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HATÁROZATOK

A miniszterelnök
37/2010. (VI. 4.) ME

határozata
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának

felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt jog-
körömben – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére –

Madarász Károly István altábornagyot, a Katonai Fel-
derítõ Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2010. június 5-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
38/2010. (VI. 4.) ME

határozata
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának

kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt jog-
körömben – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére –

Tóth András mk. vezérõrnagyot, a Katonai Felderítõ Hi-
vatal fõigazgatójává

– 2010. június 6-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
39/2010. (VI. 4.) ME

határozata
a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának

felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt jog-
körömben – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére –

dr. Kovácsics Ferenc altábornagyot, a Katonai Bizton-
sági Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2010. június 5-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
40/2010. (VI. 4.) ME

határozata
a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának

kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt jog-
körömben – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére –

Domján László dandártábornokot a Katonai Biztonsági
Hivatal fõigazgatójává

– 2010. június 6-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A köztársasági elnök
182/2010. (VI. 7.) KE

határozata
Honvéd Vezérkar fõnökének
megbízás alóli felmentésérõl,

szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

A honvédelmi miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Htv.) 49. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján Tömböl Lászlót, a Honvéd Vezérkar fõ-
nökét e megbízatásából 2010. június 5-ei hatállyal felmen-
tem, egyúttal a Htv. 49. § (2) bekezdésének b) pontja alap-
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ján szolgálati viszonyát 2011. február 5-én megszüntetem
és 2011. február 6-ai hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 4.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01981/2010.

A köztársasági elnök
183/2010. (VI. 7.) KE

határozata
Honvéd Vezérkar fõnökének kinevezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (1) bekezdé-
sének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Benkõ Tibor altábornagyot 2010. június 6-ai ha-
tállyal a Honvéd Vezérkar fõnökévé kinevezem.

Budapest, 2010. június 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 4.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01982/2010.

A köztársasági elnök
184/2010. (VI. 7.) KE

határozata
szolgálati viszony megszûnésérõl
és nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-

védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére, Madarász Károly István mérnök altábornagy szol-
gálati viszonyát 2010. június 5-én megszüntetem és 2010.
június 6-ai hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 4.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01979/2010.

A köztársasági elnök
185/2010. (VI. 7.) KE

határozata
szolgálati viszony megszûnésérõl
és nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Kovácsics Ferenc altábornagy szolgálati viszo-
nyát 2011. február 5-én megszüntetem és 2011. február
6-ai hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 4.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01980/2010.
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A köztársasági elnök
186/2010. (VI. 7.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Fucsku Sándor ezredest 2010. június 1-jei hatállyal
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. június 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 4.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01983/2010.

A köztársasági elnök
190/2010. (VI. 23.) KE

határozata
dandártábornok nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Huszti András dandártábornok szolgálati viszonyát
2010. június 30-án megszüntetem és õt 2010. július 1-jei
hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 9.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 15.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02033/2010.

A honvédelmi miniszter
45/2010. (HK 10.) HM

h a t á r o z a t a
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni

védekezésének irányításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
LIII. törvény 80. §-a alapján – figyelemmel a honvédelmi
ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és
feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendeletben fog-
laltakra – a következõ

határozatot

adom ki:

1. A honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer szakirányí-
tásával a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésé-
nek irányításáról és feladatiról szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
rendelet módosításáig ideiglenesen megbízom a Honvédel-
mi Minisztérium közigazgatási államtitkárát.

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2010. június 2.

A honvédelmi miniszter
46/2010. (HK 10.) HM

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

a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történõ
hozzájárulásáról és 3000 fõt meghaladó

igénybevételérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §-a
(1) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Honvédségnek a
katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történõ hoz-
zájárulásáról és 3000 fõt meghaladó igénybevételérõl – fi-
gyelemmel a Hvt. 72. § (1) bekezdésében meghatározot-
takra – alábbi

határozatot

adom ki:

