókat terhelõ járulékok

54–56 számlacsoport Dologi kiadások

552133 Szerzõdéses katonának jelentkezõk szállítási átalánydíja HM KPÜ tervezi

55219993 Bizalmi kiadások

556111 Bankköltség elõirányzata

556112 Kincstári számlavezetési díj kiadási elõirányzata

556113 Rendelkezésre állási díj kiadási elõirányzata

56211 Belföldi kiküldetés

56212 Külföldi kiküldetés

562131 Norma szerinti reprezentációs kiadások

562132 Egyéb reprezentációs költségek

57 számlacsoport 57211 Munkáltató által fizetett szja

57117 Egyéb befizetési kötelezettség (rehabilitációs hozzájárulás) HM KPÜ tervezi

5721352 Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás HM KPÜ tervezi

5721353 Casco biztosítás HM KPÜ tervezi

57212 Nemzetközi tagsági díjak

58 számlacsoport Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb tb-juttatások

58417 Egyéb pénzbeli juttatások

524173 Korengedményes nyugdíj elõirányzata HM KPÜ tervezi

Megjegyzés: a pénzügyi jellegû elõirányzatok mellett azok áfáját is tervezni kell.
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3. melléklet a 8/2009. (I. 30.) HM utasításhoz

M I N T A

K I M U T A T Á S
a jóváhagyásra javasolt költségvetési elõirányzatokról

GSZ: CRK: (E Ft-ban)

Fsz. Kiemelt elõirányzatok megnevezése

Kiadási elõirányzat összege Bevételi elõirányzat összege

Pénzügyi

jellegû
Logisztikai

jellegû
Összesen

Támogatás,
intézmény-

finanszírozás
HM KPÜ

részére

Támogatás,
intézmény-

finanszírozás
szervezet
részére

Bevétel Összesen

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelõ járulékok

3. Dologi kiadások

4. Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

5. Mûködési költségvetés összesen (1+2+3+4):

6. Intézményi beruházási kiadások

7. Felújítás

8. Felhalmozási kiadások összesen (6+7):

9. Kölcsönök

10. Kiadások, támogatások összesen (5+8+9):
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4. melléklet a 8/2009. (I. 30.) HM utasításhoz

HM KGIR-címrendkódok
(2009. január 1-jétõl)

Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

1 Honvédelmi Minisztérium

1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

A101 A101 HM igazgatása tevékenysége (csapat)

1/1 Speciális címrendkódjai

A301 A301 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (csapat)

A302 A302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

A303 A303 Központi kulturális, PR- és médiafeladatok (csapat)

A305 A305 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés (katasztró-
favédelmi feladatok) (csapat)

A313 A313 Iskolarendszerû képzés (csapat)

A316 A316 Munkába helyezést elõsegítõ bizottság tevékenysége (csapat)

– A320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezet -
nél (csapat)

A322 A322 Intranet és egyéb informatikai kiadás (csapat)

A323 A323 Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok (csa-
pat)

A328 A328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

A333 A333 ÚMFT-pályázati önrész (csapat)

A334 A334 HM I. objektum ingatlanüzemeltetés (csapat)

A338 A338 Tudományszervezéssel kapcsolatos feladatok (csapat)

A339 A339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok felhaszná -
lásai (csapat)

A347 A347 Nyugdíjasotthoni elhelyezés igazgatási feladatai (csapat)

A355 A355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok felhaszná -
lásai (csapat)

A357 A357 OSZK együttmûködés (csapat)

A358 A358 Iskolarendszeren kívüli képzések (csapat)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

A369 A369 Rekonverziós program (csapat)

A370 A370 VTTIR-rel kapcsolatos kiadások (csapat)

A371 A371 Esélyegyenlõségi feladatok (csapat)

1/1 Nemzetközi címrendkódjai

A502 A502 Nemzetközi tanfolyamok (csapat)

A503 A503 Regionális nyelvképzés (csapat)

A510 A510 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (csapat)

A523 A523 EU-elnökségre való felkészülés (csapat)

A532 A532 Nemzetközi kommunikációs feladatok (csapat)

1/1 Tartalék és technikai címrendkódjai

A910 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

– A001 1/1 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

1/2 Egyéb HM-szervezetek

B101 B101 HM Védelmi Hivatal tevékenysége (csapat)

B102 B102 HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség tevékenysége (csapat)

B105 B105 HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal tevékenysége (csapat)

B106 B106 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tevékenysége (csapat)

B108 B108 HM Tábori Lelkészi Szolgálat tevékenysége (csapat)

B109 B109 HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ tevékenysége (csapat)

B202 B202 HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség tevékenysége (központi)

B204 B204 HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség IAJI tevékenysége (központi)

B284 B284 HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség KGIR központi tevékenysége (központi)

1/2 Speciális címrendkódjai

B301 B301 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (csapat)

B302 B302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

– B320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezet -
nél (csapat)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

B328 B328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

B339 B339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok felhaszná -
lásai (csapat)

– B343 ZMNE érdekében felmerült kiadások (csapat)

– B344 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (csapat)

B355 B355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok felhaszná -
lásai (csapat)

1/2 Nemzetközi címrendkódjai

B510 B510 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (csapat)

B523 B523 EU-elnökségre való felkészülés (csapat)

1/2 Tartalék és technikai címrendkódjai

B910 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

B921 – Alcím tartalék-elõirányzat (központi)

– B001 1/2 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség,
csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai

C111 C111 HM Infrastrukturális Ügynökség tevékenysége (csapat)

C211 C211 HM Infrastrukturális Ügynökség egyéb központi tevékenysége (központi)

1/3 Speciális címrendkódjai

C301 C301 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (csapat)

C304 C304 HM ÁEK érdekében felmerült kiadások (csapat)

– C320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezet -
nél (csapat)

C328 C328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

C339 C339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok felhaszná -
lásai (csapat)

C342 C342 HM-I. objektumkarbantartás és -felújítás (HM IÜ) (csapat)

– C343 ZMNE érdekében felmerült kiadások (csapat)

– C344 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (csapat)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

C355 C355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok felhaszná -
lásai (csapat)

C401 C401 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (központi)

C404 C404 HM ÁEK érdekében felmerült kiadások (központi)

C406 C406 Egészségügyi intézmények központi hatáskörben történõ felújításai (központi)

C407 C407 Szennyezõforrások, szennyezett területek kármentesítése (központi)

C411 C411 Laktanyarekonstrukciós program (központi)

C412 C412 Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása (tender) (központi)

– C420 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezet -
nél (központi)

C423 C423 Fizikaibiztonság- és elektronikusinformáció-védelemmel kapcsolatos feladatok (köz-
ponti)

C428 C428 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (központi)

C439 C439 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok felhaszná -
lásai (központi)

C442 C442 HM-I. objektumkarbantartás és -felújítás (HM IÜ) (központi)

– C443 ZMNE érdekében felmerült kiadások (központi)

– C444 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (központi)

C445 C445 HM IÜ egyéb ingatlanfelújítási kiadásai (központi)

C448 C448 Laktanyarekonstrukciós program környezetszennyezések kármentesítése (központi)

C449 C449 Õrzés-védelmi feladatok (központi)

C451 C451 Nyugdíjasotthon kapacitás bérlet „HM IÜ” (központi)

0C455 C455 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok felhaszná -
lásai (központi)

C473 C473 EU-támogatás LIFE+ projekt feladatai (központi)

1/3 Nemzetközi címrendkódjai

C601 C601 MH KFOR-zászlóalj (központi)

C610 C610 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (központi)

C616 C616 MH ÕBZ (központi)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

C623 C623 EU-elnökségre való felkészülés (központi)

C628 C628 Védelmi miniszteri találkozó (központi)

C640 C640 C-17-es program (központi)

C649 C649 Afganisztáni szerepvállalás (központi)

C653 C653 MH EUFOR század (központi)

1/3 Tartalék és technikai címrendkódjai

C911 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

C920 – HM tartalék-elõirányzat

C921 – Alcím tartalék-elõirányzat (központi)

– C001 1/3 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
csapatok központi logisztikai ellátási kiadásai

P107 P107 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség tevékenysége (csapat)

P108 P108 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség kiemelt intézményi feladatai (csapat)

P109 P109 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség pályázati tevékenysége (csapat)

P207 P207 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség nemzetközi banki mûveleti tevékenysége
(központi)

P211 P211 Logisztikai szervezetek központi költségvetése (HM FLÜ) (központi)

1/4 Speciális címrendkódjai

P304 P304 HM ÁEK érdekében felmerült kiadások (csapat)

P319 P319 NSIP Programiroda tevékenysége (nemzeti) (csapat)

– P320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezet -
nél (csapat)

P328 P328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

P329 P329 K+F feladat (csapat)

– P336 NATO Biztonsági Beruházási Program lebonyolítása (csapat)

P339 P339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, azok felhaszná -
lásai (csapat)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

– P343 ZMNE érdekében felmerült kiadások (csapat)

– P344 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (csapat)

P346 P346 Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban felmerülõ hazai kiadások (csapat)

P355 P355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

P402 P402 Hazai gyakorlatok és kiképzések (központi)

P404 P404 HM ÁEK érdekében felmerült kiadások (központi)

P405 P405 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(katasztrófavédelmi feladatok) (központi)

P409 P409 Mûszaki fejlesztési program (központi)

P410 P410 Kiképzési fejlesztési kiadások (központi)

P414 P414 Gripen-bérleti díj és egyéb kiadások (központi)

– P420 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód
szervezetnél (központi)

P421 P421 Földi kiszolgáló berendezések beszerzése (központi)

P424 P424 Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerûsítése
(központi)

P425 P425 Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (központi)

P426 P426 Gépjármû és BTR program (központi)

P427 P427 Vegyi védelmi fejlesztési program (központi)

P428 P428 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (központi)

P430 P430 Mérésügyi szakági programok (központi)

P432 P432 Helikopterek javítása (MI-8, MI-17, MI-24) (központi)

P439 P439 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (központi)

– P443 ZMNE érdekében felmerült kiadások (központi)

– P444 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (központi)

P446 P446 Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban felmerülõ hazai kiadások (központi)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

P454 P454 Gripen bérlésével összefüggõ fegyverzet, egyéb berendezési eszközök és anyagok be-
szerzéséhez kapcsolódó kiadások (központi)

P455 P455 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (központi)

P461 P461 Egyéb gépjármûprogramok, aggregátor és konténer beszerzése (központi)

P462 P462 Egyéb fegyverzeti programok (központi)

P463 P463 Közlekedési szakági programok (központi)

P465 P465 Élelmezési szakági programok (központi)

P466 P466 Üzemanyag-szakági programok (központi)

P467 P467 Humán nyelvképzés (központi)

P468 P468 Gripen repülõkhöz kapcsolódó elektronikai és híradó szakági programok (központi)

P472 P472 HM FLÜ külföldi beszerzései

P477 P477 Link 16 képességfejlesztési program (központi)

P479 P479 AN-26 felújítás, üzemidõ-hosszabbítás (központi)

P481 P481 Speciális tûzszerész és FP-képességfejlesztés (központi)

P482 P482 Térképészeti programok (központi)

P483 P483 Mistral IFF-beszerzés (központi)

P484 P484 Radarmodernizáció és -beszerzés (központi)

P485 P485 Optikai, elektrooptikai eszközök beszerzése (központi)

P486 P486 Szállítóhelikopter beszerzése (központi)

P487 P487 Kiképzõrepülõgép beszerzése (központi)

P488 P488 Ejtõernyõ beszerzése (központi)

P489 P489 Vészrádiók beszerzése (központi)

P490 P490 Geoinformációs programok (központi)

P491 P491 MANS-program (központi)

P492 P492 Egyéb repülõmûszaki programok (központi)
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1/4 Nemzetközi címrendkódjai

P502 P502 Nemzetközi tanfolyamok (csapat)

P503 P503 Regionális nyelvképzés (csapat)

P505 P505 Kanadai repülõhajózó képzés (csapat)

P509 P509 HM KEHH nemzetközi ellenõrzés (csapat)

P510 P510 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (csapat)

P511 P511 MH ÖHP nemzetközi ellenõrzés (csapat)

P514 P514 Katonai megfigyelõk (csapat)

P521 P521 Multilaterális rendezvények (csapat)

P522 P522 HM KPÜ nemzetközi ellenõrzés (csapat)

P523 P523 EU-elnökségre való felkészülés (csapat)

P524 P524 Gripen-pilóták pótlólagos képzésének pénzügyi jellegû kiadásai (csapat)

P528 P528 Védelmi miniszteri találkozó (csapat)

P529 P529 HM FLÜ nemzeti támogatás (csapat)

P530 P530 MK NATO Misszió Védelempolitikai Részleg mûködése (csapat)

P531 P531 MK EBESZ Misszió Katonai Képviselet mûködése (csapat)

P533 P533 Kétoldalú kapcsolatok (csapat)

P536 P536 NSIP Programiroda tevékenysége (nemzetközi) (csapat)

P538 P538 Nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségei (csapat)

P540 P540 C-17-es program (csapat)

P547 P547 Fegyverzet-ellenõrzési keret (csapat)

P550 P550 UNIFIL (csapat)

P552 P552 HM FLÜ import-, export-, tranzitfeladatai (csapat)

P601 P601 MH KFOR zászlóalj (központi)

P604 P604 Afrikai szerepvállalás (központi)

P608 P608 NATO Iraki Kiképzõ Misszió (központi)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

P610 P610 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (központi)

P612 P612 UNFICYP (központi)

P613 P613 MFO (központi)

P614 P614 Katonai megfigyelõk (központi)

P616 P616 MH ÕBZ (központi)

P623 P623 EU-elnökségre való felkészülés (központi)

P640 P640 C-17-es program (központi)

P641 P641 AN-26-os pilóták kiadásai (központi)

P649 P649 Afganisztáni szerepvállalás (központi)

P650 P650 UNIFIL (központi)

P653 P653 MH EUFOR század (központi)

1/4 Tartalék és technikai címrendkódjai

P911 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

P920 – HM-tartalék-elõirányzat

P921 – Alcím tartalék-elõirányzat (központi)

– P001 1/4 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

2 Magyar Honvédség

2/1 Honvéd vezérkar közvetlen szervezetei

D103 D103 HM HVK egyéb közvetlen szervezetei tevékenysége (csapat)

D107 D107 MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (csapat)

D108 D108 HM Személyzeti Fõosztály alá rendelt szervezeteinek tevékenysége (csapat)

D211 D211 Logisztikai szervek központi költségvetése (központi)

2/1 Speciális címrendkódjai

D301 D301 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (csapat)

D302 D302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

D304 D304 HM ÁEK érdekében felmerült kiadások (csapat)
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D305 D305 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(katasztrófavédelmi feladatok) (csapat)

D308 D308 Drogprevenciós program (csapat)

D316 D316 Munkába helyezést elõsegítõ bizottság tevékenysége (csapat)

– D320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése a jogutód szervezet -
nél (csapat)

D328 D328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

D337 D337 Ideiglenes állományjegyzéken szereplõk ellátása (csapat)

– D343 ZMNE érdekében felmerült kiadások (csapat)

– D344 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (csapat)

D355 D355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

D358 D358 Iskolarendszeren kívüli képzések (csapat)

D401 D401 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (központi)

D402 D402 Hazai gyakorlatok és kiképzések (központi)

D404 D404 HM ÁEK érdekében felmerült kiadások (központi)

D405 D405 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(katasztrófavédelmi feladatok) (központi)

D408 D408 Drogprevenciós program (központi)

– D420 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése
a jogutód szervezetnél (központi)

D425 D425 Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (központi)

D428 D428 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (központi)

– D443 ZMNE érdekében felmerült kiadások (központi)

– D444 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (központi)

D455 D455 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (központi)

D464 D464 Egészségügyi szakági programok (központi)
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elõirányzat teljesítés

2/1 Nemzetközi címrendkódjai

D502 D502 Nemzetközi tanfolyamok (csapat)

D503 D503 Regionális nyelvképzés (csapat)

D504 D504 Afrikai szerepvállalás (csapat)

D510 D510 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (csapat)

D523 D523 EU-elnökségre való felkészülés (csapat)

D528 D528 Védelmi miniszteri találkozó (csapat)

D529 D529 HM FLÜ nemzeti támogatás (csapat)

D535 D535 KKH mûködése (csapat)

D539 D539 NÖK mûködése (csapat)

D540 D540 C-17-es program (csapat)

D601 D601 MH KFOR-zászlóalj (központi)

D604 D604 Afrikai szerepvállalás (központi)

D608 D608 NATO Iraki Kiképzõ Misszió (központi)

D612 D612 UNFICYP (központi)

D613 D613 MFO (központi)

D614 D614 Katonai megfigyelõk (központi)

D616 D616 MH ÕBZ (központi)

D641 D641 AN-26-os pilóták kiadásai (központi)

D644 D644 NRF feladat (központi)

D648 D648 MH KFOR-század (központi)

D649 D649 Afganisztáni szerepvállalás (központi)

D650 D650 UNIFIL (központi)

D653 D653 MH EUFOR-század (központi)

2/1 Tartalék és technikai címrendkódjai

D910 – Vezérkarfõnöki tartalék-elõirányzat
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

D911 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

D921 – Alcím tartalék-elõirányzat (központi)

– D001 2/1 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei

E101 E101 MH ÖHP és alárendeltjei tevékenysége (csapat)

E211 E211 MH ÖHP és alárendeltjei központi költségvetése (központi)

2/2 Speciális címrendkódjai

E301 E301 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (csapat)

E302 E302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

E304 E304 HM ÁEK érdekében felmerült kiadások (csapat)

E305 E305 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(katasztrófavédelmi feladatok) (csapat)

E308 E308 Drogprevenciós program (csapat)

E316 E316 Munkába helyezést elõsegítõ bizottság tevékenysége (csapat)

– E320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése
a jogutód szervezetnél (csapat)

E328 E328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

E338 E338 Tudományszervezéssel kapcsolatos feladatok (csapat)

E339 E339 Kincstári ingatlan vagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

– E343 ZMNE érdekében felmerült kiadások (csapat)

– E344 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (csapat)

E355 E355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

E401 E401 Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (központi)

E402 E402 Hazai gyakorlatok és kiképzések (központi)

E404 E404 ÁEK érdekében felmerült kiadások (központi)

E405 E405 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(katasztrófavédelmi feladatok) (központi)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

E408 E408 Drogprevenciós program (központi)

E414 E414 Gripen-bérleti díj és egyéb kiadások (központi)

E415 E415 FP-feladatok (haderõ-fejlesztési vállalások) kiadásai (központi)

E420 E420 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése
a jogutód szervezetnél (központi)

E425 E425 Híradó, informatikai és EHV-fejlesztési program (központi)

E426 E426 Gépjármû- és BTR-program (központi)

E428 E428 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (központi)

E439 E439 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (központi)

– E443 ZMNE érdekében felmerült kiadások (központi)

– E444 MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében felmerült kiadások (központi)

E446 E446 Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban felmerülõ hazai kiadások (központi)

