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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
4/2009. (II. 4.) KE

határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

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

Budapest, 2009. január 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. január 27.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00296/2009.

A köztársasági elnök
5/2009. (II. 4.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Böröndi Gábor László ezredest 2009. február
1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2009. január 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. január 27.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00295/2009.

A Kormány
1009/2009. (I. 30.) Korm.

határozata
a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai

Stratégiájáról

1. A Kormány
a) elfogadja a határozat mellékletében foglalt, a Ma-

gyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája címû doku-
mentumot (a továbbiakban: Nemzeti Katonai Stratégia);

b) felhívja a honvédelmi minisztert a Nemzeti Katonai
Stratégiában foglalt feladatok – az érintett miniszterekkel
együttmûködésben történõ – végrehajtására.

Határidõ: folyamatos

2. A Nemzeti Katonai Stratégiában foglalt feladatokat
folyamatosan összhangba kell hozni az elõirányzatok ak-
tuális összegével, melyrõl évente a Kormány a tárgyévet
követõ 3 évre vonatkozó költségvetési keretszámokat rög-
zítõ határozatában dönt.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ 5. napon lép ha-
tályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Melléklet
az 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozathoz

A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai stratégiája

Új hatalmi rendet, politikai és gazdasági átrendezõdést
eredményezett a világban a bipoláris szembenállás meg-
szûnése és a globalizáció felgyorsulása. Világossá vált,
hogy az új veszélyek kezelésére a fejlett, modern demokrá-
ciák számára ma is nélkülözhetetlen a hiteles katonai erõ
fenntartása. Megváltozott, kibõvült azonban a védelem
tartalma és feladatrendszere.

A Magyar Honvédség feladata a jövõben is a Magyar
Köztársaság katonai védelme és a NATO kollektív védel-
mébõl fakadó feladatok ellátása, de a védelem eszközeit a
megváltozott követelményekhez kell igazítani. Szüksé-
gessé vált a biztonság- és védelempolitikai alapvetõ elvek-
bõl fakadó feladatok és azok tartalmának újragondolása.
Ennek a folyamatnak része a Magyar Köztársaság Nemzeti
Katonai Stratégiájának kidolgozása.
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A Nemzeti Katonai Stratégia azokat a kihívásokat ve-
szi számba, amelyek katonai erõ felhasználását igény-
lik. Meghatározza a Magyar Köztársaság külsõ bizton-
sága fenntartásának gyakorlati teendõit, valamint a bel-
sõ biztonsági feladatokban való közremûködését. Ága-
zati stratégiaként hosszútávra kijelöli a Magyar Hon-
védség alkalmazásának, igénybevételének és fenntartá-
sának fõ elveit, fejlesztésének irányait. A Nemzeti Kato-
nai Stratégia egyaránt szól a szövetségeseknek és part-
nereknek, valamint az állami szerveknek, intézmények-
nek és a Magyar Honvédségnek. Ismerteti a Magyar
Honvédség feladatait, az ország védelmében és érdekei-
nek képviseletében betöltött szerepét, hozzájárulva ah-
hoz, hogy élõ kapcsolat legyen az önkéntesekbõl álló
haderõ és a magyar társadalom között, és elismertsége
növekedjen a közvéleményben.

A Nemzeti Katonai Stratégia a haderõ és a honvéde-
lem ügyét övezõ nemzeti konszenzusra, és – hasonlóan
más ágazati stratégiákhoz – a Magyar Köztársaság
Nemzeti Biztonsági Stratégiájára épül. Összhangban
van a Magyar Köztársaság Alkotmányával, a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló törvényekkel,
országgyûlési határozatokkal, valamint a Magyar Köz-
társaság Külkapcsolati Stratégiájával. Figyelembe veszi
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban:
NATO) Stratégiai Koncepcióját és az Európai Unió
(a továbbiakban: EU) állam- és kormányfõi által elfoga-
dott „Biztonságos Európa egy jobb világban” címû biz-
tonsági stratégiát, valamint más meghatározó nemzet-
közi dokumentumokat.

A Nemzeti Katonai Stratégia támaszkodik a Magyar
Honvédség rendszerváltozás óta tartó átalakításának re-
formértékû lépéseire, miközben számol azzal, hogy szület-
tek ellentmondásos döntések, és jelentkeztek finanszírozá-
si gondok. A rendszerváltozás, valamint a változó bizton-
sági környezet által követelt haderõ-átalakítás folyamatá-
nak alapvetõ szakasza azonban 2007 végére lezárult. A
Magyar Honvédség alkalmas lett a XXI. század kihívásai-
ból adódó, újszerû, magasabb követelményeket támasztó
katonai feladatok teljesítésére.

A jövõben is feladat lesz az új kihívásokhoz és felada-
tokhoz való folyamatos alkalmazkodás. A Magyar Köztár-
saság egyetlen államot sem tekint ellenségnek, vitás kérdé-
seit a nemzetközi jog alapján, a diplomácia eszközeivel kí-
vánja megoldani. A Magyar Honvédség a Magyar Köztár-
saság külpolitikájának, a biztonság- és védelempolitikájá-
nak, valamint a nemzeti értékek és érdekek védelmének és
érvényesítésének nélkülözhetetlen és fontos eszközévé
vált. Olyan nemzetközi válságkezelést igénylõ mûveletek-
ben vesz részt, amelyek bizonyítják, hogy a katonai erõ
– és annak hitelessége – továbbra is fontos eleme a nemzet-
közi politikának, és alkalmas eszköze a magyar nemzeti
érdekek érvényesítésének, a szövetségesi kötelezettségek
teljesítésének.

I.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁGI
KÖRNYEZETE

1. Alapvetõ változáson megy keresztül a világ, a nem-
zetközi rend- és erõviszony-rendszer. A globalizáció hat a
társadalom minden területére, a biztonság fogalma átfo-
góbb értelmezést kap. Egyre inkább elválaszthatatlan egy-
mástól közvetlen környezetünk, a régió, a kontinens és a
távolabbi térségek biztonsága és stabilitása. A kollektív
védelem alapja, a transzatlanti biztonság elsõdleges szer-
vezete a NATO. Kulcsfontosságú gazdasági és politikai
szereplõ az EU is, amely katonai és polgári válságkezelõi
képességével ugyancsak hozzájárul a nemzetközi bizton-
sági környezet alakításához. Az EU külpolitikájának és
biztonságpolitikájának fontos eleme a szilárd transzatlanti
kapcsolat.

2. A Magyar Köztársaság biztonsági helyzete stabil,
tagja a NATO-nak és az EU-nak. A Magyar Köztársaságot
belátható idõn belül hagyományos jellegû fegyveres táma-
dás veszélye nem fenyegeti, annak bekövetkezése
hosszabb távon is alacsony valószínûségû. A NATO és az
EU bõvítésével a szomszéd országok többsége vagy az
egyik, vagy mindkét szervezet tagállamává vált. A bõví-
tésbõl még kimaradt szomszéd államok többsége is kife-
jezte csatlakozási szándékát az euro-atlanti szervezetek-
hez, ami tovább erõsíti a régió biztonságát. A Magyar Köz-
társaság biztonságát azonban globális, regionális és a köz-
vetlen környezetbõl származó fenyegetések, kockázatok
és kihívások befolyásolhatják, amelyek akár egymást erõ-
sítve, egy idõben is megjelenhetnek.

3. A Magyar Köztársasághoz közeli térségek biztonsá-
gi helyzete viszonylag stabil. Ugyanakkor továbbra is je-
len vannak az országokon belüli feszültségek, az országok
közötti területi viták, nemzeti, etnikai, kisebbségi, vallási
és gazdasági ellentétek, és növekszik a nem-állami szerve-
zetek biztonságra gyakorolt befolyása. A Magyar Köztár-
saság közvetlen környezetében kialakulhatnak olyan elõre
jelezhetõ válságok, konfliktusok, amelyeknek nem célja a
magyar állam szuverenitásának, területi integritásának fe-
nyegetése, azonban a határokhoz közeli cselekmények
Magyarország biztonságát is érinthetik. A Nyugat-Balkán
egyes országainak stabilizációja továbbra is igényli a nem-
zetközi válságkezelõ erõk jelenlétét és támogatását.

4. A Magyar Köztársaság biztonságát a földrajzilag tá-
volabb esõ válságok közvetlenül is befolyásolják. A glo-
balizáció hatásaként növekszik az országok kölcsönös
függõsége, biztonságukat és stabilitásukat is egyre erõseb-
ben befolyásolja a világ más részeinek stabilitása, vagy an-
nak hiánya. A válságokkal terhelt régiókban igen rövid
elõrejelzési idõvel törhetnek ki az országokon belüli és or-
szágok közötti fegyveres konfliktusok. A konfliktusok
megoldása a nemzetközi közösség közremûködését igé-
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nyelheti, ezért a katonai erõ várható alkalmazásának mind
kevésbé szab korlátot a földrajzi távolság.

5. A globális biztonságot befolyásoló tényezõk közül a
Magyar Köztársaság biztonságára potenciális fenyegetést
jelent a nemzetközi terrorizmus. Terrortámadások végre-
hajtása elsõsorban a Magyar Honvédség válságkörzetek-
ben szolgálatot teljesítõ erõi ellen valószínû. A nemzetkö-
zi terrorizmus figyelemfelkeltõ és létezését demonstráló
törekvése következtében ugyanakkor növekedhet egyes
hazai objektumok, valamint az országba települt NATO-
és EU-létesítmények, szervezetek potenciális fenyegetett-
sége is.

6. A Magyar Köztársaság biztonságára potenciális fe-
nyegetést jelent a tömegpusztító fegyverek, valamint a cél-
ba juttatásukhoz szükséges eszközök és technológiák el-
lenõrizetlen terjedése is, különösen azoknak a terrorista
szervezetek általi megszerzése és lehetséges alkalmazása.
Katonai eszközöket is igényelhet azoknak a válságoknak a
kezelése, amelyek alapja az energiához és a stratégiai
nyersanyagokhoz történõ akadálytalan hozzáférés biztosí-
tása, a kábítószerek terjedése, a klímaváltozás, a világ
egyes régióinak túlnépesedése, a politikai és a vallási szél-
sõségek terjedése.

7. A Magyar Köztársaság biztonságára – az Alkot-
mányban, vagy egyéb jogszabályokban meghatározottak
szerint katonai eszközöket, vagy közremûködést esetlege-
sen igénylõ – kockázatot jelenthetnek:

– az ország területén és környezetében elõforduló ipari
és természeti katasztrófák, környezetszennyezések, járvá-
nyok;

– a kritikus infrastruktúra elleni támadások;
– az instabil országok belsõ feszültsége következtében

kialakuló, a szervezett bûnözéssel összefonódó nagyobb
méretû migráció és illegális kereskedelem;

– a térség egyes országaiban illegálisan, illetve ellen-
õrizetlenül tartott nagy mennyiségû fegyver, lõszer és rob-
banóanyag.

II.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
VÉDELEMPOLITIKÁJÁNAK ALAPJAI

8. A Magyar Köztársaság Kormánya a biztonságot át-
fogó módon értelmezi, amely a politikai és katonai ténye-
zõkön túl magában foglalja annak gazdasági, pénzügyi,
energiaellátási, rendvédelmi, emberi jogi és kisebbségi, in-
formációs és technológiai, környezeti, demográfiai és civi-
lizációs, közegészségügyi, valamint nemzetközi jogi di-
menzióit is. A Magyar Köztársaság Kormánya a bizton-
ság- és védelempolitikát a különbözõ kormányzati intéz-
mények közös feladatának tartja.

9. A honvédelem nemzeti ügy, melynek két alappillére
a nemzeti önerõ és a szövetségesi együttmûködés. Ma-
gyarországon teljes mértékben érvényesül a katonai erõk
demokratikus, hatalmi ágak között megosztott ellenõrzé-
se. A Magyar Köztársaság kész és képes arra, hogy ellen-
álljon a határait, szuverenitását érintõ esetleges fenyegeté-
seknek, cselekvéseknek, akcióknak. A Magyar Köztársa-
ság olyan honvédelmet és benne olyan katonai erõt tart
fenn és fejleszt, amely képes mind a Magyar Köztársaság
védelmét, mind a külföldi mûveletekben való részvételt a
hagyományos és az aszimmetrikus hadviselés viszonyai
között egyaránt teljesíteni.

10. A magyar katonai erõ határon túli alkalmazására ki-
zárólag megfelelõ nemzetközi jogi felhatalmazást követõ
közjogi döntés alapján, nemzetközi szervezetek keretei
között vagy alkalmi koalíciókban, a közös érdekek, és ér-
tékek mentén kerülhet sor. A nemzetközi mûveletekben a
katonai erõvel történõ részvétel a magyar érdekek érvé-
nyesítését is szolgálja. A nemzeti és a szövetségesi érde-
kek összehangolásából következik, hogy a Magyar Hon-
védség erõi elsõsorban olyan mûveletekben vesznek részt,
amelyek – közvetlenül vagy közvetve – szavatolják a Ma-
gyar Köztársaság és a régió stabilitását, szélesebb értelem-
ben vett biztonságát. A váltások lebonyolítása, vagy a
gyorsreagálású erõk váratlan alkalmazása miatt az egy
idõben, több térségben részt vevõ erõk létszáma rendkívüli
esetekben meghaladhatja a tervezett kereteket.

11. A Magyar Köztársaság Kormánya a NATO-t tartja
a transzatlanti térség biztonsága sarokkövének. Magyar-
ország érdeke az európai biztonság- és védelempolitika
dinamikus fejlõdése, amelyet az EU és a NATO közötti
stratégiai partnerség fejlesztésének jegyében támogat.
A Magyar Köztársaság az Európai Unió és a NATO konst-
ruktív tagja. A magyar védelempolitika fontos feladata az
újonnan csatlakozott és az integrációra esélyes országok
támogatása. Ezért a Magyar Köztársaság stratégiai érdeke
a környezõ országokkal való két- és többoldalú katonai
együttmûködési formák bõvítése, hatékonyságuk növe-
lése. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) kitünte-
tett szerepe mellett a Magyar Köztársaság a nemzetközi
béke és biztonság fenntartása szempontjából nagy jelentõ-
séget tulajdonít az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Szervezetnek (EBESZ), részt vesz az általuk indított nem-
zetközi akciókban és mûveletekben.

III.