1. A határozat kiterjed a honvédelmi ágazat katasztrófák
elleni védekezésének irányításáról és feladatiról szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet 1. §-ában meghatározott
Honvédelmi Minisztérium, a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó és a Magyar Honvédség
hadrendje szerinti szervezetekre.
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2. A magyarországi folyószakaszokon kialakult árvízi
katasztrófahelyzetek károsító hatásai elleni védekezés, a
veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javak meg-
óvása, a következmények csökkentése érdekében – figye-
lemmel a Kormány, illetve a Kormányzati Koordinációs
Bizottság döntésére, továbbá a védelmi igazgatási szervek
felkérésére – engedélyezem a jogszabályokban és az álla-
mi irányítás egyéb jogi eszközeiben, különösen a Honvé-
delmi Katasztrófavédelmi Rendszer szabályozóinak meg-
felelõen a Magyar Honvédség kijelölt és felkészített erõi-

nek 3000 fõt meghaladó igénybevételre történõ kirende-
lését.

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

Dr. Hende Csaba s.k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2010. június 6.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
65/2010. (VI. 24.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítése,

új irányítási és vezetési rendje kialakításának
elõkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a központi államigazgatási szervekrõl, va-
lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Kszt.) elõ-
írásaira – a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerû-
sítése, új irányítási és vezetési rendje kialakításának elõké-
szítésével kapcsolatos egyes feladatokról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), valamint a végrehajtásban érintett
HM-szervezetekre, a miniszter közvetlen, illetve fenntar-
tói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szerveze-
tekre terjed ki.

2. §

(1) A HM mûködését a Kszt. elõírásaival összhangban
lévõ szervezeti felépítés, irányítási és vezetési rend kiala-
kításával kell biztosítani.

(2) A HM szervezetének kialakítását egyes szervezeti
elemek összevonásával és integrálásával, más szervezeti
elemek megszüntetésével, továbbá új szervezeti elemek
létrehozásával kell végrehajtani.

3. §

(1) Az új szervezet, irányítási és vezetési rend kialakítá-
sának elõkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását
a HM közigazgatási államtitkára irányítja.

(2) Az elõkészítési feladatok végrehajtására munkacso-
portot hozok létre. A munkacsoport:

a) vezetõje: a közigazgatási államtitkár;
b) tagjai: a Honvéd Vezérkar fõnöke,

a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese,
a jogi és igazgatási helyettes államtitkár,
a védelempolitikai és védelmi tervezési
helyettes államtitkár,
a védelemgazdasági helyettes államtitkár,
a miniszteri kabinet kabinetfõnöke;

c) titkára: a HM tervezési és koordinációs
fõosztályvezetõje.

(3) A munkacsoport munkarendjét a közigazgatási állam-
titkár határozza meg.

4. §

(1) A munkacsoport feladata:
a) a HM új szervezeti felépítésére, az egyes szervezeti

elemek megnevezésére, a HM rendszeresített létszámára,
ezen belül a minisztérium hivatali szervezetének, valamint
a Honvéd Vezérkar fõnök szolgálati alárendeltségébe tar-
tozó HM szervek létszámára vonatkozó javaslat kidolgo-
zása;

b) a HM új irányítási és vezetési, valamint mûködési
rendjére vonatkozó javaslat kidolgozása;

c) az új szervezeti és irányítási rendre történõ áttérés ér-
dekében elvégzendõ feladatok részletes ütemezésének ki-
alakítása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végre-
hajtásának határideje 2010. június 30.

5. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és
2010. december 10-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter



ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

48/2010. (HK 10.) HM KÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Maléter Pál Laktanya átadásával kapcsolatos
feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4), valamint a 101. §
(4) és (5) bekezdése alapján a Maléter Pál laktanya kiüríté-
sének és átadásának elõkészítésével kapcsolatos feladatok
végrehajtására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a feladatban érin-
tett a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a
továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. A feladat megkezdésének ideje: 2010. június 15.

3. A feladat elõkészítésére és végrehajtására Operatív
Bizottság (továbbiakban: OB) létrehozását rendeljük el
2010. június 08.-tól, melynek vezetõje a Honvédelmi Mi-
nisztérium Honvéd Vezérkar Fõnök Helyettes (továbbiak-
ban: HM HVKFH). Az OB tagjai az érintett HM–MH szer-
vezetek vezetõi.