E454 E454 Gripen bérlésével összefüggõ fegyverzet, egyéb berendezési eszközök
és anyagok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások (központi)

E455 E455 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (központi)

E462 E462 Egyéb fegyverzeti programok (központi)

E466 E466 Üzemanyag-szakági programok (központi)

E468 E468 Gripen repülõkhöz kapcsolódó elektronikai és híradószakági programok (központi)

2/2 Nemzetközi címrendkódjai

E501 E501 MH KFOR-zászlóalj (csapat)

E502 E502 Nemzetközi tanfolyamok (csapat)

E503 E503 Regionális nyelvképzés (csapat)

E504 E504 Afrikai szerepvállalás (csapat)

E506 E506 Cseh repülõhajózó képzés (csapat)

E508 E508 NATO Iraki Kiképzõ Misszió (csapat)

E510 E510 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (csapat)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

E512 E512 UNFICYP (csapat)

E513 E513 MFO (csapat)

E514 E514 Katonai megfigyelõk (csapat)

E516 E516 MH ÕBZ (csapat)

E521 E521 Multilaterális rendezvények (csapat)

E528 E528 Védelmi miniszteri találkozó (csapat)

E533 E533 Kétoldalú kapcsolatok (csapat)

E540 E540 C-17-es program (csapat)

E541 E541 AN-26-os pilóták kiadásai (csapat)

E544 E544 NRF-feladat (csapat)

E548 E548 MH KFOR-század (csapat)

E549 E549 Afganisztáni szerepvállalás (csapat)

E550 E550 UNIFIL (csapat)

E553 E553 MH EUFOR-század (csapat)

E554 E554 Devizaellátmány különbözet rendezése (csapat)

E601 E601 MH KFOR-zászlóalj (központi)

E603 E603 Regionális nyelvképzés (központi)

E604 E604 Afrikai szerepvállalás (központi)

E608 E608 NATO Iraki Kiképzõ Misszió (központi)

E610 E610 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (központi)

E612 E612 UNFICYP (központi)

E613 E613 MFO (központi)

E614 E614 Katonai megfigyelõk (központi)

E615 E615 KRK EUFOR (ALTHEA) (központi)

E616 E616 MH ÕBZ (központi)

E641 E641 AN-26-os pilóták kiadásai (központi)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

E644 E644 NRF-feladat (központi)

E648 E648 MH KFOR-század (központi)

E649 E649 Afganisztáni szerepvállalás (központi)

E650 E650 UNIFIL (központi)

E653 E653 MH EUFOR-század (központi)

2/2 Tartalék és technikai címrendkódjai

E910 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

E921 – Alcím tartalék-elõirányzat (központi)

– E001 2/2 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3/1 Katonai Felderítõ Hivatal

G101 G101 MK Katonai Felderítõ Hivatal tevékenysége (csapat)

3/1 Speciális címrendkódjai

G302 G302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

G328 G328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

G339 G339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

G352 G352 Rövidhullámú stratégiai rádióelektronikai rendszer (csapat)

G355 G355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

3/1 Nemzetközi címrendkódjai

G521 G521 Multilaterális rendezvények (csapat)

G549 G549 Afganisztáni szerepvállalás (csapat)

3/1 Tartalék és technikai címrendkódjai

G910 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

– G001 3/1 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

3/2 Katonai Biztonsági Hivatal

H101 H101 MK Katonai Biztonsági Hivatal tevékenysége (csapat)

3/2 Speciális címrendkódjai

H302 H302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

H328 H328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

H339 H339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

H355 H355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

3/2 Nemzetközi címrendkódjai

H549 H549 Afganisztáni szerepvállalás (csapat)

3/2 Tartalék és technikai címrendkódjai

H910 – Alcím tartalék-elõirányzat (csapat)

– H001 3/2 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

I101 I101 ZMNE-támogatásból finanszírozott alaptevékenysége (csapat)

I102 I102 ZMNE-bevételbõl finanszírozott alaptevékenysége (csapat)

I103 I103 ZMNE OKM által finanszírozott alaptevékenysége (csapat)

4 Speciális címrendkódjai

I302 I302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

I305 I305 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(Katasztrófavédelmi feladatok) (csapat)

I328 I328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

I339 I339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

I346 I346 Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban felmerülõ hazai kiadások (csapat)

I355 I355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

I358 I358 Iskolarendszeren kívüli képzések (csapat)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

4 Nemzetközi címrendkódjai

I502 I502 Nemzetközi tanfolyamok (csapat)

I503 I503 Regionális nyelvképzés (csapat)

I510 I510 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések (csapat)

I521 I521 Multilaterális rendezvények (csapat)

4 Tartalék és technikai címrendkódjai

I910 – Cím tartalék-elõirányzat (csapat)

– I001 4 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

5 Katonai ügyészségek

J101 J101 Katonai ügyészségek tevékenysége (csapat)

5 Speciális címrendkódjai

J302 J302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

J328 J328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

J339 J339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

J355 J355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

5 Tartalék és technikai címrendkódjai

J910 – Cím tartalék-elõirányzat (csapat)

– J001 5 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

6 HM Állami Egészségügyi Központ

K108 K108 HM ÁEK Budapest, Róbert Károly krt. tevékenysége (csapat)

K109 K109 HM ÁEK Budapest, Podmaniczky u. tevékenysége (csapat)

K110 K110 HM ÁEK Budapest, Szanatórium utca tevékenysége (csapat)

K111 K111 HM ÁEK Hévíz, Ady E. út tevékenysége (csapat)

K112 K112 HM ÁEK Hévíz, Kossuth Lajos u. tevékenysége (csapat)

K113 K113 HM ÁEK Balatonfüred, Szabadság u. tevékenysége (csapat)
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

K114 K114 HM ÁEK Verõce tevékenysége (csapat)

6 Speciális címrendkódjai

K302 K302 Hazai gyakorlatok és kiképzések (csapat)

K305 K305 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködés
(katasztrófavédelmi feladatok) (csapat)

K308 K308 Drogprevenciós program (csapat)

– K320 Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenységének elkülönítése
a jogutód szervezetnél (csapat)

K328 K328 Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (csapat)

K339 K339 Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

K355 K355 Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei,
azok felhasználásai (csapat)

K374 K374 EU-támogatás KMOP-projekt feladatai (csapat)

6 Tartalék és technikai címrendkódjai

– K008 HM ÁEK technikai kód (HM KPÜ IAJI)

K910 – Cím tartalék-elõirányzat (csapat)

– K011 6 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

8/1 Beruházás

M101 M101 Katonai védelmi beruházások

M102 M102 Lakástámogatás

M103 M103 Lakásépítés

M104 M104 HM Állami Egészségügyi Központ beruházás

8/2 Ágazati célelõirányzatok

N202 N202 Nemzetközi kártérítés

N204 N204 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

N213 N213 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. kv. támogatása
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

N214 N214 HM Zrínyi Kommunikációs Kht. kv. támogatása

N216 N216 HM Térképészeti Kht. kv. támogatása

N217 N217 Monostori Erõd Kht. kv. támogatása

N219 N219 Árvízi védekezés támogatása az EU Szolidaritási Alapjából (EUSZA)

N220 N220 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

N222 N222 MH Szociálpolitikai Közalapítvány feladattervében szereplõ feladatok támogatása

N223 N223 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által adott juttatások támogatása

N224 N224 Honvéd Együttes Mûvészeti Nkft. támogatása

N227 N227 Társadalmi szervek támogatása (kulturális pályázatok alapján)

N228 N228 Társadalmi szervek támogatása (sporttevékenység támogatása pályázatok alapján)

N229 N229 Társadalmi szervek támogatása (kommunikációs pályázatok alapján)

N230 N230 A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a MÁK által nyújtott
szolgáltatások díjai

N231 N231 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott rekonverziós célú
feladatok támogatása

N232 N232 Honvédszakszervezet támogatása

N233 N233 Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének támogatása

N234 N234 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének támogatása

N235 N235 Csapatok Érdekvédelmi Szövetségének támogatása

N236 N236 Magyar Hadtudományi Társaság támogatása

N238 N238 Egyéb társadalmi szervek támogatása

N239 N239 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége

N240 N240 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége

N241 N241 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)

N242 N242 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)

N243 N243 Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (MHKHSZ)

N244 N244 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete
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Alkalmazott kód
A kód jelentése

elõirányzat teljesítés

N245 N245 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához

N246 N246 Feladatfinanszírozási elõirányzat maradványának befizetése

N247 N247 Budai Gyermekkórház és Rendelõintézet Kht. támogatása

N248 N248 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása

N249 N249 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása

N250 N250 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

N251 N251 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatá-
sa

N252 N252 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása

8/2 Nemzetközi címrendkódjai

N526 N526 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

N534 N534 Egyéb uniós befizetések

N542 N542 Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek

8/2 Tartalék és technikai címrendkódjai

N911 N911 Fejezeti egyensúlyi tartalék

N001 N001 8/2 Technikai kód (csak a HM KPÜ használhatja)

A címrendkódok között olyanok is szerepelnek, melyekre 2009. évben már elõirányzat nem kerül biztosításra, ezen
címrendkódok csak az esetleges maradványok, illetve pénzeszköz-elszámolások esetében alkalmazhatóak. Ezen cím-
rendkódok felülvizsgálatára és utólagos lezárására 2009. áprilisában sor kerül. A 2008. évi címrendkódok közül az 1/2
speciális központi és a nemzetközi (B4.., B5.. és B6..), a B336, az N205 és az 1/3 alcímrõl az 1/2 alcímre áthelyezett szer-
vezetek (C106, C108) törölt címrendkódjai a KGIR-ben csak a 2009. évi nyitást követõ átforgatások végrehajtása után
zárhatóak le!

A megnevezések változása miatt a 2003–2008. évekre történõ lekérdezéseknél, a kódokhoz, az akkor hatályos cím-
rendkódjegyzékbõl, az aktuális megnevezéseket hozzá kell rendelni!
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SPECIÁLIS FELADATOK ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁSA
(2009. január 1-jétõl)

Fsz. Feladat Csapat Központi Feladatcím

1. Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bo-
nyolítása

A301; B301;
C301; D301;

E301

C401; D401;
E401

OMGF

2. Hazai gyakorlatok és kiképzések A302; B302;
D302; E302;
G302; H302;

I302; J302; K302

D402; E402;
P402

HGYK

3. Központi kulturális, PR- és médiafeladatok A303

4. HM ÁEK érdekében felmerült kiadások C304; D304;
E304; P304

C404; D404;
E404; P404

AEKK

5. Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehaj-
tásában való közremûködés (katasztrófavédel-
mi feladatok)

A305; D305;
E305; I305;

K305

D405; E405;
P405

NBEF

6. Egészségügyi intézmények központi hatáskör-
ben történõ felújításai

C406 KKOF

7. Szennyezõforrások, szennyezett területek kár-
mentesítése

C407 SZFK

8. Drogprevenciós program D308; E308;
K308

D408; E408 DROG

9. Mûszaki fejlesztési program P409 MUPR

10. Kiképzési fejlesztési kiadások P410 KIFK

11. Laktanyarekonstrukciós program C411

12. Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása (tender) C412

13. Iskolarendszerû képzés A313

14. Gripen-bérleti díj és egyéb kiadások E414; P414 GRIP

15. FP-feladatok (haderõ-fejlesztési vállalások) ki-
adásai

E415 FPAA

16. Munkába helyezést elõsegítõ bizottság tevé-
kenysége

A316; D316;
E316;

MEBT

17. Üres

18. Üres

19. NSIP Programiroda tevékenysége (nemzeti) P319 NSIN
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Fsz. Feladat Csapat Központi Feladatcím

20. Megszûnõ (megszûnt) szervezetek tevékenysé-
gének elkülönítése a jogutód szervezetnél

A320; B320;
C320; D320;
E320; K320;

P320

C420; D420;
E420; P420

–

21. Földi kiszolgálóberendezések beszerzése P421 FKBB

22. Intranet és egyéb informatikai kiadás A322; INTR

23. Fizikaibiztonság- és elektronikusinformációvé-
delemmel kapcsolatos feladatok

A323; C423; FBEI

24. Személyi állomány egyéni felszerelésének és
ruházati anyagainak korszerûsítése

P424 SZEM

25. Híradó-, informatikai és EHV-fejlesztési prog-
ram

D425; E425;
P425

HEHV

26. Gépjármû- és BTR-program E426; P426 GBTR

27. Vegyi védelmi fejlesztési program P427 VEFP

28. Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok A328; B328;
C328; D328;
E328; G328;
H328; I328;
J328; K328;

P328

C428; D428;
E428; P428

ARVI

29. K+F feladat P329

30. Mérésügyi szakági programok P430 MESP

32. Helikopterek javítása (MI-8, MI-17, MI-24) P432 HELI

33. ÚMFT-pályázati önrész A333

34. HM I. objektum ingatlan üzemeltetése A334

35. Üres

36. NATO Biztonsági Beruházási Program lebo-
nyolítása

P336

37. Ideiglenes állományjegyzéken szereplõk ellátá-
sa

D337

38. Tudományszervezéssel kapcsolatos feladatok A338; E338

39. Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének,
hasznosításának bevételei, azok felhasználásai

A339; B339;
C339; E339;
G339; H339;
I339; J339;
K339; P339

C439; E439;
P439

KVER

40. Üres

41. Üres
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Fsz. Feladat Csapat Központi Feladatcím

42. HM-I. objektum karbantartása és felújítása
(HM IÜ)

C342 C442 HMIO

43. ZMNE érdekében felmerült kiadások B343; C343;
D343; E343;

P343

C443; D443;
E443; P443

KTZM

44. MH KP Tts. Szakképzõ Iskola érdekében fel-
merült kiadások

B344; C344;
D344; E344;

P344

C444; D444;
E444; P444

KTKP

45. HM IÜ egyéb ingatlanfelújítási kiadásai C445

46. Gripen repülõgépek bérlésével kapcsolatban
felmerülõ hazai kiadások

I346; P346 E446; P446 GRIH

47. Nyugdíjasotthoni elhelyezés igazgatási felada-
tai

A347

48. Laktanyarekonstrukciós program környezet-
szennyezések kármentesítése

C448 LARE

49. Õrzés-védelmi feladatok C449

50. Üres

51. Nyugdíjasotthon kapacitás bérlet „HM IÜ” C451

52. Rövidhullámú stratégiai rádióelektronikai
rendszer

G352

54. Gripen bérlésével összefüggõ fegyverzet,
egyéb berendezési eszközök és anyagok be-
szerzéséhez kapcsolódó kiadások

E454; P454 GRIF

55. Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek ér-
tékesítésének bevételei, azok felhasználásai

A355; B355;
C355; D355;
E355; G355;
H355; I355;
J355; K355;

P355

C455; D455;
E455; P455

KIER

56. Üres

57. OSZK együttmûködés A357

58. Iskolarendszeren kívüli képzések A358; D358;
I358

IRKK

61. Egyéb gépjármûprogramok, aggregátor és kon-
téner beszerzése

P461 EGPA

62. Egyéb fegyverzeti programok E462; P462 EFPR

63. Közlekedési szakági programok P463 KOPR

64. Egészségügyi szakági programok D464 EUSZ
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Fsz. Feladat Csapat Központi Feladatcím

65. Élelmezési szakági programok P465 ELME

66. Üzemanyag-szakági programok E466; P466 UZEP

67. Humán nyelvképzés P467 HUMA

68. Gripen repülõkhöz kapcsolódó elektronikai és
híradó szakági programok

E468; P468 GHIR

69. Rekonverziós program A369

70. VTTIR-rel kapcsolatos kiadások A370

71. Esélyegyenlõségi feladatok A371

72. HM FLÜ külföldi beszerzései P472

73. EU-támogatás LIFE+ projekt feladatai C473

74. EU-támogatás KMOP-projekt feladatai K374

75. Üres

76. Üres

77. Link 16 képességfejlesztési program P477 LINK

78. Üres

79. AN-26 felújítás, üzemidõ-hosszabbítás P479 ANFU

81. Speciális tûzszerész és FP-képesség fejlesztés P481 SPFP

82. Térképészeti programok P482 TERK

83. Mistral IFF-beszerzés P483 MIFF

84. Radarmodernizáció és -beszerzés P484 RABE

85. Optikai, elektrooptikai eszközök beszerzése P485 OPBE

86. Szállítóhelikopter beszerzése P486

87. Kiképzõrepülõgép beszerzése P487

88. Ejtõernyõ beszerzése P488

89. Vészrádiók beszerzése P489

90. Geoinformációs programok P490

91. MANS-program P491

92. Egyéb repülõmûszaki programok P492

93. Üres
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NEMZETKÖZI FELADATOK ÖSSZESÍTÕ KIMUTATÁSA
(2009. január 1-jétõl)

Fsz. Feladat Csapat Központi Fejezeti Feladatcím

1. MH KFOR-zászlóalj E501 C601; D601;
E601; P601

MHMZ

2. Nemzetközi tanfolyamok A502; D502;
E502; I502,

P502

TANF

3. Regionális nyelvképzés A503; D503;
E503; I503;

P503

E603 REGI

4. Afrikai szerepvállalás D504; E504 D604; E604;
P604;

AFRI

5. Kanadai repülõhajózó-képzés P505 NFTC

6. Cseh repülõhajózó-képzés E506 CSEH

8. NATO Iraki Kiképzõ Misszió E508 D608; E608;
P608

IKBS

9. HM KEHH nemzetközi ellenõrzés P509

10. Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések A510; B510;
D510; E510;
I510; P510

C610; E610;
P610

GYAK

11. MH ÖHP nemzetközi ellenõrzés P511

12. UNFICYP E512 D612; E612;
P612

CYPM

13. MFO E513; D613; E613;
P613

MFOM

14. Katonai megfigyelõk E514; P514 D614; E614;
P614

KMFM

15. KRK EUFOR (ALTHEA) E615

16. MH ÕBZ E516 C616; D616;
E616; P616

KFOR

17. Üres

18. Üres

19. Üres

20. Üres

21. Multilaterális rendezvények E521; G521;
I521; P521

MULT

22. HM KPÜ nemzetközi ellenõrzés P522

23. EU-elnökségre való felkészülés A523; B523;
D523; P523

C623; P623 EUEL

24. Gripen-pilóták pótlólagos képzésének
pénzügyi jellegû kiadásai

P524

25. Üres
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Fsz. Feladat Csapat Központi Fejezeti Feladatcím

26. Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez N526 NAKV

27. Üres

28. Védelmi miniszteri találkozó D528; E528;
P528

C628; VMTK

29. HM FLÜ nemzeti támogatás D529; P529 NTSZ

30. MK NATO Misszió Védelempolitikai
Részleg mûködése

P530 VPRM

31. MK EBESZ Misszió Katonai Képviselet
mûködése

P531 EBES

32. Nemzetközi kommunikációs feladatok A532; NKFA

33. Kétoldalú kapcsolatok E533; P533 BILK

34. Egyéb uniós befizetések N534

35. KKH mûködése D535

36. NSIP Programiroda tevékenysége (nem-
zetközi)

P536

37. Üres

38. Nemzetközi feladatok kiszolgálásának
nem felosztható költségei

P538

39. NÖK mûködése D539

40. C-17-es program D540
E540; P540

C640; P640 CTHP

41. AN-26-os pilóták kiadásai E541 D641; E641;
P641

ANPK

42. Válságkezelõ és békemûveletek keretében
felajánlott alegységek

N542

43. Üres

44. NRF feladat E544 D644; E644 NRFM

45. Üres

46. Üres

47. Fegyverzet-ellenõrzési keret P547

48. MH KFOR-század E548 D648; E648 KFSZ

49. Afganisztáni szerepvállalás E549; G549;
H549

C649; D649;
E649; P649

PRTM

50. UNIFIL E550; P550 D650; E650;
P650

UNIF

51. Üres

52. HM FLÜ import-, export-, tranzitfeladatai P552

53. MH EUFOR-század E553 C653; D653;
E653; P653

EUFO

54. Devizaellátmány-különbözet rendezése E554
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5. melléklet a 8/2009. (I. 30.) HM utasításhoz

A nemzetközi feladatok felett felügyeletet gyakorló személyek és a keretgazdaszervezetek

Feladat megnevezése Szakmai felügyeletet gyakorló Keretgazda

Nemzetközi tanfolyamok HM HVKF h. HM SZF

Regionális nyelvképzés HM HVKF h. HM SZF

Cseh repülõhajózó kiképzés HM HVKF h. MH ÖHP

Kanadai repülõgép-vezetõi képzés HM KBF HM KPÜ

Kanadai repülõgép-vezetõi képzés logisztikai biztosítása HM KBF HM FLÜ

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések HM HVKF h. HM HKF

UNFICYP HM VP SZÁT MH ÖHP

MFO HM VP SZÁT MH ÖHP

UNIFIL HM VP SZÁT MH MK

Katonai megfigyelõk HM VP SZÁT MH MK

NTM-I törzstisztek (Irak) HM VP SZÁT MH ÖHP

KFOR-zászlóalj HM VP SZÁT MH ÖHP

Afganisztáni szerepvállalás HM VP SZÁT MH ÖHP

EUFOR-század HM VP SZÁT MH ÖHP

NRF-feladatok HM VP SZÁT MH ÖHP

Multilaterális együttmûködés HM VP SZÁT HM VPF

Kétoldalú kapcsolatok HM VP SZÁT HM NEF

MH KKH HM VP SZÁT HM HVKF h.

