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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
68/2009. (IV. 2.) Korm.

rendelete
a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

bevont szervek besorolásának szabályairól

A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) meghagyásba bevont szerv: a honvédelmi feladatok

ellátásában közremûködõ, az 1. mellékletben, továbbá
a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által egyedileg, ha-
tározattal kijelölt szerv,

b) munkakör: a honvédelem irányításához, vezetésé-
hez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazga-
tás, valamint a gazdaság mûködõképességének biztosítá-
sához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok meg-
valósulásához, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb la-
kosságellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakör,
beosztás,

c) meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre
szólóan végrehajtott eljárás, amely során az 1. melléklet-
ben meghatározott, valamint a meghagyásba bevont szerv
által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerül-
nek, és akiket ez alapján a hadkiegészítõ parancsnokság
behívásra ideiglenesen nem tervezhetõ kategóriába sorol,

d) meghagyási jegyzék: a 2. melléklet szerinti, a megha-
gyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategó-
riáját, székhelyét, a meghagyással kapcsolatos feladatok
elvégzéséért felelõs személy nevét és elérhetõségét tartal-
mazó jegyzék,

e) személyazonosító adat: a hadkötelesnek a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. tör-
vény 7. § (1) bekezdés A) pont a)–e) alpontja szerinti sze-
mélyazonosító adatai,

f) meghagyási névjegyzék: a 3. melléklet szerinti,
a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási
kategóriáját, székhelyét, a meghagyással kapcsolatos fel-
adatok elvégzéséért felelõs személy nevét és elérhetõsé-
gét, továbbá a meghagyással érintett munkakör megneve-
zését, valamint a munkakört betöltõ hadköteles személy-
azonosító adatait tartalmazó jegyzék.

A meghagyás elõkészítésével kapcsolatos szabályok

2. §

(1) A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság meghagyás-
ba bevont szervként a honvédelmi feladat ellátásában
– jogszabály, hatósági határozat vagy szerzõdés alapján –
közremûködõ szervet jelöl ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti meghagyásba bevont szerv
megszûnése, vagy az (1) bekezdés szerinti meghagyásba
bevont szerv honvédelmi feladatainak megszûnése esetén
a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság – az (1) bekezdés-
ben meghatározott módon – a meghagyásba történõ bevo-
nás megszüntetésérõl dönt.

(3) A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság határozata el-
leni fellebbezést másodfokon a honvédelemért felelõs mi-
niszter bírálja el.

(4) A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság a jogerõs ha-
tározat egy-egy példányát megküldi a honvédelemért fele-
lõs miniszternek, a Magyar Honvédség központi adatfel-
dolgozó szervének (a továbbiakban: adatfeldolgozó
szerv), valamint a meghagyásba bevont szerv székhelye
szerinti település, fõvárosi kerület polgármesterének is.

3. §

(1) A meghagyásba bevont szervekrõl a honvédelemért
felelõs miniszter nyilvántartást vezet.

(2) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni
a meghagyás elõkészítésével és végrehajtásával kapcsola-
tos feladatok ellátásáért felelõs személyt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartáshoz a megha-
gyásba bevont szerv meghagyási jegyzéket készít.

(4) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzé-
ket háromévente május 31-ig – a meghagyási jegyzékben
szereplõ adatok változása esetén a változást követõ 8 na-
pon belül – megküldi az adatfeldolgozó szerv részére.

(5) A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által megha-
gyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéket megküldi
a megyei (fõvárosi) védelmi bizottságnak is.

4. §

(1) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni
a meghagyási névjegyzék elõkészítése érdekében a meg-
hagyással érintett munkaköröket.
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(2) A meghagyásba bevont szerv csak
a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fû-

zõdõ honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetet-
len, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alap-
ján – megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot ese-
tére – meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához fel-
tétlenül szükséges
munkakört jelölhet ki a meghagyási névjegyzék elõkészí-
tésekor.

(3) A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv
a kijelölõ iratban indokolni köteles.

A meghagyás elõkészítésének ellenõrzése

5. §

(1) A Honvéd Vezérkar fõnöke – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – ellenõrzi, hogy a meghagyásba
bevont szerv a meghagyás elõkészítésével kapcsolatos fel-
adatait az e rendeletben meghatározott szabályok szerint
látja-e el.

(2) A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által kijelölt
meghagyásba bevont szerv (1) bekezdés szerinti ellenõr-
zését a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság végzi. A me-
gyei (fõvárosi) védelmi bizottság az ellenõrzés során azt is
vizsgálja, hogy a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által
meghagyásba bevont szerv meghagyásba történõ bevoná-
sának az e rendeletben meghatározott feltételei fennáll-
nak-e.

(3) A Magyar Honvédségnél, a központi államigazgatá-
si szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitká-
rok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény szerinti
rendvédelmi szerveknél, továbbá a katonai nemzetbizton-
sági szolgálatoknál az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés
a 4. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki.

(4) Az ellenõrzést a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hatósági ellenõrzésre
vonatkozó szabályai szerint kell végrehajtani.

(5) Helyszíni ellenõrzést az (1)–(2) bekezdésben meg-
határozott hatóság által kijelölt személy is végezhet. A
helyszíni ellenõrzésre kijelölt személy ellenõrzési jogo-
sultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

(6) Ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóság az
ellenõrzés eredményeként megállapítja, hogy a megha-
gyásba bevont szerv a meghagyás elõkészítésével kapcso-
latos feladatait nem vagy nem az e rendeletben meghatáro-
zott szabályok szerint teljesítette, akkor a Ket. 94. § (1) be-
kezdésében meghatározott intézkedéseket teheti, továbbá
rendelkezhet a meghagyásra kijelölt munkakör kijelölésé-
nek törlésérõl.

(7) Ha a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság az ellenõr-
zés során megállapítja, hogy az általa meghagyásba bevont
szerv meghagyásba történõ bevonásának az e rendeletben
meghatározott feltételei nem állnak fenn, akkor a megha-
gyásba történõ bevonás megszüntetésérõl dönt.

(8) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóságnak
az ellenõrzés során hozott határozata elleni fellebbezés el-
bírálására a honvédelemért felelõs miniszter a jogosult. A
jogerõs határozat egy példányát meg kell küldeni az adat-
feldolgozó szervnek.

A meghagyás végrehajtásával kapcsolatos feladatok
a hadkötelezettség fennállásának idõszakában

6. §

(1) A hadkötelezettség bevezetését követõen a megha-
gyásba bevont szerv meghagyási névjegyzéket köteles ké-
szíteni.

(2) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási név-
jegyzéket a hadkötelezettség bevezetését követõ 5 napon
belül – változás esetén a pontosított meghagyási névjegy-
zéket a változást követõ 8 napon belül – megküldi az adat-
feldolgozó szervnek.

(3) A meghagyási névjegyzéken a Magyar Honvédség-
nél, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény szerinti rendvédelmi szerveknél,
továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál foglal-
koztatott hadkötelesek munkakörét nem kell feltüntetni.

(4) A meghagyási névjegyzéken az a hadköteles tün-
tethetõ fel, aki ehhez a 4. melléklet szerinti hozzájáruló
nyilatkozatban hozzájárul. A hozzájáruló nyilatkozatot a
meghagyásba bevont szerv kezeli.

(5) Ha
a) a hadköteles a 4. melléklet szerinti hozzájáruló nyi-

latkozatát visszavonja,
b) a munkakörváltozás okán meghagyásra a továbbiak-

ban már nem tervezhetõ, vagy
c) a meghagyási névjegyzéken szereplõ hadköteles

nem dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben, és
a Honvéd Vezérkar fõnöke elrendeli a hadköteles törlését
a meghagyási névjegyzékbõl,
akkor a meghagyásba bevont szerv az érintett meghagyási
névjegyzékben szereplõ adatait törli a meghagyási név-
jegyzékrõl.

7. §

(1) Az adatfeldolgozó szerv a meghagyási névjegyzék-
ben szereplõ hadkötelesekrõl a meghagyási névjegyzék
adatait a katonai nyilvántartásában nyilvántartja.
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(2) Az adatfeldolgozó szerv törli a katonai nyilvántar-
tásból a hadköteles meghagyási névjegyzéken szereplõ
adatait, ha

a) – a meghagyási névjegyzék változása bejelentését
követõen haladéktalanul – a meghagyásba bevont szerv
a hadkötelest törli a meghagyási névjegyzékbõl,

b) a hadkötelezettség megszûnik.

8. §

(1) Ha a meghagyásba bevont szerv a meghagyási név-
jegyzéket, illetve a meghagyási névjegyzékben történõ
változást megküldi az adatfeldolgozó szervnek, az adatfel-
dolgozó szerv haladéktalanul tájékoztatja a hadkiegészítõ
parancsnokságot a meghagyási névjegyzéken szereplõ
hadkötelesekrõl.

(2) A hadkiegészítõ parancsnokság a meghagyási név-
jegyzéken szereplõ hadköteleseket a behívásra ideiglene-
sen nem tervezhetõ kategóriába sorolja.

(3) Ha az adatfeldolgozó szerv törli a katonai nyilván-
tartásból a hadköteles meghagyási névjegyzéken szereplõ
adatait, errõl köteles haladéktalanul tájékoztatni a had-
kiegészítõ parancsnokságot.

(4) A hadkiegészítõ parancsnokság a (3) bekezdés sze-
rinti tájékoztatás alapján az érintett hadkötelest haladékta-
lanul a behívásra tervezhetõ kategóriába sorolja.

9. §

(1) Az 1. melléklet I. kategóriájába tartozó valamennyi
hadköteles személy a munkakörében kerül meghagyásra.

(2) A meghagyásba bevont szerv csak
a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fû-

zõdõ honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetet-
len, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alap-
ján – megelõzõ védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra –
meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétle-
nül szükséges
munkakört betöltõ hadkötelest jelölhet ki a meghagyási
névjegyzéken.

A meghagyás végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellenõrzése a hadkötelezettség fennállásának

idõszakában

10. §

(1) A Honvéd Vezérkar fõnöke ellenõrzi, hogy a meg-
hagyási névjegyzéken szereplõ hadkötelesek meghagyása
e rendeletben meghatározott szabályok szerint történtek-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzést a megyei (fõvá-
rosi) védelmi bizottság által meghagyásba bevont szervek
esetében a Honvéd Vezérkar fõnöke mellett a megyei (fõ-
városi) védelmi bizottság is elvégezheti.

(3) A Magyar Honvédségnél, a központi államigazgatá-
si szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitká-
rok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény szerinti
rendvédelmi szerveknél, továbbá a katonai nemzetbizton-
sági szolgálatoknál az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés
a 4. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóság az
(1) bekezdés szerinti ellenõrzés során azt is vizsgálja, hogy
a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által meghagyásba
bevont szerv meghagyásba történõ bevonásának az e ren-
deletben meghatározott feltételei fennállnak-e.

(5) Az ellenõrzést a Ket. hatósági ellenõrzésre vonatko-
zó szabályai szerint kell végrehajtani.

(6) Helyszíni ellenõrzést az (1)–(2) bekezdésben meg-
határozott hatóság által kijelölt személy is végezhet. A
helyszíni ellenõrzésre kijelölt személy ellenõrzési jogo-
sultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

(7) Ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóság az
ellenõrzés során megállapítja, hogy a meghagyási név-
jegyzéken szereplõ hadköteles nem dolgozik a megha-
gyásra kijelölt munkakörben, a Honvéd Vezérkar fõnöke
a hadköteles adatainak a meghagyási névjegyzékbõl való
törlését rendeli el.

(8) Ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóság az
ellenõrzés során megállapítja, hogy a megyei (fõvárosi)
védelmi bizottság által kijelölt meghagyásba bevont szerv
meghagyásba történõ bevonásának az e rendeletben meg-
határozott feltételei nem állnak fenn, a megyei (fõvárosi)
védelmi bizottság a meghagyásba történõ bevonás meg-
szüntetésérõl dönt.