4. A feladat három fázisban kerül végrehajtásra (fázi-
sok: I. elõkészítés, II. végrehajtás, III. befejezés-véglegesí-
tés):

a) I. fázis (Elõkészítés idõszaka): 2010. június 8–15. Az
I. fázis fõ feladatát a katonai szervezetek átköltözése meg-
kezdésének mindenoldalú feltételei megteremtése, az érin-
tett szervezetek „RÉSZLETES FELADAT TERVEI-
NEK” kidolgozása képezi.

b) II. fázis (Végrehajtás idõszaka): 2010. június
16.–2010. szeptember 15-ig.

ba) I. ütem 2010. június 16.–2010. július 15. A végre-
hajtás fõ feladatát a Maléter Pál laktanyában diszlokáló és
a feladatban érintett szervezetek (HM Hadmûveleti és Ki-
képzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF), HM Had-
erõtervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM HTF), HM
Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM SZEF), HM
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban:
HM ZMNE), HM Infrastrukturális Ügynökség (a további-
akban HM IÜ), HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdál-
kodási Fõosztály (a továbbiakban: HM VTVGF), HM

Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban:
HM KPÜ), HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a
továbbiakban: HM FLÜ), HM Híradó, Informatikai és In-
formációbiztonsági Fõosztály (a továbbiakban: HM HIIF),
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM
HIM), MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP), MH Támogató Dandár (a továbbiakban:
MH TD), MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ, MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiak-
ban: MH KKK), MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Informá-
ciós Központ (a továbbiakban: MH GAVIK), MH Civil-
Katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ
(a továbbiakban: MH CKELMK), MH Logisztikai Ellátó
Központ (a továbbiakban: MH LEK), Magyar Köztársaság
Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: MK KBH)) a
kijelölt ideiglenes vagy végleges katonai objektumba tör-
ténõ átcsoportosítása, a támogatási feladatok biztosítása
képezi. A katonai szervezetek vezetõi kiemelt figyelmet
fordítsanak a feladatok ütemezett, szervezett végrehajtásá-
ra, a vezetés irányítás folyamatos biztosítására, a fegyver-,
lõszer-, minõsített adatkezelési követelmények fenntartá-
sára, az alaprendeltetésbõl adódó feladatok folyamatos
végrehajtására.

bb) II. ütem 2010. július 16.–2010. szeptember 15. A II.
ütem fõ feladatát a munkafeltételek javítása, a vezetési-irá-
nyítási rendszer megszilárdítása képezi.

c) III. fázis (Befejezés-véglegesítés idõszaka): 2010.
szeptember 16.–2011. december 31-ig. A befejezés fõfel-
adatait a végleges katonai objektumok elõkészítése, az
érintett katonai szervezetek a végleges katonai objektu-
mokba történõ átcsoportosítása, munkafeltételek megte-
remtése, a vezetési-irányítási rendszer kialakítása és meg-
szilárdítása képezik.

5. Az érintett szervezetek feladatai:
a) HM HKF:
aa) Az érintett ügyeleti szolgálatok és a technikai riasz-

tási rendszer vonatkozásában módosítsa az érvényben lévõ
szabályzókat.

ab) A katonai szervezetek javaslatai alapján kezdemé-
nyezze a HM IÜ-nél az élõerõs õrzésvédelmi szolgáltatá-
sok megrendelését, valamint az õrzésvédelmi technikai
fejlesztések végrehajtását.

b) HM SZEF: Hajtsa végre a 3. számú mellékletben
meghatározott átköltözési feladatokat. A költözés végre-
hajtásának megkezdése elõtt ismételt helyszíni bejárást
hajtson végre az átadott HM I „C” épület 1–2. emeletén.

c) HM HIIF:
ca) A híradó, informatikai és információbiztonsági fel-

adatok megtervezése, megszervezése, végrehajtása és vég-
rehajtásának ellenõrzése érdekében feladattervet dolgoz-
zon ki.
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cb) Az MH Adatátviteli Transzporthálózat (MH ATR)
és az MH Zártcélú Távbeszélõ Hálózat (MH ZTH) Maléter
Pál laktanyában lévõ központi kiszolgáló elemei és az MH
ATR gerinchálózati elemei (optikai kábelek) önálló, za-
vartalan mûködése, üzemeltetése és fenntartása (szükség
szerinti átköltöztetése) érdekében ezen eszközökön módo-
sítása kizárólag a HM HIIF fõosztályvezetõ írásbeli enge-
délye alapján végezhetõ.