MH NKK HM VP SZÁT HM HVKF h.

MH NÖK HM VP SZÁT HM HVKF h.

MK ÁNK VPR HM VP SZÁT HM VPF

MK ÁEK KK HM VP SZÁT HM VPF

HM FLÜ nemzeti támogatás HM VTI SZÁT HM FLÜ

EU soros elnökségre való felkészülés HM VPSZÁT HM VPF
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Feladat megnevezése Szakmai felügyeletet gyakorló Keretgazda

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz HM VTI SZÁT HM FLÜ

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM VTI SZÁT HM KPÜ

Egyéb uniós befizetések HM VTI SZÁT HM KPÜ

AN-26-os pilóták kiadásai HM HVKF h. MH ÖHP

Gripen-pilóták pótlólagos képzés kiadása HM HVKF h. HM HKF

Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem osztható költsé-
gei

HM KBF HM FLÜ

Fegyverzet-ellenõrzés HM VP SZÁT MH MK

HM KEHH nemzetközi ellenõrzés HM VTI SZÁT HM KEHH

MH MK és MH ÖHP békemissziós ellenõrzési feladatai HM VTI SZÁT MH MK/ MH
ÖHP

HM KPÜ nemzetközi ellenõrzés HM VTI SZÁT HM KPÜ

Szakmai felügyeletet gyakorló szervezet: a keretgazda részére meghatározza a honvédelmi miniszter által kitûzött
politikai célok elérését szolgáló nemzetközi feladatokkal kapcsolatos prioritásokat, valamint a szakmai feladatok végre-
hajtásával kapcsolatos beszámolás módját és rendjét.

Keretgazda-szervezet: a keretek felhasználásának irányítását, a feladatokat megvalósító költségviselõ szervezetek
beszámoltatását, valamint a felügyeletet gyakorló szerv felé történõ szakmai beszámolást és nagybani költségelszámo-
lást végzi.

Rövidítés:

HM KBF: HM Kabinetfõnök

HM HVKF h: HM Honvéd Vezérkar vezérkarifõnök-helyettes

HM VTI SZÁT: HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

HM VP SZÁT: HM védelempolitikai szakállamtitkár

HM VPF: HM Védelempolitikai Fõosztály

HM NEF: Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály

HM SZF: Személyzeti Fõosztály

HM KTF: Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

HM HKF: Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály

HM FLÜ: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

HM KPÜ: HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

HM KEHH: HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal

MH ÖHP: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

MH MK: MH Mûveleti Központ
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6. melléklet a 8/2009. (I. 30.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS

A 2009. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezéséért, felhasználásáért és elszámolásáért felelõs
gazdálkodószervezetekrõl

Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Megnevezés Szakmailag illetékes szervezet

8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási elõ-
irányzatok - Lakástámogatás

HM Védelemgazdasági Fõosztály, HM Inf-
rastrukturális Ügynökség

8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási elõ-
irányzatok - Lakásépítés

HM Infrastrukturális Ügynökség

8 2 1 Válságkezelõ és békemûveletek keretében
felajánlott alegységek (NRF és Battle Gro-
up)

HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

8 2 3 1 Honvédszakszervezet (HOSZ)

HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

8 2 3 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
(HODOSZ)

8 2 3 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
(BEOSZ)

8 2 3 4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége
(CSÉSZ)

8 2 3 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

8 2 3 6 Egyéb társadalmi szervek támogatása

8 2 3 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör
(HTBK) Országos Szövetsége

8 2 3 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Or-
szágos Szövetsége

8 2 3 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövet-
sége (MEASZ)

8 2 3 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ
Szövetség (MHKHSZ)

8 2 3 12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör
(HTBK) Székesfehérvári Egyesülete

8 2 3 13 BHSE támogatása
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Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Megnevezés Szakmailag illetékes szervezet

8 2 3 14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövet-
sége

HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

8 2 3 15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége

8 2 3 16 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támo-
gatása

8 2 3 17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támo-
gatása

8 2 5 Közhasznú társaságok által ellátott állami
feladatok finanszírozása

HM Védelemgazdasági Fõosztály

8 2 15 Nemzetközi kártérítés HM Jogi Fõosztály

8 2 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházá-
si Programjához (NSIP)

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

8 2 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvez-
ményes nyugellátásának kiadásaihoz

HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

8 2 35 Egyéb uniós befizetések HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

8 2 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által el-
látott feladatok támogatása

HM Személyzeti Fõosztály

8 2 37 Honvéd Együttes Mûvészeti Nkft.
támogatása

HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

8 2 38 A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal össze-
függésben felmerült, a Magyar Államkincs-
tár által nyújtott szolgáltatások díjai

HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
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A honvédelmi miniszter
9/2009. (I. 30.) HM

utasítása
a honvédelmi tárca 2009. évi fõ feladatainak

és a 2010–2012. évi tevékenysége fõ irányainak
meghatározására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a honvédelmi tárca 2009. évi fõ
feladatainak és a 2010–2012. évi tevékenysége fõ irányai-
nak meghatározására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói
irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek-
re, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire.

2. §

A jelen utasításban kijelölt fõ irányok, feladatok, vala-
mint ezeknek a honvédelmi tárca 2009–2012 közötti idõ-
szakra vonatkozó rövid távú tervében rögzített költségve-
tési fedezettel támogatott részletes feladatai képezik az
utasítás hatálya alá tartozó szervezetek 2009. évi tevé-
kenységének alapját.

A honvédelmi tárca 2009. évi tevékenységének
fõ irányai és feladatai

3. §

(1) A 2009. évi tevékenység fõ irányait Magyarország
és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban:
NATO) fegyveres védelmébõl, az Európai Unió (a továb-
biakban: EU) biztonsági rendszerébõl, a nemzetközi vál-
ságkezelésben való részvételbõl, a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásához történõ hozzájárulásból, vala-
mint a békeidõben végzett honvédelmi tevékenységbõl
eredõ igazgatási, irányítási és vezetési, valamint az ezzel
összefüggõ katonai, illetve kormányzati és tárcaközi
együttmûködési, továbbá a Kormány programjában, a
honvédelemhez kapcsolódó további feladatok végrehajtá-
sa képezik.

(2) A honvédelmi tárca fõ feladatai a katonai képessé-
gek további bõvítésére, a haderõnemek párhuzamos fej-

lesztésére, a haderõ eszközeinek, felszerelésének moder-
nizálására, a szövetségesekkel történõ együttmûködés erõ-
sítésére, az újabb védelmi igények kielégítésére összpon-
tosulnak.

(3) Ennek keretében a 2009. évi tevékenység fõbb célki-
tûzései:

a) a tárcát érintõ védelmi feladatok végrehajtása, a nem-
zetközi válságkezelés feladataihoz, a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásához, a terrorizmus és az új típusú fe-
nyegetések elleni tevékenység katonai feladataihoz, vala-
mint a katasztrófaelhárításhoz való hozzájárulás teljesíté-
se;

b) a nemzeti és szövetségi követelményeknek egyaránt
megfelelõ, képesség és hálózat alapú hadviseléshez igazo-
dó haderõ kialakításának folytatása, a professzionális és
telepíthetõ jellegének további erõsítése, a stabilizált had-
erõstruktúra és irányítási-vezetési rendszer továbbfej-
lesztése;

c) a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányai-
ról szóló 51/2007. (VI. 6.) OGY határozatban, a 2015-ig
szóló MH Mûveleti Koncepcióban és a Nemzeti Katonai
Stratégiában foglaltak megvalósítása;

d) a védelmi igazgatás rendszerében folytatott honvé-
delmi felkészítés ágazati követelményeinek érvényesítése
a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló kormányzati
szabályozás alapján;

e) a tényleges állományú katonák jogállását rendkívüli
állapot és megelõzõ védelmi helyzet idején meghatározó
jogszabálytervezet kidolgozása;

f) a rendelkezésre álló erõforrások körültekintõ, meg-
alapozott tervezése, takarékos, hatékony felhasználása;

g) a NATO stratégiai légi szállítási képesség kialakítá-
sához kapcsolódó vállalásunk végrehajtásának folytatása;

h) a Magyar Köztársaság 2011. elsõ félévi EU-elnöksé-
gére történõ felkészülés tárgyidõszakra vonatkozó felada-
tainak végrehajtása, a tárcaszintû koordinációt szolgáló
szervezeti struktúra kiépítése;

i) az új szervezeti felépítésû honvéd egészségügyi rend-
szer, ezzel együtt a HM Állami Egészségügyi Központ
mûködési rendjének további erõsítése, fejlesztése;

j) a katonai oktatási-képzési-kiképzési rendszer fejlesz-
tése, az átalakított Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
mûködésének stabilizálása;

k) a haderõ társadalmi támogatottságának növelésére
irányuló külsõ, a haderõ-fejlesztési célkitûzések tárcán be-
lüli belsõ kommunikációs tevékenység hatékony végre-
hajtásának további biztosítása;

l) a technikai modernizáció, ezzel együtt a felhalmozó-
dott inkurrens anyagok és technikai eszközök kezelésének
(tárolás, értékesítés, megsemmisítés) folytatása;

m) a humánpolitikai irányelvekben megfogalmazott
célkitûzések, irányelvek érvényesítése, az állomány meg-
tartása, a hivatásos és szerzõdéses állomány szociális, élet-
és munkakörülményei jelenlegi színvonalának megtartása,
lehetõség szerinti javítása.
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Védelmi igazgatás

4. §

Honvédelmi vezetés-irányítás
(1) Tovább kell fejleszteni, erõsíteni a Magyar Honvéd-

ség (a továbbiakban: MH) irányítását, felsõ szintû vezeté-
sét, szervezeti és mûködési rendjét. Ennek érdekében vég-
re kell hajtani a külsõ és belsõ ellenõrzések, szervezet-
elemzések és a megszerzett tapasztalatok feldolgozására,
értékelésére alapozva a rendszer pontosítását, finomítását,
valamint a vonatkozó szabályozók szükség szerinti módo-
sítását.

(2) Folytatni kell a Honvédelmi Tanács és a Kormány
speciális mûködési feltételeinek biztosításával kapcsola-
tos ágazati feladatok végzését.

(3) Folytatni kell a NATO válságreagálási rendszerével
összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer kialakítá-
sát, az éves pontosítások tárcaközi koordinációját és bizto-
sítani kell az intézkedések alkalmazási feltételeit a NA-
TO/EU válságkezelési gyakorlatain.

(4) A Magyar Honvédség katonai szervezetei mûködé-
sének folyamatos biztosítása mellett eredményesen végre
kell hajtani a HM Honvéd Vezérkar fõnöki és az MH össz-
haderõnemi parancsnoki átadás-átvételt.

(5) Kiemelt területként kell kezelni az MH önkéntes tar-
talékos rendszere mûködési hatékonyságának növelését
szolgáló ágazati feladatok idõarányos, valamint a Kor-
mány döntéseinek megfelelõen az államháztartás haté-
kony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az
azokat megalapozó intézkedésekkel kapcsolatos 2009-re
áthúzódó, a honvédelmi tárcára háruló feladatok végrehaj-
tását.

(6) A tárca szintû létszámgazdálkodás keretében ki-
emelt figyelmet kell fordítani a vonatkozó elõírások aktua-
lizálására, a munkaköri jegyzékek, állománytáblák, létszá-
mok pontosítására, az Országgyûlés által engedélyezett
létszám- és állományarányok alakulásának nyomon köve-
tésére és elemzésére.

(7) A tárca feladatainak tervezése, meghatározása és ér-
tékelése terén kiemelt figyelmet kell fordítani a jogszabá-
lyokban és az állami irányítás egyéb eszközeiben megha-
tározott rendszeres és eseti beszámolási kötelezettségek
maradéktalan teljesítésére, a tárca szervezett, hatékony és
költségtakarékos tevékenységét biztosító megalapozott
tervek, feladatszabó dokumentumok idõbeni, pontos ki-
dolgozására, naprakészen tartására.

(8) A katasztrófavédelemmel, a honvédelmi katasztró-
favédelmi rendszerrel összefüggõ feladatok terén priori-
tásként kell kezelni a riasztási és mûködési feltételek, a ki-
jelölt szolgálatok, erõk feladatvégrehajtási képességének
biztosítását, a Kormányzati Koordinációs Bizottság tevé-
kenységével összefüggõ ágazati feladatok eredményes
végrehajtását.

(9) A NATO-, EU-, egyéb nemzetközi szerzõdésekbõl
fakadó feladatok, valamint a hazai válságkezelési gyakor-

latok végrehajtása során kiemelt cél a tervezés-szervezés
hatékonyságának, a feladatokban való részvétel szakmai
színvonalának emelése.

(10) Kiemelt figyelmet kell fordítani a honvédelmi tárca
felelõsségi körébe tartozó polgári veszélyhelyzeti tervezé-
si, kritikus infrastruktúravédelmi, terrorizmus elleni, vala-
mint a befogadó nemzeti támogatáshoz kapcsolódó felada-
tok elõkészítésére és végrehajtására, a RENEGADE tárca-
szintû feladatainak koordinálására.

(11) A 2008. évben bekövetkezett légi közlekedési bal-
esetek és az ellenõrzések tapasztalatai alapján nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani a napi mûködéssel és az alaprendel-
tetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtási feltételeinek
biztosítására.

(12) Az állami célú légi közlekedéssel kapcsolatos fel-
adatok terén kiemelt jelentõségû a légi közlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény (Lt.) végrehajtási rendeleteinek
módosítása, illetve kidolgozása, az új légügyi törvény – új
légi közlekedési stratégia alapján történõ – kidolgozásá-
ban való hatékony közremûködés, ennek során a honvé-
delmi érdekek maximális érvényesítése.

(13) Kiemelt figyelmet kell fordítani, továbbá az euró-
pai léptékû légtérszerkezet-korszerûsítési programok
(Single European Sky – SES, Functional Airspace Block
Central-Europe – FAB CE) megvalósítására vonatkozó
nemzetközi és hazai (tárcaközi) koordinációs és szabályo-
zási folyamatban való folyamatos és honvédelmi érdekér-
vényesítõ részvételre.

5. §

Humánpolitika, humánstratégia
(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a szakterületet meg-

határozó stratégiák, programok, irányelvek kidolgozására,
a munkakörökhöz kapcsolódó követelményrendszer fej-
lesztésére; továbbá az elõmeneteli rendszer hatékonyságá-
nak növelésére és szükséges korrekciójára.

(2) Fõ feladat a személyi állomány biztosításának a költ-
ség-, erõforrás- és eszközszükséglete tervezése, és ennek
idõhorizontja meghatározását lehetõvé tevõ tervezõrend-
szer mûködtetése.

(3) A toborzási rendszer és az MH megtartó képességé-
nek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok végzése so-
rán kiemelt feladat a katonai szervezetek részére szüksé-
ges humán erõforrás folyamatos biztosítását elõsegítõ MH
toborzási stratégia kidolgozása, összhangban a tárca
2017-ig szóló humánstratégiájával.

(4) A humánszolgáltatások terén kiemelt feladat a hu-
mánszolgálati rendszer létrehozása; a csapatpszichológiai
rendszer mûködési feltételeinek megteremtése; a családse-
gítõ szolgálat folyamatos, rendszerszintû mûködtetése; át-
fogó üdültetési koncepció kidolgozása; a regeneráló pi-
hentetés rendszerének újragondolása, egyszerûsítése; és az
MH kompenzációs rendszerének felülvizsgálata.
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(5) Az idõsebb generációkkal kapcsolatos feladatok
végzésének hatékonyabbá tétele érdekében kiemelt feladat
az MH idõsügyi stratégiai feladatainak idõarányos megha-
tározása, és megvalósítása.

(6) Kiemelt figyelmet kell fordítani a teljesítményérté-
kelési rendszer hatékonyabb mûködtetésére, az önértéke-
lés intézményének bevezetésére és az összesített értékelés
rendszerének kialakítására.

(7) A Tábori Lelkész Szolgálat szakfeladatai végrehaj-
tásán keresztül hatékonyan támogassa a honvédelmi tárca
eredményes mûködését.

6. §

Jogi és igazgatási feladatok, informatika és információ-
védelem

(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a jogi képviselet, az
ügyfélszolgálati tevékenység, a törvényességi felügyelet,
a nemzetközi jogi, katonai fegyelmi feladatok hatékony és
eredményes megvalósítására; a KGIR fegyelmi alrendszer
fejlesztésére; a vezetõi tevékenység jogi támogatására; az
ágazatot érintõ szabályozás monitoringjára, ehhez kapcso-
lódóan a szükséges elõterjesztések (kiemelten az ENSZ-
mûveletekkel összefüggésben elõkészítendõ alkotmány-
módosítás elõterjesztésére), belsõ szabályozók kidolgozá-
sára, azok érvényre juttatására.