A MAGYAR HONVÉDSÉG FELADATAI,
ALKALMAZÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖRÜLMÉNYEI

12. A Magyar Honvédség alapvetõ feladata, hogy tel-
jes szervezetével és képességeivel az ország függetlensé-
gét és területi sérthetetlenségét védelmezze, alapvetõen
szövetségi keretekben, de a szövetséges erõk beérkezéséig
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önállóan is tevékenykedve. NATO-döntés és megfelelõ
közjogi felhatalmazás alapján más országok erõinek a Ma-
gyar Köztársaságba érkezése, átvonulása, átmeneti vagy
tartós állomásoztatása esetén részt vesz a befogadó, nem-
zeti támogatás megszervezésében és biztosításában.

13. A változó biztonsági környezetben alapvetõ felada-
ta a légtérvédelem hatékony biztosítása. Magyarország
légterének védelmét a Magyar Honvédség a NATO integ-
rált légvédelmi rendszerében valósítja meg úgy, hogy
nemzeti kötelezettség a feladat ellátásához szükséges kije-
lölt repülõ, légi vezetési és radar eszközök biztosítása.

14. A Magyar Köztársasággal szomszédos térségekben
kialakuló belsõ válságok, országok közötti konfliktusok
esetén szükségessé válhat, hogy a Magyar Honvédség ha-
tárvédelmi feladatot lásson el. A konfliktus jellegébõl adó-
dóan tömeges, egyidejû és illegális migrációval, változó
intenzitású, akár hosszú idõn át elhúzódó katonai, továbbá
rendvédelmi tevékenységgel lehet számolni.

15. A Magyar Honvédség hozzájárul a NATO közös
védelmi képességéhez. Más tagország megsegítésére szö-
vetségesi keretek között, a NATO döntéseivel összhang-
ban, fegyveres támadás, illetve annak közvetlen veszélye
esetén kerül sor. NATO-tagállam területén befogadó nem-
zeti támogatásra lehet számítani. A mûveletek során nem
zárható ki terrorista csoportok fellépése, tömegpusztító
fegyverek alkalmazásának veszélye. A viszonylag rövid
idejû, intenzív mûveletet elhúzódó, alacsony intenzitású
fegyveres tevékenység követheti.

16. A Magyar Honvédség feladata, hogy hozzájáruljon
a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához a nemzet-
közi jog keretei között. A Magyar Honvédség erõi egy ré-
szével részese lehet nemzetközi mûveleteknek. Ezekre a
mûveletekre a NATO és az EU földrajzi határain kívül,
szélsõséges éghajlati és terepviszonyok között, befogadó
nemzeti támogatás nélkül is sor kerülhet. A viszonylag rö-
vid idejû, intenzív mûvelet elhúzódó, változó intenzitású
válságkezeléssel, stabilizációs és újjáépítési, katonai segít-
ségnyújtási feladatokkal párosulhat.

17. A Magyar Honvédség a Magyar Köztársaság kato-
nai védelme és a NATO kollektív védelmébõl fakadó fel-
adatok ellátása, valamint a nemzetközi mûveletekben való
részvétel mellett:

– Felkészülten közremûködik az arra kijelölt és felké-
szített erõkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harcban a
NATO és az EU koncepcióival összhangban.

– A magyar haderõ hazai igénybevétele, valamint kül-
földi alkalmazása esetén képességeivel közremûködik, il-
letve hozzájárul a természeti és ipari katasztrófák elhárítá-
sához, a következmények felszámolásához, humanitárius
vészhelyzetek kezeléséhez, otthonukat elhagyni kénysze-
rültek evakuációjának támogatásához, a kitelepült szemé-
lyek megsegítéséhez. Bizonyos esetekben szükségessé
válhat a polgári erõk és tevékenységek támogatása.

– Biztosítja a két- és többoldalú nemzetközi katonai
kapcsolatok fenntartását, fejlesztését, illetve a változó biz-
tonságpolitikai helyzethez történõ folyamatos adaptálását,
a szükséges információk elérhetõségét és azok cseréjét,
megosztását, a kölcsönös megbízhatóság, kiszámíthatóság
és hitelesség erõsítését.

– Hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság fenntartá-
sához, a szerzõdõ felek közötti bizalom erõsítéséhez a
fegyverzet-ellenõrzésrõl, a bizalom- és biztonságerõsítés-
rõl szóló nemzetközi egyezményekben és más megállapo-
dásban foglalt kötelezettségek teljesítésébõl a Magyar
Honvédségre háruló feladatok végrehajtásával.

18. A Magyar Honvédség feladatait új kihívások köze-
pette látja el.

– Napjaink, és nagy valószínûséggel a jövõ konfliktu-
sai egyre inkább aszimmetrikusak. A fegyveres konfliktu-
sok többségében nem összemérhetõ képességû erõk csap-
nak össze. Jelentõs különbségek lehetnek a szemben álló
felek jellege – állami, illetve nem-állami szereplõk –, poli-
tikai és stratégiai céljaik, katonai és nem-katonai eszköz-
rendszerük, katonai erõik, a hadviselési elvek tekinteté-
ben.

– A katonai mûveletek összetettsége tovább növekszik,
amelyeket szinte kivétel nélkül többnemzeti, összhaderõ-
nemi keretek között hajtanak végre. Az átfogó megközelí-
tés érdekében kiemelt jelentõségû a civil-katonai együtt-
mûködés és koordináció.

– Korunkban a katonai erõ alkalmazása túlmutat a
klasszikus értelemben vett fegyveres harcon. A konfliktu-
sok megelõzése, kezelése és az azt követõ rendezés – sta-
bilizáció és újjáépítés – civil feladatai, továbbá a leszere-
lés, lefegyverzés és reintegráció, illetve a biztonsági szek-
tor reformja hosszú ideig igényelhetik a katonai erõk köz-
remûködését és támogatását.

– A XXI. század fegyveres konfliktusai a globális mé-
dia figyelme mellett zajlanak. A közvélemény fokozottan
érzékeny a saját katonai, valamint a polgári áldozatokra,
ezért egy konfliktust nem elég a hadszíntéren megvívni és
megnyerni. Fontos, hogy a közvélemény azt el is fogadja.
Ez különösen komoly kihívást jelent az aszimmetrikus
konfliktusok esetén.

IV.

A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEI,
HADERÕFEJLESZTÉSI IRÁNYOK

19. A Magyar Köztársaság Kormánya a haderõ mûkö-
dési elveit, fejlesztését, szervezetét, infrastruktúráját, fel-
szerelését, készenlétét a biztonsági környezetbõl, kihívá-
sokból levezetett célok és feladatok alapján határozza
meg. A haderõ transzformációjára döntõ hatást gyakorol a
várható alkalmazási környezet, a legvalószínûbb feladat, a
hadviselés elveinek módosulása, valamint a NATO és az
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EU igényei. Az új kihívásokhoz való alkalmazkodással és
a többi NATO- és EU-tagállam katonai erõivel való
együttmûködéssel egyidejûleg kell korszerûsíteni a haderõ
szervezetét, fejleszteni – jelentõs részben nemzeti keretek
között – a katonai képességeket. Az elkövetkezõ idõszak-
ban a légierõ folyamatban lévõ korszerûsítésével párhuza-
mosan, fokozottan kell fejleszteni a szárazföldi erõt. A to-
vábbi NATO- és EU-képességeket egyre inkább többnem-
zeti összefogással kell létrehozni.

20. A Magyar Köztársaság – a NATO integrált védelmi
tervezési gyakorlatának megfelelõen – nem törekszik a ka-
tonai képességek teljes spektrumának kialakítására. A
NATO és az EU keretében a Magyar Köztársaság az ará-
nyos tehermegosztás elve alapján hozzájárul a szükséges
katonai képességek kialakításához a szakosodott- és réské-
pességek megteremtésével, amelyek egyben megfelelnek
Magyarország igényeinek és lehetõségeinek. A Magyar
Honvédség ugyanazon képességeket fejleszti ki mind az
EU, mind a NATO mûveleteiben történõ részvétel érdeké-
ben. A NATO az integrált védelmi tervezési folyamata ke-
retében meghatározza a feladatai ellátásához szükséges
képességeket. Az EU is közösen alkalmazandó képessége-
ket fejleszt mûveletei végrehajtása érdekében. Magyaror-
szág részt vesz mindkét folyamatban, messzemenõen érde-
kelt a két szervezet közötti együttmûködésben, a szükség-
telen párhuzamosságok elkerülésében.

21. A Magyar Köztársaság védelme a rendelkezésre
álló valamennyi erõ és eszköz, a nemzeti és szövetségi erõ-
feszítések integrált, komplex, koordinált alkalmazásával,
egységes kormányzati irányítással valósul meg. A Magyar
Köztársaság ellen irányuló katonai fenyegetettség esetén a
békestruktúra elemei kiegészülnek. Megelõzõ védelmi
helyzetben vagy rendkívüli állapot idõszakában sor kerül a
hadkötelezettség bevezetésére. A Magyar Honvédség ha-
tékony alkalmazásához szükség van az ország egyéb erõ-
forrásai mozgósításának és a védelem szolgálatába állítá-
sának elõkészítésére is. Mindehhez szükséges a hazai vé-
delmi-igazgatási rendszer továbbfejlesztése, megfelelõ
jogszabályok és tervek kidolgozása, valamint az állami
szervek, intézmények és egyéb szervezetek bevonása.

22. Az állami szerveknek, intézményeknek, valamint a
Magyar Köztársaság kritikus infrastruktúrájának alkal-
masnak kell lennie a szükség esetén beérkezõ erõk befoga-
dó nemzeti támogatására, a Magyar Honvédségnek pedig a
befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátásá-
ra. A Magyar Köztársaság területén végrehajtandó katonai
feladatokra NATO-parancsnokság alatt is sor kerülhet,
ezért ezen feladatokra csak olyan erõk alkalmazhatók,
amelyek képesek a nemzetközi együttmûködésre.

23. A megváltozott biztonsági körülmények miatt a
haderõt folyamatosan alkalmassá kell tenni a nemzetközi
keretekben való alkalmazásra. A NATO képességeinek át-
alakulásával összhangban változik a Magyar Honvédség,
módosulnak alkalmazásának elvei. A kollektív védelembe

ágyazott országvédelem megvalósításához szükséges fel-
tételrendszer fenntartása és fejlesztése mellett, a válságke-
zelõ mûveletek expedíciós jellegének erõsödésére is ké-
szülni kell. A kollektív védelem és a területen kívüli mûve-
letek végrehajtásához egyaránt szükség van expedíciós ké-
pességekre.

24. A nemzetközi biztonsági helyzetben elõrejelzés
nélkül, váratlanul bekövetkezõ eseményekre történõ gyor-
san reagálni képes alakulatokra is szükség van. A Magyar
Honvédség méretével és teherbíró képességével ezért ará-
nyosan részt vesz a NATO Reagáló Erõ és az EU-Harccso-
portok tevékenységében, amelyek képesek rövid elõrejel-
zés után, a gyors katonai reagálást követelõ válsághelyze-
tek kezelésére.

25. A Magyar Honvédség hatékony mûködésének nél-
külözhetetlen feltétele a stabil, ugyanakkor rugalmasan al-
kalmazkodó szervezet, megfelelõ haderõnemi és fegyver-
nemi arányok, operatív vezetés, egységek, alegységek ön-
álló tevékenységének képessége, szervezeti elemek integ-
rálhatósága. A jövõ hadviselésében eredményesen szerep-
lõ magyar haderõvel szemben állított követelmények az
alábbiak:

– a stratégiai környezet változásaihoz való alkalmazko-
dás képessége;

– a gyorsan változó harcászati, hadmûveleti helyzetre
való reagálás képessége;

– az erõk megfelelõ készenléti kategóriákban tartása;
– többnemzeti, összhaderõnemi környezetben való te-

vékenység, interoperabilitás;
– harc hatékony megvívása, erõk védelme és meg-

óvása;
– hálózat-központú környezetben való alkalmazás ké-

pessége;
– hatékony felderítés, információszerzés és -csere;
– telepíthetõség, mobilitás;
– hosszú távú fenntarthatóság, többnemzeti logisztikai

támogatás;
– képesség a lakossággal és civil szervezetekkel való

együttmûködésre.

26. A Magyar Köztársaság Kormánya fontosnak tartja
az alábbi fejlesztési irányokat:

– Bár a NATO elleni nagyméretû hagyományos ag-
resszió esélye minimális, meg kell õrizni a magas intenzi-
tású mûveletekben való részvétel képességét a nagyobb ki-
hívást jelentõ hagyományos kockázatok kezelése érdeké-
ben. A Magyar Honvédség képességeit és struktúráját a
legvalószínûbb mûveletek figyelembevételével kell fej-
leszteni, és a legmagasabb követelményû feladatok ellátá-
sára kell felkészíteni.

– A korszerû és felgyorsult ütemû hadviselés során az
egyes mûveletekben a döntési ciklusok idõtartama radiká-
lisan csökken. A hadmûveleti ütem a mûveletek végrehaj-
tásában és a végrehajtásra vonatkozó döntések meghozata-
lában is fokozódik. A mûveletekben csak olyan erõk lesz-
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nek sikeresek, amelyek alkalmazkodni tudnak a szûkülõ
döntési ciklusok követelményeihez.

– A magyar haderõ további modernizálásának fontos
követelménye, hogy mind kijelölt elemei, mind egyes pa-
rancsnokságai is képesek legyenek expedíciós jellegû fel-
adatok végrehajtására. Képesnek kell lenni más nemzeti,
vagy többnemzeti kötelék csapataiba integrálódásra csak-
úgy, mint más haderõk kötelékeinek integrálására. A kül-
földön tevékenykedõ katonai szervezetek képességeit és
támogatását úgy kell kialakítani, hogy szárazföldi kötelé-
kek esetén váltás nélkül minimum fél, légierõ kötelékek
esetén váltás nélkül minimum negyedévig mûveletben
tarthatók legyenek.

27. Képességalapú haderõfejlesztést kell megvalósíta-
ni, amely lehetõvé teszi a hatékony reagálást a biztonsági
környezet változásaira. A hadfelszerelés fejlesztésének
legfontosabb feladatai:

– a tábori híradó és informatikai rendszerek rendszer-
szemléletû fejlesztése, a hálózatalapú mûködés kialakítá-
sának biztosításával;

– a szárazföldi erõ mobilitásának, védettségének és a
tûzzel való pusztítás képességének növelése;

– a meglévõ helikopterek modernizációja és újak be-
szerzése;

– a stratégiai légiszállító kapacitás biztosítása;
– a katonák egyéni felszerelésének korszerûsítése;
– a technikai felderítõ eszközök rendszerbe állítása.