(9) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóságnak
az ellenõrzés során hozott határozata elleni fellebbezés el-
bírálására a honvédelemért felelõs miniszter a jogosult. A
jogerõs határozat egy példányát meg kell küldeni az adat-
feldolgozó szervnek is.

Elektronikus adatszolgáltatás

11. §

(1) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzék-
nek és a meghagyási névjegyzéknek az adatfeldolgozó
szerv részére történõ továbbítását a 2. és a 3. mellékletben
meghatározott elektronikus formában, elektronikus úton
a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett miniszté-
rium elektronikus ügyintézési portálján keresztül, vagy
elektronikus adathordozón megküldve is teljesítheti.
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(2) Az adattovábbítás során fel kell tüntetni a megha-
gyásba bevont szerv megnevezését, képviselõjének aláírá-
sát, továbbá az adatszolgáltatás okát és idejét.

Záró rendelkezés

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

(2) A meghagyási jegyzék megküldésére vonatkozó 3. §
(4) bekezdésben elõírt kötelezettséget elsõ alkalommal

a) a meghagyás II. kategóriájába bevont szerv e rende-
let hatálybalépését követõ 8 napon belül,

b) a meghagyás III. kategóriájába bevont szerv a me-
gyei (fõvárosi) védelmi bizottság meghagyásba kijelölõ
döntésének jogerõre emelkedését követõ 8 napon belül kö-
teles teljesíteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jegyzék az I. kategóriába sorolt, a munkakörében
meghagyásban részesülõ hadkötelesekrõl

I. kategória

1. a köztársasági elnök,
2. az országgyûlési biztos, a külön biztos,
3. az Állami Számvevõszék elnöke, alelnökei,
4. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke,
5. a legfõbb ügyész és helyettesei,
6. az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai,
7. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és

tagjai,
8. a központi államigazgatási szervekrõl, valamint

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott állami vezetõk,

9. megyei (fõvárosi) védelmi bizottság titkára,
10. II. kategóriájú meghagyásba bevont szervek ve-

zetõi.

A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái

II. kategória

1. az Országgyûlés Hivatala,
2. a Köztársasági Elnök Hivatala,
3. az Alkotmánybíróság Hivatala,
4. az Országgyûlési Biztos Hivatala,
5. a Magyar Tudományos Akadémia,
6. az Állami Számvevõszék,
7. a Magyar Nemzeti Bank,
8. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

és a bíróságok,
9. az ügyészségek,

10. a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény szerinti központi államigazgatási
szervek,

11. a területi államigazgatási szervek,
12. a körjegyzõség, a polgármesteri hivatalok (a kép-

viselõ-testület hivatala, a megyei jogú város kerületi hiva-
tala, a fõvárosi kerületi képviselõ-testület hivatala), a me-
gyei közgyûlés hivatala, a fõpolgármesteri hivatal (a fõvá-
rosi közgyûlés hivatala), az önkormányzati hatósági igaz-
gatási társulások,

13. a Magyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, a Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, a Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság,

14. a Magyar Honvédség,
15. a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok,
16. a rendvédelmi szervek,
17. jogszabály, a miniszterek által honvédelmi feladat

ellátására kijelölt, honvédelemben közremûködõ szervek.

III. kategória

A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által egyedileg,
határozattal kijelölt meghagyásba bevont szervek.
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2. melléklet a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Meghagyási jegyzék

1. A meghagyási jegyzék elkészítése két formátumban történhet:

2. Az elsõdleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben minden sor egy szerv adatait tartalmazza, az ada-
tok pontosvesszõvel elválasztva szerepelnek benne.

2.1. Az adatállomány tartalmazza a szerv adatait:
– szerv megnevezése
– meghagyási kategória
– szerv székhelye
– szerv címe
– felelõs személy neve
– felelõs személy telefonszáma
– felelõs személy e-mail címe
2.2. Az adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.
2.3. Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:
Nyomda;III;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;Kovács Lajos;06-1/5167894 vagy

06-30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu

3. Ha az elsõdleges formátumot nem lehet elõállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell el-
készíteni.

3.1. Minta az Excel formátumú adatszolgáltatásra:
Szerv megnevezése: Nyomda
Meghagyási kategória: III.
Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.
Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23
Felelõs személy neve: Kovács Lajos
Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378
E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu
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3. melléklet a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Meghagyási névjegyzék

1. A meghagyási névjegyzék elkészítése két formátumban történhet:

2. Az elsõdleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben az elsõ sor a szerv, majd minden következõ sor egy
meghagyott adatait tartalmazza, az adatok pontosvesszõvel elválasztva szerepelnek benne.

2.1. Az adatállomány elsõ sora tartalmazza a szervezet adatait:
– szerv megnevezése
– meghagyási kategória
– szerv székhelye
– szerv címe
– felelõs személy neve
– felelõs személy telefonszáma
– felelõs személy e-mail címe
2.2. A következõ sorok mezõi tartalmazzák a meghagyásra tervezett személyek adatait az alábbi sorrendben:
– születési családi név
– születési 1. utónév
– születési 2. utónév
– házassági családi név
– házassági 1. utónév
– házassági 2. utónév
– anyja leánykori családi név
– anyja leánykori 1. utónév
– anyja leánykori 2. utónév
– születési idõ (év, hónap, nap formátumban)
– születési hely
– munkakör
2.3. Minden mezõ után pontosvesszõ következik, akkor is, ha nincs benne adat. Egy sor csak egy meghagyott adatait

tartalmazhatja! A személy elõneveit, címeit az adatszolgáltatásban nem szabad feltüntetni! Az adatszolgáltatás Win-
dows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

2.4. Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:
Nyomda;III.;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;Kovács Lajos; 06-1/5167894 vagy

06-30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu
Kovács; Béla;Balázs;Kovács;Béla;Balázs;Horváth;Mária;;1982.10.02;Budapest;nyomdász;
Horváth;Aladár;;Varga;Aladár;;Molnár;Katalin;;1978.02.04;Szekszárd; nyomdász;

3. Ha az elsõdleges formátumot nem lehet elõállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell el-
készíteni.

3.1. Minta az Excel-formátumú adatszolgáltatásra:
Szerv megnevezése: Nyomda
Meghagyási kategória: III.
Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.
Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23
Felelõs személy neve: Kovács Lajos
Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378
E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu

Születési név Házassági név Anyja leánykori neve

Születési idõ
Születési

hely
Munkakörcsaládi

név
1.

utónév
2.

utónév
családi

név
1.

utónév
2.

utónév
családi

név
1.

utónév
2.

utónév

Kovács Béla Balázs Kovács Béla Balázs Horváth Mária 1982.10.02. Budapest nyomdász

Horváth Aladár Varga Aladár Molnár Katalin 1978.02.04. Szekszárd nyomdász
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4. melléklet a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Meghagyásba bevont szerv megnevezése

Hozzájárulás személyazonosító adatok nyilvántartásához, továbbításához és feldolgozásához
meghagyásra tervezés, helyezés céljából

Alulírott .................. (szül. év, anyja neve, munkakör megnevezése) a meghagyással kapcsolatos eljárás és a megha-
gyásba bevont szervek besorolásának szabályairól szóló 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján
– a meghagyásra tervezés, helyezés céljából – hozzájárulok a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény 7. § (1) bekezdés A) pont a)–e) alpontja szerinti személyazonosító adataim, illetve munkaköröm megneve-
zésének a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szervéhez, illetve az illetékes hadkiegészítõ parancsnoksághoz
történõ továbbításához, és e szervek részérõl történõ kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy hadkötelezettség idején a munkakör betöltésének idõtartamára katonai szolgálatra nem hív-
nak be, és ezzel egyidejûleg a fent megjelölt munkakörben kerülök meghagyásra.

Kelt: .............................................................

.........................................................................
meghagyásra tervezett személy aláírása

Elõttünk mint tanúk elõtt:

1. Tanú
Név:
Lakóhely:
Személyazonosító igazolvány száma:

2. Tanú
Név:
Lakóhely:
Személyazonosító igazolvány száma:
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
2/2009. (IV. 28.) HM

határozata
a Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó

Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának
újjáalakításáról*

A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tiszt-
ségviselõinek kijelölésérõl szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat, valamint a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a hadi-
sírok rendezésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl
szóló 309/2007. (XI. 15.) Korm. rendelet alapján a követ-
kezõ határozatot hozom:

1. A Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó
Bizottság Magyar Tagozatát (a továbbiakban: Magyar
Tagozat) a Kormány nevében megalakítom.

* Közzétéve a Magyar Közlöny 2009. évi 59. számában.

2. A Magyar Tagozat elnökéül dr. Holló József ny. altá-
bornagyot, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténet Inté-
zet és Múzeum fõigazgatóját jelölöm ki.

3. A Magyar Tagozat tagjai:
– dr. Till Szabolcs, a Honvédelmi Minisztérium Jogi

Fõosztály fõosztályvezetõje,
– Petõ Tibor, a Külügyminisztérium II. Európai Fõosz-

tály fõosztályvezetõ-helyettese.

4. A jelen határozat az aláírása napján lép hatályba.

Budapest, 2009. április 20.

Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
32/2009. (V. 8.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium és a Csapatok

Érdekvédelmi Szövetsége által kötött
megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján, a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériu-
ma (a továbbiakban: HM) és a Csapatok Érdekvédelmi
Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) által 2009. január
30-án megkötött megállapodásban (a továbbiakban: Meg-
állapodás) foglaltak végrehajtására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a HM-re, a miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar

Honvédség (a továbbiakban: MH) érintett katonai szerve-
zeteire terjed ki.

2. §

(1) A Szövetség érdekvédelmi munkája segítése érdeké-
ben – függetlenített szakszervezeti tisztségviselõként – az
MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ (a to-
vábbiakban: MH KIAK) állományában az idõszaki és
részfoglalkozású béralap terhére 1 fõ részfoglalkozású
(6 órás) közalkalmazottat, az MH Nyugat-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság állományában 1 fõt polgári
jogi megbízás keretében, az MH Kelet-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság állományában 1 fõt polgári
jogi megbízás keretében a külsõ (polgári) megbízási díjke-
ret terhére foglalkoztat.

(2) Az MH KIAK állományában foglalkoztatott közal-
kalmazott a HM Honvéd Vezérkar fõnöke idõszaki és
részfoglalkozású létszámkeretét (tartalékát) terheli.

(3) Az idõszaki és részfoglalkozású béralap terhére tör-
ténõ foglalkoztatás határozott idõre, legfeljebb egy naptári
évre történhet. Közalkalmazotti illetményként a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben
meghatározott idõarányos garantált illetmény biztosí-
tandó.



3. §

(1) A Szövetség szervezeti tevékenységének végzésére
kijelölt személy munkaköri leírása a Szövetség elnökének
elõzetes egyetértésével kerül jóváhagyásra.

(2) Az MH KIAK állományában foglalkoztatott közal-
kalmazottat az egyes költségtérítések, a hivatásos, szerzõ-
déses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közal-
kalmazottak egyes költségtérítéseirõl szóló 21/2002.
(IV. 10.) HM rendelet, az egyes szociális juttatások pedig a
hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, a honvéd-
ségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli
szociális juttatásairól szóló 14/2002. (III. 29.) HM rendelet
rendelkezései alapján illetik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetéseket az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság Gazdálkodástámogató és
Pénzügyi Ellátó Referatúra hajtja végre.

4. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium és a Csa-
patok Érdekvédelmi Szövetsége által kötött megállapo-
dásban foglaltak végrehajtásáról szóló 14/2007. (HK 3.)
HM utasítás hatályát veszti.

(2) Az utasítás másodközlésével egyidejûleg a Megálla-
podást a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni.

Budapest, 2009. április 30.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
33/2009. (V. 8.) HM

utasítása
az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-ei

választásán történõ részvétel biztosításával
kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseire, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
28. §-ára – az Európai Parlament tagjainak 2009. jú-

nius 7-ei választásán való részvétellel kapcsolatos felada-
tokról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása, to-
vábbá felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire terjed ki.