(2) Fõ feladat az MH informatikai stratégia 2010–2013.
kialakítása; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben
(Ket.) foglaltak tárca szintû megvalósítása, az elektronikus
iratkezelés HM-ben történõ bevezetésének elõkészítése.
Az üzemelõ és fejlesztés alatt álló adatkezelõ rendszerek
biztonsága érdekében ki kell alakítani a szükséges mértékû
fizikai, személyi, dokumentum és komplex elektronikus
információvédelmi rendszabályokat, figyelembe véve a
NATO hálózatalapú képességek fejlesztési irányaiból
adódó szakmai követelményeket. A minõsített adatkezelés
érdekében folyamatosan biztosítani kell a NATO/EU Köz-
ponti Nyilvántartó és a NATO/NYEU Központi Rejtjelel-
osztó feladatkörök megvalósítását.

(3) Fokozott figyelemmel, folyamatosan végezni kell a
közérdekû adatok közzétételét és az adatigénylések teljesí-
tését.

7. §

Védelempolitikai feladatok
(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a megalapozott stra-

tégiai célok megfogalmazására, a védelmi stratégiai doku-
mentumok elõkészítésére, kidolgozására, pontosítására; a
nemzetközi válságkezelés védelempolitikai feladataiban
való hatékony és eredményes részvételre; a tárca hatékony
képviseletének biztosítására a nemzetközi szervezetekben,
különös tekintettel a különbözõ NATO- és EU-bizottsá-

gok, munkacsoportok tevékenységében, illetve rendezvé-
nyeken.

(2) A fegyverzet-ellenõrzéssel, bizalom- és biztonság-
erõsítéssel, és non-proliferációval kapcsolatos feladatok
keretében eleget kell tenni a Magyar Köztársaság által rati-
fikált szerzõdésekben, dokumentumokban és megállapo-
dásokban foglalt kötelezettségeknek. Különös figyelmet
kell fordítani a 2008. májusban tervezett katonai létesít-
mény és légibázis-látogatással kapcsolatos feladatok elõ-
készítésére és azok végrehajtására.

(3) Kiemelt figyelmet kell fordítani a regionális kezde-
ményezések feladataihoz, térségünk biztonságának erõsí-
téséhez való hozzájárulásainkra, különös tekintettel az
MLF alapdokumentumainak felülvizsgálatára, a magyar
felajánlás pontosítására 2009 folyamán, és a magyar–ro-
mán békefenntartó zászlóalj valós mûveleti alkalmazása
lehetõségének megvizsgálására.

(4) Kiemelt figyelmet kell fordítani a multilaterális
együttmûködés tervezésére, szervezésére, eredményes
megvalósítására, különösen a helikopterkezdeményezés-
re, a stratégiai légi szállítás képességre, a HM Katona-
egészségügyi Kiválósági Központ megalakítására,
NATO-pályázatunk pozitív elbírálása esetén a nemzeti te-
lepíthetõ híradóinformatikai modul (DCM) megalakításá-
ra, a szolnoki BTKK bázisán megalakítandó különleges
mûveleti kiképzõközpont feladataira, valamint a 2009
nyarától 2010 nyaráig tartó következõ magyar V4-es el-
nökség tárcaszintû feladatainak elõkészítésére, és az el-
nökségi tevékenység végrehajtására.

(5) Prioritásként kell kezelni a Magyar Köztársaság
2011. évi EU-elnökségre történõ felkészülésének ágazati
feladatait, és a tárcaszintû koordinációs szervezet kialakí-
tását.

8. §

Nemzetközi együttmûködés
(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzetközi kap-

csolatok elveinek alakítására, a kétoldalú kapcsolattartás
pontos tervezésére, szervezésére és eredményes megvaló-
sulására.

(2) A kétoldalú nemzetközi együttmûködések keretében
prioritást élvez a Koalíciós Támogatási Alap (Coalition
Support Fund, CSF-keret) felhasználásának nyomon kö-
vetése; az IMET (USA képzési segélyprogram) progra-
mok végrehajtásában való közremûködés; a NATO és EU
nemzetközi szerepvállalásaiban való magyar részvételhez
– kiemelten Afganisztán és a Balkán tekintetében – kap-
csolódó feladatok; a régión belüli együttmûködést,
NATO- és EU-integrációt erõsítõ és a Gripen harcászati
repülõk hadrendbe állítását támogató feladatok tervezése,
megvalósítása.

(3) A földrajzilag távolabbi térségek vonatkozásában
kiemelt jelentõségû az indiai, algériai és kínai kapcsolatok
erõsítése, elmélyítése.
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(4) A katonadiplomáciai tevékenység keretében folytat-
ni kell a katonadiplomáciai képviseleti rendszer átalakítá-
sát. A fõ hangsúlyt Magyarország szövetségesi feladatai és
EU-tagságából adódó külföldi szerepvállalásai érdekében
tett erõfeszítései, kialakított különleges képességei, továb-
bá a haderõreform eredményeinek képviseletére kell he-
lyezni.

9. §

Védelmi tervezés
(1) A védelmi tervezés területén fõ feladatként kell ke-

zelni a tárca védelmi tervezõrendszere (TVTR) eredmé-
nyes mûködésének biztosítását, hatékonyságának növelé-
sét, az ehhez kapcsolódó szabályozás pontosítását. Ennek
keretében kiemelt jelentõségû a védelmi tervezést támo-
gató informatikai rendszer kialakításának elõkészítése.

(2) A TVTR keretében a tárgyidõszakban kidolgozandó
terveket szakmai megalapozottsággal, a jogszabályi, nem-
zeti és nemzetközi kötelezettségek teljesítésének prioritá-
sával, a költséghatékonyság és költségtakarékosság szem-
pontjaira figyelemmel kell kidolgozni.

(3) Kiemelt figyelmet kell fordítani a TVTR keretében
készülõ okmányok elemzésére, az elemzés eredményeinek
és a tapasztalatoknak a rendszerbe történõ visszacsatolásá-
ra; a NATO és az EU tervezési feladataihoz kapcsolódó ál-
láspontok, okmányok megalapozott kidolgozására, kér-
dõívek kitöltésére, rendezvények eredményes lebonyo-
lítására.

10. §

Haderõtervezés és -szervezés
(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a NATO Védelmi

Tervezési Ciklusának, illetve a Védelmi Áttekintési Cik-
lus keretében végzendõ tárgyidõszaki tervezési feladatok
megalapozott, magas színvonalon történõ végrehajtására.

(2) Fõ feladat a szükséges és elégséges képességek meg-
határozási módszerének kidolgozása, az MH összesített
képességigényének meghatározása, a megalapozott képes-
ségfejlesztési javaslatok, elgondolások, projektek, tervek
elkészítése, azok megvalósulásának monitoringja.

(3) A szervezeti korszerûsítés, létszámgazdálkodás,
szervezetelemzések tapasztalatai alapján végre kell hajtani
az esetlegesen szükségessé váló korrekciókat, pontosítani
kell a kapcsolódó okmányokat. Kiemelten kell kezelni a
meghatározott ambíciószint elérésével, a NATO stratégiai
légi szállítási (C-17) képessége megvalósításával, a HM
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ megalakításá-
val, a MIG-29 harcászati repülõk hadrendbõl történõ kivo-
násával, és a GRIPEN harcászati repülõk hadrendbe állítá-
sával, valamint a 3D radarállomás rendszerbe állításával
kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok végrehajtását.

(4) Kiemelt figyelmet kell fordítani a NATO/EU egysé-
gesítési – különösen a hatályos – dokumentumok feldolgo-
zására, a bevezetett dokumentumok megvalósulásának
monitoringjára, a nemzeti doktrinális irodalom kidolgozá-
sának tervezésére, végrehajtására.

11. §

Hadmûvelet, kiképzés
(1) Prioritásként kell kezelni az ország védelmi tervei-

nek (tervkomplexum) felülvizsgálatát, átdolgozását, pon-
tosítását, a háborús hadrend, a haderõ megalakítási, alkal-
mazási terveinek kidolgozását, a befogadó nemzeti támo-
gatás katonai feladatai pontosítását, tervezését.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani az MH készenléte
fenntartása és fokozása rendszerének átdolgozására, mû-
ködtetésére, a vonatkozó szabályozás felülvizsgálatára,
szükség szerinti módosítására; az MH teljes készenlétbe
helyezése tervének, valamint a védelmi terv készenléti vo-
natkozású okmányainak átdolgozására; az MH készenlét-
fokozás információs rendszere (MH KEFIR) kidolgozásá-
ra, bevezetésére.

(3) Meghatározó jelentõségû a fegyvernemek és szak-
csapatok alkalmazási, valamint a végrehajtás szakmai ér-
tékelési követelményeinek és rendjének kidolgozása, a ta-
pasztalatok feldolgozása, a fegyvernemek, szakcsapatok
fejlesztési irányainak pontosítása, meghatározása; a
2008-ban a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancs-
nokságnál végrehajtott ellenõrzés által feltárt, az alapren-
deltetést befolyásoló hiányosságok felszámolása.

(4) A kiképzés terén kiemelt figyelmet kell fordítani a
hazai és nemzetközi gyakorlatok, rendezvények megala-
pozott tervezésére, különös tekintettel a külföldi alkalma-
zásra felajánlott, tervezett alegységek, készenléti alegysé-
gek felkészítésére, a tapasztalatok feldolgozására; a meg-
alapozott tiszti, tiszthelyettesi képzési igények, követel-
mények tervezésére, megfogalmazására.

(5) Kiemelt jelentõségû feladat az MH híradó és infor-
matikai eszközeire vonatkozó frekvenciaellátási igények
meghatározása, biztosítása.

(6) Az õrzés-védelmi feladatok terén a fõ figyelmet a
hatékonyság növelésére, az õrzés-védelmi technikai rend-
szerek fejlesztésére és ezzel, illetve a feleslegessé nyilvá-
nított ingatlanok vagyonkezelési jogának mielõbbi átadá-
sával az élõerõs õrzés-védelmi szükségletek csökkenté-
sére kell fordítani.

12. §

Katonai személyzeti feladatok
(1) A katonai személyzeti feladatok terén a fõ figyelmet

az állomány megtartására, minõségi mutatóinak javítására,
a békehiány felszámolására; a munkaügyi kapcsolatok
fenntartására; a teljesítményértékeléssel, minõsítéssel
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kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtására; a telje-
sítményértékelési rendszer korszerûsítésére; a NATO, EU
és nemzeti beosztásokba tervezett állomány magas színvo-
nalú felkészítésére kell összpontosítani.

(2) Prioritást élvez a felajánlott képességek területén je-
lentkezõ hiányok pótlása, a szövetségi kötelezettség alá
tartozó beosztásokat betöltõ állomány át-, tovább- és nyel-
vi képzése, a külszolgálati beosztások váltásának, vala-
mint a 2011. év elsõ félévi magyar EU soros elnökségi fel-
adatot ellátó állomány kiválasztása, képzése, biztosítása.

(3) Kiemelt figyelmet kell fordítani a megalapozott és
hatékony oktatás- és képzéstervezésre, -szabályozásra,
-felügyeletre, a tárca következetes és eredményes képvise-
letére; az elõmeneteli rend mûködtetésére; a hatékony to-
borzás, érdekvédelem, rekonverzió, katonai igazgatás
megvalósulására.

(4) Meg kell õrizni a képességet a haderõ békétõl eltérõ
idõszakban jelentkezõ személyi szükségletének biztosítá-
sára, a hadkötelezettség bevezetésébõl adódó hadkiegészí-
tési feladatok végrehajtására.

13. §

Kommunikáció, tudomány, kultúra, sport
(1) Fõ feladatként kell kezelni a Magyar Honvédség tár-

sadalmi elismertségének fenntartását, lehetõség szerinti
további javítását; a toborzás és megtartás támogatását; az
eredményes külsõ és belsõ információáramlás biztosítását,
ennek érdekében a különbözõ kommunikációs, médiaesz-
közök, módszerek hatékony alkalmazását. A kommuniká-
ciós és médiakampányok, valamint a nyilvánossági prog-
ramok szervezésénél elsõdleges cél az 5 éves önkéntes
haderõ és a 10 éves NATO-tagság bemutatása, ezek által a
lakossági bizalom erõsítése, a nemzetközi szerepvállalá-
sok szükségességének megértetése, a védelmi feladatok si-
keres végrehajtásához nélkülözhetetlen, kedvezõ társadal-
mi környezet biztosítása.

(2) Kiemelt jelentõségû az eredményes szociális érdek-
védelem, társadalmi kapcsolatok, kegyeleti tevékenység,
esélyegyenlõség, rekreáció, sporttámogatás, mûvelõdés,
tudományos tevékenység, hagyományápolás, pályázati te-
vékenység megvalósítása.

14. §

Vagyongazdálkodás és vagyonfelügyelet
(1) A gazdálkodásszabályozás terén kiemelt figyelmet

kell fordítani a tárca gazdálkodási modelljének kialakítá-
sára, az intézményi szintû gazdálkodás felsõszintû szabá-
lyozásához szükséges jogszabályok korrekciójára, a költ-
séghatékonyság megvalósulására.

(2) A lakásgazdálkodás keretében kiemelten kell kezel-
ni a HM lakáspolitikai és gazdálkodási koncepció célkitû-
zéseinek megvalósítását, a lakáspolitika harmonizációját a

kormányzati és tárca szintû változásokhoz, az új tárca
szintû lakhatási támogatási jogi szabályozás megalkotását,
valamint a magántõkén alapuló bérlakásellátás mûködte-
tésének elõkészítését és indítását.

(3) A társaságfelügyelet keretében kiemelt figyelmet
kell fordítani a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsola-
tos feladatok megalapozott végrehajtására, az adatszolgál-
tatási, beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítésére,
a honvédelmi, honvédségi érdekek érvényesülésére, a tár-
ca alapításával mûködõ közhasznú társaságok nonprofit
gazdasági társasággá történõ átalakítására.

(4) Az erdõgazdálkodás felügyelete keretében kiemelt
figyelmet kell fordítani az államigazgatási (szakhatósági)
tevékenység, az erdõtervezés, vagyonkezelés hatékony
végzésére, a HM Erdõgazdaság Zrt.-k magas színvonalú
mûködésére, a honvédelmi, honvédségi érdekek érvénye-
sülésére.

(5) Az ingó- és ingatlanvagyon-kezelés keretében ki-
emelt figyelmet kell fordítani a tárca szintû tervezési, adat-
szolgáltatási, koordinációs, a vagyonhasznosítási, -keze-
lési eljárási rendre vonatkozó szabályozásokban elõírt fel-
adatok végrehajtására, az ingó vagyon térítésmentes átadá-
sával, átvételével, rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
tevékenység elõírások szerinti – a tárca érdekeit érvénye-
sítõ – végzésére.

(6) Az inkurrenciakezelés keretében kiemelt figyelmet
kell fordítani a felesleggé minõsítés és hasznosítás folya-
matának – a honvédelmi érdekeket mindenkor érvényesítõ
– hatékony végzésére, a nyilvántartás pontosságára.

A. A védelem központi feladatai

15. §

A honvédelmi felkészítés terén kiemelt figyelmet kell
fordítani a nemzeti biztonsági stratégián és – elfogadása
esetén – a nemzeti katonai stratégián alapuló országvéde-
lem feladataira vonatkozó elgondolás, illetve a kapcsolódó
intézkedések tervezeteinek kidolgozására, a védelmi igaz-
gatás központi és területi, illetve helyi szintjeire kiterjedõ
felkészítési feladatokra; a nemzetgazdaság békétõl eltérõ
idõszaki mûködési követelményeinek, a honvédelmi tárca
megalapozott minõsített idõszaki igényeinek meghatáro-
zására; a befogadó nemzeti támogatással és a válságkeze-
lés-igazgatással kapcsolatos feladatok végzésére.

16. §

Pénzügy és számvitel
(1) A tárca gazdálkodásának biztosítania kell a haderõ

békeidõszaki mûködtetését; a haderõ-fejlesztési célkitûzé-
sek megvalósítását, a szervezetek mûködõképességét, a
személyi állomány élet- és munkakörülményei színvona-
lának megtartását, lehetõség szerinti javítását, a haderõké-
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pesség fejlesztése, a modernizáció, az erõkoncentráció és a
rendelkezésre álló erõforrások szerves egységének, össz-
hangjának megteremtését. Kiemelt figyelmet kell fordítani
a HM KGIR 2010. december 31-ig tervezett verzióváltásá-
nak idõarányos feladataira.

(2) Meg kell szervezni a fejezet költségvetési gazdálko-
dását, össze kell állítani a fejezeti szintû költségvetési ter-
vet és beszámolót. Következetesen képviselni kell a feje-
zet költségvetési érdekeit.

(3) Elõ kell készíteni, majd jóváhagyást követõen vissza
kell igazolni az intézményi (elemi) költségvetési terveket,
azok módosításait, az elõirányzat-maradványokat. Végez-
ni kell a jóváhagyott költségvetések évközi elõirányzati és
kincstári, valamint a miniszteri és egyéb tartalékok kezelé-
sét, végre kell hajtani a fejezetszintû finanszírozási felada-
tokat.

(4) Végre kell hajtani a HM fejezet számviteli rendjének
kialakításával és felügyeletével, a fejezet szintû számszaki
és szöveges költségvetési beszámolók és mérlegjelentések
összeállításával, értékelõ-elemzõ jelentések készítésével
összefüggõ feladatokat.

(5) Az illetménygazdálkodás 2009. évi feladatainak
végrehajtása keretében:

a) kezelni kell a magasabb parancsnoki jutalom, kato-
nai, illetve külsõ (polgári) megbízási díj, központi illet-
ményelõleg, magasabb parancsnoki segély, családalapítási
támogatás kereteket, valamint az állandó fõfoglalkozású,
idõszaki és részfoglalkozású béralap terhére foglalkozta-
tott közalkalmazottak személyi juttatásaival összefüggõ
kereteket;

b) elõ kell készíteni a nyugdíjjal, az illetménnyel és a
személyi állomány egyéb járandóságaival kapcsolatos
döntéseket, a döntések függvényében végre kell hajtani a
feladatokat;

c) elõterjesztést kell kidolgozni a 2010. évi illetmény-
fejlesztési keretek felhasználására.

(6) Kiemelt figyelmet kell fordítani a HM tárca FEU-
VE-rendszere kialakítására, mûködtetésére, fejlesztésére,
koordinációjára, ellenõrzésére, és a vonatkozó szabályo-
zók kidolgozására.

17. §

A központi egészségügyi biztosítás keretében kiemelt
figyelmet kell fordítani: az igényjogosult és területi ellátá-
si kötelezett állomány alap,- járó- és fekvõbeteg-ellátásá-
nak folyamatos és magas színvonalú biztosítására; a
missziók egészségügyi felkészítésére és megelõzõ egész-
ségügyi ellátására; a NATO haderõ-fejlesztési egészség-
ügyi célkitûzések területén vállalt kötelezettségek terv
szerinti végrehajtására; a kijelölt készenléti erõk alkalmaz-
hatóságának biztosítására; a katonaorvos-hiányok kezelé-
sére; a drogprevenciós stratégia megvalósítására; valamint
az MH KFOR Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium mû-

ködtetésére és a Mobil Biológiai Laboratórium Komple-
xum képesség bõvítésére.