28. A haderõfejlesztés folyamatában jelentõs szerepe
van a hazai védelmi szektor tudományos bázisának, kuta-
tás-fejlesztési intézményeinek. Rendszeresen elemezni
szükséges a nemzetközi eredményeket, folyamatosan kap-
csolatot kell tartani a tudományos mûhelyek és gyártók kö-
zött. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mûveleti tapaszta-
latok visszacsatolására.

29. A válságok elõrejelzésében, az aszimmetrikus harc
megvívásához szükséges információk megszerzésében,
elemzésében és értékelésében, valamint a válságkörzetek-
ben szolgálatot teljesítõ magyar katonai állomány bizton-
sága érdekében továbbra is szükség van a katonai nemzet-
biztonsági szolgálatok – Katonai Felderítõ Hivatal, Kato-
nai Biztonsági Hivatal – hatékony tevékenységére együtt-
mûködve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

30. A hatékonyabb mûveleti alkalmazás és az erõk
megóvása érdekében fontos feladat a Magyar Honvédség
részvételével megvalósuló mûveletek, hazai és nemzetkö-
zi gyakorlatok tapasztalatainak összegyûjtése, értékelése
és adaptálása. A Magyar Honvédség fejlesztéséhez hozzá-
járulnak a NATO-ban és az EU-ban nyert mûveleti tapasz-
talatok is.

31. A képességfejlesztésben egyre növekvõ szerepet
kap a többnemzeti együttmûködés. Összefogással olyan
jelentõs képességek alakíthatók ki, amelyek nemzeti forrá-
sokból nem megvalósíthatók. Hadfelszerelések több-

nemzeti beszerzése hatékonyabb érdekérvényesítést, a
kutatás-fejlesztési költségek megosztását és a nagyobb
megrendelésbõl adódó elõnyöket eredményezi. Mindezek
mellett továbbra is kiemelt cél a hazai hadiipari kapacitá-
sok és K+F képességek fejlesztése és kiaknázása.

32. A katonai képességek kialakítása során fontos a
környezettudatos gondolkodás és cselekvés. A Magyar
Honvédség a meglévõ képességeivel részt vesz az ökoló-
giai károk megelõzésében, a bekövetkezõ környezeti ártal-
mak felszámolásában. A Magyar Köztársaság területén kí-
vüli mûveleti területeken végrehajtott katonai tevékenység
is a helyi természeti értékek megõrzését, a lehetõ legki-
sebb ökológiai „lábnyom” hátrahagyását követeli meg.

V.

A MAGYAR HONVÉDSÉG FENNTARTÁSÁNAK
ÉS FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI

33. A Magyar Honvédség legfontosabb és legértéke-
sebb erõforrása a katona, a személyi állomány. A feladatá-
ra felkészített, megfelelõ fizikai és pszichikai állóképes-
séggel rendelkezõ katona munkája, személyes áldozatvál-
lalása – akár életének kockáztatása – döntõen befolyásolja
a haderõ alkalmazhatóságát. A honvédelem területén kato-
naként szolgálók és más jogviszonyban foglalkoztatottak
társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerése nemzeti ügy. Az
önként vállalt katonai szolgálat presztízse kulcsfontosságú
tényezõ a személyi állomány utánpótlása és megtartása
szempontjából.

34. A Magyar Köztársaság Kormánya fontos feladatá-
nak tartja, hogy a szükséges létszámú és a haderõ különle-
ges követelményeinek megfelelõ munkaerõ megszerzése
és megtartása érdekében kiszámítható elõmenetelt, vala-
mint versenyképes juttatásokat és támogatásokat nyújtson
a szolgálatot vállalók és a foglalkoztatottak számára. Ki-
emelt jelentõségûnek tekinti a személyi állomány szociális
problémáit enyhítõ, illetve a nemzetközi kötelezettségvál-
lalásban résztvevõket és hozzátartozóikat segítõ családtá-
mogatás biztosítását.

35. A Magyar Honvédség állománykategóriáinak
funkcióit, megoszlását, képzését és kiképzését, valamint
foglalkoztatásának elveit és gyakorlatát a modern kor és
hadviselés kihívásaihoz szükséges folyamatosan igazítani.
Szükség van mindazokra az eljárásokra és szolgáltatások-
ra, amelyek biztosítják az átlátható és hatékony elõmenete-
li rendszer mûködtetését, a személyi állomány megtartá-
sát, a haderõbõl kiválók visszailleszkedését. A személyi
állomány biztosításának alapja békeidõszakban az önkén-
tesség, megelõzõ védelmi helyzetben az önkéntességet ki-
egészítõ, akkor bevezetésre kerülõ hadkötelezettség. A
Magyar Honvédségnek önkéntes tartalékos katonákra is
szüksége van, kiképzésük, alkalmazásuk fontos feladat,
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amelynek jogi és szervezeti feltételeinek megteremtése ki-
emelt jelentõségû. A közigazgatás reformjának eredmé-
nyeként a köztisztviselõk és közalkalmazottak a nem kato-
nai szervezeteknél növekvõ szerepet töltenek be.

36. A Magyar Köztársaság Kormánya fontosnak tartja,
hogy a magyar társadalom biztonsága és fejlõdése érdeké-
ben a védelmi feladatok megfelelõ anyagi, pénzügyi erõ-
forrásai biztosítva legyenek. A védelmi költségvetés meg-
határozásának fontos szempontja – a haderõ képességei-
nek fejlesztésével párhuzamosan – a NATO-tagállamok
közötti arányos teherviselés, illetve az európai biztonság-
és védelempolitika megvalósításához való hozzájárulás
igénye is. Szükség van arra is, hogy a Magyar Honvédség
a rendelkezésre bocsátott költségvetéssel hatékonyan és
takarékosan gazdálkodjon.

37. A Magyar Honvédség feladatai végrehajtásához
szükséges képességek elérésének elengedhetetlen feltétele
a védelmi kiadások tervszerû növelése. A Magyar Köztár-
saság Kormánya ezért 2009-tõl 2013-ig 0,2%-kal kívánja
növelni a költségvetési támogatást, hogy az 2013-ban
meghaladja a GDP 1,3%-át. Ennek érdekében arra törek-
szik, hogy évente a költségvetés tervezésekor egyenlete-
sen növelje a költségvetési támogatást. A Magyar Köztár-
saság továbbra is élni kíván a NATO Biztonsági Beruházá-
si Programja keretében megvalósítható fejlesztési lehetõ-
ségekkel. Törekedni kíván a nemzetközi védelemgazdasá-
gi együttmûködésbõl adódó elõnyök feltárására és kihasz-
nálására is.

38. A Honvédelmi Minisztérium mûködteti és fejleszti
a Tárca Védelmi Tervezési Rendszerét, amelyben a straté-
giai képességcélok és a felhasználható erõforrások kap-
csolatát eltérõ idõtávú tervek teremtik meg. A védelmi ter-
vezés kiindulópontjául a Magyar Köztársaság külpolitiká-
ja és biztonságpolitikája alapján megfogalmazott célok
szolgálnak. A képességek fejlesztése a különbözõ idõtávú
tervekhez kapcsolódó programok, programköltségvetések
kidolgozásával és végrehajtásával történik.

39. Az erõforrások hatékony felhasználása érdekében a
Honvédelmi Minisztérium olyan irányba fogja fejleszteni
a gazdálkodást, amely a központi és helyi gazdálkodási ha-
táskörök összhangján alapul. Az elszámoltathatóság érde-
kében a gazdálkodáshoz kapcsolódó felelõsségi köröknek
egyértelmûen meghatározottnak, a gazdálkodás folyama-
tának pedig teljes mértékben átláthatónak kell lennie.

40. A feladatok ellátásához és az új képességek kialakí-
tásához gondoskodni kell olyan hadfelszerelési eszközök
beszerzésérõl, amelyek gazdaságosan üzemeltethetõk és
megfelelnek a NATO és EU együttmûködési feltételeinek.
Az elavult, illetve a gazdaságosan rendszerben nem tartha-
tó technikai eszközöket a rendelkezésre álló erõforrások
függvényében fokozatosan le kell cserélni, illetve a rend-
szerbõl ki kell vonni. A Magyar Köztársaság közvetlen
környezetét jellemzõ biztonsági helyzet lehetõvé teszi,

hogy a stratégiai tartalékok képzését és a készletekkel való
gazdálkodás elveit a Honvédelmi Minisztérium – együtt-
mûködve az államháztartás érintett szerveivel – hozzáiga-
zítsa a Magyar Honvédség megváltozott feladatrendszeré-
hez. A Magyar Honvédség a jelenleg meglévõ, mûködõké-
pes és hadra fogható technikai eszközeinek, anyagi készle-
teinek a szükségleteken felüli részét mûködési tartalékként
megõrzi, illetve új eszközök beszerzése esetén gondosko-
dik az elhasználódásból és alkalmazásból adódó fogyás
pótlásáról.

41. A honvédelmi infrastruktúra fejlesztésének, mû-
ködtetésének és fenntartásának a mûveleti képességek ma-
gas szinten tartását kell szolgálnia, biztosítva a személyi
állomány számára a kor színvonalának megfelelõ élet-,
munka- és kiképzési feltételeket. Az erõforrások hatékony
felhasználása érdekében, a támogató jellegû feladatokra
igénybe kell venni a szakosodott vállalatok szolgáltatásait,
támaszkodni kell a stabil, magas színvonalú védelmi szol-
gáltatásokat biztosítani képes ipari bázisra.

42. A források felhasználásában és biztosításában fon-
tos szerepet kell kapniuk azoknak az állami tulajdonú gaz-
dasági társaságoknak, amelyek szakmai felügyeletét és va-
gyonkezelését a Honvédelmi Minisztérium látja el. Ezek a
gazdasági szervezetek hozzájárulnak a Magyar Honvéd-
ség készenléti rendszere fenntartása és fokozása feltételei-
nek megteremtéséhez, kielégítik az ipari szintû kapacitását
igénylõ logisztikai szükségleteket, ellátják a honvédelmi
kultúra és a rekreáció feladatait, és aktív szerepet vállalnak
a NATO és az Európai Unió tagországainak védelemgaz-
dasági együttmûködésében, szolgáltatásaikkal betagozód-
nak a piacgazdaság mechanizmusába.

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

határozata
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvényben, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében,
az államháztartás 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 Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem 101/2003. (HK 21.) HM határozattal,
95/2005. (HK 12.) HM határozattal, 78/2006. (HK 16.)
HM határozattal, 88/2006. (HK 17/I.) HM határozattal,
147/2007. (HK 1/2008.) HM határozattal, 5/2008. (HK 3.)
HM határozattal és 112/2008. (HK 16.) HM határozattal
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módosított, 14/2000. (HK 9.) HM határozattal kiadott ala-
pító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 9. pont 9.1. pontjának a) alpontja helyébe
az alábbi a) alpont lép:

„a) a ZMNE a társadalomtudományok, a mûszaki tudo-
mányok tudományterületein, a nemzetvédelmi és katonai,
a mûszaki, a társadalomtudományi, az informatika, az or-
vos- és egészségtudomány, továbbá a gazdaságtudomá-
nyok képzési területeken, a szakindítási engedéllyel ren-
delkezõ szakokon a képesítési, illetve képzési és kimeneti
követelmények szerint a honvédelmi tárca, a rendvédelmi
szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által meghatá-
rozott, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által engedélyezett, tervezett létszámkeretben – államilag

támogatott és költségtérítéses finanszírozási módban az
engedélyezett maximális hallgatói létszámon belül – egye-
temi, fõiskolai szintû alapképzést, kiegészítõ alapképzést,
továbbá doktori képzést, valamint 2006. szeptember 1-jé-
tõl az Ftv. szerinti alap- és mesterképzést, doktori képzést,
általános és szakirányú továbbképzést, tanfolyamrendsze-
rû képzést, felsõfokú szakképzést folytat teljes idejû, illet-
ve részidõs munkarendben, valamint távoktatásban, angol
és magyar nyelven, valamint felnõttképzést végez;”

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2009. 01. 26..
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
10/2009. (II. 6.) HM utasítása

a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
akkreditálása elõkészítésének feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium Kato-
na-egészségügyi Kiválósági Központ megalakításával
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 81/2008. (HK 16.)
HM utasításra, a NATO Katona-egészségügyi Szolgálat-
fõnökök Tanácsával (COMEDS) történt egyeztetésre, va-
lamint a Magyar Honvédség által mûködtetésre tervezett
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ NATO részére
történõ felajánlására – a HM Katona-egészségügyi Kivá-
lósági Központ NATO (Észak-atlanti Tanács) által történõ
akkreditálása elõkészítésének feladatairól az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

(1) A HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (a
továbbiakban: HM KEKK) akkreditációjához kapcsolódó

feladatok elõkészítése érdekében elõkészítõ bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság) hozok létre.

(2) A Bizottság vezetõje a HM Miniszteri Kabinet, kabi-
netfõnök.

(3) A Bizottság titkára a HM KEKK, igazgató.

(4) A Bizottság tagjai:
a) a HM Állami Egészségügyi Központ, fõigazgató,
b) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, vezér-

igazgató,
c) a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, fõosz-

tályvezetõ,
d) a HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály,

fõosztályvezetõ,
e) a HM Infrastrukturális Ügynökség, vezérigazgató,
f) a HM Jogi Fõosztály, fõosztályvezetõ,
g) a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály, fõosz-

tályvezetõ,
h) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, vezér-

igazgató,
i) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, fõosz-

tályvezetõ,
j) a HM Személyzeti Fõosztály, fõosztályvezetõ,
k) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, fõosz-

tályvezetõ,
l) a HM Védelempolitikai Fõosztály, fõosztályvezetõ,
m) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály, fõosztályvezetõ
n) a HM Védelmi Hivatal, fõigazgató,
o) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont (a továbbiakban: MH HEK), parancsnok,
p) az MH Támogató Dandár, parancsnok,
q) az MK Katonai Biztonsági Hivatal, fõigazgató.

(5) A Bizottság ülésein állandó meghívottként, javaslat-
tételi jogkörrel részt vesz a HM védelempolitikai szak-
államtitkára.
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(6) A Bizottság tagjait – hivatalos távollétük esetén –
szervezetszerû helyettesük vagy az alárendeltségükbe tar-
tozó, általuk e feladatra kijelölt állásfoglalásra jogosult
szakértõ képviseli a Bizottság ülésein.