2. §

A választáson való részvétel az egyén szabad elhatáro-
zásán alapul, ezért a szavazáson történõ megjelenést jogel-
lenesen akadályozni, vagy a megjelenésre parancsot adni,
illetõleg az egyén szabad akaratát bármilyen formában és
módon befolyásolni tilos.

3. §

A katonai szervezetek állományilletékes parancsnokai
(vezetõi) a HM Honvéd Vezérkar fõnökének intézkedése
alapján megtervezik a választás napjára az állomány elfog-
laltságát, továbbá tájékoztatják a személyi állományt arról,
hogy a választáson való részvételi (szavazási) jogát – a tör-
vényben foglalt kivétellel – az állandó lakóhelyén gyako-
rolhatja.

4. §

A választáson való részvételt az állomány számára lehe-
tõvé kell tenni. A személyi állomány azon tagjai számára,
akik a szolgálatukat állandó lakóhelyüktõl távol teljesítik,
a szolgálat ellátását úgy kell megszervezni, hogy a válasz-
tás napján lakóhelyükön szavazhassanak. Amennyiben az
állomány tagja számára a lakóhelyén való szavazás nem
lehetséges – a külföldi szolgálat sajátosságaiból eredõ kor-
látozások figyelembevételével – lehetõvé kell tenni szá-
mára a jelen utasítás melléklete szerint a szolgálatteljesíté-
se helyén való választást. A választáson való részvételhez
szükséges idõre a személyi állományt szolgálatmentesség
illeti meg.

5. §

Az állomány tagja kérelme alapján az állományilletékes
parancsnokok közremûködnek abban, hogy a szükséges
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iratok (személyazonosság és lakcím megállapítására alkal-
mas igazolvány, személyazonosság megállapítására alkal-
mas, magyar hatóság által kiállított igazolvány) és igazolá-
sok kiadása megtörténjen olyan idõszámvetéssel, ami biz-
tosítja a választáson való részvételt.

6. §

A választás napján éleslövészet, gyakorlat, jelentõsebb
csapatmozgás végrehajtását úgy kell megszervezni, hogy a
személyi állomány szavazati jogának gyakorlását a lehetõ
legkisebb mértékben befolyásolja.

7. §

A szervezetek parancsnokai (vezetõi) a készenléti, vala-
mint az ügyeleti és õrszolgálatok, továbbá a lakossági ellá-
tási feladatok ellátásának vezénylését és váltásának idõ-
pontját a választás napjára az alábbiak szerint szabályoz-
zák:

a) szolgálat (feladat) ellátására lehetõleg a helyõrségben
lakókat kell vezényelni;

b) a szolgálatváltás idõpontját oly módon kell meghatároz-
ni, hogy a szolgálatot leadók, valamint a szolgálatba lépõk
szolgálat elõtt vagy után lakóhelyükön szavazhassanak.

8. §

(1) A külföldön szolgálatot teljesítõ állomány a nagykö-
vetségekkel, fõkonzulátusokkal rendelkezõ magyar kül-
képviseleteken gyakorolhatja a szavazati jogát, melyhez
az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló esz-
közökkel, figyelembe véve a katonai szervezet harcképes-
ségét és a szolgálati feladat ellátását, minden törvényes se-
gítséget megad.

(2) A külföldön szolgálatot teljesítõ állomány választá-
son való részvételével kapcsolatos intézkedéseket az állo-
mányilletékes parancsnok a helyi sajátosságok figyelem-
bevételével teszi meg, figyelemmel a 9. § szerint kiadott
intézkedés rendelkezéseire is.

9. §

A HM Honvéd Vezérkar fõnöke jelen utasítás hatályba-
lépését követõ három napon belül intézkedésben határozza
meg a katonai szervezetek, valamint a külföldi missziók
állománya választáson való részvételének biztosítására
vonatkozó szabályait – a Hjt. 18. § és 28. §-ai választójog
gyakorlására, valamint a szabad mozgás és a tartózkodási
hely szabad megválasztására vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével.

10. §

Jelen utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba,
és 2009. július 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. május 4.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 33/2009. (V. 8.) HM utasításhoz

Tájékoztató

a lakóhelytõl távol történõ szavazás szabályairól

a) A személyi állomány azon tagja, aki nem a lakóhe-
lyén tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt
település egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással
a szavazás napját megelõzõen az igazoláson feltüntetett te-
lepülésen a helyi választási irodában vagy a szavazás nap-
ján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kér-
heti a névjegyzékbe vételét. Igazolást személyesen vagy
meghatalmazottja útján 2009. június 5-ig kérhet a lakóhe-
lye szerinti választási iroda vezetõjétõl. Ajánlott levélben
úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2009. június 2-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja magát és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne
szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi
választási iroda vezetõjétõl, hogy – az igazolás bevonásá-
val egyidejûleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti szava-
zókörbe.

b) Az állomány azon tagja, aki a választás napján külföl-
dön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén
vagy fõkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a kül-
képviseleti névjegyzékbe vételét 2009. május 22-ig kérhe-
ti személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakcíme sze-
rinti helyi választási iroda vezetõjétõl (azaz a település
jegyzõjétõl). Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét
úgy, hogy az 2009. május 22-ig megérkezzen a helyi vá-
lasztási irodába. Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt
felvételét követõen meggondolja magát, és mégis Magyar-
országon szeretne szavazni, ugyancsak 2009. május 22-ig
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjé-
tõl, hogy a külképviseleti névjegyzékbõl töröljék és ve-
gyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Ha a kül-
képviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen sze-
retné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszínét,
ugyancsak 2009. május 22-ig kérheti a lakcíme szerinti he-
lyi választási iroda vezetõjétõl, hogy egy másik külképvi-
selet névjegyzékébe tegyék át.
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A honvédelmi miniszter
34/2009. (V. 8.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a honvédelmi tárca vagyonkezelése alatt ál-
ló honvédelmi célra feleslegesnek minõsített állami ingat-
lanvagyonnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a to-
vábbiakban: MNV Zrt.) részére történõ átadással kapcso-
latos egyeztetések koordinációjára az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

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

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2009. április 20-ával kezdõdõen látja el.

3. §

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

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

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

c) folyamatosan tájékoztatja a honvédelmi minisztert és
a HM kabinetfõnököt az egyeztetéseken felmerült, minisz-

teri hatáskörbe tartozó döntési javaslatokról, kezdeménye-
zi a szükséges vezetõi döntések meghozatalát;

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

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2009. október 20-án hatályát veszti.

Budapest, 2009. április 30.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
35/2009. (V. 8.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

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

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

(1) A magyar állam tulajdonában, a HM vagyonkezelé-
sében lévõ, feleslegesnek minõsített ingó vagyon vagyon-
kezelési és -hasznosítási tevékenysége leghatékonyabb
módon történõ végrehajtása érdekében miniszteri biztossá
nevezem ki dr. Gömbös Jánost a HM Miniszteri Kabinet
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politikai fõtanácsadóját (a továbbiakban: miniszteri biz-
tos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõ-
tartamra, 2009. április 20-ával kezdõdõen látja el.

3. §

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

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2009. október 20-án hatályát veszti.

Budapest, 2009. április 30.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
36/2009. (V. 14.) HM

utasítása
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

rektorhelyettesi, dékáni munkaköreinek betöltésére
kiírt pályázatok elbírálását elõkészítõ véleményezõ

bizottság kijelölésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52.§ (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, ok-
tatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltakra – az
alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem-
re (a továbbiakban: ZMNE).

2. §

(1) A ZMNE oktatási rektorhelyettesi, tudományos rek-
torhelyettesi, valamint a stratégiai és intézményfejlesztési
rektorhelyettesi (a továbbiakban együtt: rektorhelyettesi)
munkakörökre, továbbá a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudo-
mányi Kar dékáni munkakörre 2009. április 17-én kiírt pá-
lyázatok elbírálásának elõkészítése érdekében véleménye-
zõ bizottságot jelölök ki.

(2) A véleményezõ bizottság összetételét az alábbiak-
ban határozom meg:

a) A bizottság elnöke: dr. Szeredi Péter, HM kabinetfõnök.
b) A bizottság tagjai:
dr. Lakatos László mk. vezérõrnagy, HM tervezési ko-

ordinációs fõosztályvezetõ;
Katona Károly mk. dandártábornok, HM személyzeti

fõosztályvezetõ, a bizottság titkára;
dr. Till Szabolcs, HM jogi fõosztályvezetõ;
Prof. dr. Nógrádi György, HM Közgazdasági és Pénz-

ügyi Ügynökség Vezetés és Programtámogató Igazgató-
ság védelemgazdasági felkészítõ osztályvezetõ (Budapesti
Corvinus Egyetem Védelemgazdasági Tanszék tanszékve-
zetõ egyetemi tanár).

3. §

A beérkezett pályázatok bontására 2009. május 19-én,
a HM Személyzeti Fõosztály hivatalos helyiségében ke-
rül sor.

4. §

Felkérem a ZMNE rektorát, hogy az egyetem szenátusa
a benyújtott pályázatokat véleményezze, és véleményét
2009. június 8-ig a véleményezõ bizottság elnökén keresz-
tül részemre terjessze fel.

5. §

(1) A pályázatok másolatait a HM Személyzeti Fõosz-
tály 2009. június 10-ig küldi meg a véleményezõ bizottság
elnökének és tagjainak.

(2) A véleményezõ bizottság a pályázatokról – a szená-
tusi vélemény ismeretében – készített értékelését 2009. jú-
nius 18-ig felterjeszti a honvédelmi miniszternek.

6. §

A pályázatok elbírálására 2009. június 30-ig kerül sor.
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7. §

A HM Személyzeti Fõosztály az egyes munkakörökre
kiírt pályázatok eredményérõl az elbírálás határidejétõl
számított 30 napon belül – a pályázati anyagok vissza-
küldésével egyidejûleg – valamennyi pályázót írásban ér-
tesíti.

8. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, és 2009.
július 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2009. május 11.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

36/2009. (HK 9.) HM VTI SZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség nemzetközi békemûveletek
keretében résztvevõ erõi részére Magyarországon
beszerzett termékek és igénybe vett szolgáltatások

adómentességének érvényesítése érdekében
elvégzendõ feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, figye-
lemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 107. §-ának (1) bekezdése b) pontjában
foglaltakra, valamint az egyes általános forgalmiadó-men-
tes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesí-
téshez fûzõdõ végrehajtási szabályokról szóló 15/2008.
(V. 16.) PM rendeletben (a továbbiakban: 15/2008. PM
rendelet) foglaltakra, az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya a nemzetközi válságkezelõ és
békemûveletekben az ENSZ, NATO, EU és más nemzet-
közi szervezetek felkérésére résztvevõ erõk (a továbbiak-
ban: misszió) ellátásának szervezésében és végrehajtásá-
ban érintett honvédségi szervezetekre terjed ki.

2. Az áfa-visszatérítés iránti igényt minden végleges
felhasználásra, kiszállításra kerülõ anyagra (kész élelmi-
szerekre, élelmezési ellátás során felhasznált alapanya-
gokra, fogyóanyagokra, író- és irodaszerekre, tisztító- és
tisztálkodószerekre, javító-, karbantartó anyagokra stb.), a
missziók külföldi mûködése során igénybe vett szolgálta-
tásokra, valamint a kiszállított tárgyi eszközökre és a hely-
színi beruházásokra, karbantartásokra, felújításokra és a
hazai szolgáltató által elvégzett munkákra vonatkozólag
lehet benyújtani.

3. Amennyiben az áfa-visszaigénylés körébe vont esz-
köz Magyarországra visszaszállításra kerül, azt az illeté-
kes vámhatóságnál be kell jelenteni, és utána az áfát meg
kell fizetni.