18. §

Termelõi logisztikai támogatás

(1) A harcvezetési rendszerek programcsoport feladata-
inak végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani: a
felajánlott erõk híradó és informatikai képességének meg-
teremtésére, az állandó telepítésû híradó- és informatikai
hálózatok szükség szerinti módosítására, az alközponti
híradó- és informatikai hálózatok átalakítására; a C-17-es
képesség magyarországi telepítésével kapcsolatos felada-
tokra; a Gripen harcászati repülõgépek mûveleti képessé-
gének eléréséhez szükséges beszerzések folytatására; a
NATO egységes légvédelmi rendszerében mûködtetett ra-
darok hadrafoghatóságára, a radar- és rakétatechnikai esz-
közök beszerzésével és rendszerbe állításával kapcsolatos
tevékenység végzésére.

(2) A megsemmisítési rendszerek programcsoport vo-
natkozásában kiemelt feladat: a GRIPEN harcászati repü-
lõgépek fegyverzettechnikai eszközei beszerzésének foly-
tatása, a fedélzeti fegyverrendszerek rendszeresítési felté-
teleinek megteremtése; a MEDEVAC- és a kutató-mentõ
feladatra kijelölt helikopterek hadrafoghatóságának bizto-
sítása; a repülõ eszközök maximális üzemképességi szint-
je fenntartásának és a lerepülhetõ maximális repülési idõ
biztosítása; a gépjármû-beszerzési program (GBP) szakági
képességei kialakításával, valamint a BTR-típusú harcjár-
mûvek modernizálásával kapcsolatos feladatok végzése.

(3) A túlélést biztosító rendszerek programcsoport vo-
natkozásában fokozott figyelmet kell fordítani: a NA-
TO-felajánlásokhoz kapcsolódó víztisztító és hídépítõ ké-
pesség fenntartására; a repülõterek NATO-elõírásoknak
megfelelõ fejlesztési feladatainak végrehajtására; a mû-
szaki, kiképzéstechnikai eszközök, multimédiás oktatóbe-
rendezések katonai szervezetek részére történõ biztosítá-
sára; a vegyi és tûzvédelmi technikai eszközök mûködõké-
pességének folyamatos fenntartására; az újonnan beszer-
zett optikai és helymeghatározó rendszerek szakanyagai-
nak rendszerbe állítására; a feleslegessé vált veszélyes
anyagok ártalmatlanítására, illetve a radioaktív anyagok
végleges elhelyezésével kapcsolatos feladatokra.

(4) Az ellátást biztosító rendszerek programcsoport te-
kintetében prioritásként kell kezelni: a ruházattal történõ
ellátással, az alapfelszerelés bõvítésével, a sivatagi és tró-
pusi öltözetbõl az MH tartalék készletének kialakításával,
a hivatásos állomány új köznapi ruházattal történõ ellátá-
sával, a katonai szervezetek raktári készletének feltöltésé-
vel; az MH személyi állománya élelmezési ellátása szak-
technikai feltételeinek javításával; valamint az MH szer-
vezetei üzemanyag-ellátásával, szaklétesítményeinek mû-
ködtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását.
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(5) A közlekedést biztosító rendszerek programcsoport
feladatai végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni: a stratégiai légi és tengeri szállítás keretében megvaló-
suló szállítási kapacitások biztosítására, a haderõ-fejlesz-
tési, -kiképzési és -ellátási tevékenységhez kapcsolódó
közlekedési támogatási feltételek javítására, az MH és a
missziók közlekedési szakanyaggal történõ ellátására, az
MH rakodó- és anyagmozgató képességének korszerûsíté-
sére.

(6) A központi (termelõi) logisztikai tevékenység ellátá-
sa során fokozott figyelmet kell fordítani: az éves logiszti-
kai beszerzési terv elkészítésére; a 2009. évi K+F tervben
szereplõ katonai mûszaki fejlesztések végrehajtására; a
katonai szabványosítással és egységesítéssel, rendszerta-
núsítással és termékkodifikációval kapcsolatos feladatok,
valamint a (köz)beszerzési tevékenység, és az ahhoz kap-
csolódó vám- és határforgalmi feladatok jogszabályok
szerinti végrehajtására.

19. §

Központi ingatlanbiztosítás és infrastrukturális ellátás
(1) Alapelv, hogy állami tulajdonban és a tárca vagyon-

kezelésében csak a haderõ mûködéséhez és fejlesztéséhez
feltétlenül szükséges ingatlanállomány maradjon. A hon-
védelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanok vagyon-
kezelési jogának átadásával, értékesítésének elõkészítésé-
vel csökkenteni kell az állagmegóvásra és az élõerõs õr-
zés-védelemre fordítandó költségeket.

(2) Folyamatosan biztosítani kell a tárca vagyonkezelé-
sében lévõ üres vagy használaton kívüli ingatlanállomány
birtokvédelmét, meg kell akadályozni azok elbirtoklását,
jogosulatlan használatát, illetve az illegális kommunális és
veszélyes hulladék lerakását.

(3) A rendelkezésre álló költségvetési keretek között
folytatni kell a laktanyarekonstrukciós programot. A prog-
ram végrehajtása elsõsorban az önkéntes haderõ mûködé-
séhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítására, a
szolgálati körülmények, a szerzõdéses állomány élet- és
munkakörülményeinek, elhelyezési feltételeinek javítá-
sára, illetve a honvédségi ingatlanok állagának megõrzé-
sére irányuljon.

(4) El kell készíteni a következõ 10 éves idõszakra a
HM-vagyonkezelésû katonai és lakóingatlanok fejlesztési
programját.

(5) Kiemelt feladatként folytatni kell a C-17-es szállító
repülõgépek hazai állomásoztatása infrastrukturális felté-
teleinek megteremtése érdekében a nemzeti felelõsségi
körbe tartozó beruházási és felújítási feladatok végrehajtá-
sát.

(6) Biztosítani kell a Magyar Honvédség csapatainak
mûködéséhez szükséges katonai ingatlanokat, az elhelye-
zési feltételek biztosítására csak a HM vagyonkezelésû in-
gatlanok igénybevételével kerülhet sor. Szállóférõhelyek
bérlésére csak azon helyõrségekben, településeken kerül-

het sor, ahol a tárca nem rendelkezik a szükséges számú
HM-vagyonkezelésû szállóférõhellyel. A rendelkezésre
álló költségvetési források keretei között biztosítani kell a
haditechnikai fejlesztésekhez kapcsolódó infrastrukturális
igények kielégítését.

(7) A rendelkezésre álló erõforrások optimális felhasz-
nálásával továbbra is fenn kell tartani a többpólusú lakha-
tás támogatási rendszert. Racionalizáltan folytatni kell az
állami tulajdonú, HM vagyonkezelési jogú lakóingatlanok
elidegenítését.

(8) A rendelkezésre bocsátott költségvetési elõirányza-
tokból továbbra is vásárolt szolgáltatásként kell biztosítani
a katonai objektumok üzemeltetését és fenntartását, figye-
lemmel a költséghatékonysági szempontokra.

(9) Kiemelt feladatként kell kezelni a HM Állami
Egészségügyi Központ aktív betegellátó tevékenysége egy
telephelyre történõ átköltöztetésének elõkészítését, a beru-
házási program összeállítását.

(10) A természet- és környezetvédelmi szakterületen a
honvédelmi célú ingatlanok használata, a katonai tevé-
kenységek tervezése és végrehajtása során érvényre kell
juttatni a NATO és EU Környezet- és Természetvédelmi
Követelményrendszert, valamint a nemzeti környezetpoli-
tikában megfogalmazott elveket.

20. §

Központi ellenõrzési, hatósági és szakhatósági felada-
tok

(1) Az államháztartási belsõ ellenõrzés tekintetében ki-
emelt figyelmet kell fordítani a kockázatelemzési módsze-
rek megfelelõ alkalmazására, a gazdaságosság, hatékony-
ság és eredményesség javítását célzó javaslatokra, illetve
azok realizálására.

(2) A fejezetszintû komplex ellenõrzés tekintetében ki-
emelt figyelmet kell fordítani az érintett szervezetekre há-
ruló feladatok végrehajtásának és a mûködõképesség el-
érésének ellenõrzésére, valamint az ellenõrzött idõszak ta-
pasztatainak megismerésére, feldolgozására, hasznosítá-
sára.

(3) A hatósági feladatok végzése terén elsõdleges prio-
ritást kell biztosítani a honvédelmi beruházások gyors,
szakszerû, jogszerû és minõségi megvalósításának, figye-
lemmel a honvédelem érdekeinek érvényesítésére is.

(4) Meg kell kezdeni a munkabiztonsági és munka-
egészségügyi hatóságok új típusú együttmûködési rend-
szerének kialakítását.

(5) A veszélyes katonai objektumok tekintetében a ve-
szélyekkel arányos biztonsági rendszer létrehozásával
meg kell elõzni a súlyos balesetek bekövetkezését, biztosí-
tani kell az esetleges káros hatások csökkentését.

(6) A hatósági ellenõrzések végrehajtásával elõ kell se-
gíteni a szolgálati és munkakörülmények javítását. A mun-
kavédelmi hatósági ellenõrzések hatékonyságának növe-
lésével el kell érni a veszélyes, fokozottan veszélyes mun-
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kakörökben foglalkoztatott állomány egészségét és biz-
tonságát veszélyeztetõ kóroki tényezõk hatásainak csök-
kentését, kiküszöbölését.

B. Védelmi képességek fejlesztése

21. §

Fejlesztési programok
(1) A humán programok keretében kiemelt figyelmet

kell fordítani: a HM KGIR HRMS (Humán-bér) rendszer
érdekvédelmi moduljának fejlesztésére; a honvédségi
nyugdíjasok önkéntes adatszolgáltatás alapján történõ
nyilvántartására; az elektronikus ügyintézési feladatokra
történõ felkészülésre; a tárca gondoskodási körébe tarto-
zók részére nyújtott szolgáltatások hatékonyságának átte-
kintése, javítása érdekében új szolgáltatási formák kidol-
gozására.

(2) A hadfelszerelés-fejlesztési programok vonatkozá-
sában kiemelt figyelmet kell fordítani: a harcászatirepülõ-
gép-váltással, a háromdimenziós radartelepítéssel, a szál-
lító és harci helikopterek hadrafoghatóságának biztosítá-
sán felül a MI-17 típusú helikopter korszerûsítésével, az
AN-26 típusú repülõgép modernizációjával, a LINK-16
program folytatásával; a páncélos és gépjármû-technikai
program keretében megvalósuló BTR-harcjármûvek kor-
szerûsítésével, a gépjármû-beszerzési program idõarányos
feladatai végrehajtásával, a haditechnikai konténer prog-
ram megvalósításával, az áramforrás aggregátorok, motor-
kerékpárok, pótkocsik, valamint a fegyverzettechnikai
programok keretében tervezett eszközök beszerzésével
kapcsolatos feladatok végzésére.

(3) A híradó és informatikai képesség fejlesztése során
kiemelt figyelmet kell fordítani: az RH- és URH-rádió,
egyéb szaktechnikaieszköz-beszerzések eredményes lebo-
nyolítására; a tábori C2 vezetésirányítási, informatikai ké-
pesség, információvédelem megteremtésére; az egységes
állandó híradó- és informatikai rendszer kialakításával,
fejlesztésével, biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos
feladatok végzésére; az MH egységes elektronikus adatke-
zelõ rendszere biztonságának korszerûsítésére; az állandó
híradási és informatikai rendszer biztonságával kapcsola-
tos feladatok végrehajtására.

(4) A további hadfelszerelési programok tekintetében
kiemelt feladat: a pilóta nélküli felderítõ repülõgépek; az
általános mûszaki, az életképesség megóvását célzó mû-
szaki és mozgástámogató eszközök, a tûzszerészeszközök;
az ABV-mentesítõ és RIÉR-eszközök; az anyagmozgatási
és szállítóeszközök beszerzése; továbbá az új mozgásaka-
dályozó eszközök beszerzésének elõkészítése; az MH öl-
tözeti rendje hosszú távú fejlesztése, a tábori élelmezési,
valamint üzemanyag-ellátás feltételeinek kialakítása; az
MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõ Bázis központi üzem-
anyag-feltöltõ rendszerének felújítása; az új típusú térké-
pészeti szakanyagellátó konténer kialakítása; a MILES-,

MARCUS-rendszerek és a kiképzési létesítmények to-
vábbfejlesztése; a C-17 program megvalósítása, valamint
a MANS 2010+ programhoz kapcsolódó feladatok
végrehajtása.

(5) A NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP)
keretében folytatni kell a háromdimenziós radar beszerzé-
sével kapcsolatos képességcsomagokba foglalt feladatok
végrehajtását, meg kell kezdeni a NATINADS integrált
légvédelmi rendszer föld-levegõ-föld híradórendszerének
telepítését.

C. Védelmi képességek fenntartása

22. §

Fogyasztói logisztikai támogatás
(1) Prioritást kell biztosítani a külföldi békemissziós

feladatokban részt vevõ katonai szervezetek alkalmazása,
valamint, a NATO Reagáló Erõk (NRF) váltásaiba felaján-
lott alegységek mindenoldalú biztosítása, feladatellátása
színvonalának fenntartására, további emelésére.

(2) Növelni kell a felajánlott kötelékek logisztikai ön-
fenntartási képességeinek és a változó hadszíntéri körül-
ményekhez való alkalmazkodás feltételrendszerének mi-
nõségét. Fenn kell tartani és fejleszteni kell a nemzeti tá-
mogató képességet biztosító katonai szervezet kapacitásá-
ban meglévõ képességeket.

23. §

A híradó és informatikai biztosítás keretében elsõdleges
prioritással kell kezelni: a telepíthetõ tábori híradóinfor-
matikai rendszer program keretében elõirányzott feladatok
végrehajtását; a hálózat alapú hadviselés követelményei-
nek érvényre jutását; az állandó híradó- és informatikai
rendszerek program keretén belül megvalósítandó felada-
tokat; az MH egységes elektronikus adatkezelõ rendszere
biztonságának korszerûsítését; az Egységes Kormányzati
Gerinchálózathoz történõ csatlakozás technikai feltételei-
nek megvalósítását; az MH integrált hangadat-átviteli
rendszerének kialakítását; az MH egységes informatikai
rendszere, valamint az ahhoz kapcsolódó elektronikus biz-
tonsági szolgáltatások, továbbá a nemzeti minõsített háló-
zati szolgáltatásokat nyújtó MH védett vezetési irányítási
rendszer megvalósítását.

24. §

Geoinformációs támogatás
(1) Kiemelt figyelmet kell fordítani a geoinformációs

támogatás doktrínájának elkészítésére; a katonaföldrajzi
kiadványok (atlaszok, leírások, jegyzetek) készítésére
a HM, MH számára fontos válságterületekrõl; az Euro
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Regional Map adatbázis karbantartására, fejlesztésére;
a Katonai Meteorológiai Központ, a katonai repülõterek,
meteorológiai csoportok szaktevékenységére.

(2) A szabályzatkiadás területén kiemelt figyelmet kell
fordítani a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok
éves kiadási tervében szereplõ feladatok végrehajtására.

25. §

Katonai információszerzés, -feldolgozás és -értékelés
(1) Az ország katonai biztonságának fokozása, valamint

a béketámogató és válságkezelõ mûveletek harcásza-
ti-hadmûveleti felderítõ támogatása érdekében fokozott fi-
gyelmet kell fordítani az ország ellen irányuló, biztonságát
közvetlenül fenyegetõ folyamatok és törekvések idõbeni
felfedésére, az ország biztonságát veszélyeztetõ jelensé-
gek, a felderítendõ országok katonapolitikájában, hadá-
szati, hadmûveleti és harcászati elveiben, haderejében,
azok harceszközeiben, diszlokációjában és vezetésében
tervezett változások elõrejelzésére.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá az új típusú
kihívások megjelenési formáinak felderítésére, valamint a
transznacionális fenyegetések folyamatos elemzésére, a
Magyar Honvédség biztonságát veszélyeztetõ nemzetközi
terrorizmusra vonatkozó információk megszerzésére, ha-
tékony felhasználására, a válságkörzetekben települt ma-
gyar kontingensek felderítõ információkkal történõ ellátá-
sára, és a kihelyezett felderítõ erõk tevékenységének szak-
mai irányítására, a két- és többoldalú nemzetközi együtt-
mûködés keretében folytatandó információcsere növelésé-
re és a rádióelektronikai felderítõ rendszer korszerûsítésé-
re.

D. A haderõ felkészítése, kiképzése

26. §

Oktatás, képzés
(1) A katonai felsõfokú szakképzés és továbbképzés ke-

retében kiemelt jelentõségû a haderõ-fejlesztési és a szö-
vetségi feladatok igényeinek megfelelõ, gyakorlatorien-
tált, modern képzési rendszer mûködtetése, a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem szervezeti és oktatási fejlesz-
tése, a követelmények következetes megfogalmazásával a
tiszti felkészítés katonai-szakmai jellegének erõsítése.

(2) A katonai középfokú szakképzés keretében kiemelt
figyelmet kell fordítani a lövész, mûszaki, tüzér, légi veze-
tési és radar, repülõ, és légvédelmi rakéta szak tiszthelyet-
tes képzési rendjének felülvizsgálatára, a Fejlesztési Terv
Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Programjához kap-
csolódva a tiszthelyettes szakképzési rendszer korszerûsí-
tésére, a katonai szakképzés anyagi-technikai feltételrend-
szerének további javítására.

27. §

Felkészítés, kiképzés
(1) Az egyéni és kötelékfelkészítés, kiképzés keretében

prioritást kell biztosítani a nemzetközi kötelezettségeink,
felajánlásaink alapján alkalmazásra tervezett, a fegyveres
és a légi kutató-mentõ készenléti szolgálatot ellátó kötelé-
kek felkészítésére, összekovácsolására, jártasságának
szinten tartására.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani az új képességek ki-
alakításához, új haditechnikai eszközök hadrendbe állítá-
sához kapcsolódó képzések és kiképzések végrehajtására,
a terrorizmus és az emberkereskedelem elleni harcra törté-
nõ differenciált, illetve a katasztrófavédelemre történõ
speciális felkészítésre, valamint az újonnan bekerülõ állo-
mány alapkiképzésének és szakkiképzésének végrehajtá-
sára.

(3) Megkülönböztetett jelentõséggel kell kezelni a hazai
és külföldi kiképzési rendezvények, gyakorlatok eredmé-
nyes végrehajtását, értékelését, a tapasztalatok feldolgozá-
sát és visszacsatolását a felkészítés rendszerébe.

E. Nemzetközi katonai tevékenységek

28. §

Nemzetközi szerepvállalás, katonai segítségnyújtás,
részvétel válságkezelõ és béketámogató tevékenységek-
ben

(1) Az ENSZ, EBESZ és más nemzetközi szervezetek
által irányított mûveletekben való részvételünket minimá-
lisan a 2008. évi színvonalon fenn kell tartani.