3. §

A Bizottság felügyeli és koordinálja a HM KEKK akk-
reditációjának és az ahhoz kapcsolódó feladatok (bizton-
sági, logisztikai, infrastrukturális és elhelyezési, híradó-
informatikai, információvédelmi, egészségügyi, protokoll
és sajtónyilvánossági) végrehajtását.

4. §

(1) A Bizottság havonta, illetve az azonnali intézkedést
igénylõ feladatok – különösen az esedékes nemzetközi tár-
gyalások és akkreditációs látogatás – esetén soron kívül
tartja üléseit, melyre a napirendet tartalmazó meghívót, il-
letve a lefolytatásról készült jegyzõkönyvet a Bizottság tit-
kára a tagoknak megküldi.

(2) Egyebekben a Bizottság mûködésének rendjét a
Bizottság vezetõje külön ügyiratban határozza meg.

5. §

(1) A HM KEKK akkreditációjának elõkészítésével
kapcsolatos, más tárcákat, kormányhivatalokat, önkor-
mányzatokat érintõ feladatok koordinálása érdekében a
Bizottság együttmûködik az érintett szervekkel és szerve-
zetekkel.

(2) A tárcaközi koordináció során a Bizottság vezetõje,
vagy az általa megbízott személy képviseli a Honvédelmi
Minisztériumot.

6. §

A HM KEKK elemi költségvetési tervjavaslatát az
MH HEK – a HM KEKK-kel együttmûködve – saját
költségvetési kerete terhére állítja össze, amely tartal-
mazza a HM KEKK akkreditációjához kapcsolódó
programok elõirányzatait is. Az elemi költségvetés jó-
váhagyásával egyidejûleg kerül sor az elõirányzat át-
csoportosítására.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2009. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
11/2009. (II. 13.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség 2009–2013. évre szóló

Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja
kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § f) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az MH 2009–2018 közötti idõszak fej-
lesztési terve figyelembevételével a Magyar Honvédség
2009–2013. évre szóló gyakorlatok és kiképzési rendezvé-
nyek programjának kiadásáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányí-
tása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Az MH 2009–2013. évre szóló Gyakorlatok és Ki-
képzési Rendezvények Programja (a továbbiakban: MH
GYKRP 2009-2013)* önálló nyilvántartási számon, ezen
utasítással kiadom.

2. §

(1) Az MH GYKRP 2009–2013-at a gyakorlatok és ki-
képzési rendezvények koordinálásában, végrehajtásában
érintett vezetõ, parancsnoki és törzstiszti állomány a rájuk
vonatkozó mértékben ismerje és alkalmazza a nemzetközi
és nemzeti gyakorlatok és kiképzési rendezvények elõké-
szítése, tervezése és végrehajtása során.

(2) A gyakorlatok és kiképzési rendezvények koordiná-
lásában, végrehajtásában érintett vezetõk és szakállomány
az MH GYKRP 2009–2013-ban foglaltak megvalósításá-
hoz, szakterületüknek megfelelõen, nyújtsanak segítséget.

3. §

(1) Az Alkotmány és a határátlépéssel járó csapatmoz-
gások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló
190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint közjogi jóváha-
gyást igénylõ nemzetközi katonai tevékenységek esetén az
elõkészítést a jogszabályoknak, a határátlépéssel járó csa-
patmozgások engedélyezésének elõkészítésérõl szóló
32/2001. (HK 9.) HM utasításnak és az MH GYKRP ren-
delkezéseinek megfelelõen kell megkezdeni.

* A dokumentumot az érintettek okmányként és elektronikus adathordo-
zón (CD-n) külön elosztó szerint közvetlenül kapják meg.



ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
10/2009. (HK 4.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a honvédelmi szervezetek által üzemeltetett tiszti

(összevont) étkezdék mûködésével kapcsolatos
szakfeladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. §-ának (2) bekezdése alapján �

figyelemmel az intézményi bevételekkel kapcsolatos fel-

adatokról szóló mindenkor hatályos HM utasításban (a to-
vábbiakban: HM ut.), valamint a Magyar Honvédség irá-
nyításának és felsõ szintû vezetésének rendjérõl szóló
2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozat 6. pontjában foglal-
takra � a honvédelmi szervezetek által üzemeltetett tiszti
(összevont) étkezdék mûködésével kapcsolatos szakfel-
adatokra a következõk szerint

intézkedem:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, köz-
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott katonai tevé-
kenységeket az engedélyezésükrõl szóló közjogi engedély
kiadását követõen lehet végrehajtani.

4. §

(1) A Magyar Honvédséget érintõ nemzetközi és nemzeti
gyakorlatok és kiképzési rendezvények központi adatbázisát
(MH GYKRP 2009–2013 adatbázis) a HM Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HM HVKF) az „MH GYKRP
2009–2013 mdb” megnevezésû MICROSOFT ACCESS
adatbázis-kezelõ program alkalmazásával adja ki.

(2) Felhatalmazást kap a HM HVKF, hogy az MH
GYKRP 2009–2013 adatbázisban bekövetkezett változá-
sokat – a program végrehajtására jóváhagyott költségve-
tési elõirányzat keretén belül – jóváhagyja.

(3) Az MH GYKRP adatbázis 2009–2013-ban megha-
tározott feladatok végrehajtása során a gyakorlatokkal, ki-
képzési rendezvényekkel, gyakorlattervezõi esemé-
nyekkel kapcsolatos új adatok, változások feldolgozását
és pontosítását a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM HKF) végzi. A tervezett rendez-
vény, illetve gyakorlattervezõi esemény megkezdése elõtt
legkésõbb 60 nappal a HM HKF kiképzési osztályát értesí-
teni kell.

(4) Az MH GYKRP 2009–2013 adatbázisban szereplõ
gyakorlatok adataiban bekövetkezõ változásokat a HM
HKF folyamatosan átvezeti.

(5) Új gyakorlatnak vagy vezetõi döntést igénylõ adat-
változásnak az MH GYKRP adatbázisba történõ felvételét
kezdeményezõ javaslatot a HM HKF fõosztályvezetõje a
vonatkozó HM utasítások és HVKF intézkedések alapján
terjeszt fel jóváhagyásra.

(6) Amennyiben a (4)–(5) bekezdésekben foglalt ese-
tekben közjogi engedély beszerzésére vagy módosítására

van szükség, tilos a külföldi féllel megállapodni (elígér-
kezni) az (5) bekezdésben foglalt vezetõi döntésig.

5. §

(1) A nemzeti gyakorlatok és a nemzetközi gyakorlatok
költségvetési tervezése vonatkozásában az adott évben ki-
adásra kerülõ költségvetési tervezési utasítás az intézmé-
nyi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyá-
sának rendjérõl szóló HM utasítás rendelkezései a mérv-
adóak. A nemzetközi gyakorlatok költségvetési tervezésé-
nél a 98/2008. (HK 19.) HM utasítás rendelkezéseit is fi-
gyelembe kell venni.

(2) Az MH GYKRP 2009–2013 adatbázisban meghatá-
rozott nemzeti gyakorlatok és kiképzési rendezvények
összesített költségvetési tervét a gyakorlatot elrendelõ
elöljáró (a honvédelmi miniszter, a HM HVKF, a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója, illetve
az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, parancsnoka)
hagyja jóvá, melynek egy példányát a HM HKF fõosztály-
vezetõje részére megküldi.

A 2009–2013. évi MH GYKRP adatbázisban meghatá-
rozott nemzetközi gyakorlatok tekintetében az eseti költ-
ségvetések terveit a HM védelmi tervezési és infrastruktu-
rális szakállamtitkára, a bevétellel is rendelkezõk esetében
a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

6. §

Ez az utasítás aláírása napján lép hatályba*, egyidejûleg
az MH 2008–2012. évre szóló MH Gyakorlatok és Kikép-
zési Rendezvények Programja kiadásáról szóló 1/2008.
(HK 3.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2009. 01. 26..



vetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szerveze-
teire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed
ki.

Az élelmezési ellátás

2. A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
33. §-a, valamint a köztisztviselõk, közalkalmazottak
élelmezési ellátásáról szóló 89/2006. (HK 17/I.) HM
utasítás 17. §-a szerinti igényjogosult állomány részére
a térítés ellenében történõ munkahelyi élelmezési ellá-
tást – az étkezéstérítésre kötelezett élelmezési (és az
arra kötelezett egyéb) szakállomány kivételével – a térí-
tési díj bevétel 12. pont a) alpontja szerint elszámolható
összegbõl kell biztosítani, azt más célra felhasználni nem
lehet.

3. Az étkezéstérítésre kötelezett élelmezési szakállo-
mány élelmezési ellátásának forrása a kötelezõ térítési díj
és – munkáltatói hozzájárulás címén – költségvetési támo-
gatás. Az étkezéstérítésre kötelezettek körét a kedvezmé-
nyes élelmezési ellátásról és a kötelezõ étkezési térítésrõl
szóló 44/1996. (HK 20.) HM utasítás, a térítési díj és a
költségvetési támogatás összegét az R. 3. §-a alapján ki-
adott Normafüzet tartalmazza.

4. A munkahelyi élelmezési ellátást térítés ellenében
igénybe vevõk, valamint az étkezéstérítésre kötelezettek
befizetéseit a Befizetõk és Lemondók Könyvében elkülö-
nítve kell nyilvántartani.

5. A pénztárgépet úgy kell átállítani, hogy a bruttó térí-
tési díj a regisztereken egy összegben jelenjen meg.

Az élelmezési ellátással kapcsolatos költségvetési,
beszerzési és adózási szakfeladatok

6. A honvédelmi szervezet az intézményi elemi költség-
vetési tervjavaslatában – a költségvetési tervezési keretek-
nek megfelelõen – az élelmezési ellátás:

a) kiadásaira:

– a természetbeni, térítés nélküli élelmezési ellátásra jo-
gosultak várható éves adagszáma és a Normafüzetben rög-
zített nettó élelmezési norma (rész)érték szorzatának
összegét az „541116 Norma szerint ellátottak élelmezési
anyaga kiadási elõirányzata”,

– a munkahelyi élelmezési ellátásra jogosultak várható
éves adagszáma és a Normafüzetben rögzített nettó élel-
mezési norma (rész)érték szorzatának összegét az „541111
Élelmiszer beszerzés üzemi étkeztetéshez kiadási elõ-
irányzata”,

– a kiadásokhoz kapcsolódó áfát az „56111 a Vásárolt
termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója kiadá-
si elõirányzata”
fõkönyvi számlaszámon kell tervezni.

Ugyanígy kell eljárni a különbözõ pótélelmezési és az
élelmezési feljavítási normák szerinti ellátás kiadásainak
tervezésénél.

b) bevételeire:

– a természetbeni, térítés nélküli élelmezési ellátásra jo-
gosultak után a bruttó élelmezési norma (rész)érték és a
várható éves adagszám szorzatának összegét költségvetési
támogatásként a „94111 Intézmény finanszírozás bevételi
elõirányzata”,

– a munkahelyi élelmezési ellátásra jogosultak után a
várható éves adagszám és a nettó élelmezési norma
(rész)érték szorzatának összegét intézményi bevételként a
„913132 Alkalmazottak élelmezési térítési díja bevételi
elõirányzata”,

– a munkahelyi élelmezési ellátásra jogosultak után a
várható éves adagszám és az élelmezési norma (rész)érték
áfája szorzatának összegét a „91911 Kiszámlázott termé-
kek és szolgáltatások áfája bevételi elõirányzata”
fõkönyvi számlaszámon kell tervezni.

7. A honvédelmi szervezet élelmezési ellátásért felelõs
szervezeti eleme (a továbbiakban: élelmezési szolgálat):

a) a honvédelmi szervezetenként költségvetési évre ké-
szített Éves Beszerzési Tervben (a továbbiakban: ÉBT), az
azonos beszerzési tárgyú, de költségvetési támogatásból,
vagy saját bevételbõl finanszírozott élelmiszerek beszer-
zését egymástól elkülönítetten külön soron – a bevételbõl
finanszírozott sor megjegyzés rovatában „saját bevétel-
bõl” – jeleníti meg,

b) az élelmezési ellátáshoz szükséges élelmiszer-be-
szerzési eljárásokat – a honvédelmi szervezetek beszerzé-
seinek eljárási rendjérõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM
utasítás figyelembevételével – az ÉBT-ben megtervezett
támogatási és intézményi saját bevételi keretösszeg össze-
sített értékéig kezdeményezi.

8. A pályázatban a pályázó figyelmét fel kell hívni
arra, továbbá a keretszerzõdésben szerzõdési feltétel-
ként rögzíteni kell azt, hogy amennyiben a megrende-
lõ/kötelezettségvállaló a honvédelmi tárcán belüli át-
szervezés, feladatelmaradás vagy étkezési létszámvál-
tozás miatt a keretszerzõdött összegnél kevesebbet tel-
jesít, abban az esetben a szállító a megrendelõvel/köte-
lezettségvállalóval szemben kötbérigényt, vagy egyéb, a
megrendelõnek/kötelezettségvállalónak hátrányos pénz-
ügyi követelést nem támaszthat.
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9. A munkahelyi étkeztetés – ideértve a térítés ellenében
történõ étkeztetés mellett a költség felmerülése pillanatá-
ban nem elkülöníthetõ elszámolás miatt a természetbeni,
térítés nélküli ellátást is – adóköteles tevékenység, így az
ellátás biztosítása érdekében beszerzett termékek általános
forgalmi adója levonható. Az adóalanyi körbe tartozó hon-
védelmi szervezet élelmezési szolgálata a nyersanyagok
(élelmiszerek) számlájának záradékolásakor rögzíti, hogy
a számlán szereplõ termékek általános forgalmi adója
levonható.

10. A munkahelyi étkeztetés bevételei után adófizetési
kötelezettség jelentkezik. Az adófizetési kötelezettség el-
számolása során a térítési díjbevételek áfatartalma mellett
a 9. pont szerinti feltétel meglétének hiánya miatt a termé-
szetbeni térítés nélküli ellátás áfáját – a nyersanyag normát
alapul véve – is figyelembe kell venni.

11. a) Az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiak-
ban: MH LEK) a honvédelmi szervezetek részére az élel-
mezési ellátáshoz szükséges tartós élelmiszereket térítés
ellenében számla kiadásával biztosítja.

b) A számla összegét a honvédelmi szervezet az MH
LEK kincstári számlájára 15 napon belül átutalja.