4. A misszió parancsnokának meghatalmazása alapján
az áfa visszatérítési igényt az adott misszió mûködéséhez
szükséges szolgáltatások, eszközök, anyagok megvásárlá-
sát, beszerzését végzõ katonai szervezet (a továbbiakban:
ellátó szervezet) nyújtja be az APEH KAIG Általános Fõ-
osztálya részére (1410 Budapest, Pf. 137) az alábbiak sze-
rint:

a) Az áfa-visszatérítési igényt a 15/2008. PM rendelet
1. számú melléklete (Nyomtatvány az adómentességi iga-
zoláshoz) megfelelõ kitöltésével kell elkészíteni.

b) Az a) pontban foglalt nyomtatvány fejlécében az
„utólagos adó-visszatéríttetés” indokot kell megjelölni.

c) Az a) pontban foglalt nyomtatvány 3. pont a) részben a
hivatalos felhasználás „nemzetközi szervezet részére” indo-
kot kell megjelölni. A szervezet megnevezéséhez azt a szer-
vezetet kell megjelölni, melyben a misszió feladatot teljesít
(pl. NATO ISAF feladat, ENSZ UNFICYP feladat).

d) Az a) pontban foglalt nyomtatvány 6. pontjában meg-
határozott illetékes hatóság a misszió felügyeletét ellátó
középszintû katonai szervezet (jelenleg az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság, MH Mûveleti Központ). A nyom-
tatvány aláírását a középszintû katonai szervezet parancs-
noka a missziók közvetlen felügyeletét gyakorló helyettes
részére átruházhatja.

e) Az áfa-visszatérítési igényt a visszaigénylésre jogo-
sult ellátó szervezet parancsnokának logisztikai ügyekért
felelõs gazdasági vezetõje az ellátást végzõ HM Közgaz-
dasági és Pénzügyi Ügynökség gazdálkodás támogató és
pénzügyi ellátó referatúra jóváhagyásával nyújtja be min-
den negyedévet követõ hónap 25-ig. A kérelmet 3 pél-
dányban kell elkészíteni, melybõl egy példányt a pénzügyi
referatúra õriz.

5. A 4. pont a) alpontjában foglalt nyomtatványhoz csa-
tolni kell:

a) a visszaigénylés alapját képezõ eszközök, készletek
beszerzését igazoló számlák eredeti példányait,



b) a számla megfizetettségét hitelt érdemlõ módon iga-
zoló bizonylat (kincstári számlakivonat) eredeti példányát,

c) a feldolgozott eszközutalványok eredeti példányait,
d) a vámokmányok hitelesített másolatait, amelyek iga-

zolják, hogy az eszközök elhagyták az országot,
e) a misszió parancsnokának meghatalmazását az alábbi

tartalommal:
1. a meghatalmazó misszió helye, címe;
2. a meghatalmazott ellátó szervezet neve, címe, adó-

száma;
3. a meghatalmazott ellátó szervezet kincstári szám-

lájának számlaszáma;
4. annak rögzítése, hogy a meghatalmazott a misszió

részére Magyarországon beszerzett termékek és
szolgáltatások általános forgalmi adójának vissza-
térítése tárgyában az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalnál, a misszió képviseletében eljárhat;

5. a „jelen meghatalmazás annak visszavonásáig ér-
vényes” szövegrész;

6. a misszió parancsnokának és a meghatalmazott
aláírása;

f) az a) pontban foglalt okmányokra történõ tételes hi-
vatkozással összeállított kimutatást, mely tartalmazza a
visszaigényelt áfa alapját és összegét is.

6. Az adóhatóság részére a 4. pontban foglalt vissza-
igénylésre irányuló kérelem mellékleteként megküldött
eredeti számlákról, utalványokról, vámokmányokról hite-
lesített másolatot kell készíteni, melyek az eredeti bizony-
latok visszaérkezéséig a könyvelés és a számviteli nyil-
vántartás alapját képezik. A kérelmeket az adózás rendjé-
rõl szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ban meghatáro-
zott elévülési ideig meg kell õrizni, mivel az adóhatóság
ellenõrizheti az ellátó szervezet (mint adóalany) nyilván-
tartásai és a kérelemben szereplõ termékek és szolgáltatá-
sok egyezõségét.

7. Az ellátó szervezetek logisztikai szolgálatainak
feladatai:

a) A missziók részére végrehajtott olyan beszerzéseknél
vagy átadott raktári készletnél, amelyek után az ellátó
szervezet áfa-visszatérítést kíván érvényesíteni, törekedni
kell arra, hogy a beszerzett anyagok a lehetõ legrövidebb
idõn belül kiszállításra és átadásra kerüljenek a missziók
részére.

b) A beszerzés eredeti számlájáról hitelesített másolatot
kell készíteni kettõ példányban.

c) A szakágak az eszközutalvány-tervezetek beszerzési
értéken történõ elkészítésekor azokat az anyagokat, ame-
lyek után áfa-visszatérítést kívánnak érvényesíteni, külön
eszközutalványon szerepeltessék.

d) Az eszközutalvány-tervezeteken, valamint a végle-
ges eszközutalványokon jól láthatóan fel kell tüntetni,
hogy az azon szereplõ tételek után az ellátó szervezet
vissza kívánja téríttetni az áfát.

e) Az elkészített utalvány-tervezeteket, valamint a jegy-
zõkönyveket az anyagok, eszközök kiszállításával egyide-
jûleg küldjék meg a missziók részére.

f) A misszióktól visszaérkezett – a szükséges alaki kel-
lékekkel ellátott – eszközutalvány-tervezeteket az eszköz-
rendszerben dolgozzák fel.

g) A feldolgozást követõen az eredeti eszközutalvá-
nyokról és a hozzájuk csatolt eszközutalvány-tervezetek-
rõl hitelesített másolatot kell készíteni.

h) A hitelesített okmányok (számlák, eszközutalvá-
nyok, eszközutalvány-tervezetek) fogják alapját képezni
az egységszintû analitikus nyilvántartásnak addig, amíg az
adóhatóság a kérelem elbírálását követõen az eredeti bi-
zonylatokat visszaküldi az ellátó szervezetnek.

i) A helyi beszerzésû anyagokról készített eredeti esz-
közutalványok, az azon szereplõ tételek beszerzését igazo-
ló számlák pénzügyi referatúra által kézbesítõ könyvön át-
adott eredeti példányai, valamint a vámokmányok hitelesí-
tett másolatai alapján készítse el az áfa-visszaigénylési ké-
relmet az intézkedés 3. és 4. pontjában meghatározott for-
mában és adattartalommal.

j) A központi tárintézetektõl térítésmentesen kapott
anyagokról készített eszközutalványt, valamint a vámok-
mány másolatát az anyagokat eredetileg beszerzõ (átadó)
szervezetek részére kell postai úton megküldeni.

8. A missziók feladatai:
a) A misszió a részére kiküldött utalványtervezeteken –

a kiszállított eszközök, anyagok tételes ellenõrzését, átvé-
telét követõen – rögzítse a ténylegesen átvett mennyisége-
ket, majd keltezéssel, végsõ felhasználást igazoló aláírás-
sal ellátja.

b) A megküldött eszközutalvány-tervezetek helyi fel-
dolgozását az eszközrendszerben végrehajtja.

c) Az eredeti vámpapírokról hitelesített másolatot készít
annyi példányban, ahány ellátó szervezetet érint az áfa-
visszatérítés.

d) Az eszközutalvány-tervezeteket, az annak feldolgo-
zását igazoló eszközutalványokat, valamint a vámokmá-
nyok hitelesített másolatait a lehetõ legrövidebb idõn belül
(postafordultával) megküldi az MH 64. Boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred részére.

9. Az ellátó szervezetek pénzügyi referatúráinak felada-
tai:

a) A tárgyhónapot megelõzõ hónapban pénzügyileg
rendezett – az áfa-visszatérítési körben érintett – eredeti
beszerzési számlákat kézbesítõkönyvön átadja a logiszti-
kai szolgálat részére minden hónap 15-ig.

b) Az adóhatóság által a kérelem elbírálását követõen
visszaküldött eredeti bizonylatokat a fõkönyvi könyvelés
és az analitikus nyilvántartás alapbizonylataiként a hitele-
sített másolatok helyére visszahelyezi, a hitelesített máso-
latokat saját hatáskörben megsemmisíti.

c) Az adóhatóság által visszatérített áfa összegét, az in-
tézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló
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7/2009. (I. 30.) HM utasítás 3. § (2) bekezdésének e) pont-
ja alapján a HM tárca központosított bevételeként kell
kezelni.

d) A visszaigénylésre kerülõ összegek nagyságrendjére,
valamint a feladat bonyolultságára való tekintettel negyed-
évente utólag pénzügyi belsõ ellenõrzés keretében az
áfa-visszatérítés jogosságának igazolásához szükséges ok-
mányok meglétét és a visszaigénylésre került összeg he-
lyességét vizsgálni kell.

10. A 2007. december 31-ig beszerzett és kiszállított
termékek és szolgáltatások után történõ áfa-visszaigénylés
tekintetében a jelen intézkedés 4. pontját az alábbi eltéré-
sekkel kell alkalmazni:

a) Az érintett békemûveletben résztvevõ misszió pa-
rancsnokának meghatalmazása alapján, az áfa-visszatérí-
tési igényt az ellátó szervezetek nyújtják be az APEH Ki-
zárólagos Illetékességû Ügyek Fõosztálya részére (1410
Budapest, Pf. 137).

b) A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. a meghatalmazó misszió nevét,
2. a meghatalmazó nevében eljáró (meghatalmazott)

ellátó szervezet megnevezését, adószámát,
3. a visszaigényelt általános forgalmi adó összegét,

4. az adóhatósághoz bejelentett elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámla számát (melyre az összeg átuta-
lását kéri),

5. jogszabályi hivatkozást,
6. a mellékletekre történõ hivatkozást.

c) A kérelmet a visszaigénylést benyújtó ellátó szerve-
zet parancsnokának logisztikai ügyekért felelõs gazdasági
vezetõje az ellátást végzõ HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó refe-
ratúra jóváhagyásával nyújtja be minden negyedévet kö-
vetõ hónap 25-ig. A kérelmet 3 példányban kell elkészíte-
ni, melybõl egy példányt a pénzügyi referatúra õriz.

11. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár

Tömböl László vezérezredes s. k.,
a HM Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2009. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
az „Egységes Lövészeti szakutasítás a gyalogsági,
a harcjármû, a harckocsi fegyverekhez, valamint

a támogató szakasz aknavetõ és páncéltörõ
fegyverekhez” címû szakutasítás kidolgozásához

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 101. § (3) bekezdés d) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján az „Egységes lövészeti szakuta-
sítás a gyalogsági, a harcjármû-, a harckocsi-, valamint a
támogató szakasz aknavetõ és páncéltörõ fegyverekhez”
(a továbbiakban: szakutasítás) címû kiadvány kidolgozá-
sához az alábbi

parancsot

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a HM Hadmûveleti és Kikép-
zési Fõosztályra, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság-
ra, az MH Támogató Dandárra, az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Parancsnokságra, az MH 5. Bocs-
kai István Lövészdandárra, valamint az MH 25. Klapka

György Lövészdandárra és közvetlen alárendeltjeikre ter-
jed ki.

2. A tartalmában és felfogásában új, a korszerû követel-
ményeknek megfelelõ „Egységes lövészeti szakutasítás a
gyalogsági, a harcjármû, a harckocsi fegyverekhez, vala-
mint a támogató szakasz aknavetõ és páncéltörõ fegyve-
rekhez” címû kiadvány kidolgozása érdekében, annak elõ-
készítésére a HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályve-
zetõ vezetésével munkacsoportot hozok létre.

A munkacsoport tagjai az alábbi katonai szervezetek lõ-
kiképzési szakemberei: a HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály (Kiképzési Osztály), az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság, az MH Támogató Dandár, az MH Dr.
Radó György Honvéd Egészségügyi Parancsnokság, az
MH 5. Bocskai István Lövészdandár, az MH 25. Klapka
György Lövészdandár, valamint az MH 34. Bercsényi
László Különleges Mûveleti Zászlóalj.