d) HM HIM: A Petõfi laktanyában elhelyezett haditech-
nikai eszközök áttelepítése vonatkozásában vizsgálja felül
a jelenlegi eszközpark 80 db technikai eszközének más ob-
jektumokba, megosztva (ZMNE Ócsa Kiképzõ Bázis, MH
Központi Kiképzõ Bázis Szentendre, Csobánka) történõ
kitelepítését. Tegyen javaslatot a hosszú távú megoldás ér-
dekében a már létezõ szentendrei Központi Kiképzõbázis-
sal kapcsolatos tervek felülvizsgálatára és aktualizálására.
Az átcsoportosítási tervének megfelelõen hajtsa végre az
átcsoportosítás elõkészítésével kapcsolatos feladatokat
2010. június 21-ig, majd 2010. június 21–30. között az
eszközök áttelepítését az MH ÖHP által biztosított szállító
eszközök igénybevételével. A haditechnikai eszközök
(mûtárgyak) szállításra történõ felkészítése és átszállítása
érdekében kérje meg a szükséges szállító eszközök, üzem-
anyag és kezelõ – felkészítõ személyzet biztosítását az MH
ÖHP-tól.

e) HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban:
HM IÜ):

ea) Készítse elõ és módosítsa a Szolgáltatási Szerzõdés
üzemeltetési és fenntartási feladatait:

1. A Maléter Pál laktanya szolgáltatásának megszünte-
tése (2010. július 15-tõl).

2. A Salgótarjáni úti objektum, valamint a Honvéd utcai
ingatlan Szolgáltatási Szerzõdés hatálya alá vonása tekin-
tetében (2010. június 15-tõl).

eb) Szükség esetén mérje fel és saját hatáskörében
(azonnali beszerzés keretében) biztosítsa a szervezetek
mûködéséhez szükséges épület felszerelési tárgyakat (be-
rendezéseket).

ec) Tervezze meg és rendelje meg a Szolgáltatótól a Sal-
gótarjáni úti objektum élõerõs õrzésvédelmét, a jelenlegi 1
fõrõl, emelje meg 2 fõre és helyezze a Megbízási Szerzõ-
dés hatálya alá. A Honvéd utcai objektum õrzésvédelme
2010. június 15-tõl átmenetileg a Megbízási Szerzõdés ke-
retei között kerüljön biztosításra, majd ezt követõen a HM
Biztosító Rendész Szolgálat (BRSZ) hajtsa végre az ingat-
lan védelmét (HM HKF felülvizsgálatát követõen).

ed) A kijelölt ideiglenes objektumokban teremtse meg
az átköltözõ szervezetek alapvetõ mûködési feltételeit, oly
módon, hogy a szükséges hibaelhárítások és üzemzavarok
megszüntetése a fennálló Szolgáltatási Szerzõdés keretei
között kerüljön végrehajtásra (fegyver-lõszer tárolóhelyi-
ségekre, ügyviteli helyiségekre fizikai védelem biztosítása).

ef) Teremtse meg a Maléter Pál laktanyában lévõ mikro-
hullámú állomás kikerítéséhez (leválasztásához) és ingat-
lanjogi rendezéséhez, illetve az objektumban maradó hír-
adó és informatikai rendszerek és eszközök hosszú távú

használatával kapcsolatos vezetékjogi feltételeket, vala-
mint a közüzemi szolgáltatások objektumtól függetleníté-
séhez (önálló fõmérõs betáplálás) a folyamatos önálló mû-
ködés érdekében.

eg) Vizsgálja meg elsõdleges lehetõségként a feltétele-
ket a Maléter Pál laktanyában lévõ MH LEK/KREP kikerí-
téséhez (leválasztásának) és ingatlanjogi rendezéséhez,
valamint a közüzemi szolgáltatások objektumtól függetle-
nítéséhez (önálló fõmérõs betáplálás) a folyamatos önálló
mûködés érdekében. Másodlagos lehetõségként vizsgál-
tassa meg a Balaton utcai korábban használt objektum
visszabérlésének lehetõségét.

eh) A beérkezõ igények alapján, a szükséges rakodó
munkaerõt a HM Infrastrukturális Ügynökség az érvény-
ben lévõ Szolgáltatási Szerzõdés keretében rendelje meg a
HM Ei Zrt.-tõl, amelynek biztosítását és végrehajtását (tel-
jesítés igazolását) az érintett katonai szervezet képviselõje
szervezze, irányítsa és ellenõrizze.