Az étkezéstérítési díjbevételek

12. A 13. pontban foglaltak kivételével az étkezéstéríté-
si díjbevételekbõl:

a) az általános forgalmi adó alanyi körbe (a továbbiak-
ban: áfakörbe) tartozó honvédelmi szervezet a bevétel:

– I. számú élelmezési (rész) norma nettó összegének
megfelelõ részét a „913232 Alkalmazottak élelmezési térí-
tési díja bevételi elõirányzatának teljesítése”,

– bruttó térítési díjnak megfelelõ áfa összegét a ”919211
Alaptevékenységhez kapcsolódó kiszámlázott termékek
és szolgáltatások általános forgalmi adója”
fõkönyvi számlaszámon számolja el;

– fenti elszámolásokat követõen fennmaradó részét a
HM költségvetési fejezet központosított bevételeként a
HM ut. mellékletében meghatározott módon számolja el és
fizeti be.

b) Az áfakörbe nem tartozó honvédelmi szervezet a be-
vétel:

– I. számú élelmezési (rész)norma bruttó összegének
megfelelõ részét a „913232 Alkalmazottak élelmezési térí-
tési díja bevételi elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi
számlaszámon számolja el,

– az I. számú élelmezési (rész)norma bruttó összegével
csökkentett részét a HM költségvetési fejezet központosí-

tott bevételeként a HM ut. mellékletében meghatározott
módon számolja el és fizeti be.

13. A Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központ (a to-
vábbiakban: KORK) étkezde pénztárába befolyt bevétel
esetén:

a) az általános forgalmi adó alanyi körbe tartozó honvé-
delmi szervezet a bruttó térítési díj áfával csökkentett
összegét a „913232 Alkalmazottak élelmezési térítési díja
bevételi elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi számla, az
áfát pedig a „919211 Alaptevékenységhez kapcsolódó ki-
számlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi
adója” fõkönyvi számla,

b) az általános forgalmi adó alanyi körbe nem tartozó
honvédelmi szervezet a bruttó térítési díj 100%-át a
„913232 Alkalmazottak élelmezési térítési díja bevételi
elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi számla
terhére számolja el.

Az élelmezési szolgálat költségvetési elõirányzat
nyilvántartása

14. Az élelmezési szolgálat a költségvetési elõirányzat
nyilvántartásában a térítés nélküli természetbeni élelmezé-
si ellátásra jóváhagyott elõirányzatok mellett analitikus
nyilvántartást vezet a tiszti (összevont) étkezde, valamint a
KORK étkezde pénztára által a honvédelmi szervezet
kincstári számlájára feladott összegbõl az élelmezési szol-
gálatot megilletõ bevételrõl.

15. A honvédelmi szervezet élelmezési szolgálata
a) a havi zárás után a költségvetési elõirányzat nyilván-

tartását egyezteti a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség honvédelmi szervezetnél mûködõ pénzügyi és
számviteli ellátásra kikülönített szervezeti elemével, és

b) az egyeztetést követõen kezdeményezi az „541216
Norma szerinti ellátottak élelmezési anyag kiadási elõ-
irányzat teljesítése” fõkönyvi számlára lekönyvelt szám-
lák értékébõl a ténylegesen munkahelyi élelmezési ellátás-
ra felhasznált élelmiszerek értékének átkönyvelését � a
„Tiszti (Összevont) étkezde elszámolás” alapján � az
„541211 Élelmiszer beszerzés üzemi étkeztetéshez kiadási
elõirányzat teljesítése” fõkönyvi számlaszámra.

A honvédelmi szervezet által végezhetõ egyéb
élelmezési ellátási tevékenység

16. Az R.-ben nem szereplõ feladatok és rendezvények
honvédelmi szervezet által történõ élelmezési ellátása
részben az alaptevékenység részeként, részben kiegészítõ
tevékenységként – a honvédelmi szervezetek kiegészítõ,
kisegítõ tevékenységébõl származó bevételek felhasználá-
sáról és elszámolásáról, valamint a vállalkozási tevékeny-
séggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 99/2007.
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(HK 18.) HM utasításban foglaltakat figyelembe véve – té-
rítés ellenében végezhetõ.

A protokolláris rendezvények élelmezési ellátása

17. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM FLÜ) a nemzetközi katonai együttmûkö-
déssel összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási kér-
désekrõl szóló 49/2006. (HK 11.) HM utasítás szerinti pro-
tokolláris rendezvények (a továbbiakban: protokolláris
rendezvény) élelmezési ellátását a Magyar Honvédség ka-
tonai szervezetei részére történõ feladatátadással szervezi
meg.

18. A protokolláris rendezvények élelmezési ellátásá-
hoz szükséges költségvetési fedezet biztosítása érdekében
a HM FLÜ felhasználási engedélyt ad ki – az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokságon (a továbbiakban: MH ÖHP)
keresztül, központi elõirányzatai terhére (552116 Norma
szerint ellátottak vásárolt élelmezési kiadási elõirányzata
fõkönyvi számlaszámra) – a feladat végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet részére.

19. A honvédelmi szervezet az élelmezési ellátást köve-
tõ 10 munkanapon belül � a felhasznált anyagokat tartal-
mazó eszköz utalvány másolati példányával együtt � a fel-
merült költségekrõl elszámolást küld az MH ÖHP-n ke-
resztül a HM FLÜ részére.

20. A HM FLÜ az elszámolások alapján – negyedéven-
ként, az általános szabályok szerint – kezdeményezi a fel-
merült költségek ellenértékének megfelelõ költségvetési
elõirányzatok átcsoportosítását a feladatot végrehajtó hon-
védelmi szervezet részére.

Záró rendelkezések

21. A honvédelmi szervezetek a 11. pontban foglaltak
kivételével egymás részére térítés ellenében élelmezési
szolgáltatást nem nyújthatnak.

22. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.* Ezzel egyidejûleg a honvédelmi szervezetek által
üzemeltetett tiszti, összevont étkezdék 2008. évi mûkö-
désével kapcsolatos szakfeladatokról szóló 36/2008.
(HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés hatályát veszti.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. február 2.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
48/2009. (HK 4.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar és a
Magyar Honvédség katonai szervezetei 2008. évi

feladatai végrehajtásának értékelésérõl és 2009. évi
feladatairól*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
01/2009. (HK 4.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO afganisztáni ISAF missziójában szolgálatot
teljesítõ MH Különeges Mûveleti Csoport vezetésérõl

és jelentési rendjérõl**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
9/2009. (HK 4.) HM HVKFH

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

hatálybaléptetésérõl

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

I. STANAG 2524 AJOD (EDITION 1) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR JOINT TARGETING –

AJP-3.9

– Témafelelõs: HM Haderõtervezési Fõosztály
– Témakezelõ: HM Haderõtervezési Fõosztály, Szövet-

ségesi és Egységesítési Osztály
– Bevezetés idõpontja: 2009. április 15.
– Végrehajtás módja: AJP-3.9 doktrína kiadása eredeti

angol nyelven



FÕNÖKI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség vezérigazgatójának

7/2009. (HK 4.) HM FLÜ
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és a külföldi tanulmányokat folytató személyi

állománya utazásiköltség-átalányáról, valamint
a szállítási normaösszegekrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésben kapott felhatalma-
zás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellát-
mányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007.
(VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendel-
kezéseire, a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesí-
tõ és a külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
utazásiköltség-átalányáról, valamint a szállítási norma-
összegekrõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató
személyi állományára terjed ki.

2. A Rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a kiküldött és
családtagi pótlékra jogosuló hozzátartozója utazásikölt-
ség-átalányának elkészítésére és közzétételére a Honvé-
delmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
mint illetékes logisztikai ellátó szerv jogosult.

3. A Rendelet 17. § (7) bekezdés alapján a honvédség tar-
tós külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttei állomáshelyé-
ül szolgáló helyõrségek esetében a szállítási normaössze-
gek elkészítésére és közzétételére a Honvédelmi Miniszté-
rium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség mint illetékes
logisztikai ellátó szerv jogosult.

4. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya által
igénybe vehetõ utazásiköltség-átalányt, valamint a szállí-
tási normaösszeget a Rendelet vonatkozó szabályainak al-
kalmazásával az intézkedés melléklete szerint állapítom
meg.

5. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2009. december 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. január 23.
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II. STANAG 7145 CFR (EDITION 4) – MINIMUM
CORE COMPETENCY LEVELS AND

PROFICIENCY OF SKILLS FOR FIRE FIGHTERS

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

Ellenõrzési Osztály
– Bevezetés idõpontja: 2009. május 1.
– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intézkedés.

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

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes



Melléklet a 7/2009. (HK 4.) HM FLÜ intézkedéshez

Helyõrség
Utazási költ-
ség-átalány
(Forintban)

Szállítási normaösszegek (forintban)

Egyedülálló (300 kg) Kiküldött+1 fõ (450 kg) Kiküldött+2 fõ (500 kg) Kiküldött+3 fõ (550 kg) Kiküldött+4 fõ (600 kg)

Bp.-céláll. Céláll.-Bp. Bp.-céláll. Céláll.-Bp. Bp.-céláll. Céláll.-Bp. Bp.-céláll. Céláll.-Bp. Bp.-céláll. Céláll.-Bp.
Ankara 84 700 182 869 182 869 274 304 274 304 304 782 304 782 335 260 335 260 365 738 365 738
Bécs 15 590 74 123 74 123 111 184 111 184 123 538 123 538 135 892 135 892 148 246 148 246
Belgrád 27 520 83 993 83 993 125 989 125 989 139 988 139 988 153 987 153 987 167 986 167 986
Brunnsum 84 175 95 009 95 009 142 513 142 513 158 348 158 348 174 183 174 183 190 017 190 017
Brüsszel 84 175 105 611 105 611 158 416 158 416 176 018 176 018 193 620 193 620 211 221 211 221
Bydgoszcz 44 000 87 178 87 178 130 768 130 768 145 297 145 297 159 827 159 827 174 357 174 357
Capellen 68 600 87 178 87 178 130 768 130 768 145 297 145 297 159 827 159 827 174 357 174 357
Casteau - Mons 89 723 95 009 95 009 142 513 142 513 158 348 158 348 174 183 174 183 190 017 190 017
Edmonton 233 275 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
Geilen-Kirchen 59 500 91 737 91 737 137 606 137 606 152 895 152 895 168 185 168 185 183 474 183 474
Genf 65 800 99 813 99 813 149 720 149 720 166 355 166 355 182 991 182 991 199 627 199 627
Glons 90 482 94 994 94 994 142 490 142 490 158 323 158 323 174 155 174 155 189 987 189 987
Göteborg 53 900 170 654 170 654 255 980 255 980 284 423 284 423 312 865 312 865 341 307 341 307
Hamburg 31 115 91 737 91 737 137 606 137 606 152 895 152 895 168 185 168 185 183 474 183 474
Heidelberg 53 025 83 907 83 907 125 860 125 860 139 845 139 845 153 829 153 829 167 814 167 814
Izmír 92 400 230 774 230 774 346 161 346 161 384 624 384 624 423 086 423 086 461 549 461 549
Kalkar 59 500 91 737 91 737 137 606 137 606 152 895 152 895 168 185 168 185 183 474 183 474
Kijev 59 325 126 330 126 330 189 495 189 495 210 550 210 550 231 605 231 605 252 660 252 660
Lisszabon 62 175 170 186 170 186 255 279 255 279 283 643 283 643 312 008 312 008 340 372 340 372
Madrid 82 175 139 385 139 385 209 078 209 078 232 309 232 309 255 540 255 540 278 771 278 771
Molesworth 52 000 132 858 132 858 199 287 199 287 221 429 221 429 243 572 243 572 265 715 265 715
Monsanto 53 025 149 185 149 185 223 777 223 777 248 641 248 641 273 505 273 505 298 369 298 369
Monterey, USA 220 000 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
Moszkva 61 600 172 024 172 024 258 036 258 036 286 707 286 707 315 378 315 378 344 049 344 049
Motta di Livenza 51 100 83 907 83 907 125 860 125 860 139 845 139 845 153 829 153 829 167 814 167 814
Nagyvárad 10 500 78 933 78 933 118 400 118 400 131 556 131 556 144 711 144 711 157 867 157 867
Nápoly 67 200 104 793 104 793 157 189 157 189 174 655 174 655 192 120 192 120 209 586 209 586
Norfolk, USA 198 800 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
Oberammergau 53 333 81 938 81 938 122 907 122 907 136 563 136 563 150 220 150 220 163 876 163 876
Ottawa 263 000 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
Párizs 63 700 116 571 116 571 174 857 174 857 194 285 194 285 213 714 213 714 233 142 233 142
Poggio Renatico 78 400 96 962 96 962 145 444 145 444 161 604 161 604 177 765 177 765 193 925 193 925
Potsdam (No) 82 000 69 119 69 119 103 679 103 679 115 198 115 198 126 718 126 718 138 238 138 238
Ramstein 53 025 91 737 91 737 137 606 137 606 152 895 152 895 168 185 168 185 183 474 183 474
Rheindahlen 59 500 91 737 91 737 137 606 137 606 152 895 152 895 168 185 168 185 183 474 183 474
Regina (Moose Jaw) 210 000 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
Róma 47 000 99 583 99 583 149 374 149 374 165 971 165 971 182 568 182 568 199 165 199 165
Solbiate Olona 46 900 90 435 90 435 135 652 135 652 150 724 150 724 165 797 165 797 180 869 180 869
Stavanger 89 500 168 768 168 768 253 152 253 152 281 280 281 280 309 408 309 408 337 536 337 536
Tallin (Észt) 280 000 151 317 151 317 226 975 226 975 252 195 252 195 277 414 277 414 302 634 302 634
Tampa, USA 227 000 Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
Udine 54 600 83 907 83 907 125 860 125 860 139 845 139 845 153 829 153 829 167 814 167 814
Ulm 85 400 82 094 82 094 123 140 123 140 136 823 136 823 150 505 150 505 164 187 164 187
Vyskov 15 118 74 123 74 123 111 184 111 184 123 538 123 538 135 892 135 892 148 246 148 246
Zágráb 10 308 77 379 77 379 116 069 116 069 128 965 128 965 141 862 141 862 154 758 154 758
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

47/2009. (HK 4.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmények nemzeti
bevezetésérõl

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

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem:
a) A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 27/2003.