(2) Kiemelt figyelmet kell fordítani: a válságkezelõ és
béketámogató mûveletekben közremûködõ nemzetközi
szervezetekkel, a részt vevõ nemzetek állami és katonai
szervezeteivel történõ kapcsolattartásra; a mûveletek mo-
nitoringjára, az MH mûveleti tapasztalatfeldolgozó rend-
szere és az ahhoz kapcsolódó számítógépes adatbázisrend-
szer kialakítására; a civil–katonai kapcsolatok hatékony
megvalósítására; a mûveletekben részt vevõ alegységek,
kontingensek támogatására, felkészítésére, kiképzésére,
alkalmazási készenlétének biztosítására, váltásának elõké-
szítésére, végrehajtására, mûveleti területre történõ telepí-
tésére, valamint a kivonásra kerülõ alegységek, kontingen-
sek hazatelepítésére.

(3) Kiemelt feladatként kell kezelni az afganisztáni ma-
gyar szerepvállalás keretében az MH Tartományi Újjáépí-
tõ Csoport (MH PRT), az MH kabuli nemzetközi repülõt-
eret vezetõ nemzeti (MH KAIA TTCS), valamint a terve-
zett mûveleti tanácsadó és összekötõ csoportok (MH
OMLT) és a különleges mûveleti csoport (MH KMCS) te-
vékenységét.
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F. A Honvédelmi tárca 2010–2012. évi
tevékenységének fõ irányai

29. §

(1) A tárca 2010–2012. évi tevékenységének alapját to-
vábbra is a Magyarország és a Szövetség fegyveres védel-
mébõl, az EU biztonsági rendszerébõl, a nemzetközi vál-
ságkezelésben való részvételbõl, a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásához történõ hozzájárulásból, vala-
mint a békeidõben végzett honvédelmi tevékenységbõl
eredõ igazgatási, irányítási és vezetési, valamint az ezzel
összefüggõ katonai, illetve kormányzati és tárcaközi
együttmûködési, továbbá a Kormány programjában, a
honvédelemhez kapcsolódó további feladatok végrehajtá-
sa képezi.

(2) Kiemelt fontosságú területként kell kezelni a Ma-
gyar Köztársaság EU-elnökségi feladataiból a honvédelmi
ágazatot érintõ tevékenység eredményes lebonyolítását
(felkészülés, végrehajtás).

(3) A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani ar-
ra, hogy egyre inkább a telepíthetõ, önállóan tevékenyke-
dõ, önellátó alakulatok alkalmazása kerül elõtérbe, melyek
speciális képességekkel is rendelkeznek.

(4) Folytatni kell a békehiányok felszámolását elõsegí-
tõ, valamint – az Országgyûlés és a Kormány döntéseinek
megfelelõen – az MH önkéntes tartalékos rendszerének
hatékonyságát növelõ tárgyidõszaki feladatok végrehajtá-
sát.

(5) A fenntartás, fejlesztés erõforrásait elsõsorban a ki-
tûzött ambíciószint idõarányos elérésére, a felajánlott és
alkalmazásra tervezett erõk képességeinek kialakítására,
fenntartására, fejlesztésére kell fordítani.

Záró rendelkezések

30. §

A jelen utasítással meghatározott fõ feladatok végrehaj-
tásának részfeladatait és azok ütemezését „a honvédelmi
tárca 2009–2012 közötti idõszak részletes rövid távú ter-
ve”* tartalmazza.

31. §

Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek vezetõi az
utasításban meghatározott célkitûzések elérése, fõ felada-
tok végrehajtása érdekében a honvédelmi tárca 2009–2012
közötti idõszak részletes rövid távú tervében foglalt fel-
adatok figyelembevételével határozzák meg szervezetük,
alárendeltjeik 2009. évi részletes feladatait, készítik el sa-
ját terveiket.

32. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és 2012.
december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

*Az érintettek külön kapják meg.
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
jogi szakállamtitkárának

6/2009. (HK 3.) HM JSZÁT
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség szervezeteinek
és objektumainak B–D titokvédelmi kategóriába

sorolásáról, valamint a különleges technikai eszközök
meghatározásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) bekezdése alapján,
figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadá-
sáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás mellékletét ké-
pezõ, a Magyar Honvédség Titokvédelmi Szabályzata
II. fejezetének 31. pontjára, az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. A honvédelmi szervezetek és objektumainak B–D ti-
tokvédelmi kategóriába sorolását, illetve a különleges
technikai eszközök körét a melléklet tartalmazza.

3. A honvédelmi szervezet a melléklet módosítását a
Honvédelmi Minisztérium Informatikai és Információvé-
delmi Fõosztálynál kezdeményezheti.

4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ hónap 5. nap-
ján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti

a) a katonai szervezetek és objektumok B–D kategóriá-
ba sorolásáról, valamint a különleges technikai eszközök
meghatározására kiadott 62/1998. HVK VFCSF intéz-
kedés,

b) a katonai szervezetek és objektumok B–D kategóriá-
ba sorolásáról, valamint a különleges technikai eszközök
meghatározására kiadott 62/1998. HVK VFCSF intézke-
dés módosítására kiadott 180/1998. HVK VFCSF intéz-
kedés,

c) a katonai szervezetek és objektumok B–D kategóriá-
ba sorolásáról, valamint a különleges technikai eszközök
meghatározására kiadott 62/1998. HVK VFCSF intézke-
dés módosítására kiadott 36/2000. (HK 21.) HVK vezetési
csoportfõnöki intézkedés, és

d) a katonai szervezetek és objektumok B–D kategóriá-
ba sorolásáról, valamint a különleges technikai eszközök

meghatározására kiadott 62/1998. HVK VFCSF intézke-
dés módosítására kiadott 64/2002. (HK 14.) HVK vezetési
csoportfõnöki intézkedés.

Dr. József Péter s. k.,
HM jogi szakállamtitkár

Melléklet
a 6/2009. (HK 3.) HM JSZÁT intézkedéshez

I.

A honvédelmi szervezetek és objektumaik

B–D titokvédelmi kategóriái

„B” titokvédelmi kategória:

1. Honvédelmi Minisztérium szervei és objektumai
(HM-I-II),

2. Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet,
Védelempolitikai Részleg,

3. Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet,
Katonai Képviselõ Hivatal,

4. Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet,
Katonai Képviselet,

5. Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet,
6. Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet,
7. Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-

ság,
8. Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõ-

bázis,
9. Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi In-

formációs Központ,
10. Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér,
11. Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Ra-

kétaezred,
12. Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ

Ezred és alárendeltjei,
13. Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ,

Parancsnokság,
14. Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ,

5. Raktárbázis,
15. Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ,

Rakétatechnikai Anyagraktár,
16. Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ,

5. Inkurrenciatároló Raktár,
17. Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem,
18. Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat,
19. Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfel-

dolgozó Központ,
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20. Magyar Honvédség Civil-Katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központ,

21. Magyar Honvédség Támogató Dandár, Parancs-
nokság,

22. Magyar Honvédség Támogató Dandár, Híradó és
Rendszer Fõközpont,

23. Magyar Honvédség Mûveleti Központ,
24. Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és

Hatósági Hivatal,
25. Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal,
26. Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügy-

nökség,
27. Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-

ügyi Ügynökség,
28. Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logiszti-

kai Ügynökség,
29. Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi

Kiválósági Központ,
30. az 1-29. pontban fel nem sorolt szervezetek államti-

tok feldolgozására kijelölt, valamint információvédelmi és
ügyviteli helyiségei.

„C” titokvédelmi kategória:

1. Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár,
2. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár,
3. Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis,
4. Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj,
5. Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különle-

ges Mûveleti Zászlóalj,
6. Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki

Zászlóalj,
7. Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó

és Vezetéstámogató Ezred,
8. Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Lo-

gisztikai Ezred,
9. Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadi-

hajós Zászlóalj,
10. Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédel-

mi Zászlóalj,
11. Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ,
12. Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Köz-

pont és végrehajtó alegységei,
13. Magyar Honvédség Támogató Dandár „B” kategó-

riába nem sorolt elemei,
14. Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

„B” kategóriába nem sorolt elemei a katonai ruházati bol-
tok kivételével,

15. Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ,
16. Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd

Egészségügyi Központ, parancsnokság,
17. Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd

Egészségügyi Központ, Egészségügyi Kiképzõ Bázis.

„D” titokvédelmi kategória:

1. Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ „C” kategóriába nem sorolt szer-
vezetei,

2. Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis,
3. Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Köz-

pont,
4. Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szak-

képzõ Iskola,
5. a katonai ruházati ellátó pontok,
6. a hadkiegészítõ parancsnokságok.

II.

Különleges technikai eszközök

Vezetési és vezetést támogató eszközök:

1. minõsített adat védelmét biztosító rejtjelzõ, valamint
a nem minõsített, rejtjelzõ elszámolású eszközök és azok
tartozékai, rejtjelzõ szakanyagok, valamint a TEMPEST
tanúsítvánnyal rendelkezõ eszközök;

2. minõsített adat kezelésre feljogosított informatikai
rendszerek;

3. minõsített szoftverek;
4. IFF eszközök kódberendezései;
5. ERCS;
6. R-1406;
7. PETRA 39CHU.

Radar eszközök:

AN/TPX-54, AN/TPX-56, AN/TPX-100, P-14 OBO-
RONA, P-18; P-18M, P-37, P-37M, PRV-16A, PRV-17,
PRV-17M, RAT-31 DL, RL2000, RL200-MSSR1, SIE-
MENS 1999, SZT-68U, SZT-68UM.

Radaradat feldolgozó, továbbító- és távvezérlõ esz-
közök:

RHP-I, RHP-II, ARE, HRE, SZTG, BOLYGÓ,
TRACK VIEW.

Légvédelmi eszközök:

1. 2K12 KUB légvédelmi rendszer K-1P, K-2PC,
1SZ91M, 1P25M, 2T7M, 3M9ME, 3M9M3, elemei;
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2. MISTRAL légvédelmi rendszer MISTRAL-2, AT-
LAS, MITS2, AIDA, TRC 9500, TRC 9200, FKLU,
MCP-SHORAR, ATLAS tesztberendezés, ATPS és AT-
LAS szimulátor elemei.

Repülõfedélzeti eszközök:

1. irányított repülõgép-fedélzeti rakéták: R-27R1,
R-73E és ezek vezérlõ-, illetve mozgató és stabil ellenõrzõ
berendezései, AIM-9L és AIM-9M SIDEWINDER,
AGM-65H és AGM-65K MAWERICK, AIM-120C5
AMRAAM;

2. lokátor-technikai eszközök: vadászrepülõgépek fel-
derítõ és tûzvezetõ lokátorai;

3. saját-idegen repülõgép felismerõ és azonosító rend-
szerek kódberendezései.

Elektronikai harceszközök:

1. földi és repülõfedélzeti fegyvervezérlést biztosító
és/vagy elektronikai zavarásra alkalmas berendezések:
EWTOOLS, EW Lib., EW techn;

2. RFPS repülõgépek és kommunikációs rendszerek rá-
diófrekvenciás tervezõ programja.

A HM kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
7/2009. (HK 3.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a honvédelmi miniszter éves értékelõ és feladatszabó

vezetõi értekezlete elõkészítésének és végrehajtásának
feladatairól*

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

8/2009. (HK 3.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2009. február havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
6/2009. (HK 3.) HM HVKF

p a r a n c s a
a helyõrségek kategóriába sorolásáról

és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó
parancsnokok megbízási díjáról szóló
16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a helyõrségek kategóriába sorolásáról
és a helyõrségparancsnoki feladatokat ellátó parancsno-
kok megbízási díjáról szóló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF
parancsot (a továbbiakban: Parancs) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A Parancs 4. bekezdés c) pontjának (III. kategóriába
sorolom az alábbi helyõrségeket)

cc) Felcsút
alpontját törlöm.

2. Ez a parancs az aláírása napján lép hatályba,* ren-
delkezéseit azonban 2008. december 19-tõl kell alkal-
mazni. A jelen parancsot az érintett állomány elõtt ki kell
hirdetni.

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

* A parancs aláírásának napja 2009. január 26.



A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
7/2009. (HK 3.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas
jelentkezõk és a pilótaképzésben részt vevõk

2009. évi alapkiképzésre történõ bevonultatásának
idõpontjairól szóló 160/2008. (HK 19.) HM HVKF

intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. §-ának (4) bekezdése alapján
az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas jelent-
kezõk és a pilótaképzésben részt vevõk 2009. évi alapki-

képzésre történõ bevonultatásának idõpontjairól szóló
160/2008. (HK 19.) HM HVKF intézkedést az alábbiak
szerint módosítom:

Az Intézkedés 1. pont 2.(-) bekezdés: március 3.

2. Ez az intézkedés az aláírást követõ 3. napon lép ha-
tályba,* és 2009. december 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. január 23.
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

28/2009. (HK 3.) 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 HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének

5/2006. (HK 16.) HVKF I. h. Egységes NATO Elõírások
elfogadásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfo-
gadott, és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnök helyettesének 38/2008. (HK 18.) HM HVKFH in-
tézkedésében hatályba léptetett STANAG 3205 PRI

(EDITION 3) – POINTS DESIGNATION TEM-
PLATE FOR AIR IMAGERY címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

A szabványosítási dokumentum egységesíti a légi fény-
képek pontjainak meghatározására, azonosítására szolgáló
sablont, valamint annak használatát.

b) A HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
5/2006. (HK 16.) HVKF I. h. Egységes NATO Elõírások
elfogadásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfo-
gadott, és a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
38/2008. (HK 18.) HM HVKFH intézkedésében hatályba
léptetett STANAG 3277 AR (EDITION 7) – AIR
RECONNAISSANCE REQUEST/TASK FORM cí-
men kiadott NATO egységesítési egyezményt.

A szövetségi kiadvány egységes formátumot biztosít a
légi felderítés igénylésére, valamint feladatszabására.
A szabvány táblázatos formában tartalmazza a légi felderí-
tés igénylésének és feladatszabásának tartalmi és formai
követelményeit.

c) A HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
5/2006. (HK 16.) HVKF I. h. Egységes NATO Elõírások
elfogadásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfo-
gadott, és a HM Vezérkar fõnök helyettesének 38/2008.
(HK 18.) HM HVKFH intézkedésében hatályba léptetett
STANAG 3483 JINT (EDITION 5) – AIR RECONNA-
ISSANCE INTELLIGENCE REPORTING NO-
MENCLATURE – ATP-26(C) címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

A szövetségi kiadvány képi és szöveges formában defi-
niálja a légi felderítési jelentésekben használandó célob-
jektum megnevezéseket.



d) A HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
5/2006. (HK 16.) HVKF I. h. Egységes NATO Elõírások
elfogadásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfo-
gadott, és a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
38/2008. (HK 18.) HM HVKFH intézkedésében hatályba
léptetett STANAG 3920 AR (EDITION 4) – HAND-
BOOK FOR AIR RECONNAISSANCE TASKING
AND REPORTING – ATP-47(A) címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

A szövetségi kiadvány kézikönyv formájában tartal-
mazza a légi felderítéssel kapcsolatos általános, tervezési
és értékelési ismereteket, feladatszabási és jelentési formá-
kat, a tagországok harcászati légi felderítõ képességeit,
valamint kivonatosan a kapcsolódó STANAG-okat.

3. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

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

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

2/2008. (HK 3/2009. ) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Hídépítõ század mûveleti szakutasítása” 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, a szakutasítás pe-
dig a kiadásakor lép hatályba.

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

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
61/2009. (HK 3.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
az egészségügyi szakanyagok selejtezésérõl,

a selejtezési jogkörök gyakorlásáról
és speciális szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Honvédelmi Minisz-
térium vagyonkezelésében lévõ hadfelszerelési anyagok
selejtezésérõl és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló
75/2008. (HK 15.) HM utasítás 19. § d) pontjára – az
egészségügyi szakanyagok selejtezésérõl, a selejtezési
jogkörök gyakorlásáról és speciális szabályairól az alábbi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltsé-
gébe, közvetlen felügyelete, közvetlen és fenntartói irányí-
tása alá tartozó szervezetek, a katonai ügyészségek egész-
ségügyi szakállományára, valamint a munkaköri jegyzé-
kükben rendszeresített és a központi gazdálkodás kereté-
ben biztosított egészségügyi szakanyagok vonatkozásá-
ban, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerve-
zetek).

2. A honvédelmi szervezetek részére kiadott, illetve
költségvetésük terhére beszerzett, valamint bármely gaz-
dálkodó szervezettõl térítésmentesen átvett, ideértve az or-
vosi helyre felírt készletek és tárgyi eszközök, melyek ren-
deltetésszerû használata során további használatra alkal-
matlanná váltak, vagy gazdaságosan nem javíthatók, selej-
tezni kell.

3. A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal
(a továbbiakban: MK KFH) és a Magyar Köztársaság Ka-
tonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: MK KBH) az
egészségügyi szakanyagok selejtezése során – a jelen in-
tézkedés elõírásaira való tekintettel – a vonatkozó jogsza-
bályok és a selejtezési szabályzatuk alapján saját hatáskör-
ben járnak el.

Értelmezõ rendelkezések

4. Jelen intézkedés alkalmazásában:
a) hadfelszerelési egészségügyi anyagok (a továbbiak-

ban: anyagok): a honvédelmi szervezetek tevékenységé-
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hez szükséges egészségügyi anyagok, technikai eszközök
és felszerelési tárgyak összessége. Ide tartoznak a szemé-
lyi állományhoz, a haditechnikai eszközökhöz kapcsolódó
hadinormás anyagok, valamint a személyi állomány ellátá-
sához, munkavégzéséhez, illetve a technikai kiszolgálás-
hoz szükséges egyéb anyagok, eszközök is;

b) haditechnikai egészségügyi eszközök: az anyagok ré-
szét képezõ az MH katonai szervezeteinek állománytáblái-
ban szükségletként elõírt olyan katonai rendeltetésû esz-
közök, amelyek a katonai mûveletek egészségügyi biztosí-
tásának közvetlen végrehajtásához és azok támogatásá-
hoz, kiszolgálásához szükségesek;

c) összetett anyag: minden olyan anyag, amely önálló
egységként vagy készletként kettõ vagy több – külön jog-
szabályban meghatározott – anyagnem anyagát képezõ be-
rendezéssel, tartozékkal rendelkezik;

d) egészségügyi szakanyag: a egészségügyi gazdálko-
dás körébe tartozó anyagok összessége.

A selejtezés alapelvei

5. A honvédelmi szervezetek használatában levõ egész-
ségügyi anyagot ki kell selejtezni:

a) ha az anyag rendeltetésének megfelelõ használatra al-
kalmatlan;

b) ha az anyagot már nem lehet javítani, illetve a szava-
tossági vagy felhasználhatósági ideje lejárt;

c) ha az anyag értékcsökkenése, értékvesztése oly mér-
tékû, hogy a további alkalmazása túl nagy ráfordítást kö-
vetelne (az anyag mindenkori bruttó bekerülési értékének
75%-át meghaladja), kivéve, ha az anyag alkalmazása el-
engedhetetlen és a pótlása nem biztosított;

d) ha az anyag a Magyar Szabvány, vagy más hatósági
elõírás megváltozása következtében felhasználásra alkal-
matlanná válik, és ha azt nem lehet az új elõírások szerint
átalakítani, illetve a megfelelõséget biztosítani.