ei) Együttmûködve a HM VTVGF, MH ÖHP, MH
TD-vel készüljön fel a Maléter Pál laktanya és a hátraha-
gyott ingóságok vagyonkezelõi jogának átadására, és a
közremûködõ szervek képviselõinek bevonásával szer-
vezze meg és hajtsa végre az ingatlan tulajdonjogi át-
adás-átvételét.

ej) Együttmûködve a HM VTVGF, MH ÖHP, MH
TD-vel készüljön fel a HM I „C” épület és a hátrahagyott
ingóságok vagyonkezelõi jogának átvételére, a közremû-
ködõ szervek képviselõinek bevonásával szervezze meg és
hajtsa végre az ingatlan tulajdonjogi átadás-átvételét.

ek) A HM I „C” épületbe költözõ szervezetek ideiglenes
elhelyezésével párhuzamosan kezdje meg az objektum fel-
újítási munkálatai befelezését követõ végleges elhelyezési
terv kidolgozását, együttmûködve az érintett szervezetek
vezetõivel.

el) Dolgozza ki a III. fázisában a végleges elhelyezésre
tervezett objektumok mûködési feltételeit és azok javításá-
hoz szükséges feladatokat, erõforrás szükségletet, melyrõl
2010. július 30-ig terjesszen fel javaslatot.

f) HM KPÜ:
fa) A felterjesztett pótelõirányzat igények alapján a HM

KPÜ a HM JIF-fel együttmûködve, a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium közremûködésével készítsen
kormány elõterjesztést források biztosítása tárgyában.

fb) A források HM részére történõ biztosításáig a HM
KPÜ külön, a feladatra biztosított címrendkódon számolja
el a kiadásokat, melyet a pótigény jóváhagyásáig az érin-
tett szervezet tárgyévi keretei terhére kell rendezni. Ennek
végrehajtása érdekében az érintett szervezetek a szükséges
mértékig a HM KPÜ-nél kezdeményezzék az elõirányzat
módosításokat.

fc) A KGIR végpontok áthelyezése érdekében a HM
KPÜ mûködjön együtt valamennyi, az átköltözésben érin-
tett katonai szervezettel.

fd) A HM KPÜ valamennyi érintett szervezet
törzs-adatmódosítását a KGIR rendszerben, illetve a Ma-
gyar Állam Kincstár felé szükség szerint hajtsa végre.
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g) HM FLÜ:
ga) Vizsgálja felül az érvényben lévõ szállítási és fenn-

tartási szerzõdéseket az érintet szervezetek vonatkozásá-
ban.

gb) Hajtsa végre a Jobbik István könyvtár átköltözteté-
sét a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint.

gc) Hajtsa végre a Maléter Pál laktanya kiürítésével és
az új elhelyezési körletek kialakításával összefüggõ fel-
adatokhoz kapcsolódó fejlesztések, beszerzések soron kí-
vüli lefolytatását.

h) MH TD:
ha) Hajtsa végre az MH TD Maléter Pál laktanyában el-

helyezett teljes személyi állományának és technikai eszkö-
zeinek, anyagi készleteinek áttelepítését az ideiglenesen
kijelölt Salgótarján út 18. számú objektum kijelölt irodái-
ban, illetve a Petõfi Sándor laktanyába a 3. számú mellék-
letben meghatározottak szerint.

hb) Az MH TD parancsnoka a dandár létszámának meg-
hagyásával az új helyzet mûködéséhez szükséges állo-
mánytábla módosításokat terjessze fel.

hc) Tegyen javaslatot a riasztási, szolgálati utaltsági
rend módosítására, valamint az objektumok õrlétszámaira
és az õrzésvédelmi technikai eszközök biztosítására a HM
Hadmûveleti és Kiképzési fõosztályvezetõnek.

hd) Kezdeményezze a digitális kapcsoló központ, vala-
mint a szünetmentes áramellátó rendszer tehermentesítés
utáni bontását és áttelepítését.

he) Hajtsa végre az érintett szervezetekkel együttmû-
ködve a Maléter Pál laktanya kiürítésével és az új elhelye-
zési körletek kialakításával összefüggõ híradó, informati-
kai és információbiztonsági feladatokat.