(HK 21.) HVKFH Egységes NATO Elõírások elfogadásá-
ról szóló közleményben fenntartásokkal elfogadott, és a
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 18/2004. (HK 15.)
HVKFH intézkedésében hatályba léptetett STANAG
2150 NBC (EDITION 7) – NATO STANDARDS OF
PROFICIENCY FOR NBC DEFENCE címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

A STANAG célja az alapszintû atom-, biológiai- és ve-
gyivédelmi szakmai jártasság és követelményrendszer
egységesítése.

b) A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének 4/2006.
(HK 13.) HVKF I. H. Egységes NATO Elõírások elfoga-
dásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfogadott,
és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 38/2008. (HK 18.) HM HVKFH intézkedé-
sében hatályba léptetett STANAG 2285 ARTY (EDITI-
ON 1) – LAND TARGETING – AJP-3.9.2 címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

A STANAG célja: egységesíteni a törzs döntéshozatali fo-
lyamatában használt eljárást, amely a szárazföldi csapatok
mûveleteiben a célok kiválasztására és rangsorolására irá-
nyul, hogy a mûveleti környezet és a mûveleti képességek fi-
gyelembevételével a legnagyobb hatást lehessen elérni.

c) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
elsõ helyettesének 11/2005. (HK 25.) HVKF I. H. Egysé-
ges NATO Elõírások elfogadásáról szóló közleményben
fenntartás nélkül elfogadott, és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 38/2008. (HK 18.)
HM HVKFH intézkedésében hatályba léptetett STANAG

2287 LO (EDITION 1) – TASK VERBS FOR USE IN
PLANNING AND THE DISSEMINATION OF OR-
DERS címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

A STANAG célja: egységesíteni a szövetségen belül a
harcászati terminológiát.

d) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettesének 24/2008. (HK 13.) HVKFH Egységes
NATO Elõírások elfogadásáról szóló közleményben fenn-
tartás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STANAG
2471 CBRN (EDITION 3) – CHEMICAL CONTAMI-
NATION CONTROL FOR AIRLIFT OPERATIONS
címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

A STANAG célja: egységesíteni a vegyi szennyezettség
kezelésére alkalmazott parancsnoki eljárásokat légi szállí-
tás esetén, mind a szállítmány tekintetében, mind a repülõ-
eszköz megóvása céljából.

e) A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 1/2003.
(HK 2.) HVKFH Egységes NATO Elõírások elfogadásá-
ról szóló közleményben fenntartással elfogadott, és a Hon-
véd Vezérkar fõnök helyettesének 28/2003. (HK 21.)
HVKFH intézkedésében hatályba léptetett STANAG
2485 ENGR (EDITION 2) – COUNTERMINE OPE-
RATIONS IN LAND WARFARE címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

A STANAG célja, hogy egységesítse a szárazföldi mû-
veletek során az aknák elleni védelem rendszabályait.

f) A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 32/2003.
(HK 1/2004.) HVKFH Egységes NATO Elõírások elfoga-
dásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfogadott,
és a Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének 1/2005.
(HK 6.) HVKF I. H. intézkedésében hatályba léptetett
STANAG 2499 CBRN (EDITION 2) – THE EFFECT
OF WEARING CBRN INDIVIDUAL PROTECTION
EQUIPMENT ON INDIVIDUAL AND UNIT PER-
FORMANCE DURING MILITARY OPERATIONS
ATP-65 (A) címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

A STANAG célja, hogy egységesítse katonai mûveletek
folyamán viselt egyéni és csapat vegyivédelmi védõfelsze-
relés viselésének hatásai elleni védekezést.

g) A HM Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének
4/2005. (HK 9.) HVKF I. H. Egységes NATO Elõírások
elfogadásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfo-
gadott, és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnök elsõ helyettesének 6/2005. (HK 13.) HVKF I. H. in-
tézkedésében hatályba léptetett STANAG 2885 NSA
ENGR (EDITION 4) – EMERGENCY SUPPLY OF
WATER IN WAR címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

A STANAG célja, hogy a háborús körülmények között
történõ vízellátás-víztisztítás normatív követelményeit
egységesítse.

h) A Honvéd Vezérkar fõnök elsõ helyettesének 5/2005.
(HK 13.) HVKF I. H. Egységes NATO Elõírások elfoga-
dásáról szóló közleményben fenntartásokkal elfogadott és
hatályba léptetett STANAG 2934 ARTY (EDITION 2) –
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ARTILLERY PROCEDURES AArtyP-1(A) címen ki-
adott NATO egységesítési egyezményt.

A STANAG célja, hogy részletezze és egységesítse
azokat az eljárásmódokat, amelyeket az egyezménnyel
egyetértõ NATO tagállamok tábori tüzér alegységei alkal-
mazni fognak a manõvererõk idõbeni, és hatékony tüzérsé-
gi tûztámogatásának biztosításához.

i) A HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 6/2007.
(HK 3.) HVKFH Egységes NATO Elõírások elfogadásá-
ról szóló közleményben fenntartás nélkül elfogadott és ha-
tályba léptetett STANAG 2989 ENGR (EDITION 2) –

TRANSFER OF BARRIERS címen kiadott NATO egy-
ségesítési egyezményt.

A STANAG célja, hogy a szövetséges és partner erõk
által telepített mûszaki zárrendszerek átadás-átvételének
követelményeit egységesítse.

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

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

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ
felek neve,

azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma ***

Bérleti A HM ÁEK 2. számú
telephelyén
(1062 Budapest,
Podmaniczky u. 111.)
lévõ büféhelyiség
bérbeadása a HM IÜ
által.

Farkas Ernõné
egyéni vállalkozó
40902009-1-43

8 400 2009. 01. 29. 2009. 02. 01. 2011. 01. 31.

Tervezési HM ÁEK II. ütem
szakmai tervezési
program elkészítése.

ÉTK Kft.
10818578-2-42

12 400 2009. 01. 16. 2009. 01. 16. 2009. 01. 20.

Kivitelezési Várpalota „O” pont
elektromos földkábel
cseréje.

TORUSZ Kft.
13894283-2-13

24 853 2009. 01. 23. 2009. 01. 23. 2009. 02. 20.

Kivitelezési HM ÁEK II. telephely
II. számú épület
Reumatológiai
Osztály
karbahelyezési
munkái.

MEGA-LOGISTIC
Zrt.
13117429-2-42

16 577 2009. 01. 23. 2009. 01. 23. 2009. 04. 30.

Kivitelezési HM ÁEK I. telephely
hõközpont gépészeti
berendezéseinek és a
helyiség utólagos
hõszigetelési és
kiszellõztetési
munkái.

MEGA-LOGISTIC
Zrt.
13117429-2-42

16 583 2009. 01. 23. 2009. 01. 23. 2009. 04. 30.

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

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.



Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

A szerzõdés
megnevezése

A szerzõdés
tárgya

A szerzõdést kötõ
felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke (nettó)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés ha-
tálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

Adásvételi
Külföldi

folyóiratok

Interacta Külke-
reskedelmi Szol-

gáltató és
Tanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám:
19-09-502867

7 996 750 Ft 2008. 11. 28. 2008. 11. 28. 2009. 12. 31.

Adásvételi

Reprezentációs
ajándék,

szóróanyag

Exlusive Ajándék
2001 Kft.

Cégjegyzékszám:
01-09-699418

7 985 000 Ft 2008. 12. 01. 2008. 12. 01. 2008. 12. 31.

Adásvételi Dísztárgyak

Recege Kereske-
delmi Bt.

Cégjegyzékszám:
01-06-219992

7 980 000 Ft 2008. 12. 01. 2008. 12. 01. 2008. 12. 31.

Vállalkozási
keretszerzõdés

Egészségügyi gé-
pek kiértékelõ
rendszerének
karbantartása,

szükség szerinti
javítása

KVL Kft.
Cégjegyzékszám:

01-09-561048
7 990 000 Ft 2008. 11. 26. 2008. 11. 26. 2008. 12. 31.

Adásvételi

Anyagmozgató,
csomagolástech-
nikai eszközök,

anyagok

DEBTER Kft
Cégjegyzékszám:

16-09009888
5 400 000 Ft 2008. 12. 10. 2008. 12. 10. 2008. 12. 31.

Adásvételi

CENTRE OF
EXCELLENCE

FOR MILITARY
MEDICINE rep-
rezentációs aján-

dék, szóróanyag

Vezúv-Kalmár
Kft.

Cégjegyzékszám:
13-09-093-735

5 032 000 Ft 2008. 12. 10. 2008. 12. 10. 2008. 12. 31.

Adásvételi
Híradástechnikai
eszközök, készü-

lékek

Magnew Ipari és
Kereskedelmi

Kft.
Cégjegyzékszám:

01-09-076553

7 888 850 Ft 2008. 12. 10. 2008. 12. 10. 2008. 12. 31.

Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér

A szerzõdés meg-
nevezése

A szerzõdés tár-
gya

A szerzõdést kötõ
felek neve,
azonosítója

A szerzõdés értéke
(E Ft)

A szerzõdés létre-
jöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés le-
jártának dátuma

Szállítási
keretszerzõdés

Ingatlan karban-
tartási anyagok

2009. évi
beszállítása

Borbás és Tsa Bt.
Pápa

27251632-2-19
7000 2009. 02. 03. 2009. 02. 10. 2009. 12. 31.
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Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

A szerzõdés
megnevezése

A szerzõdés
tárgya

A szerzõdést kötõ
felek neve,
azonosítója

A szerzõdés értéke
(nettó)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

Szállítási
Tej-

tejtermékek

Friesland
Hungária Zrt.

12876992-2-44
5 100 000 Ft 2008. 12. 17. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

Szállítási Zöldáru
Szigeti István
46068190-2-27

5 500 000 Ft 2009. 01. 09. 2009. 01. 01. 2009. 12. 31.

Szállítási
Gumiabroncsok
szállítása, szere-

lése, javítása
JSI Autó Kft. 8 000 000 Ft 2009. 01. 08. 2009. 01. 23. 2009. 12. 31.

Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)

A szerzõdés
tárgya

A szerzõdést kötõ felek
neve, azonosítója

(adószáma)

A szerzõdés
értéke

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási
szerzõdés

Munkaruházat
beszerzése

MH BSZJ. Logisztikai
ezred;

Haberkorn Ulmer
Hungária Kft.,

Budapest;
10814646-2-42

6 282 902 Ft 2009. 01. 07. 2009. 01. 08. 2009. 12. 15.

Írószer, irodaszer
beszerzése

MH BSZJ. Logisztikai
ezred;

PBS Hungária Kft.,
Gyõr;

11139014-2-08

6 938 899 Ft 2008. 12. 18. 2009. 01. 01. 2009. 12. 15.

Gépjármû-karban-
tartó anyagok be-

szerzése

MH BSZJ. Logisztikai
ezred;

Argox Kft., Kaposvár;
13865380-2-14

5 953 282 Ft 2009. 01. 12. 2009. 01. 13. 2009. 12. 15.

Szolgáltatási
szerzõdés

Személy- és kisteher
gépkocsik szervize-

lése

MH 64. BSZJ. Logisz-
tikai ezred;

Postaautó Duna Zrt.,
Pécs;

12753671-2-42

7 990 000 Ft 2009. 01. 12. 2009. 01. 13. 2009. 12. 15.

Autóbuszok javítá-
sa, nemzetközi vizs-

gáztatása

MH 64. BSZJ. Logisz-
tikai ezred;

Kapos Volán Zrt.,
Kaposvár;

11226820-2-44

7 900 000 Ft 2009. 01. 12. 2009. 01. 13. 2009. 12. 15.
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SZERVEZETI HÍREK

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
11/2009. (HK 4.) HM VTI SZÁT

k ö z l e m é n y e
NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás
4. §-a alapján, az egységes védelmi elõírások kidolgozása,
az egységesítési egyezményekben foglaltak megvalósítása
és végrehajtása érdekében az alábbi NATO dokumentu-
mok magyar elfogadására, illetve alkalmazásba vételére
vonatkozó nyilatkozatot adom ki:

1. STANAG 1208 (EDITION 2) MINIMUM REQUI-
REMENTS OF EMERGENCY MEDICAL SUPPLIES
ON BOARD SHIPS

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

2. STANAG 2350 (EDITION 3) MORPHIA DOSA-
GE AND CASUALTY MARKINGS

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: 2009. 01. 01. a teljes haderõnél:

3. STANAG 4240 (EDITION 2) LIQUID FUEL/EX-
TERNAL FIRE, MUNITION TEST PROCEDURES

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: 2009. 01. 01. a teljes haderõnél

4. STANAG 4242 (EDITION 1) VIBRATION TEST
METHOD AND SEVERITIES FOR MUNITIONS
CARRIED IN TRACKED VEHICLES – AOP- 34

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

5. STANAG 4517 (EDITION 1) LARGE CALIBRE
ORDNANCE/MUNITION COMPATIBILITY, DE-
SIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY
AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: 2010. 01. 01. a szárazföldi haderõnél.

6. STANAG 5501 (EDITION 5) (RATIFICATION
DRAFT 1) DIGITAL DATA LINK – LINK 1 (PO-
INT-TO-POINT)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: DOP+6 hónap a teljes haderõnél.

7. STANAG 5511 (EDITION 7) (RATIFICATION
DRAFT 1) TACTICAL DATA EXCHANGE – LINK
11/11B

– Fenntartás nélküli elfogadás.
– A dokumentum alkalmazásba vételének elõzetes idõ-

pontja: DOP+6 hónap a teljes haderõnél.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

5/2009. (HK 4.) HM HVKFH
k ö z l e m é n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2009. január 20-i ülésén kialakított javaslata alapján a kö-
vetkezõ NATO dokumentumokra vonatkozó magyar
elfogadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 2475 NBC/MED (EDITION 1) – PLAN-
NING GUIDE FOR THE ESTIMATION OF NBC
BATTLE CASUALTIES (NUCLEAR) – AMedP-8(A),
VOLUME I

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2012. márci-

us hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2475 NBC/MED
(EDITION 1) dokumentumot a NATO már kihirdette
és így hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés
31. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrende-
lem a bevezetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH HEK
– Témakezelõ: MH HEK Tudományos Intézet
– Bevezetés idõpontja: 2012. március 1.
– Végrehajtás módja: Kézikönyv kiadása.

II. STANAG 2477 NBC/MED (EDITION 1) –
PLANNING GUIDE FOR THE ESTIMATION OF
NBC BATTLE CASUALTIES (CHEMICAL) –
AMedP-8(A), VOLUME III

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2012. márci-

us hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
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Tekintettel arra, hogy a STANAG 2477 NBC/MED
(EDITION 1) dokumentumot a NATO már kihirdette
és így hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés
31. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrende-
lem a bevezetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH HEK
– Témakezelõ: MH HEK Tudományos Intézet
– Bevezetés idõpontja: 2012. március 1.
– Végrehajtás módja: Kézikönyv kiadása.