A selejtezéshez kapcsolódó feladat- és jogkörök

6. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: ÖHP) parancsnoka selejtezi a HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) vezér-
igazgató és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ parancsnok (MH egészségügyi fõnök) (a to-
vábbiakban: MH HEK parancsnok) egyetértésével a HM
Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) he-
lyettes javaslatát figyelembe véve – a HM HVKF jóváha-
gyásával az „MH állománytábláiban alkalmazandó hadfel-
szerelések lajstroma”-ban (a továbbiakban: lajstrom) Ki-
emelt technikai eszközjellel (K), és Meghatározó techni-
kai eszközjellel (M) ellátott anyagokat.

7. Az MH ÖHP parancsnoka selejtezi a HM FLÜ vezér-
igazgató és az MH HEK parancsnok és egyetértésével az
összetett anyagokat, kivéve az 5. pont hatálya alá tartozó
anyagokat.

8. Az MH HEK parancsnok selejtezi az 5. és 6. pont ha-
tálya alá nem tartozó anyagokat.

9. Összetett anyagokból pótlás nélkül egészségügyi
szakanyagot csak az MH HEK parancsnok egyetértésével
lehet kiselejtezni.

10. A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ fõigazgató selejtezi az 5. és 6. pont hatálya alá
nem tartozó, saját egészségügyi gazdálkodási körébe tar-
tozó anyagok összességét, melyeket a selejtezés végrehaj-
tása után a vonatkozó elõírás szerint kell megsemmisíteni.

11. A honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje) se-
lejtezi a szervezet vagyoni nyilvántartásában lévõ közpon-
ti ellátású, nem csereköteles anyagokat, hagyományos láz-
mérõt és üveg-, valamint gumiárukat, beleértve a „csapat”
készletükben lévõ ezen anyagokat is.

A selejtezés elõkészítése, végrehajtása

12. A selejtezés elõkészítését és végrehajtását a Honvé-
delmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ hadfelszere-
lési anyagok selejtezésérõl és a selejtezési jogkörök gya-
korlásáról szóló 75/2008. (HK 15.) HM utasítás, valamint
a HM fejezet egységes számviteli politikája (nyt. szám
95/65/2001) 3. számú mellékleteként kiadott Selejtezési
Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elõírásainak ma-
radéktalan betartásával és ezen intézkedésben meghatáro-
zottaknak megfelelõen kell végrehajtani.

13. A „csapat” készletbõl történõ selejtezés esetén a se-
lejtezésre váró anyagot a „béke” készletbe kell vonni, a
pótlást igényelni kell „csapat” pótlás megjelöléssel,
visszapótlásig a selejtezési jegyzõkönyv egy példányát a
komplett teljességi jegyzéke mellett kell tárolni.

14. A központi selejtezésû, illetve csereköteles anyago-
kat be kell szállítani a központi ellátó szervezet raktárába.
A gazdaságosság figyelembevételével a selejtezésre jogo-
sult a selejtezés helyszínét meghatározhatja.

15. A saját hatáskörben végrehajtott selejtezésekrõl ké-
szült okmányok egy példányát az MH szintû nyilvántartás
vezetését végzõ MH HEK részére a végrehajtást követõ
10 napon belül meg kell küldeni.
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16. A károkozás kapcsán – beleértve a túlkészletezés
következtében a szavatossági idõ lejártából eredõ kárt,
vagy a karbantartás elmulasztása következtében selejtté
vált készleteket, tárgyi eszközöket – selejtté vált anyago-
kat a káreljárás befejezéséig sérült állapotban meg kell tar-
tani, bontást, értékesítést csak a vizsgálat lezárása után le-
het végrehajtani.

17. Káresemény kapcsán selejtté vált anyag selejtezését
a lefolytatandó káreljárás nem hátráltathatja. Ebben az
esetben a nyilvántartást „Szemletanúsítvány” kiadásával
kell módosítani.

Záró rendelkezések

18. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba.

19. Jelen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg ha-
tályát veszti: az egészségügyi szakanyagok, készletek és
tárgyi eszközök selejtítési jogköreinek szabályozásáról
szóló Honvéd Vezérkar Egészségügyi Csoportfõnökének
70/2000. sz. intézkedése.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

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
lejáratának

dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

Hírszolgáltatás
Honvédelmi Minisztérium

Magyar Távirati Iroda
(Cg. 01-10-043702)

2009.:
7716 E Ft + áfa

2008.
december 31.

2009. január 1.
határozatlan

idejû

Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának
dátuma***

Építési beruházás Hadiút építés HM FLÜ/Kronix Kft. (11830592-2-43) 11 378,25 2008. 11. 04. 2008. 11. 04. 2008. 12. 20.

Építési beruházás Iparvágány felújítás
HM FLÜ/LNC Consulting Kft.

(14767382-2-31)
15 548,33 2008. 11. 13. 2008. 11. 13. 2008. 12. 31.

Keretszerzõdés Speciális tûzszerész eszközök
HM FLÜ/COMBAT Kft.

(10710889-2-43)
41 051,00 2008. 10. 31. 2008. 10. 31. 2009. 03. 30.

Keretszerzõdés Díszszablyák, díszcoltok beszerzése
HM FLÜ/Harmónia 91 Kft.

(10700385-2-09)
15 916,67 2008. 10. 15. 2008. 10. 15. 2008. 12. 31.

Keretszerzõdés Díszcoltok beszerzése

HM FLÜ/Excalibur H&L
Fegyverkereskedelmi

és Szolgáltató Kft.
(13724385-2-19)

6 666,67 2008. 10. 15. 2008. 10. 15. 2008. 12. 31.

Megrendelés Vírusirtó szoftverek
HM FLÜ/SYNERGON

Informatikai Rt.
(12008791-2-42)

9531,91 2008. 11. 10. 2008. 11. 10. 2009. 08. 31.

Megrendelés Írószer, egyéb irodaszer
HM FLÜ/ÁBP

ÁPISZ-BUDAPIÉRT Rt.
(10244043-2-42)

15 592,82 2008. 11. 25. 2008. 11. 25. 2008. 12. 31.

Megrendelés 5 tengelyes CNC marógép
HM FLÜ/NCT Ipari Elektronikai Kft.

(12158791-2-42)
22 400,00 2008. 10. 11. 2008. 10. 11. 2008. 12. 20.
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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
lejáratának
dátuma***

Megrendelés Repülõtéri burkolatjavító gépsor
HM FLÜ/VIBROPAC Kft.

(12043776-2-43)
28 500,00 2008. 10. 29. 2008. 10. 29. 2009. 05. 31.

Megrendelés
Nagykonyhai mosogató-
és pohármosogató gép

HM FLÜ/RÁBA PIÉRT Kft.
(11469885-2-08)

10 356,05 2008. 11. 28. 2008. 11. 28. 2008. 12. 15.

Megrendelés 3 db raktérhûtõ berendezés beszerzése
HM FLÜ/Libteratus Hungary

Kereskedelmi és Szolgáltó Kft.
(10467185-2-09)

12 825,00 2008. 10. 15. 2008. 10. 15. 2008. 12. 15.

Megrendelés
Tûzoltó készülékek beszerzése

(2008-2010)
HM FLÜ/Respirátor Rt.

(10213162-2-43)
120 311,73 2008. 10. 29. 2008. 10. 29. 2010. 12. 31.

Megrendelés
MH egységes transzport hálózat

kialakításának folytatása

HM FLÜ/KFKI
Rendszerintegrációs Zrt.

(10407240-2-43)
25 672,11 2008. 10. 31. 2008. 10. 31. 2009. 12. 20.

Megrendelés Kenõanyag
HM FLÜ/MOL Rt.
(10803309-2-44)

45 372,34 2008. 11. 04. 2008. 11. 04. 2009. 12. 15.

Megrendelés Kenõanyag
HM FLÜ/OMV Hungaria Kft.

(16878439-2-43)
23 805,73 2008. 10. 31. 2008. 10. 31. 2009. 12. 15.

Megrendelés Kenõanyag
HM FLÜ/ PROMO

Kereskedelemfejlesztési Kft.
(10262070-2-41)

45 015,20 2008. 11. 05. 2008. 11. 05. 2009. 12. 15.

Megrendelés Kenõanyag
HM FLÜ/Würth Szereléstechnikai Kft.

(10547700-2-41)
9 041,10 2008. 10. 30. 2008. 10. 30. 2009. 12. 15.

Megrendelés Kenõanyag
HM FLÜ/PRACTILUB Kft.

(1050944-2-42)
65 390,34 2008. 10. 30. 2008. 10. 30. 2009. 12. 15.

Megrendelés
MH egységes transzport hálózat

kialakításának folytatása

HM FLÜ/SYNERGON
Informatikai Rt.
(12008791-2-42)

119 701,25 2008. 11. 13. 2008. 11. 13. 2009. 12. 20.

Megrendelés
Nyomtató kellékanyag és karbantartási

szolgáltatás beszerzése
HM FLÜ/ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT

Rt (10244043-2-42)
5 735,51 2008. 11. 19. 2008. 11. 19. 2008. 12. 19.

Megrendelés Egyszer használatos fecskendõk 2008
HM FLÜ/B. Braun Medical Kft.

(13201249-2-09)
6 845,26 2008. 12. 17. 2008. 12. 17. 2009. 04. 17.

Megrendelés Légsûrítõ gépcsoport utánfutón
HM FLÜ/VIBROPAC Kft.

(12043776-2-43)
15 000,00 2008. 12. 12. 2008. 12. 12. 2009. 03. 20.

Megrendelés Gépek beszerzése
HM FLÜ/Theobald Kft.

(10370548-2-41)
5450,00 2008. 12. 10. 2008. 12. 10. 2009. 02. 28.

Megrendelés Hús és húsipari termékek beszerzése
HM FLÜ/Pick Szeged Szalámigyár

és Húsüzem Rt.
(11081492-2-06)

351 630,91 2008. 12. 31. 2008. 12. 31. 2009. 12. 31.

Megrendelés
Fenntartási és egyéb fogyóanyagok

beszerzése tábori híradó eszközökhöz
HM FLÜ/COMBAT Kft.

(10710889-2-43)
91 741,20 2008. 11. 07. 2008. 11. 07. 2009. 02. 28.
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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
lejáratának
dátuma***

Megrendelés Tonerek
Bravogroup Rendszerház Kft.

(Mûszertechnika Rendszerház Kft.)
(11809360-2-42)

39 885,37 2008. 12. 05. 2008. 12. 05. 2009. 01. 31.

Megrendelés Nyomtató tonerek
HM FLÜ/WOSS Kft.

(12021927-2-42)
6011,12 2008. 12. 05. 2008. 12. 05. 2009. 01. 31.

Megrendelés Számítástechnikai segédanyag
HM FLÜ/Bravogroup Rendszerház Kft.

(Mûszertechnika Rendszerház Kft.)
(11809360-2-42)

12 215,59 2008. 12. 18. 2008. 12. 18. 2009. 01. 31.

Megrendelés
Gépjármûtechnikai nagyértékû tárgyi

eszközök beszerzése

HM FLÜ/ENERGOTEST
Diagnosztikai és Automatizálási Kft.

(10349258-2-13)
14 976,00 2008. 12. 03. 2008. 12. 03. 2009. 01. 31.

Megrendelés Kromatográfok
HM FLÜ/Kromat Kft.

(11802428-2-43)
84 300,00 2008. 11. 10. 2008. 11. 10. 2008. 11. 30.

Megrendelés Hangszerek
HM FLÜ/Fon-Trade Kft.

(10409534-2-42)
8000,00 2008. 12. 15. 2008. 11. 10. 2009. 01. 31.

Megrendelés
2009. évi idegen nyelvû idõszaki

kiadványok folyamatos biztosítása
ZMNE Központi könyvtára részére

HM FLÜ/Interacta Külkereskedelmi
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

(13252513-2-43)
6 154,47 2008. 12. 20. 2008. 12. 20. 2009. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
vállalkozási
elemekkel

Nyomtató kellékanyag és karbantartási
szolgáltatás beszerzése

HM FLÜ/Bravogroup Rendszerház Kft.
(Mûszertechnika Rendszerház Kft.)

(11809360-2-42)
13 620,04 2008. 11. 18. 2008. 11. 18. 2009. 05. 31.

Szolgáltatási
szerzõdés

Katonai Ruházati Boltok informatikai
rendszerének hardver elemeinek és

szoftvereinek üzemben tartása

HM FLÜ/HC POINTER Kft.
(10425246-2-02)

36 416,67 2008. 10. 18. 2008. 10. 18. 2010. 12. 31.

Szolgáltatási
szerzõdés

Gépi és kézi anyagmozgatás
szolgáltatás

HM FLÜ/Mega-Logistic Zrt.
(12980215-2-43)

10 000,00 2008. 12. 30. 2008. 12. 30. 2009. 04. 30.

Szolgáltatási
szerzõdés

Siemens központok telepítése, bontása
HM FLÜ/SIEMENS Communications

Enterprise Magyarország Kft.
(12345678-5-5)

16 600,00 2009. 01. 13. 2009. 01. 13. 2009. 07. 30.

Szolgáltatási
szerzõdés

Oktatócsomag kialakítása
HM FLÜ/Psoft informatikai Fejlesztõ

Értékesítõ és Szolgáltató Kft.
(10884371-2-42)

10 050,00 2008. 12. 18. 2008. 12. 18. 2009. 12. 31.

Vállalkozási
szerzõdés

Keretszerzõdés 2008–2010 között
mobiltelefonok bevizsgálására,

javítására

HM FLÜ/Prior Kft.
(11767626-2-41)

10 000,00 2008. 10. 22. 2008. 10. 22. 2010. 12. 31.

Vállalkozási
szerzõdés

Vízszállító utánfutó felújítás
HM FLÜ/Debreceni Autójavító
és Kereskedelmi Szövetkezet

(10023576-2-09)
25 850,00 2008. 10. 27. 2008. 10. 27. 2009. 02. 28.

Vállalkozási
szerzõdés

Haditechnikai folyóirat 2009. évi
nyomdai elõkészítése és nyomtatáse

HM FLÜ/Kornétás Kiadó Kft.
(10662085-2-41)

78 487,50 2008. 10. 31. 2008. 10. 31. 2009. 12. 30.
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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
lejáratának
dátuma***

Vállalkozási
szerzõdés

MH készletében lévõ kis és közepes
teljesítményû földmunkagépek

kötelezõen elõírt karbatartása, javítása

HM FLÜ/Kuhn Kft.
(10411951-2-43)

13 216,67 2008. 11. 17. 2008. 11. 17. 2009. 03. 31.

Vállalkozási
szerzõdés

Gép és harcjármû vezetési pályák
felújítása (Csobánka)

HM FLÜ/RIZALIT 2003 Kft.
(12001857-2-41)

6 249,66 2008. 11. 14. 2008. 11. 14. 2009. 01. 12.

Vállalkozási
szerzõdés

LEK ruházati nyilvántartó szoftver
üzemben tartása

HM FLÜ/ BALUCOMPUTER
Kereskedelmi és szolgáltató Bt.

(21086247-2-13)
35 100,00 2008. 12. 17. 2008. 12. 17. 2010. 12. 31.

Vállalkozási
szerzõdés

Közúti gépjármûvek felújítása,
központi javítása

HM FLÜ/Nova-Busz Kft.
(12318452-2-42)

125 000,00 2008. 10. 20. 2008. 10. 20. 2010. 12. 15.

Vállalkozási
szerzõdés

Ételhulladék elszállítása
HM FLÜ/Biofilter Kft.

(10395682-2-43)
77 264,29 2008. 12. 23. 2008. 12. 23. 2011. 12. 31.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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SZERVEZETI HÍREK

A honvédelmi miniszter
9/2009. (HK 3.) HM

k ö z l e m é n y e
az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások),

valamint személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) elidegenítésre történõ kijelölésének
XXV. (soron kívüli) ütemérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 97. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,
valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30. ) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 96. § és 97. §-ában
foglaltakra – a következõ közleményt adom ki:

1. Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérum vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások), továbbá sze-
mélygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) közül az eljárás XXV. (soron kívüli) ütemében a közlemény melléklete sze-
rinti címjegyzékben szereplõ lakóépületeket (lakásokat) és személygépkocsi-tároló helyiségeket (állóhelyeket) – a mel-
léklet 1–9., 11–13., 15., 17–26., 28–30., 32–41., 43–44., sorszámaival jelölt lakóépületek (lakások), illetve személygép-
kocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) tekintetében az R. 97. § (2) bekezdésében megállapított jogkörömben – elidegení-
tésre jelölöm ki.

2. A közleményben közzétett lakóépületek (lakások), továbbá személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) elide-
genítésének végrehajtásáról az R. 111. §-a szerint a HM Infrastrukturális Ügynökség gondoskodik.

3. Ez a közlemény az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A közlemény aláírásának napja 2009. január 26.

Melléklet a 9/2009. (HK 3.) HM közleményhez

Az elidegenítésre kijelölt állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakóépületek (lakások)
és személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) jegyzéke

Budapest

1. III. ker., Dûne u. 17/B I/2. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

2. III. ker., Dûne u. 17/B II/3. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

3. III. ker., Dûne u. 17/B II/4. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

4. III. ker., Dûne u. 17/C T/5. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

5. III. ker., Dûne u. 19/A T/6. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

6. III. ker., Puszta köz 4. fszt. 2. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

7. III. ker., San Marco u. 24–26. I/1. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

8. III. ker., Zápor u. 23. III/1. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

9. III. ker., Zápor u. 23. III/3. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

10. IV. ker., Fiumei u. 14.–Gyertyaláng u. 1. szám alatti lakótelep, lakások és személygépkocsi-tároló helyiségek

11. IV. ker., Fiumei u. 16/A II. lh. II/2. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

250 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



12. IV. ker., Fiumei u. 16/A II. lh. III/3.

13. IV. ker., Hajló u. 7. I/1.

14. IV. ker., István u. 3. VII/42.

15. IV. ker., Székpatak u. 16. II/18.

16. IV. ker., Szigeti J. u. 27. IV/27.

17. VII. ker., Hutyra F. u. 14. III/4. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

18. VII. ker., Hutyra F. u. 14. III/6. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

19. VII. ker., Hutyra F. u. 14. III/8. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

20. VII. ker., Hutyra F. u. 14. IV/3. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

21. IX. ker., Drégely u. 11–19. E lh. I/3.

22. IX. ker., Páva u. 5. I/6. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

23. IX. ker., Páva u. 5. V/26. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

24. IX. ker., Páva u. 5. V/30. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

25. IX. ker., Páva u. 5. VI/31. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség (beállóhely)

26. XI. ker., Allende park 19. fszt. 3.

27. XI. ker., Rétköz u. 43/A II/4.

28. XIII. ker., Radnóti M. u. 22. II/8.

29. XIV. ker., Birtok u. 5. I/6. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

30. XIV. ker., Jávor u. 7., lakások és személygépkocsi-tároló helyiségek

31. XIV. ker., Szentmihályi u. 17. II/10.

32. XIV. ker., Tábornok u. 18. I/10.

33. XIV. ker., Tábornok u. 18. I/14.

34. XIV. ker., Tábornok u. 18. II/11.

35. XIV. ker., Tábornok u. 18. II/12.

36. XIV. ker., Tábornok u. 18. III/1.

37. XIV. ker., Tábornok u. 18. III/11.

38. XIV. ker., Tábornok u. 18. III/13.

39. XV. ker., Szilas park 27–29. A lh. IV/2.

40. XV. ker., Szilas park 27–29. B lh. II/1.

41. XV. ker., Szilas park 27–29. B lh. III/1.

42. XIX. ker., Batthyány u. 16. I/5.

43. XIX. ker., Jáhn F. u. 17/C IX/25.

44. XXII. ker. Mûvelõdés u. 6/B I/3. lakás és a hozzátartozó személygépkocsi-tároló helyiség

Szekszárd

45. Tartsay ltp. 19–21., 24 darab lakás

A felsorolás a 45. sorszámmal zárul.
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A Magyar Köztársaság
honvédelmi miniszterének

k ö z l e m é n y e
a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó

Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre beérkezõ
pályázatokat értékelõ Bírálóbizottság összetételének, valamint a 2008. évben beérkezett és elbírált pályázatok

eredményei alapján a HM Országos szakmai szakértõi,
valamint az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítésének közzétételérõl

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnö-
ki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
6. § (1) bekezdése szerinti, a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó Országos szakmai szakértõi és az Országos
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre beérkezõ pályázatokat értékelõ Bírálóbizottság összetétele 2008.
november 1-jétõl:

Elnök: Tóth László ezredes;
Titkár: Tircsi Hajnal õrnagy;
Tagok: Horváth János ezredes;

Oravecz László mk. alezredes;
dr. Szabadkai Attila.