3. Az új szakutasítás kidolgozása során az alábbi köve-
telményeket kell érvényesíteni:

a) A szakutasítás elõírásai legyenek összhangban a lõt-
erek méretére, berendezésére, igénybevételére és haszná-
latára vonatkozó jogszabályokkal.

b) A lõgyakorlatok kialakításánál kerülni kell a sablo-
nosságot, törekedni kell a valóságot jelentõsen megköze-



lítõ váratlan helyzetek, különbözõ változatokban történõ
megjelenítésére. Alapozni kell a lõkészséget fejlesztõ
szimulációs eszközök széleskörû alkalmazására.

c) A lõgyakorlatok rendszerét úgy kell kialakítani, hogy
segítsék az alaprendeltetésre, a nem háborús, illetve más
feladatokra történõ felkészítést.

d) A szakutasításnak tükrözni kell a haderõ átalakítása
során kialakult helyzetet és legyen rugalmasan alkalmaz-
ható további változások, valamint a haditechnikai korsze-
rûsítési folyamatok bekövetkezésekor is.

4. Az egyéni és a kötelék lõgyakorlatok kialakításánál
figyelembe kell venni:

a) a lõtér adottságait, fejlesztési lehetõségeit;
b) a helyszögek alkalmazása esetén a célzás, az irányzás

szabályait;
c) helység-, illetve az épületharc tüzelési sajátosságait,

egyénileg, tûzpár, tûzcsoport kötelékben;
d) a harcjármûvekbõl, helikopterekbõl, gépkocsikból,

valamint vízi, illetve úszó jármûvekrõl történõ tüzelés sza-
bályait.

5. A kiadvány felépítésének kialakításánál alapvetõen a
hatályos szakutasítás által szabályozott területeket, illetve
fejezeteket kell kiindulási alapnak venni.

6. A kidolgozói munka során kiemelt figyelmet kell
fordítani a hatályos jogszabályok elõírásainak érvényesí-
tésére.

7. A fentiek megvalósítása érdekében szükséges:
a) a lõgyakorlatok harcszerûbbé tétele, illetve a jelen és

a közeljövõ igényeihez illeszthetõ új lõgyakorlatok kiala-
kítása;

b) a NATO tagságból eredõen, az ALLIED COMMAD
EUROPE FORCE STANDARDS VI. kötet VIII-42 AN-
NEX B (A Szövetséges Erõk Európai Parancsnoksága
Erõinek Szabványai VI. Kötet VIII-42 B melléklet) elõírá-
sainak megfelelõ ellenõrzõ lövészet beállítása;

c) a század, zászlóalj esetében az alkalmi harci csopor-
tok, kötelékek éleslövészettel egybekötött komplex harcá-
szati gyakorlatainak felülvizsgálata a közvetlen légi támo-
gatás, a tûztámogatás és a manõverezés lehetõségeinek a
figyelembevételével;

d) a nem háborús, illetve más feladatokra történõ felké-
szítés érdekében az érintett katonák és alegységek részére
különbözõ szituációs lõgyakorlatok beállítása.

8. A célfelderítési, elõkészítõ lõ- és tûzvezetési gyakor-
latok általános elõírásait, a mintafeladatokat az új lõgya-
korlatok követelményei figyelembevételével úgy kell el-
készíteni, hogy azok a lõgyakorlatra való felkészülést cél-
irányosan biztosítsák.

9. A lövészeti szakutasítás kidolgozásáért a HM Had-
mûveleti és Kiképzési Fõosztályvezetõ (a továbbiakban:

HM HKF) felelõs, aki irányítja, koordinálja a kidolgozói
munkát, valamint dönt a felmerülõ vitás kérdésekben.

10. Az érintett katonai szervezetek vezetõi a kidolgozói
munkához a támogatást a HM HKF részére biztosítsák.

11. A szakutasítás kidolgozásának rendje:
a) A munkacsoportba beosztottak nevét részemre 2009.

május 10-ig a HM HKF útján terjesszék fel.
b) A szakutasítás tervezetét a munkacsoport 2009. de-

cember 1-jéig dolgozza ki, és csapatpróbára 2010. január
5-ig adja ki.

c) A HM HKF a szakutasítást, a csapatpróba tapasztala-
tai alapján, 2010. augusztus 20-ig véglegesítse, és hozzám
jóváhagyásra terjessze fel.

d) A szakutasítást 2011. január 1-jével tervezem hatály-
ba léptetni.

12. Az új szakutasítás elkészítéséhez szükséges költsé-
geket kiadásának megtervezése a 92/2007. (HK 16.) HM
utasítással módosított 93/2006. (HK 18.) HM utasítás
alapján kerül végrehajtásra.

13. A parancsot a végrehajtásban érintett katonai szer-
vezetek személyi állománya teljes mértékben ismerje meg.

14. Az intézkedés az aláírást követõ 8. napon lép hatály-
ba,* és 2011. március 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. április 27.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
76/2009. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Honvédelmi Minisztérium I. objektum

élelmezési rendszerének megváltoztatásával
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

578 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
77/2009. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Katonacsaládok VII. Országos Találkozója

végrehajtásával összefüggõ feladatok
végrehajtásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
78/2009. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a XIX. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
80/2009. (HK 9.) HM HVKF

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

helyettesítésérõl*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
81/2009. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2009. május 21-ei Magyar Honvédelem Napja

megünneplésével összefüggõ feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
83/2009. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2009. július 11-i ünnepélyes tiszthelyettesi eskütétel

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésben kapott fel-
hatalmazás alapján – a kabinetfõnök egyetértésével – a
2009. július 11-i ünnepélyes tiszthelyettes eskütétel végre-
hajtására az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs személyi hatálya a Honvédelmi Miniszté-
rium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) érintett szerveire, szervezeteire és veze-
tõire terjed ki.

2. Az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolán
(a továbbiakban: MH KPTSZI) a nappali és levelezõ rend-
szerû képzésben részt vett végzõs hallgatók ünnepélyes es-
kütételét 2009. július 11-én 10.00 órai kezdettel Szentend-
rén, az MH Központi Kiképzõ Bázis (a továbbiakban: MH
KKB) területén szervezzék.

3. A feladatok koordinálására és lebonyolítására a MH
Központi Kiképzõ Bázis parancsnoka alakítsa meg a Ren-
dezõ Bizottságot (a továbbiakban: RB), mely a mûködését
2009. május 6-val kezdje meg, és a munkáját a jelentések
felterjesztésével 2009. július 24-ig fejezze be.

RB vezetõje: dr. Isaszegi János mk. vezérõrnagy (MH
KKB pk.)

RB vezetõ helyettese: Korcsog László mk. alezredes
(MH KPTSZI ig. h.)

RB gazd. helyettese: Kõhalmi János alezredes (MH
KKB log. f.)

RB titkára: Rózsa István ka. (MH KPTSZI fõelõadó)

4. A Magyar Honvédség következõ szerveinek, intéz-
ményeinek vezetõit utasítom, – a Honvédelmi Minisztéri-
um illetékes fõosztályai és háttérintézményei vezetõit, va-
lamint a MK Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatót felké-
rem – hogy az RB-ban 1-1 fõvel képviseltessék magukat.
A delegált személyek nevét, elérhetõségét és szolgálati
(személyi) igazolvány számát az RB vezetõjének 2009.
május 7-ig [fax: HM: 02-52-1462, városi: 06 (26)
501-187] küldjék meg.

5. Az RB-ban a 4. pont alapján az alábbi szervek, szer-
vezetek képviseltetik magukat.

a) MK Katonai Biztonsági Hivatal,
b) HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály,
c) HM HVK Vezérkari Titkárság,
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d) MH Vezénylõ zászlós,
e) HM Személyzeti Fõosztály,
f) HM Infrastrukturális Ügynökség,
g) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
h) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
i) HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.,
j) HM Zrínyi Közhasznú Társaság,
k) MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
l) MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont,
m) MH Támogató Dandár.

6. A levelezõ hallgatók alakulatainak parancsnokai a
személyi állományt jó minõségû 2000 M gyakorló öltözet-
tel, esõvédõvel ellátva úgy indítsák útba, hogy azok a gya-
korlás megkezdése elõtti napon 2009. július 5-én 22 óráig
az MH KPTSZI-re érkezzenek be. A berendelt állomány
elhelyezését az MH KPTSZI igazgató, élelmezési ellátásu-
kat az MH KKB biztosítsa a leadott igények alapján.

7. Az MH KKB parancsnoka a belsõ kinevezési ünnep-
ség és az avatás logisztikai biztosítását (belsõ kinevezési
ünnepség hangosítása, térdíszítés, díszebéd, szállítási fel-
adatok, kordonszolgálat) hajtsa végre, végezze a „Biztosí-
tási terv”-ben meghatározott feladatokat, valamint az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ szakmai
irányításával a rendezvény egészségügyi biztosítását.

8. Az RB munkájába vonják be az 5. pontban felsorolt
katonai szervek, szervezetek, valamint a Szentendrei
Rendõrkapitányság és a Szentendrei Önkormányzat szak-
embereit.

9. Az eskütételre kerülõ tiszthelyettesek felkészítését az
MH KPTSZI igazgatója vezesse.

10. Az RB a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség-
gel (a továbbiakban: HM FLÜ) együttmûködve a nyilvá-
nos eskütételen résztvevõ VIP vendégek fogadását a beér-
kezéskor az MH KKB Mûvelõdési Otthon Kossuth termé-
ben, míg az eskütételt követõen a végzettek tiszteletére
rendezett fogadást az MH KKB Mûvelõdési Otthon aulá-
jában szervezze. A fogadásra tervezzék meghívásra az es-
küt tevõk legkiválóbbjait, maximum 25 fõt, plusz szemé-
lyenként 2 fõ hozzátartozót.

11. Az RB a tiszthelyettesi eskütétel végrehajtására ké-
szítse el a feladatok ütemezését tartalmazó „Rendezvény-
terv”-et, melyet 2009. június 10-ig a HM Honvéd Vezér-
kar fõnökének jóváhagyásra terjesszen fel.

12. A feladatok pontosítása, összehangolása érdekében
az RB tartson értekezletet a saját elfogadott terve alapján,
az 5. pontban felsorolt szervezetek képviselõinek részvé-
telével, állítsa össze a nyilvános eskütétel „Biztosítási
terv”-ét, valamint készítse elõ az ünnepélyes tiszthelyettes

eskütételt. Az RB és a bevont szervezetek az eskütétel vég-
rehajtását, az esemény súlyának megfelelõen, magas szín-
vonalon szervezzék és biztosítsák.

13. Az ünnepélyes tiszthelyettes eskütételre történõ fel-
készülés és a végrehajtás fõbb idõpontjai, helyszínei:

a) Rendezõbizottság ülése május 14-én 10 óra (MH KKB
nagy – tanácsterem Szentendre, Dózsa György u. 12–14.)

b) Rendezõbizottság helyszíni szemléje május 14-én
12 óra (Szentendre)

c) Gyakorlások az MH KPTSZI-n július 6–9. között
(Szentendre)

d) Ruhaszemle július 7-én (Szentendre)
e) A teljes állomány fõpróbája a helyszínen július 9-én

14 óra (Szentendre)
f) Belsõ kinevezési ünnepség az MH KPTSZI-n július

10-én 11 óra (Szentendre)
g) Nyilvános tiszthelyettes eskü július 11-én 10 óra

(Szentendre, Dózsa György u. 12–14.)

14. Az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
az eskütétel összevont gyakorlásaira, a fõpróbára és a tiszt-
helyettes eskütétel végrehajtására a saját állományából
biztosítsa a narrátort.

15. Az MH KKB parancsnoka biztosítsa a tiszthelyettes
eskütétel gyakorlásaira, a fõpróbára és a tiszthelyettesi es-
kütétel végrehajtására saját állományából a zenekart.