III. STANAG 2954 NBC/MED (EDITION 2) – TRA-
INING OF MEDICAL PERSONNEL FOR NBC DE-
FENCE OPERATIONS

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2012. márci-

us hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2954 NBC/MED
(EDITION 2) dokumentumot a NATO már kihirdette
és így hatályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés
31. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrende-
lem a bevezetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH HEK
– Témakezelõ: MH HEK Egészségügyi Kiképzõ Bázis
– Bevezetés idõpontja: 2012. március 1.
– Végrehajtás módja: MH HEK parancsnoki intézke-

dés.

IV. STANAG 7169 IGEO (EDITION 1) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – IMAGE MAPS

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 9 hónap múlva (DOP+9m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére

Az állások betölthetõk: a katonai és rendvédelmi felsõ-
oktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatói-
nak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 4. §-a alap-
ján.

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

– Katonai Gépész-, Mûszaki és Biztonságtechnikai Mérnö-
ki Intézet Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minõségügyi
Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Informatikai Tan-
szék adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Informatikai Tan-
szék egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék ad-
junktus (1 fõ hivatásos katona)

– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavé-
delmi Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavé-
delmi Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

– Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Vezetéstudomá-
nyi Tanszék tanársegéd (1 fõ hivatásos katona)

– Villamosmérnöki és Természettudományi Intézet
Elektronika Tanszék adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– Villamosmérnöki és Természettudományi Intézet Ma-
tematika-fizika Tanszék adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– Katonai Logisztikai Intézet Hadtáp, Pénzügyi és Köz-
gazdasági Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos kato-
na)

– Katonai Logisztikai Intézet Hadtáp, Pénzügyi és Köz-
gazdasági Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Fedélzeti Rendszerek
Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Légvédelmi és Rakéta-
technikai Tanszék egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülésirányító és Re-
pülõ-hajózó Tanszék gyakorlati oktató (1 fõ hivatásos ka-
tona)

Stratégiai Védelmi Kutatóintézet

– Nemzetközi Biztonsági Kutatócsoport tudományos fõ-
munkatárs (1 fõ közalkalmazott)

– Nemzetközi Biztonsági Kutatócsoport tudományos
munkatárs (1 fõ közalkalmazott)

– Stratégiai és Védelmi Kutatócsoport tudományos fõ-
munkatárs (1 fõ közalkalmazott)

A munkakörök betöltésének általános feltételei:

Egyetemi docensi munkakörben az alkalmazható, aki a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal,
b) rendelkezik legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

ezen belül legalább 4 éves, felsõoktatásban szerzett szak-
mai tapasztalattal,

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-
telményeket,

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a keve-
sebb gyakorlattal rendelkezõ munkatársak irányítására, se-
gítésére,
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e) tudományterületét átfogóan ismeri, szûkebb szakte-
rületének elmélyült kutatója, nemzetközi szintû ismereté-
vel rendelkezik,

f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt ve-
võk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájá-
nak vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõ-
adást tartson,

g) ismereteit képes logikus rendszerbe foglalva írásban és
szóban átadni, továbbá magas színtû tananyag-kidolgozó és
ismeretátadó készséggel rendelkezik,

h) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-
zetközi fórumokon is képes számot adni.

Adjunktusi munkakörben az alkalmazható, aki a vonat-
kozó jogszabályokban meghatározott alapkövetelmények-
nek megfelel, továbbá:

a) doktorjelölti jogviszonyban áll,
b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-

mú és minõségû, de legalább négyéves szakmai, lehetõleg
felsõoktatási oktatói gyakorlattal,

c) teljesítette a tanársegéddel szemben támasztott köve-
telményeket,

d) bizonyította alkalmasságát ismeretátadói és nevelõi
képességeit az egyetemen folyó oktatásban,

e) tudományos tevékenységét önálló kutatási eredmé-
nyeket is tartalmazó publikációkban tette közzé.

Tanársegéddé az nevezhetõ ki, aki az alapvetõ követel-
ményeknek való megfelelésen túl:

a) megkezdte a doktori képzést,
b) rendelkezzen beosztásának megfelelõ egyetemi dip-

lomával,
c) rendelkezzen az alkalmazó tanszék által elõírt idõtar-

tamú szakmai gyakorlattal,
d) rendelkezzen oktatói feladatainak témaköreiben az

egyetemi diploma követelményeit meghaladó ismerettel és az
ahhoz kapcsolódó széles körû tájékozottsággal,

e) legyen alkalmas alapszintû foglalkozások (gyakorlati
foglalkozások, gyakorlatok, dokumentum-feldolgozó foglal-
kozások stb.), szemináriumok vezetésére, irányítására,

f) rendelkezzen a tudományos kutatómunka alapjainak
és alkalmazási módszereinek ismeretével, valamint alkal-
massággal és készséggel annak eredményes végzéséhez.

Gyakorlati oktatói munkakörben az alkalmazható, aki a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá

a) a szakirányának megfelelõ felsõfokú végzettséget ta-
núsító szakoktatói, illetõleg fõiskolai (hivatásos tisztek
esetében katonai fõiskolai) végzettség,

b) legalább hároméves szakmai gyakorlat,
c) hivatásos állományú szakoktató esetében az alkalma-

zó tanszék által meghatározott szintû és minõségû, leg-
alább hároméves csapatszolgálat.

A munkakörök részletes feladatait a munkaköri leírások
tartalmazzák.

Sajátos követelmények:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minõségügyi
Tanszék egyetemi docens (közalkalmazott)

– Rendelkezzen publikációkkal anyagtudomány területén,
– legyen tapasztalata interdiszciplináris jellegû tudományok

– ipartörténet, archeometria – területén,
– képes legyen doktori képzésben való oktatásra és té-

mavezetésre.

Informatikai Tanszék adjunktus (közalkalmazott)

– Rendelkezzen informatikai és/vagy katonai mûszaki szak-
területen szerzett egyetemi végzettséggel és folyamatban lévõ
doktori eljárással vagy PhD-abszolutóriummal,

– rendelkezzen felsõoktatási gyakorlattal a számítógé-
pes hálózatok és az internettechnológiák oktatása terüle-
tén,

– rendelkezzen bizonyítvánnyal igazolt angolnyelv-is-
merettel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– a katonai informatikai területen végzett szakmai gya-
korlat, tapasztalat,

– tervezõ-, szervezõ-, elemzõ-, tárgyaló- és kommuni-
kációs képesség, tapasztalat,

– publikációs tevékenység,
– katonai szakmai nyelvvel bõvített angol közép- vagy

magasabb fokú C, illetve angol STANAG 3333 típusú
nyelvvizsga,

– további idegen nyelvek ismerete.

Informatikai Tanszék egyetemi docens (hivatásos kato-
na)

– Rendelkezzen informatikai, és/vagy katonai mûszaki
szakterületen szerzett egyetemi végzettséggel és tudományos
fokozattal,

– rendelkezzen felsõoktatási gyakorlattal a programfej-
lesztéshez, programozáshoz kapcsolódó tárgyak oktatása
területén,

– rendelkezzen bizonyítvánnyal igazolt angolnyelv-is-
merettel és idegen nyelvû elõadó-képességgel,

– rendelkezzen tapasztalatokkal a hallgatói tudományos
munka szervezésében,

– polgári személy jelentkezése esetén vállalja a 2001.
évi XCV. törvény alapján a hivatásos vagy szerzõdéses
tiszti állományba vételt és az azzal járó követelmények tel-
jesítését. Tudomásul veszi – és errõl pályázatában nyilat-
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kozik –, hogy a hivatásos vagy szerzõdéses tiszti állo-
mányba vételét követõen töltheti be ezt a munkakört.

Híradó Tanszék adjunktus (hivatásos katona)

A pályázó rendelkezzen:
– angol nyelvbõl felsõfokú C típusú, katonai szakanyaggal

bõvített (ARMA vagy STANAG 3 szintû) nyelvvizsgával,
– igazolható tudományos-kutatási eredményekkel (tu-

dományos publikációkkal) a hadtudományok vagy a kato-
nai mûszaki tudományok területén kommunikációs rend-
szerek szervezése, tervezése témakörökbõl,

– szakmai gyakorlati tapasztalattal és ismeretekkel az
MH zártcélú távközlõ és informatikai hálózatok felépíté-
sérõl, felügyeletérõl, valamint az MH tábori kommuniká-
ciós hálózatának felépítésérõl, ismerje azok szervezési,
tervezési elveit, legyen képes ezek oktatására,

– felsõoktatási gyakorlattal, tapasztalatokkal a hallga-
tók képzésében,

– doktori képzés lezárását igazoló abszolutóriummal a
Hadtudományi vagy a Katonai Mûszaki Doktori Iskolán.

Legyen képes:
– a Híradásszervezés tantárgyak és a szakmai elõmene-

teli tanfolyamokon szereplõ szervezési tantárgyak oktatá-
sára,

– idegen nyelven (elsõsorban angolul) szakmai elõadá-
sok megtartására,

– tananyagfejlesztésre és -kidolgozásra, elektronikus és
nyomtatott jegyzetek készítésére,

– a hallgatói osztályok vezetésére, tanulmányaik szer-
vezésére, tanulmányi munkájuk irányítására, segítésére.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent hazai és nemzet-
közi híradó gyakorlaton szerzett tapasztalat, valamint má-
sodik idegen nyelv kommunikációképes alkalmazása, Ka-
tonai Akadémiai és ZMNE Haditechnikai Menedzser Szak,
Katonai Kommunikációs Rendszerszervezõ szakirányon szer-
zett diploma.

Katasztrófavédelmi Tanszék egyetemi docens (közalkal-
mazott)

– Rendelkezzen a katasztrófavédelem oktatásához szüksé-
ges elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal,

– idegen nyelvû elõadó-képességgel,
– vezetõi gyakorlattal polgári védelmi vagy tûzvédelmi

területen,
– katasztrófavédelemmel kapcsolatos publikációs tevé-

kenységgel.

Katasztrófavédelmi Tanszék egyetemi docens (hivatá-
sos katona)

– Rendelkezzen a polgári védelem oktatásához szükséges
elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal,

– idegen nyelvû elõadó-képességgel,
– ismerje a környezõ országok katasztrófavédelmi szer-

vezeteit,
– magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel,
– polgári személy jelentkezése esetén vállalja a 2001.

évi XCV. törvény alapján a hivatásos vagy szerzõdéses
tiszti állományba vételt és az azzal járó követelmények tel-
jesítését. Tudomásul veszi – és errõl pályázatában nyilat-
kozik –, hogy a hivatásos vagy szerzõdéses tiszti állo-
mányba vételét követõen töltheti be ezt a munkakört.

Vezetéstudományi Tanszék tanársegéd (hivatásos
katona)

Rendelkezzen:
– vezetõi (parancsnoki/törzs) gyakorlattal,
– legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert kö-

zépfokú, komplex nyelvvizsgával, amely biztosítja a haté-
kony szakirodalom kutatását,

– polgári személy jelentkezése esetén vállalja a 2001.
évi XCV. törvény alapján a hivatásos vagy szerzõdéses
tiszti állományba vételt és az azzal járó követelmények tel-
jesítését. Tudomásul veszi – és errõl pályázatában nyilat-
kozik –, hogy a hivatásos vagy szerzõdéses tiszti állo-
mányba vételét követõen töltheti be ezt a munkakört.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– kiképzõi, oktatói tapasztalat,
– alkalmazóképes számítógép-ismeret,
– külföldön nemzetközi mûveletekben szerzett szak-

mai/vezetõi tapasztalat,
– tervezõ-, szervezõ-, elemzõ-, tárgyaló- és kommuni-

kációs képesség, tapasztalat,
– katonai szakmai nyelvvel bõvített angol közép- vagy

magasabb fokú C, illetve angol STANAG 3333 típusú
nyelvvizsga,

– további idegen nyelvek ismerete.

Elektronika Tanszék adjunktus (közalkalmazott)

Rendelkezzen okleveles villamosmérnöki végzettség-
gel és legalább 5 éves oktatási gyakorlattal.

Legyen alkalmas:
– az Analóg- és a Digitális elektronika, valamint a Villa-

mosságtan tantárgyak oktatására, e tantárgyak tananyagá-
nak továbbfejlesztésére,

– a felsorolt tantárgyak tananyagához kapcsolódó méré-
si foglalkozások vezetésére,

– a mérési gyakorlatok anyagának tartalmi korszerûsíté-
sére,

– modern digitális eszközök programozására.
–
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a tananyagok an-

gol nyelvû oktatásának képessége.
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Matematika-fizika Tanszék adjunktus (közalkalmazott)

– Rendelkezzen szakirányú (matematika és/vagy fizika)
egyetemi diplomával,

– rendelkezzen minimum egy nyelvbõl középfokú C tí-
pusú nyelvvizsgával,

– legyen képes a matematika és/vagy fizika egyetemi
szintû tárgyak oktatására,

– PhD (tudományos) fokozattal való rendelkezés elõnyt
jelent.

Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék egyetemi
docens (hivatásos katona)

– Rendelkezzen hadtudományban szerzett tudományos fo-
kozattal,

– rendelkezzen a ZMNE vagy jogelõdje logisztikai
vagy hadtáp szakán szerzett egyetemi oklevéllel,

– rendelkezzen a katonai logisztika területén szerzett
felsõoktatási oktatói gyakorlattal,

– rendelkezzen gyakorlattal az angol nyelvû nemzetkö-
zi képzési programok elõkészítése és levezetése terén,

– rendelkezzen német nyelvbõl felsõfokú, angol nyelv-
bõl STANAG 3.3.3.3. nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a vezérkari tanfo-
lyami végzettség.

Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék egyetemi
docens (közalkalmazott)

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú (közlekedésmérnöki) egyetemi végzettséggel,
– a polgári és katonai közlekedési és szállítási feladatok

tervezésében, szervezésében és irányításában való jártas-
sággal,

– a közlekedési infrastruktúrák és informatikai rendsze-
reik üzemeltetésével és kritikus elemeik védelmével kap-
csolatos ismeretekkel,

– tudományos (PhD) fokozattal és legalább ötéves fel-
sõoktatási oktatói tapasztalattal,

– szakterületén végzett kutatásainak rendszeres publi-
kációs tevékenységgel.

A pályázatnál elõnyt jelent a közlekedés informatikai
szakterülettel kapcsolatos további egyetemi diploma meg-
léte és az e területen végzett kutatási és oktatási tevékeny-
ség.