A 2008. évben benyújtott pályázatok értékelése és a fenti Bírálóbizottság javaslata alapján e közleménnyel kiadott
1. számú, valamint a 2. számú mellékletben megjelenített személyek felvételre kerültek a HM Országos szakmai szakér-
tõi, illetve az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet

A HM Országos szakmai szakértõi névjegyzék 2008. évben elbírált és felvételt nyert szakértõi
(A Honvédelmi Minisztérium szakképesítéseit tartalmazó szakmacsoportokban)

Sor-
szám

Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

1. Ivanics József
mk. alezredes

19. Egyéb
(Katonai mûszaki, mûszaki technikai)

8142 Úrhida,
Petõfi Sándor utca 66/A

MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség;
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

2. Tábi Levente
mk. õrnagy

19. Egyéb
(Katonai mûszaki, mûszaki technikai)

8072 Söréd,
Rákóczi Ferenc utca 54.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség;
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

3. Dr. Vartman György
okl. mk. õrnagy

19. Egyéb
(Katonai szakképzés)

1118 Budapest,
Dayka Gábor utca 19/B IV/17.

MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola;
2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.

2. számú melléklet

A HM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék 2008. évben elbírált és felvételt nyert szakértõi
(A Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó szakképesítések esetében)

Sor-
szám

Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

1. Antal Mihály alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – hadtáp
ágazat – ruházat);
(Honvéd zászlós szakképesítés – hadtáp ágazat –
ruházat)

8142 Úrhida,
Kishegyi utca 14.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Hadtápfõnökség;
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

2. Eckhardt Zoltán mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
parancsnoki ágazat – tüzér);
(Honvéd zászlós szakképesítés parancsnoki ágazat
– hadmûveleti és kiképzési beosztott;
– vezénylõ zászlós)

7753 Szajk,
Ady Endre utca 22/4.

HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály,
Hadmûveleti és Fegyvernemi Osztály;
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

3. Erdõdi Zsolt alezredes 19. Egyéb
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – hadtáp
ágazat – élelmezés);
(Honvéd zászlós szakképesítés hadtáp ágazat –
élelmezés)

8145 Nádasdladány,
Virág utca 2.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Hadtápfõnökség;
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

4. Ivanics József mk.
alezredes

19. Egyéb
(Katonai mûszaki, mûszaki technikai)

8142 Úrhida,
Petõfi Sándor utca 66/A

MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség;
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

5. Tábi Levente mk.
õrnagy

19. Egyéb
(Katonai mûszaki, mûszaki technikai)

8072 Söréd,
Rákóczi Ferenc utca 54.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség;
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

6. Zakar Zoltán András
mk. alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – híradó
ágazat);
(Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és
informatikai ágazat)

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B II/7.

HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, Híradó Osztály;
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

Megjegyzés:
E közlemény az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a

szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a 2008. október 30-ig beérkezett és elbírált pályázatok eredményeinek
a közzététele.
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A 2008. évben megjelentetett szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok árai

Fsz. Cikkszám/Klt. szám Cím Ár

1. Ált/40
A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata
CD-je

1 400
540

2. 44/33/2008.
Módszertani útmutató
A tábori körülmények és rendezvények közegészségügyi ellenõrzésérõl

350

3. 19/1/2008/HTF
Szakutasítás a TS-4530/UPM IFF ellenõrzõ berendezés üzemeltetési és
alakulat szintû mûszaki kiszolgálásához
CD-je

1 200

820

4. 19/2/2008/HTF
Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány – Military Aeronautical
Information Publication
DVD-je

5 200

850

5. 4/241 Katonai Kislexikon 4000 5 500

6. 4/244 Az általános katonai kiképzés kézikönyve I–II. kötet 6 800

7. 4/253 A Magyar Honvédség Testnevelési és Sportbajnokságok Szakutasítása 460

8. 21/276
Az egészségügyi szolgálatban használt kifejezések 3 nyelvû kézikönyve
CD-je

1 600
220

9. 21/294 MCP SHORAR felderítõ radar. Kapcsolási rajzok, vázlatok 15 300

10. 21/297
TRC 9500-3 jármûbe szerelhetõ VHF/FM adó-vevõ rádiókészülék Keze-
lési utasítás

720

11. 21/300
TRC 9200 hordozható adó-vevõ rádiókészülék O és I szintû mûszaki le-
írás

500

12. 21/303 MCP áramforrás I szintû mûszaki leírás és felhasználói utasítás 540

13. 21/306 Vontatott áramforrás I szintû mûszaki leírás és felhasználói utasítás 540

14. 21/309
TRC 9200-3 és a TRC 9500 frekvenciaugratásos VHF adó-vevõ rádióké-
szülék Oktatási kézikönyv

420

15. 21/348
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél alkalmazott üzemanyagok
minõségellenõrzése

2 100

16. 21/355
Az AN-24, AN-26 és az AN-30 típusú repülõgépek egységes mûszaki ki-
szolgálási szakutasítása – 1. rész. Sárkány-hajtómû, EMO és RT berende-
zések. Operatív mûszaki kiszolgálási munkák

1 670

17. 21/356
Az AN-24, AN-26 és az AN-30 típusú repülõgépek egységes mûszaki ki-
szolgálási szakutasítása – 2. rész. Sárkány-hajtómû Idõszakos munkák

1 650

18. 21/357
Az AN-24, AN-26 és az AN-30 típusú repülõgépek egységes mûszaki ki-
szolgálási szakutasítása – 3. rész Elektromos-, mûszer-, oxigén- és rádió-
elektronikai berendezések Idõszakos munkák

1 100

19. 21/362
Szakutasítás az AN/PRC-112G személyi vészrádióval együttmûködõ
rendszerelemek – GPS-112 programbetöltõ – alkalmazásáról

1 580

20. 21/363
Szakutasítás az AN/PRC-112G személyi vészrádióval együttmûködõ
rendszerelemek – Quickdraw2 kézi interrogátor – alkalmazásáról

2 500

21. 21/364
Szakutasítás az AN/PRC-112G személyi vészrádió kezeléséhez és mûsza-
ki kiszolgálásához

1 450

22. 21/366 A Magyar Honvédség Ruházati Hadinormái 260

23. 94/555
A 9-12 B repülõgép egységes mûszaki kiszolgálási szakutasítása. Sár-
kány-hajtómû (állapot szerinti üzemeltetés)

950
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Fsz. Cikkszám/Klt. szám Cím Ár

24. 94/556
A 9-12 B repülõgép egységes mûszaki kiszolgálási szakutasítása. Fegyver
(állapot szerinti üzemeltetés)

560

25. 94/557
A 9-12 B repülõgép egységes mûszaki kiszolgálási szakutasítása. Rádió-
technikai berendezések (állapot szerinti üzemeltetés)

620

26. 94/558
A 9-12 B repülõgép egységes mûszaki kiszolgálási szakutasítása. EMO
(állapot szerinti üzemeltetés)

750

27. 94/559
Változtatások a 9-12 B repülõgép GK-473 mûszaki kiszolgálási szakutasí-
táshoz (állapot szerinti üzemeltetés)

4 500

28. 94/560
Légijármûvezetõ jelöltek kiképzési utasítása
(LJKU-2008)

3 500

29. 94/563 A víztisztító század mûveleti szakutasítása 780

30. 94/575
Flight Information Publication
Aviation Procedure Guide

650

31. 94/595 A repülõeszközök vizuális felismerésének kézikönyve 1 200

32. 94/598 Rádiótávbeszélõ kifejezések és szabályok a katonai repülésben 2 200

33. 94/619 Segédlet a repülõtérrend egységes szerkezetû kidolgozásához 800

34. 94/620 Kézikönyv a különleges mûveleti tervezéshez 1 800

35. 94/658 Különleges mûveleti erõk alkalmazási irányelvei 650

Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

Hivatásos

Sorszám Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Bali Tamás hadnagy H 030749

2. Balog Péter hadnagy H 013837

3. Barsánszki János õrnagy H 024317

4. Bencsik Tamás törzsõrmester H 023314

5. Boldizsár Attila fõtörzsõrmester H 015414

6. Boros Imre százados H 017583

7. Burján Beatrix Éva õrnagy H 035180

8. Czirókai Ferenc fõtörzsõrmester H 025569

9. Cserenyecz Krisztián törzsõrmester H 026064

10. Csicsári István mk. alezredes H 016007

11. Dr. Horváth József ezredes H 012942

12. Dr. Schubert Katalin százados H 017197

13. Dr. Sztvorecz András dandártábornok H 010010

14. Dr. Túri Judit o. százados H 027176

15. Dr. Gátiné dr. Bartók Katalin o. ezredes H 018500

16. Gál Tibor fõhadnagy H 018277
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17. Gazsó Lajos fõtörzsõrmester H 018091

18. Gubis Timea hadnagy H 023509

19. Heindl Roland törzsõrmester H 027441

20. Ignéczi András ezredes H 012947

21. Jagadics Zoltán százados H 013692

22. Koloh János alezredes H 014145

23. Kónya Péter õrnagy H 026088

24. Kormos Zoltán fõtörzsõrmester H 034024

25. Molnár László százados H 024160

26. Nyitrai Miklós Zoltán alezredes H 013014

27. Oláh Zsolt hadnagy H 026285

28. Rambács István fõhadnagy H 016330

29. Sörös István mk. alezredes H 013049

30. Sütõ István õrmester H 014565

31. Szûcs László törzsõrmester H 018439

32. Téglási József alezredes H 016712

33. Tóth Zoltán törzsõrmester H 025505

34. Vágási László ezredes H 011870

35. Varga József fõtörzsõrmester H 025708

36. Vidor Zsolt õrmester H 021880

37. Vörös Gábor zászlós H 026721

38. Zeke István fõtörzsõrmester H 024514

39. Zsiga Tamás õrnagy H 016186

Szerzõdéses

Sorszám Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Árvai Zsolt õrmester S 017040

2. Bakonyi Kornél szakaszvezetõ S 019539

3. Feke Zsombor tizedes S 026072

4. Finta Zoltán szakaszvezetõ S 018951

5. Fodor Ádám szakaszvezetõ S 023242

6. Frolov Ákos õrmester S 026553

7. Gráczol Gábor tizedes S 018237

8. Huszár Ferenc törzsõrmester S 011340

9. Jakobicz József szakaszvezetõ S 019362

10. Kiss Róbert szakaszvezetõ S 022040

11. Nagy József szakaszvezetõ S 015877

12. Novák Zsolt hadnagy S 015755

13. Tarcsi Zsolt õrvezetõ S 022003

Nyugállományú

Sorszám Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Ábrahám László alezredes N 014290

2. Albert Csaba zászlós N 011283
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3. Básti Gyula ezredes N 013023

4. Bauke György százados N 012290

5. Belléncs Károly õrnagy N 018730

6. Benefi György õrnagy N 014869

7. Bodnár Imre százados N 010574

8. Bóka Sándor ezredes N 020062

9. Csepi László õrnagy N 018810

10. Cservenák Pál alezredes N 012315

11. Csik Imre alezredes N 012896

12. Csomor Mihály alezredes N 012318

13. Dankai József törzszászlós N 012149

14. Dorka György õrnagy N 019187

15. Dr. Berecz János százados N 014959

16. Dr. Tamáskovics Antal alezredes N 011423

17. Dr. Wimmer Károly õrnagy N 014406

18. Drebál Gábor Balázs õrnagy N 014027

19. Dudar István õrnagy N 012808

20. Éles Ferenc zászlós N 018599

21. Fábián Sándor ezredes N 014981

22. Faragó József õrnagy N 017117

23. Fazekas László vezérõrnagy N 011320

24. Fehér András alezredes N 016209

25. Fenyvesi Zsolt alezredes N 018202

26. Fülöp Tibor mk. ezredes N 018121

27. Gál László alezredes N 017338

28. Hegedüs István alezredes N 015259

29. Hegedûs Sándor ezredes N 019252

30. Hegedûs-Jász András fõtörzsõrmester N 011809

31. Holecz Béla fõtörzsõrmester N 012363

32. Horváth András õrnagy N 018846

33. Horváth Jenõ fõtörzszászlós N 021986

34. Jaksa József õrnagy N 017067

35. Károlyi József mk. alezredes N 017512

36. Kiss István zászlós N 012394

37. Konyhás Mihály ezredes N 016903

38. Kovács Gyõzõ Gyula õrnagy N 019275

39. Kovács József százados N 015357

40. Kvacsek István õrnagy N 012419

41. Marázi Zoltán zászlós N 016592

42. Mártha Lajos százados N 015796

43. Meszes Ferenc alezredes N 010909

44. Nagy József mk. alezredes N 016509
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45. Nagy Zsolt õrnagy N 015459

46. Német Antal alezredes N 014937

47. Németh Ferenc alezredes N 021579

48. Németh István százados N 013562

49. Olláry Lajos mk. alezredes N 012083

50. Pál Gyula alezredes N 012463

51. Pásztor Kálmán alezredes N 016208

52. Pásztor László ezredes N 012643

53. Pásztory Imre alezredes N 012969

54. Sághy Gyula alezredes N 022306

55. Serák László százados N 014181

56. Soltész Sándorné zászlós N 014038

57. Szedelényi József törzszászlós N 012502

58. Szekeres József ezredes N 011738

59. Szikszai Dezsõ zászlós N 010261

60. Szívós Imre alezredes N 017066

61. Ujvári István alezredes N 020855

62. Vakán László ezredes N 010461

63. Várszegi Imre mk. alezredes N 012686

64. Zachar József fõtörzsõrmester N 012540

65. Zachár Lóránd alezredes N 010389

66. Zádori János ezredes N 023054

67. Zenovitz Ottó alezredes N 011244

Közalkalmazott

Sorszám Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Bálint Zsolt – K 017346

2. Bodrogi Mátyás Jánosné – K 015289

3. Csenki Báláné – K 017610

4. Cserhalmi Endréné – K 013056

5. Deákné Pipó Ildikó – K 015297

6. Hámory Zsolt – K 012013

7. Kercsó László – K 013668

8. Kovács Dezsõ – K 018955

9. Nagy Ernõ – K 010358

10. Pelyhéné Petró Mária – K 017615

11. Rémiás Etelka – K 012968

12. Révész Viktor András – K 010103

13. Soproni László – K 010368

14. Tóth Ernõ – K 017287
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Pályázati felhívás

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése alapján pályázatot
hirdet az MH HEK alábbi ezredesi rendfokozattal rend-
szeresített beosztására:

Általános feltételek

a) A beosztások adatai:
– beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtar-

tamú,
– beosztási illetményfokozat: I/VI.,
– rendszeresített rendfokozat: ezredes,
– vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett beosztás.

b) A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert

C típusú felsõfokú nyelvvizsga (angol, német, francia); az
1965. december 31. elõtt született hivatásos és szerzõdéses
katonák mentesülnek a nyelvi követelmények teljesítése
alól,

– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– C típusú nemzetbiztonsági követelménynek megfe-

lelés,
– külszolgálat vállalása.

c) A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más

szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szer-

vezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóké-

pesség,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegennyelv ismerete,
– jelenleg, illetve korábban betöltött szakirányú vezetõ

beosztás.

MH HEK parancsnok helyettes
A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos

és szerzõdéses állományú honvédorvosok, akik a pályázati
feltételben írt követelményeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK pa-
rancsnok helyettes

Szolgálatteljesítés helye: 1134 Budapest, Róbert Ká-
roly krt. 44.

Az MH HEK parancsnok helyettes feladata:
– Az MH HEK parancsnok általános helyettese.
– Összefogja és irányítja az egészségügyi missziók

szakmai követelményeinek kidolgozását, a missziós fel-
készülést.

– Összefogja az MH egészségügyi biztosítási elveinek
és doktrínájának kidolgozását és karbantartását a NATO
és EU egészségügyi biztosítási elvek, politika, doktrína fi-
gyelembevételével.

– Összefogja az MH egészségügyi ellátása elveinek,
rendszerének, az ellátást szabályozó jogszabályok, rendel-
kezések kidolgozását, valamint az ellátást befolyásoló pol-
gári jogszabályok, rendelkezések, elvek szükség szerinti
MH-n belüli adaptálását.

– Együttmûködik az illetékes katonai és polgári szer-
vekkel, intézményekkel a személyi állomány egészség-
ügyi ellátása érdekében.

– Megszervezi a korszerû gyógyító és diagnosztikai
irányelvek, eljárások bevezetését az MH egészségügyi
szolgálatánál.

A pályázat feltételei:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– legalább két szakvizsga,
– hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati jogviszony,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– más humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos tevékenység,
– hazai szakmai társaságok tevékenységében való rész-

vétel.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH HEK
parancsnok helyettes beosztására”.

Levelezési cím: 1134 Bp., Róbert Károly krt. 44.

Dr. Németh András s. k.,
orvos dandártábornok

parancsnok
(MH egészségügyi fõnök)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2009 elsõ félévére: 96 516 Ft.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre: 96 516 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetést!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

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

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

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

Éves elõfizetési díjak

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

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

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

Éves elõfizetési díjak

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

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

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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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

09.0245 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

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

cégszerû aláírás
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