hf) A HM HIIF feladatszabása szerint mûködjön együtt
a HM IÜ-vel az MH Adatátviteli Transzporthálózat (MH
ATR) és az MH Zártcélú Távbeszélõ Hálózat (MH ZTH)
Maléter Pál laktanyában lévõ központi kiszolgáló elemei-
nek konténerbe történõ telepítésének feladataiban, vala-
mint a gerinchálózati elemek (kábelek) végzõdtetésében.

hg) Az MH Támogató Dandár együttmûködve a HM
IÜ-vel hajtson végre egyeztetést az érintett katonai szerve-
zetekkel, a Maléter Pál laktanyában visszamaradó épület-
tartozékok, épület felszerelések, valamint tárgyi eszközök
visszahagyása vonatkozásában (split-klímák, szakipari fix
telepítésû gépek, stb.). Ezen eszközök visszahagyásáról,
illetve az átvételre kerülõ Honvéd utcai objektumban ma-
radó hasonló anyagokról készítsenek külön jegyzéket és
terjesszék fel jóváhagyásra.

hh) A Maléter Pál és a Petõfi Sándor laktanyákban lévõ
selejt és inkurrens anyagokat az MH Támogató Dandár
szakállománya 2010. június 15-ig mérje fel, amelyrõl az
összeállított jegyzéket az elhelyezési szakanyagok vonat-
kozásában a HM IÜ, logisztikai szakanyagok vonatkozá-
sában az MH ÖHP részére terjessze fel, majd ezen anyago-
kat 2010. június 30-ig szállítsa be a központi raktárakba.

hi) Együttmûködve a HM VTVGF-fel és az MH
ÖHP-vel készüljön fel a Maléter Pál laktanya és a hátraha-
gyott ingóságok vagyonkezelõi jogának átadására.

i) MH ÖHP:
ia) Hajtsa végre az utaltsági rend és az anyagvételezések

rendjének felülvizsgálatát, szükségszerû módosítását.
ib) Együttmûködve az MH TD-al intézkedjen az MH

43. HVTE felé az MH LEK Budapest, Téglavetõ úti Rak-
tárbázis (2. RB) objektum híradó, informatikai és informá-
cióbiztonsági feladataink végrehajtására.

ic) Az MH TD igényei szerint a HM HIIF feladat szabá-
sa alapján biztosítson eszközöket az érintett objektumok
híradó és informatikai kiszolgálásához.

id) Az MH ÖHP parancsnok együttmûködve az MH
HEK parancsnokával 2010. 06. 21-tõl vezényeljen 1 db
minimum 30 fõ befogadó képességû autóbuszt, gépjármû-
vezetõvel és 4 fõ tiszthelyettest az MH HEK AVI részére
Budapest Kõérberki úti Nõtlen Szállón kialakított 30 fõs
körletben elhelyezett alkalmassági vizsgálatra berendelt
személyi állomány felügyeletére, kíséretére és a szükséges
adminisztráció végrehajtására.

j) MH GAVIK:
ja) Telepítse a tartalék AMAR központot 2010. 06.

21-ig a HM II 2. épület 507–509. helyiségeiben. A tartalék
központ bérletét és a központ áttelepítését a csapatköltség-
vetése átcsoportosításával biztosítsa.

jb) Telepítse át az Ágazati Információs Központot és a
MH VSFHÉÜ szolgálatot 2010. 06. 21-én és 2010. június
22-én 8.00 órakor az ideiglenes helyszínen.

jc) Együttmûködve a MH Mûveleti Központtal biztosít-
sa a MH KÜ tartalék munkahelyének technikai feltételeit
június 22-én 9.00 órától.

jd) Június 15-tõl ideiglenes jelleggel mûködtessen 24
órás ügyeleti szolgálatot a Téglavetõ úti objektumban 1 fõ-
vel.

je) 2010. 07. 12-ig teljes állományával települjön át az
MH LEK Budapest, Téglavetõ úti Raktárbázis (2. RB) ob-
jektumba.

jf) A mûködési feltételek megteremtése után telepítse át
az Ágazati Információs Központot és az MH VSFHÉÜ
szolgálatot az MH LEK Budapest, Téglavetõ úti Raktárbá-
zis (2. RB) objektumba.