16. Felkérem a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynök-
séget, biztosítsa:

– az állomány avatási ruházattal való ellátását, ruha-
szemléjét az MH KKB az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) logisztikai fõnökségé-
vel egyeztetve (az MH KPTSZI igazgatóját bevonva) hajt-
sák végre;

– a nyilvános eskü végrehajtásához igényelt költségve-
tési fedezetet;

– a mindenoldalú biztosítás feltételeit;
– végezze a szakterületével összefüggõ feladatok elõ-

készítését, szakszerû végrehajtását, a költségek elszámo-
lását.

17. A költségek, illetve a kiadások tervezése, valamint
felhasználása a takarékos gazdálkodás irányelveinek be-
tartásával történhet.

18. Az MH Támogató Dandár a HM Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum útján az összevont próbákra és a tiszthe-
lyettesi eskütétel végrehajtására biztosítsa a szükséges
mennyiségben a történelmi zászlókat, valamint az akuszti-
kai biztosítás feladatait.

19. Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ végezze a rendezvény egészségügyi biztosításá-
nak szakmai irányítását, a VIP ellátás érdekében 1 db sür-
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gõsségi mentõgépjármûvet biztosítson a szükséges sze-
mélyzettel és felszereléssel, valamint biztosítsa a rendez-
vény kórházi hátterét.

20. Felkérem a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosz-
tályt az ünnepség sajtónyilvánosságának megszervezésére
és intézkedés kezdeményezésére a HM Zrínyi Kht. felé az
ünnepség eseményeinek megörökítésére, fénykép-, illetve
videofelvételen történõ rögzítésére.

21. Felkérem a HM Infrastrukturális Ügynökséget,
hogy rendezze – az ünnepélyes eskü eredményes végrehaj-
tását elõsegítõ feltételek kialakításával – a szerzõdések
megkötését és azokkal kapcsolatos infrastrukturális költ-
ségek kiegyenlítését.

22. Az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
a „Rendezvényterv” szerint hajtsa végre az ünnepélyes es-
kütételre történõ felkészülést, a belsõ avatást és az ünnepé-
lyes eskütételt.

23. Öltözet a július 11-én az ünnepélyes eskütételen:
– az esküt tevõ állomány: 2000 M gyakorló öltözet,
– az elnökségbe meghívottak és közremûködõ (ren-

dezõ) katonák: 2000 M gyakorló öltözet.

24. Jelen parancsom a közzététel napjával lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
82/2009. (HK 9.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a 2009. június 7-én tartandó Európai Parlament
tagjainak választásával kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az Európai Parlament tagjainak 2009. június
7-ei választáson történõ részvétel biztosításával kapcsola-
tos feladatokról szóló HM utasítás rendelkezéseire – a
2009. június 7-én tartandó Európai Parlament tagjainak
választásával kapcsolatos feladatokról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a HM Honvéd Vezérkar fõnö-
kének közvetlenül alárendelt HM szervekre és a Magyar

Honvédség hadrendjébe tartozó katonai szervezetekre, il-
letve azok személyi állományára terjed ki.

2. A parancsnokok (vezetõk) tájékoztatják az állomány
tagjait arról, hogy a 2009. június 7-én tartandó Európai
Parlament tagjainak választásával kapcsolatos (szavazási)
jogukat az állandó lakóhelyükön, tartózkodási, vagy más
helyen is gyakorolhatják.

3. A választáson történõ megjelenést akadályozni, vagy
a megjelenésre parancsot adni, illetõleg a szavazást befo-
lyásolni tilos.

4. A választáson való részvételt – anélkül, hogy a szol-
gálati feladatokat csökkentenék – az állomány számára le-
hetõvé kell tenni. Azon személyi állomány számára, akik a
szolgálatukat állandó lakóhelyüktõl távol teljesítik, a szol-
gálat ellátását úgy kell megszervezni, hogy a személyi ál-
lomány a lakóhelyén, vagy szolgálati helyén szavazhas-
son. A szavazáson való részvételhez szükséges idõre a sze-
mélyi állományt szolgálatmentesség illeti meg.

5. A katonai szervezetek parancsnokai a készenléti, va-
lamint az ügyeleti és õrszolgálatok vezénylését és váltásá-
nak idõpontját saját hatáskörben szabályozzák az alábbiak
figyelembevételével:

a) szolgálat ellátására lehetõleg a helyõrségben lakókat
kell vezényelni;

b) a szolgálatváltás idõpontját úgy határozzák meg,
hogy a szolgálatot leadók, valamint a szolgálatba lépõk
szolgálat elõtt vagy után lakóhelyükön, vagy szolgálati he-
lyükön szavazhassanak,

c) a szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy aki lakóhe-
lye mellett legkésõbb a választás kitûzését megelõzõ napig
tartózkodási helyet létesített, az igazolással választójogát
tartózkodási helyén is gyakorolhassa;

d) ugyanezen elvek alapján szervezzék meg a laktanyá-
ban maradottak ellátásához szükséges állomány munka-
végzését is,

e) a külföldön szolgálatot teljesítõ személyi állomány
részére lehetõség szerint a harckészültség veszélyeztetése
nélkül váltásos rendszerben lehetõvé kell tenni a szavazati
jog gyakorlását úgy, hogy annak költségei (utazás, levele-
zési költség stb.) kizárólag a személyi állományt terhelik.

6. A parancsnokok 2009. május 22-ig tervezzék meg a
választás napjára az állomány elfoglaltságát úgy, hogy az
állomány azon tagjait, akik nem lakóhelyükön kívánnak
szavazni, azok számára tegyék lehetõvé, hogy a szavazás-
hoz szükséges igazolást (a lakóhely szerinti jegyzõtõl) sze-
mélyesen, vagy postai úton beszerezhessék. Az igazolás
ajánlott levélben kérhetõ. Azok számára, akik az igazolást
személyesen szerzik be, ehhez a szükséges iratokat és iga-
zolásokat ki kell adni.

7. Jelen intézkedést a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlenül alárendelt HM szervek és a Magyar Honvéd-
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ség hadrendjébe tarozó katonai szervezetek teljes személyi
állománya elõtt ki kell hirdetni.

8. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba,* és
2009. június 30-án hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. május 9.

Melléklet
a 82/2009. (HK 9.) HM HVKF intézkedéshez

SZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Szavazás külföldön:
– Ha a szavazás napján az állomány tagja külföldön tar-

tózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõ-
konzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti
névjegyzékbe vételét 2009. május 22-ig kérheti személye-
sen vagy meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti helyi
választási iroda vezetõjétõl (azaz a település jegyzõjétõl).
Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az
2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.

– Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét
követõen az állomány tagja meggondolja magát, és mégis
Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak 2009. má-
jus 22-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl, hogy a külképviseleti névjegyzékbõl töröljék
és vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

– Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét
követõen szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának
helyszínét az állomány tagja, ugyancsak 2009. május 22-ig
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjé-
tõl, hogy egy másik külképviselet névjegyzékébe te-
gyék át.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol:
– Ha a szavazás napján az állomány tagja Magyaror-

szágon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással sza-
vazhat az azon megjelölt település egy kijelölt szavazóhe-
lyiségében. Az igazolással a szavazás napját megelõzõen
az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási iro-
dában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra ki-
jelölt szavazókörben kérheti névjegyzékbe vételét.

– Az állomány tagja igazolást személyesen vagy meg-
hatalmazottja útján 2009. június 5-ig kérhet a lakóhelye
szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl. Ajánlott levél-
ben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2009. június 2-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

– Ha az állomány tagja az igazolás kiadását követõen
meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szava-
zóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti
a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy
– az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a
lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Szavazás mozgóurnával:
– Ha az állomány tagja mozgásában gátolt, vagy akadá-

lyozott, akkor kérésére – kizárólag Magyarországon –
mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhe-
tõ. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási
irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazat-
számláló bizottságtól lehet kérni.

Szavazás egészségügyi, szociális, büntetés-végrehaj-
tási stb. intézményben:

– Ha az állomány tagja mozgásában gátolt, de nem a la-
kóhelyén tartózkodik, elõször igazolást kell kérnie a lakcí-
me szerinti helyi választási irodától, majd az igazolás bir-
tokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény helye
szerinti helyi választási irodától, vagy a szavazás napján az
igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszám-
láló bizottságától. (Csak abban a kivételes esetben nincs
szükség igazolásra, ha az intézmény ugyanazon szavazó-
kör területén helyezkedik el, ahol az állomány tagjának la-
kóhelye van.)

– A fentiek az irányadók minden olyan esetben, ha a
mozgásában gátolt állomány nem az otthonában tartóz-
kodik.

A szavazás módja:
– Szavazni csak személyesen lehet.
– A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazni

kívánó állomány tagja személyazonosságát és azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben (az értesítõ bemutatása nem
szükséges). A személyazonosság és a lakcím igazolására a
következõ, érvényes igazolványok alkalmasak:

= lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány
(„régi”, könyvecske formátumú) vagy

= személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen kiál-
lított vezetõi engedély (kártya formátumú) és
mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcím-
igazolvány (lakcímkártya).

– Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és
lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a névjegy-
zékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem
veheti fel az állomány tagját.

– Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló
bizottság átadja az állomány tagja részére a szavazólapot
és a borítékot. A szavazólapot az állomány tagja jelenlété-
ben kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét az állomány
tagja a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.

582 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



– A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. Az
állomány tagja kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavaz-
ni csak egy listára lehet, a neve felett elhelyezett körbe tol-
lal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazat-
ként nem vehetõ figyelembe.

– Végezetül az állomány tagja a szavazólapot boríték-
ba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt
az urnába helyezi.

A szavazás módja a külképviseleten:
– Szavazni csak személyesen lehet.
– A szavazás helye és ideje a www.valasztas.hu olda-

lon megtalálható.
– A szavazást a külképviseleti választási iroda bonyo-

lítja le. A külképviseleti választási iroda megállapítja az
állomány tagjának személyazonosságát és azt, hogy szere-
pel-e a külképviseleti névjegyzékben. A személyazonos-
ság igazolására a következõ, érvényes igazolványok alkal-
masak: útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy
2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély.

– Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát
nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a külképviseleti
névjegyzékben. A külképviseleti választási iroda a kül-
képviseleti névjegyzékbe nem veheti fel az állomány tag-
ját.

– Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló
bizottság átadja az állomány tagja részére a szavazólapot
és a borítékot. A szavazólapot az állomány tagja jelenlété-
ben kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét az állomány
tagja a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.

– A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. Az
állomány tagja kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavaz-
ni csak egy listára lehet, a neve felett elhelyezett körbe tol-
lal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazat-
ként nem vehetõ figyelembe. Az állomány tagja a kitöltött
szavazólapot a borítékba helyezi, amelyet le kell ragaszta-
nia (érvénytelen a szavazólap, ha a boríték nincs leragaszt-
va).

– A külképviseleti választási iroda tagja kitölti a szava-
zásról szóló nyilatkozatot, mely az állomány tagjának ne-
vét, lakcímét, személyi azonosítóját tartalmazza. A szava-
zásról szóló nyilatkozatot az állomány tagja aláírja, a kül-
képviseleti választási iroda tagja pedig az állomány tagja
aláírását hitelesíti.

– A szavazólapot tartalmazó lezárt borítékot az állo-
mány tagja átadja a külképviseleti választási iroda tagjá-
nak, aki azt a szavazásról szóló nyilatkozattal együtt az ál-
lomány tagjának jelenlétében egy másik borítékba helyezi,
a borítékot lezárja és átadja az állomány tagjának. Az állo-
mány tagja a borítékot a leragasztáson aláírja, majd az ur-
nába helyezi.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
84/2009. (HK 9.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a repülõhajózó bõrdzseki viselésének rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezé-
seire – a repülõhajózó bõrdzseki viselésének rendjérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség Összha-
derõnemi Parancsnokságra (a továbbiakra: MH ÖHP) és
az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek repülõ-
hajózó szakállományára (a továbbiakban: szakállomány)
terjed ki.