Fedélzeti Rendszerek Tanszék egyetemi docens (hivatá-
sos katona)

– Rendelkezzen rádiótechnikai eszközök üzemeltetésével
és csapatjavításával foglalkozó mérnöki szakképesítéssel, szá-

mítógépes alkalmazói ismeretekkel (ECDL és CADKEY 19
vizsgával),

– legyen jártas a tanszék által oktatott repülõfedélzeti
fegyvertechnikai berendezések és eszközök üzemeltetésé-
nek oktatásában,

– publikációi kapcsolódjanak a tanszék szakmai tevé-
kenységéhez.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a számítástechni-
kai programozói felsõfokú szakképesítés, az adott terület
oktatásában szerzett tapasztalat, repülõfedélzeti fegyver-
technikai és Mi-24 helikopter átképzõ tanfolyamok, mes-
terfokú osztályba sorolási vizsga.

A munkakör betöltésének feltétele B típusú nemzetbiz-
tonsági ellenõrzés megléte.

Légvédelmi és Rakétatechnikai Tanszék egyetemi do-
cens (közalkalmazott)

– Rendelkezzen felsõoktatási gyakorlattal a légvédelmi ra-
kéta és tüzércsapatok, valamint a légtérellenõrzõ csapatok al-
kalmazása szakterületeken,

– rendelkezzen legalább 5 éves, a légvédelmi és rakéta-
csapatoknál szerzett csapatgyakorlattal,

– legyen képes a légvédelmi és rakétacsapatok alkalma-
zásával kapcsolatos tantárgyak oktatására, azok önálló ku-
tatására, publikációra, tankönyvek, segédletek elkészíté-
sére,

– rendelkezzen felsõfokú C típusú angol nyelvvizsgá-
val.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a felsõfokú orosz
nyelvvizsga és más nyelvbõl szerzett minimum STANAG
2.2.2.2. szintû nyelvvizsga.

Repülésirányító és Repülõ-hajózó Tanszék gyakorlati
oktató (hivatásos tiszt)

– Rendelkezzen ZMNE szakirányú felsõfokú végzettséggel
(vadászirányító-megfigyelõ, vagy repülésirányító) és legalább
1–3 éves repülésirányító (vadászirányító vagy légiforgalmi
irányítói) szakmai tapasztalattal,

– legyen képes a repülésirányítás szimulációs gyakorlati
foglalkozásainak elõkészítésére és levezetésére,

– rendelkezzen az irányítói gyakorló berendezések ke-
zeléséhez szükséges felhasználó szintû informatikai isme-
retekkel (ECDL),

– rendelkezzen középfokú C típusú angol nyelvvizsgá-
val.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent repülésirányító te-
rületen szerzett nemzetközi gyakorlat, repülésirányító-ok-
tatói tapasztalat, valamint I. osztályú repülésirányító mi-
nõsítés.
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Stratégiai Védelmi Kutatóintézet

Nemzetközi Biztonsági Kutatócsoport tudományos fõ-
munkatárs:

1. Alkalmazási követelmények:
Tudományos fõmunkatársi munkakörben az alkalmaz-

ható, aki a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
alapkövetelményeknek megfelel, továbbá:

a) teljesítette a tudományos munkatárssal szemben tá-
masztott követelményeket,

b) rendelkezik legalább 8 éves, az oktatásban és a kuta-
tásban szerzett szakmai tapasztalattal,

c) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal,
d) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt ve-

võk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájá-
nak vezetésére,

e) széles körû önálló kutatási gyakorlata, megfelelõ
szintû (hazai és külföldi) szakmai kapcsolatrendszere van,
vagy részt vesz a tudományos közéletben,

f) képes idegen nyelven elõadások megtartására.

2. A tudományos fõmunkatársi munkakörben történõ alkal-
mazás együtt jár a tudományos fõmunkatársi munkaköri cím
adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával.

3.A folyamatos alkalmasság követelményei:
a) alkotó tevékenységével járuljon hozzá a kutatási fel-

adatok megfogalmazásához, megoldásához,
b) kutatási eredményeinek magyar és idegen nyelven tör-

ténõ hazai és külföldi publikálásával vegyen részt aktívan a
tudományos közéletben, pályázati és egyéb úton szerezzen
kutatási és szakmai megbízásokat,

c) legyen képes a kutatási feladatok önálló megoldására,
illetve a kutatócsoportok munkájának irányítására, a
komplex kutatások összefogására, jelentõs tudományszer-
vezési feladatok ellátására,

d) segítse egyetemének oktató-nevelõ munkáját, legyen
képes elõadások megtartására a posztgraduális és doktor-
képzésben való részvételre.

Feladata:
A kutatócsoport profiljának megfelelõ, elsõsorban a

Közel-Keletre – ezen belül is elsõsorban a palesztin–izrae-
li viszonyra – koncentráló kutatási feladatok ellátása,
elemzések készítése, publikációs és szakértõi tevékeny-
ség.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Sajátos követelmények:
– két idegen nyelv legalább középszintû ismerete mel-

lett képesség angol nyelven szakmai elõadások megtartá-
sára,

– rendelkezzen felsõoktatási tanintézetben szerzett ve-
zetõi (oktatói) tapasztalattal,

– rendelkezzen megbízható számítógép-felhasználói
(minimálisan Windows Office, internet,) ismeretekkel,

– rendelkezzen a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési
szervként mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intéze-
teknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél
történõ végrehajtásról szóló, többször módosított
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. c) pontja
szerinti tudományos fokozattal.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a biztonság- és vé-
delempolitikai kérdésekben való jártasság mellett, azon
túlmenõen, az EU és a NATO, illetve a nemzetközi közös-
ség közel-keleti rendezési elképzeléseinek széles körû is-
merete, illetve ebben az irányban kutatói, kutatásvezetõi
tapasztalat.

Nemzetközi Biztonsági Kutatócsoport tudományos
munkatárs:

1. Alkalmazási követelmények:
Tudományos munkatársi munkakörben az alkalmazható,

aki a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori fokozattal,
b) rendelkezik az oktatásban, kutatásban szerzett leg-

alább ötéves szakmai tapasztalattal.

2. A tudományos munkatársi munkakörben történõ al-
kalmazás együtt jár a tudományos munkatársi munkaköri
cím adományozásával és e munkaköri cím használatának
jogával.

3. Az elõmenetel és a folyamatos alkalmasság követel-
ményei:

a) vegyen részt szakterülete tudományos közéletében,
segítse elõ a kutatási eredmények hazai hasznosítását és
nemzetközi megismertetését,

b) legyen alkalmas a tudományos munka iránt érdeklõdõ
hallgatókat megismertetni a kutatás módszertanával, és irányí-
tani ilyen irányú tevékenységüket, valamint legyen képes ve-
zetni a hallgatók gyakorlati foglalkozásait, a szakdolgozatok
(záródolgozatok), a hallgatói tudományos munkák kidolgozá-
sának folyamatát,

c) törekedjen a tudományos fõmunkatársra vonatkozó kö-
vetelmények teljesítésére.

Feladata:
A kutatócsoport profiljának megfelelõ, biztonság- és

védelempolitikai információk gyûjtése és rendszerezése,
különösen tekintettel a FÁK-térség államainak bel- és kül-
politikájára, Oroszország biztonság- és védelempolitikájá-
ra, és az EU kül- és biztonságpolitikájára Kelet-Európát
illetõen.



Kutatási területével kapcsolatos rövid tájékoztatók, elõ-
adások megtartása, jelentések, speciális igényû összefog-
lalók összeállításában történõ közremûködés.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Sajátos követelmények:
– két idegen nyelv – a kutatási területnek megfelelõen

az egyik az orosz nyelv – legalább középszintû ismerete
mellett képesség az egyik nyelven szakmai elõadások
megtartására,

– rendelkezzen megbízható számítógép-felhasználói
(minimálisan Windows Office, internet) ismeretekkel,

– rendelkezzen a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési
szervként mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intéze-
teknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél
történõ végrehajtásról szóló, többször módosított
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. c) pontja
szerinti tudományos fokozattal.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a biztonság- és vé-
delempolitikai kérdésekben való jártasság mellett, a mun-
kakör kutatási területének megfelelõ nemzetközi kutatási
gyakorlat és publikációs tevékenység.

Stratégiai és Védelmi Kutatócsoport tudományos fõ-
munkatárs:

1. Alkalmazási követelmények:
Tudományos fõmunkatársi munkakörben az alkalmaz-

ható, aki a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
alapkövetelményeknek megfelel, továbbá:

a) teljesítette a tudományos munkatárssal szemben tá-
masztott követelményeket,

b) rendelkezik legalább 8 éves, az oktatásban és a kuta-
tásban szerzett szakmai tapasztalattal,

c) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal,
d) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt ve-

võk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájá-
nak vezetésére,

e) széles körû önálló kutatási gyakorlata, megfelelõ
szintû (hazai és külföldi) szakmai kapcsolatrendszere van,
vagy részt vesz a tudományos közéletben,

f) képes idegen nyelven elõadások megtartására.

2. A tudományos fõmunkatársi munkakörben történõ alkal-
mazás együtt jár a tudományos fõmunkatársi munkaköri cím
adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával.

3. A folyamatos alkalmasság követelményei:
a) alkotó tevékenységével járuljon hozzá a kutatási fel-

adatok megfogalmazásához, megoldásához,
b) kutatási eredményeinek magyar és idegen nyelven tör-

ténõ hazai és külföldi publikálásával vegyen részt aktívan a

tudományos közéletben. Pályázati és egyéb úton szerezzen
kutatási és szakmai megbízásokat,

c) legyen képes a kutatási feladatok önálló megoldására,
illetve a kutatócsoportok munkájának irányítására, a
komplex kutatások összefogására, jelentõs tudományszer-
vezési feladatok ellátására,

d) segítse egyetemének oktató-nevelõ munkáját, legyen
képes elõadások megtartására a posztgraduális és doktor-
képzésben való részvételre.

Feladata:
A kutatócsoport profiljának megfelelõ, elsõsorban a vé-

delempolitikai tervezéssel, valamint a NATO haderõivel
kapcsolatos kutatási célok körülhatárolása, kutatási prog-
ramok kialakítása, irányítása.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Sajátos követelmények:
– két idegen nyelv ismerete mellett képesség az egyik

nyelven szakmai elõadások megtartására,
– rendelkezzen megbízható számítógép-felhasználói

(minimálisan Windows Office, internet) ismeretekkel,
– rendelkezzen a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési
szervként mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intéze-
teknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél
történõ végrehajtásról szóló, többször módosított
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. c) pontja
szerinti tudományos fokozattal.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a biztonság- és vé-
delempolitikai kérdésekben való jártasság mellett, azon
túlmenõen, a NATO haderõinek és a haderõreform elkép-
zeléseknek átfogó ismerete, illetve ebben az irányban ku-
tatói, kutatásvezetõi tapasztalat, ezzel összefüggésben
honvédelmi felsõvezetõi gyakorlat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírások
tartalmazzák.

A munkakörök a pályázat elnyerése után azonnal betölt-
hetõk.

Az egyetemi docensi, adjunktusi és a tanársegédi mun-
kakörhöz rendszeresített rendfokozat alezredes, illetmény-
kategória: I/V., speciális elõmeneteli rend alá tartozik.

A gyakorlati oktatói munkakörhöz rendszeresített rend-
fokozat százados, illetménykategória: I/III., speciális elõ-
meneteli rend alá tartozik.

Közalkalmazottak besorolása (illetménye) a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének, munkakörének (beosztásának) meg-

nevezését,
– eddigi szakmai tevékenységet,
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– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak
jegyzékét,

– idegennyelv-tudását,
– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonatkozó

jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázati szöveget,
– részletes szakmai önéletrajzot (aláírva),
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokoza-

tot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat közjegyzõ által hi-
telesített másolatát,

– egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt és munkakör alkalmassá-
got igazoló orvosi igazolást,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázati anya-
gába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ elsõ
Szenátusi Ülésen történik.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11. Levélcím: ZMNE
1581 Budapest, Pf. 15

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem … munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Emberi Erõforrás Osztály, telefon: (1) 432-9009, HM
29-009.

Prof. Dr. Szabó János nyá. dandártábornok s. k.,

rektor
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

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

Éves elõfizetési díjak

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

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

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

Éves elõfizetési díjak

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

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

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
gondozásában megjelenõ

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

– mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapja – két nagy hagyománnyal rendelkezõ tárcalap, a
Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny utódjaként jelenik meg. Az új hivatalos lap – jogelõdeihez hasonlóan –
a jövõben is naprakész, hiteles jogi tájékoztatást kíván nyújtani a szakmai felhasználóknak és minden további érin-
tettnek. A lap elsõdleges célja, hogy a szélesebb tartalmi kínálat mellett az elõfizetõk és az olvasók teljes terjede-
lemben hozzájussanak az õket érintõ minden joganyaghoz és hivatalos információhoz.
Az új közlöny, a minisztérium feladatköreit követve, két nagy témakörbe szerkesztve tartalmaz információkat.
A szociális tárgykörbe tartozóan közli a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a családtámogatással, a társadalom-
biztosítási nyugellátással, az esélyegyenlõséggel, a fogyatékosságüggyel, a romaintegrációval, a fogyasztó-
védelemmel, a kormányzati civil területtel, a kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos jogszabályokat, ország-
gyûlési és kormányhatározatokat, valamint miniszteri utasításokat.
A munkaügyi tárgykörbe tartozóan a lap tartalmazza a munkajogi, közalkalmazotti témakörrel, a munkaügyi ellen-
õrzéssel, a munkavédelemmel, a foglalkoztatással és az ahhoz kapcsolódó támogatásokkal, a szakképzéssel, a
felnõttképzéssel, a szociális párbeszéddel és érdekegyeztetéssel, illetve a munkaügyi kapcsolatokkal összefüggõ
jogszabályokat, országgyûlési és kormányhatározatokat, miniszteri utasításokat.
A Szociális és Munkaügyi Közlönyben a jogszabályi tartalom mellett természetesen továbbra is helyet kapnak az
érintett területekkel kapcsolatos pályázati felhívások, közlemények, hirdetmények.

2009. évi éves elõfizetési díj: 39 564 Ft áfával, féléves elõfizetés: 19 782 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Szociális és Munkaügyi Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2009. évi elõfizetési díj egy évre: 39 564 Ft áfával.
fél évre: 19 782 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

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

cégszerû aláírás

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

09.0455 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.
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