k) MH KKK:
ka) Hajtsa végre az MH KKK Zách utcai objektumban

elhelyezett teljes személyi állományának és technikai esz-
közeinek, anyagi készletinek áttelepítését a Salgótarján út
18. számú objektum kijelölt irodáiban, illetve a Timót ut-
cai Nõtlenszálló kijelölt helyiségeibe a 3. számú melléklet
szerint.

kb) Biztosítsa az igényeknek megfelelõen a rendelke-
zésre álló erõforrások figyelembe vételével a szállító esz-
közöket az áttelepítésre kerülõ szervezetek részére.

kc) Igényelje meg a feladat végrehajtásához szükséges
keretszerzõdés feltöltéséhez számvetett 25 M Ft-ot az HM
KPÜ-tõl.

kd) Folyamatosan üzemeltesse a központi diszpécser
szolgálatot a szállítások operatív irányítása érdekében.
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l) MH CKELMK:
la) Hajtsa végre a Maléter Pál laktanyában elhelyezett

teljes személyi állományának és technikai eszközeinek,
anyagi készletinek áttelepítését a számára kijelölt ideigle-
nes objektumokba (Salgótarjáni u. 18., Irinyi János lakta-
nya) a 3. számú melléklet szerint.

lb) A befejezés idõszakában a fõ feladatát a munkafelté-
telek javítása, a békevezetési rendszer megszilárdítása, va-
lamint a HM-II. objektumban a végleges elhelyezési felté-
telek elõkészítése képezze.

m) MH LEK:
ma) Üzemeltesse tovább az MH LEK/KREP-et.
mb) Vizsgálja meg a KREP és egyéb mûhelyek HM-I

„C” épületben történõ elhelyezésének lehetõségét, mely-
nek eredményérõl a HM IÜ-t tájékoztassa.

n) MH HEK:
na) Az MH HEK Alkalmasság Vizsgáló Intézete 2010.

06. 21-ig az eredeti terveknek megfelelõen végezze az al-
kalmassági vizsgálatokat. Azt követõen ütemezze át a
vizsgálatokat 30 fõs fektetõ kapacitással a Budapest, Kõ-
érberki úti nõtlen szálló igénybevételével. A HM SZEF a
kiértesítéseket ennek megfelelõen módosítsa.

nb) Terjesszen fel a HM HTF felé állománytábla módo-
sító javaslatot 1 db autóbusz, 1 fõ gépjármûvezetõ és 4 fõ
tiszthelyettes biztosítása érdekében, az MH HEK AVI kör-
leteinek kiürítése következtében a budapesti Kõérberki
Nõtlenszállón biztosított elhelyezési feltételek miatt fel-
merülõ szállítási, felügyeleti, illetve adminisztratív felada-
tok ellátására.

o) MK KBH: Hajtsa végre a Maléter Pál laktanyában el-
helyezett szervezeti elemei átköltöztetését a HM-I „C”
épületben kijelölt helyiségekbe a 3. számú mellékletben
meghatározottak szerint.

p) HM HTF: Hajtsa végre a HM-II objektumban kijelölt
irodák átadását 2010. 06. 21-ig egyeztetve az MH GA-
VIK-al, a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint.

6. Az érintett katonai szervezetek a részletes feladatter-
veiket 2010. június 15-ig jóváhagyásra az OB vezetõje ré-
szére terjesszék fel.

7. A szervezetek a feladatok végrehajtásáról 2010. szep-
tember 30-ig tegyenek jelentést.

8. Az érintett szervezetek mérjék fel a saját elõirányzat-
ból nem biztosított erõforrás igényeket és ezeket terjesszék
fel a HM KPÜ részére 2010. június 15-ig.

9. Az tényleges végrehajtásba bevont szervezetek veze-
tõi figyelembe véve a feladat végrehajtásának (II. fázis)
idõtartamát tervezzék át a szervezetük elõtt álló feladatai-
kat a szükséges mértékben.

10. Az áttelepítésben érintett szervezetek a saját erõbõl
nem biztosítható szállítási feladatok végrehajtása érdeké-
ben szállítási igényeiket az MH KKK, az anyagrakodás-
hoz szükséges élõerõ szükségletet a HM IÜ részére küld-

jék meg 2010. június 14-ig. Az ettõl eltérõ szállítási igé-
nyeket a feladat végrehajtása elõtt 48 órával küldjék meg
az MH KKK részére.