2. A Honvédelmi Minisztérium Kollégiuma 2009. ja-
nuár 23-i ülésén meghozott – 466-4/2009. nyilvántartási
számú – miniszteri döntés és felhatalmazás alapján, az
„Alpha Industries CWU-45 P Leather” jelzésû repülõhajó-
zó fekete bõrdzseki (a továbbiakban: bõrdzseki) megenge-
dett öltözetként való viselését a szakállomány részére en-
gedélyezem.

3. A 2. pontban nevesített (megjelölt) bõrdzseki beszer-
zése, illetõleg annak költsége a használó szakállományt
terheli. E célból központi költségvetési keret felhasználá-
sát nem engedélyezem.

4. A bõrdzseki a 2003 M repülõhajózó dzseki helyett, az
R. melléklet 45. D) pont 16–17. változat elõírásainak be-
tartása mellett, csak a 2003 M repülõhajózó overall fölött
viselhetõ, azonban a szakállomány a bõrdzsekit csak ab-
ban az esetben hordhatja, ha a feladata nem esik egybe ké-
szültségi szolgálattal, szakkiképzéssel, alaki szemlével,
sorakozóval, lövészettel, valamint egyéb központi rendez-
vénnyel.

5. A bõrdzseki mellrészén bõrre nyomott névfeliratot,
alatta hímzett tépõzáras gyakorló rendfokozati jelzést kell
viselni.

6. A bõrdzseki hordását kötelezõen elrendelni nem
lehet.

7. Abban az esetben, ha a bõrdzseki 4. pontban elõírt vi-
selési rendjétõl való szabálytalan eltérés következménye-
ként a szakállományt honvédelmi baleset éri, akkor a fele-
lõsség az állományilletékes parancsnokot terheli.
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8. Az intézkedésben elrendeltek betartásának rend-
szeres ellenõrzésérõl az MH ÖHP parancsnoka gondos-
kodjon.

9. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
85/2009. (HK 9.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
NATO egységesítési egyezmény

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101.§ (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 3564 FS (5. kiadás) egységesítési egyezmény végre-
hajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HM HVKF)

közvetlen alárendeltségébe tartozó HM szervekre és a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerveze-
teire terjed ki.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvédelmi Mi-
nisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
24/2008. (HK 13.) HM HVKFH közleményében fenntar-
tás nélkül elfogadott és a Honvédelmi Minisztérium Hon-
véd Vezérkar fõnök helyettesének 16/2009. (HK 6.) HM
HVKFH intézkedésében hatályba léptetett STANAG
3564 FS (EDITION 5) – RULES FOR LIVE AIR
WEAPONS DEMONSTRATIONS címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

3. Jelen intézkedés alapján a STANAG-nek az éles lé-
gi-fegyverzeti bemutatók egységes megszervezésére, le-
vezetésére, valamint a mellékletetekben foglalt célmére-
tek, jelölések valamint egyéb lõtéri jelzések jelölések egy-
ségesítésére vonatkozó ajánlásait kell alkalmazni, tartalma
nem áll ellentétben a Magyar Honvédség jelenleg érvény-
ben lévõ szabályaival, utasításaival, másrészt lehetõvé te-
szi a Magyar honvédség repülõeszközei által végrehajtott
légilövészeti bemutatók egységes NATO normák szerinti
végrehajtását a Magyar Köztársaság területén, vagy kül-
földön.

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba,* és
visszavonásig hatályos.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. május 12.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Köztársaság
Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának

9/2009. (HK 9.) MK KFH
i n t é z k e d é s e

„Az elemzõ-értékelõ munka alapjai” címû
fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvelt és fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján „Az elemzõ-

értékelõ munka alapjai” címû fõnökségi kiadvány hatály-
baléptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Köztársaság Katonai
Felderítõ Hivatal és a Magyar Honvédség felderítõ szak-
beosztású, elemzõ-értékelõ tevékenységet végzõ állomá-
nyára terjed ki.

2. „Az elemzõ-értékelõ munka alapjai” címû fõnökségi
kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra
kiadom.



3. A fõnökségi kiadványt a Magyar Köztársaság Kato-
nai Felderítõ Hivatal és a Magyar Honvédség felderítõ
szakbeosztású, elemzõ-értékelõ tevékenységet végzõ állo-
mánya a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg és alkalmazza.

4. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

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

Madarász Károly mk. altábornagy s. k.,
MK KFH fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
20/2009. (HK 9.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium

Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
csapatérméjének rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint
a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartal-
mi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és en-
gedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – a HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) csapatér-
méjének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált, fel-
terjesztett csapatérmét rendszeresítem, az adományozás
jogkörét magamnak tartom fenn.

2. A HM FLÜ vezérigazgatója által rendszeresített csa-
patérme szöveges leírását, továbbá eredeti, valamint két-
szeres méretû grafikáját ezen intézkedés mellékletei tartal-
mazzák.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése alapján, a HM FLÜ ve-
zérigazgatója gondoskodik a csapatérme rendszeresítésé-

bõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyár-
tásáról és adományozásáról.

4. Jelen intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató

1. számú melléklet
a 20/2009. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez

A csapatérme szöveges leírása

A csapatérme réz ötvözetbõl, ezüst színû bevonattal ké-
szül, átmérõje 43 mm, vastagsága 3,7 mm, mûanyag kap-
szulában elhelyezve.

A csapatérme alapformája kör, elõlapján domborított
formában a HM FLÜ csapatkarjelzés ábrája látható, amely
alsó részében a földgömb helyezkedik el, a NATO és part-
ner országokkal való kapcsolatokra, valamint az Ügynök-
ség logisztikai tevékenységének globális voltára utalás-
ként. Katonai szervezetre hivatkozásként a középpontban
kard szerepel. A kard mögött piramis alakzatot formáló
sáv helyezkedik el, amely a „piramis csúcsát” jelképezi,
utalva arra, hogy az HM Logisztikai és Fejlesztési Ügy-
nökség a legfelsõbb szintû logisztikai szervezet. A csapat-
érme külsõ ívében az HM Logisztikai és Fejlesztési Ügy-
nökség teljes neve, valamint két hatágú csillag szerepel, az
adományozó beosztására utalva.

A csapatérme hátoldalán az Ügynökség tevékenységé-
ben zajló mérnöki fejlesztõi munkára utalásként mérnöki
precizitást ábrázoló négyszöget formázó vonalak helyez-
kednek el, valamint a HM FLÜ rövidítése található.

2. számú melléklet
a 20/2009. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez

A csapatérme képi ábrázolása eredeti méretben

Elõlap
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Hátlap

A Magyar Honvédség
Támogató Dandár parancsnokának

94/2009. (HK 9.) MH TD
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség Támogató Dandár
csapatérméjének rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt) 110. § (2) bekezdésében, illet-
ve a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH Támogató Dandár
(a továbbiakban: MH TD) csapatérméjének rendszeresíté-
sérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH TD személyi állomá-
nyára terjed ki.

2. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett érmét rendszeresítem, adományozásának rend-
jérõl külön intézkedem.

3. Az MH TD – parancsnok által rendszeresített – csa-
patérméjének szöveges leírását, eredeti, valamint kétsze-

res méretû színes grafikáját ezen intézkedés mellékletei
tartalmazzák.

4. Az Utasítás 6. § (2) bekezdése szerint a jóváhagyott
érme rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl,
beszerzésérõl, gyártásáról, valamint az ellátás és adomá-
nyozás végrehajtásáról az MH TD parancsnoka gondos-
kodik.

5. Jelen intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Horváth Ferenc dandártábornok s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
a 94/2009. (HK 9.) MH TD intézkedéshez

A csapatérme szöveges leírása

Az érme befoglaló formája egy 4,2 centiméter átmérõjû
szabályos kör. Anyaga vörösréz lemez, felülete ezüstözött.
Az érme mûanyag kapszulában kerül elhelyezésre.

„A” oldal:
Az érme tetején (É-i rész), követve a kör ívét – a katonai

szervezet hivatalos megnevezésébõl – a „MAGYAR
HONVÉDSÉG”, míg az alján (D-i rész) a „TÁMOGATÓ
DANDÁR” felirat került elhelyezésre, középre igazítva.
A két szövegrészt két NATO csillag választja el az alapkör
magasságának (É-D) felénél. A betûk típusa VERDANA,
mérete 9 pt.

Az érme közepén Budapest helyõrség sziluettje helyez-
kedik el három sávos bontásban, vonalazással és kontúrral,
melynek közepén a Lánchíd rajzolata található.

A Budapest sziluettje alatt középrõl – mindkét irány-
ban – a körív vonalát követve olajág fut végig körülölelve
a sziluettet.

A Budapest sziluett felett a katonai szervezet dandár
jogállását hirdetõ hatágú csillag helyezkedik el.

„B” oldal:
Az érme hátoldalán a budapesti Hõsök tere Millenniumi

emlékmûvének képi ábrázolása látható.
Az érme tetején (É-i rész), követve a kör ívét a

„BUDAPEST”, míg az al ján (D-i rész) a
„HELYÕRSÉGPARANCSNOKSÁG” felirat került elhe-
lyezésre, középre igazítva. A betûk típusa VERDANA,
mérete 6,5 pt.
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2. számú melléklet
a 94/2009. (HK 9.) MH TD intézkedéshez

A csapatérme „A” és „B” oldalának képi ábrázolása
eredeti méretben

„A” oldal

„B” oldal

A Magyar Honvédség
Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata

honvéd tiszti fõorvosának
372/2009. (HK 9.) MH KJSZ HTF

i n t é z k e d é s e
a 2008/2009. évi influenzaszezonra történõ

felkészülésrõl szóló 1196/2008. (HK 17.) MH KJSZ
HTF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi kö-

vetelményekrõl, azok ellátásának, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együtt-
mûködésének rendjérõl szóló 21/2003. (VI. 24.)
HM–ESzCsM együttes rendelet 5. § (4) bekezdés c) al-
pontjára – az új humán influenza „A” vírus megjelenésével
kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet és a Nemze-
ti Influenza Pandémia Prevenciós Bizottság ajánlásainak
figyelembevételével a 2008/2009. évi influenzaszezonra
történõ felkészülésrõl szóló 1196/2008 (HK 17.) MH
KJSZ HTF intézkedés (a továbbiakban: Int.) módosítására
a következõk szerint

intézkedem:

1. Az Int. 14. pontjának elsõ mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

14. A járványügyi helyzet alakulásának figyelemmel kí-
sérése és aktuális értékelése érdekében a 2008. év 45. heté-
tõl elrendelt járványügyi jelentõszolgálat mûködését hatá-
rozatlan idõre meghosszabbítom az Int. 14. pontjában fel-
sorolt katonai szervezeteknél.

2. Az Int. 15. pontjának elsõ mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

15. Az adatszolgáltatásra kötelezettek a jelen intézkedés
hatályának idõtartamáig minden hétfõn 14 óráig regiszt-
rálják és jelentsék az MH KJSZ-nak [HM tel./fax: (2)
53-140, vagy 06 (1) 282-8216] számra a rendelésen megje-
lent összes influenzaszerû tünetekkel és esetleg hasmenés-
sel jelentkezõk elmúlt heti számát és a betegek megoszlá-
sát védõoltásban részesülés szerint

3. Az adatszolgáltatásra kötelezettek a jelentéseiket az Int.
15. pontjának második mondatában meghatározottak szerint
(a zárójeles magyarázó szöveg alapján) tegyék meg.

4. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH KJSZ honvéd tiszti fõorvos

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. április 30.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési
Budapest IX. kerület, HM IÜ Nõtlenszálló V. emelet

karbahelyezési munkái
VERAVA Kft.
10927865-2-43

25 949 2009. 04. 02. 2009. 04. 02. 2009. 05. 10.

Kivitelezési
Szolnok Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis

Repüléstörténeti Múzeum területén építendõ fémhangár
fogadási feltételeinek kialakítási munkái

SZOLTISZ Kft.
10568015-2-16

8 624 2009. 04. 10. 2009. 04. 10. 2009. 05. 10.

Kivitelezési
MH Támogató Dandár, Maléter Pál Laktanya

parkolóépítési munkái
FESTÉP Kft.

12125667-2-43
29 012 2009. 04. 19. 2009. 04. 19. 2009. 05. 30.

Kivitelezési
MH Pápa Bázisrepülõtér, C-17 infrastruktura fejlesztési feladatokhoz

kapcsolódóan õrség ideiglenes elhelyezési feltételeinek biztosítása
VENTO Kft.
10856747-2-13

13 942 2009. 04. 20. 2009. 04. 20. 2009. 05. 30.

Kivitelezési
Kosovo, Pristina a volt Szent László-tábor területén található

komplett víztisztító berendezés hazaszállításához szükséges munkák
elvégzése

HM EI Zrt.
10815135-2-51

5 783 2009. 04. 19. 2009. 04. 19. 2009. 05. 18.

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

Pályázati felhívás
HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere pályáza-
tot hirdet HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra.
A pályázat kiírásának célja a középiskolás tanulók érdek-
lõdésének a honvédelmi tevékenység felé történõ orientá-
lása.

Az ösztöndíjra a 2009/2010-es tanévre pályázatot nyújt-
hatnak be

– a középiskolai tanulmányaikat megkezdõ, kizárólag
magyar állampolgársággal rendelkezõ, 8. osztályban év
végén legalább 4,50 tanulmányi átlagot elérõ, példás ma-
gaviseletû tanulók,

– azok a középiskolai tanulók, akik a 2008/2009-es
tanévet 4,50 vagy annál jobb eredménnyel teljesítették a
9. vagy 10. évfolyamon.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– a katonai alapismeretek tantárgy tanulása;
– ha a szülõ(k) a HM vagy az MH hivatásos, szerzõdé-

ses, nyugállományú tisztjei, tiszthelyettesei, közalkalma-
zottai, köztisztviselõi;

– a hátrányos szociális helyzet [ha nagycsaládban ne-
velkedik (három vagy több 18 év alatti gyermek él) és ma-
ximum egy aktív keresõ van a családban; ha elvált szülõk
gyermeke és maximum egy aktív keresõ van a családban;

ha egy aktív keresõ sincs a családban], amelyet a lakóhely
szerinti illetékes jegyzõ igazol;

– Országos Bevetési Próbákon történõ részvétel, ki-
emelkedõ eredmények;

– a honvédelem területén szerzett elismerések;
– a honvédelem ügyét támogató, a honvédelmi eszmét

felkaroló egyesületi tagság.

Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselõi
illetményalap 33%-a (jelenleg 12 755 Ft), amely a tanév
idõszakában (10 hónap) havonta utólag – a tanuló szülõjé-
nek/gondviselõjének döntése szerint – folyószámlára vagy
postai úton kerül folyósításra.

Pályázni a mellékelt adatlappal lehet, melyet a csatolt
igazolásokkal 2009. augusztus 20-ig az alábbi címre kell
eljuttatni:

Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885
Budapest, Pf. 25.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat Béri Balogh Ádám kö-
zépiskolai ösztöndíjra”.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Borné Takács
Zsuzsanna ad, telefon: 06 (1) 398-4653.

Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítélésérõl 2009. au-
gusztus 31-ig dönt. A pályázók levélben értesítést kapnak.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ADATLAP

Nevem:

Állampolgárságom:
magyar

Születési helyem, ideje:

Édesanyám neve:

Címem (lakhely):

Telefonszámom (elérhetõség):

Adóazonosító számom (a tanulóé):

8. osztály év végi tanulmányi eredményem:

8. osztály év végi tanulmányi eredményem iskolaigazgató
által hitelesített igazolást nyújtok be.

igen

Katonai alapismereteket tanultam. � igen � nem

Szüleim munkáltatójának megnevezése: édesanya édesapa

Szüleim jogállása: � hivatásos katona � hivatásos katona

� szerzõdéses katona � szerzõdéses katona

� nyugállományú katona � nyugállományú katona

� köztisztviselõ � köztisztviselõ

� közalkalmazott � közalkalmazott

� nyugdíjas � nyugdíjas

� egyéb, éspedig:
……………………………
……………………………
……………………………

� egyéb, éspedig:
……………………………
……………………………
……………………………
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Családom szociális helyzetének rövid bemutatása: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Szociális helyzetemrõl a lakóhelyem szerinti illetékes
jegyzõtõl igazolást nyújtok be.

� igen � nem

Bevetési próbán elért eredményemrõl igazolást
nyújtok be.

� igen � nem

A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdésem, illetve ezen
a területen szerzett elismeréseim:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdésemrõl és az ezen
a területen szerzett eredményeimrõl igazolást/ másolatot
nyújtok be.

� igen � nem

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat az ösztöndíjbizottság az adatvédelemrõl szóló 1992. évi LXIII. törvényben
foglaltaknak megfelelõen kezelje.

…………………………………………
pályázó aláírása

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………………………………
…………………………………………

szülõ/gondviselõ aláírása

…………………………………………
szülõ/gondviselõ neve nyomtatott nagybetûkkel,

olvashatóan írva

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 591



HM–CSÉSZ megállapodás

amely létrejött a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisz-
tériuma (1155 Budapest V. ker., Balaton u. 7–11.), vala-
mint a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (6600 Szentes,
Ady Endre u. 2.) között, a Csapatok Érdekvédelmi Szövet-
sége (a továbbiakban: CSÉSZ) érdekvédelmi munkája fel-
tételeinek biztosítása érdekében.

1. A Honvédelmi Minisztérium vállalja, hogy a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a további-
akban: Hjt.) 36. § (3) bekezdésében foglalt munkaidõ-ked-
vezmény alapján a munkaidõ-kedvezménybõl fel nem
használt idõtartamot a CSÉSZ kérésére a tárgyévet köve-
tõen pénzben megváltja.

A pénzben megváltás kizárólag érdekvédelmi tevé-
kenységgel összefüggõ célra használható fel.

2. A CSÉSZ jelen megállapodás alapján a tárca éves
költségvetésében érdekvédelmi szervezetek támogatására
tervezett összegbõl arányosan részesül.

3. Jelen megállapodás alapján, a CSÉSZ és a Honvédel-
mi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség –
a HM Személyzeti Fõosztállyal történõ egyeztetést köve-
tõen – külön szerzõdésben rögzíti a megváltásra kerülõ
pénzösszeg számfejtésével és biztosításával kapcsolatos
feladatokat.

4. A Honvédelmi Minisztérium a CSÉSZ-nek a szervezeti
tevékenység végzése érdekében a Magyar Honvédség Kato-
nai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ állományában
(Székesfehérvár) 1 fõ részére határozott idõre részmunkaidõs
(6 órás) közalkalmazotti jogviszonnyal betölthetõ munkakört
engedélyez, valamint az Magyar Honvédség Nyugat-Ma-
gyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság állományában
(Székesfehérvár), illetve az Magyar Honvédség Kelet-Ma-
gyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság állományában
(Szentes) 1-1 fõ részére polgárjogi megbízási szerzõdés ke-
retében történõ tevékenység végzését biztosítja a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által
garantált illetmény erejéig.

A CSÉSZ szervezeti tevékenységének végzésére kije-
lölt személy munka- és utazási feltételei a Hjt. 32. § (1) be-
kezdésében, valamint – közalkalmazotti jogviszony esetén
– a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák, valamint
a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl
szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet alapján kerülnek
biztosításra.

5. Jelen megállapodás végrehajtására vonatkozó intéz-
kedést – különös tekintettel a munka- és utazási feltételek-
re – a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordiná-
ciós Fõosztály adja ki, a Honvédelmi Minisztérium Sze-
mélyzeti Fõosztállyal, valamint a Honvédelmi Miniszté-

rium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökséggel történõ
egyeztetést követõen.

6. E megállapodást felmondani, módosítását kezdemé-
nyezni a másik Félhez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal le-
het. A felmondási idõ 90 nap. A felmondási idõn belül kö-
telezõ egyeztetésnek van helye.

Ez a megállapodás az aláírás napján lép hatályba,* ren-
delkezéseit azonban 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Tián József s. k.,
elnök

* A megállapodás aláírásának napja 2009. január 30.

MH ÖHP pályázat

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának (MH ÖHP PK)

pályázati felhívása
a Magyar Honvédség civil-katonai együttmuködési

funkcionális szakértõi csoportba
(MH CIMIC FSZCS) történõ jelentkezésre

Az MH CIMIC FSZCS mûködtetésével kapcsolatos fe-
lülvizsgálat befejezõdött. A korábbi szabályzók aktualizá-
lása és egységes keretbe foglalása eredményeként hatály-
ba lépett az MH CIMIC FSZCS létrehozásának, készen-
létének, felkészítésének és ellátásának szabályozásáról
szóló 19/2009 (III. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: HM
utasítás).

A HM utasítás 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján az MH CIMIC FSZCS állományának kiválasz-
tása és feltöltése érdekében pályázatot teszek közzé.

Az MH CIMIC FSZCS rendeltetését, felépítését, össze-
tételét, a szakértõk feladatait a HM utasítás 2. §-a határoz-
za meg.

Az MH CIMIC FSZCS felkészítését a HM utasítás
5. §-a szabályozza.

Az MH CIMIC FSZCS alkalmazására a HM utasítás
6. §-a intézkedik.
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Szakértõnek korlátozás nélkül jelentkezhetnek:
– a Honvédelmi Minisztérium,
– a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe,

közvetlen felügyelete, közvetlen és fenntartói irányítása
alá tartozó szervezetek,

– a Magyar Honvédség katonai szervezetei
hivatásos, szerzõdéses, köztisztviselõi, közalkalmazotti
állomány tagjai.

Jelentkezési feltételek:
– a HM utasítás 2 § (3) bekezdésében meghatározott

szakterülethez (szakterületekhez) kapcsolódó felsõfokú
iskolai végzettség,

– szakmai tapasztalat,
– tárgyalóképes angolnyelvtudás (középfokú C vagy

STANAG 6001 szerinti 3333),
– B típusú nemzetbiztonsági szakvélemény,
– a külföldi szolgálat ellátására vonatkozó egészség-

ügyi és fizikai normák teljesítése,
– külföldi szolgálat vállalása.

Az elbírálásnál elõnyt jelent a szakterületen megszerzett
tudományos fokozat (PhD), nemzetközi tapasztalat és más
nyelvek tárgyalóképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget, a szakképzettséget és a nyelvismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– az elérhetõség adatait (telefonszám, levelezési cím).

A pályázatokat szolgálati úton – csatolva az állomány-
illetékes szolgálati elöljáró javaslatát – az HM ÖHP Ci-
vil-katonai Kapcsolatok Fõnökség fõnökének útján kell
beterjeszteni (8001 Székesfehérvár, Pf. 151). A borítékon
fel kell tüntetni a „CIMIC FSZCS” jelölést.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. június 15.

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el 2009. július
30-ig. Az elbírálás eredményérõl az érintettek írásban kap-
nak tájékoztatást 2009. szeptember 1-jéig.

A pályázattal kapcsolatban további információk: MH
ÖHP CKKF Török Lajos õrnagy, telefon: 34-41/58 mel-
lék.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH ÖHP parancsnok
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû kötetét

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztõ, fellengzõs, fantasztikus regényt ígérõ a cím, de
az utána következõ sorok kijózanítanak.
Jogról, jogi megközelítésrõl, a nemzetközi jog erejérõl, hatásáról – s a kihívások súlya alatt valljuk meg –,
gyengeségeirõl ír a könyv szerzõje, aki nem ígér könnyû olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létre-
hozó kultúra megtartó hatásában és a jogi normákat vezérlõ értékekben.
A szerzõi hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 4410 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4410 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság

és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében
címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII.,
Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát
sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az
alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos
jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

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

Éves elõfizetési díjak

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

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

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

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 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

09.1357 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

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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