11. A feladat végrehajtásában érintett honvédelmi szer-
vezetek 2010. június 30-ig részletes, kiemelt elõirányzat és
idõszakbontású költségvetési tervet állítsanak össze, rész-
letes szöveges indoklással, melyeket a HM KPÜ részére
terjesszenek fel.

12. Az I. ütemben történõ mûködési feltételeinek kiala-
kítása érdekében elvégzett munkákról és beszerzésekrõl, a
ráfordított költségeket „elkülönített költségvetésben” ke-
zeljék, amelynek „visszapótlására” a szervezetek parancs-
nokai 2010. július 31.-ig tegyék meg javaslataikat a HM
KPÜ részére.

13. Az átköltözés végrehajtásában érintett szervezetek,
az elõzõ pontban kezelt költségek vonatkozásában az
azonnali jellegû beszerzéseiket elsõ sorban saját mûködé-
sük finanszírozásának keretében oldják meg, úgy hogy
ezen feladatok az éves üzemeltetési, karbantartási és javí-
tási szerzõdések keretei között megvalósíthatók legyenek.

14. Az átköltözésben érintett szervezetek a jelenleg
használatukban lévõ mobil bútor, berendezési és egyéb
használati tárgyaikat használják fel az új elhelyezési körle-
tük berendezéséhez.

15. A Maléter Pál laktanya kiürítésében és az átköltö-
zésben érintett szervezetek átköltözés végrehajtása után 5
napon belül tegyék meg pontosított javaslataikat, a HM
Infrastrukturális Ügynökség részére a II. ütemben terve-
zett végleges elhelyezésük vonatkozásában.

16. A Salgótarjáni útra költözõ állomány étkeztetése a
HM EI ZRT. által üzemeltetett étkezdében kerül biztosí-
tásra 2010. június 15-tõl.

17. A HM ZMNE biztosítsa a salgótarjáni úti objektum-
ba átköltözõ szervezetek gépjármûveinek parkolását az
egyetem területén.

18. A HM KPÜ a feladat végrehajtására adjon ki Szak-
intézkedést.

19. A HM IÜ vizsgáltassa meg a feladat végrehajtásával
járó rekreációs képesség csökkenést és tegyen javaslatot a
rekreációs feltételek biztosításának megteremtésére 2010.
július 15-ig.

Ezen intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2011. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k., Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
HM közigazgatási államtitkár HM Honvéd Vezérkar fõnök
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1. számú melléklet a 48/2010. (HK 10.) HM KÁT–HM HVKF intézkedéshez

Kimutatás a Maléter Pál laktanyában (Budapest, Zách u. 4.) elhelyezett szervezetek személyi állományának ideiglenes és végleges elhelyezésérõl

Szervezet megnevezése Rendszeresített
létszám

Jelenlegi elhelyezés
Maléter Pál laktanya Tervezett ideiglenes elhelyezés Tervezett végleges elhelyezés

MH Támogató Dandár

MH Támogató Dandár Vezetõ szervek 114 8., 13. sz. épület Bp. Salgótarjáni út 18. fszt., 1–5. em. Bp. Petõfi S. laktanya 4. sz. épület

MH Hiradó Informatikai Rendszer
Fõközpont (Pk-ság, Távközlési Központ)

44 4. sz épület Bp. Salgótarjáni út 18. 3.em. Bp. HM-II. objektum

Vezetésbiztosító és Támogató Alközpont 21 13. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 5. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 5. sz. épület

Rendezvénybiztosító Részleg 15 5. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 5. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 5. sz. épület

Híradó Informatikai alközpont 9 13. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 6. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 6. sz. épület

Futár és posta alközpont 25 13. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 3. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 3. sz. épület

MH Támogató Dandár Támogató Zászlóalj 228
2., 4., 5., 7., 13.,
17., 19., 21., 22.,
24., 32. sz. épület

Bp. Petõfi S. laktanya 27., 25., B1, B2 sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 27., 25., B1, B2 sz. épület

Objektum Orvosi rendelõ 9 15. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 17. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 17. sz. épület

HM KPÜ Pénzügyi referatúra 20 13., épület Bp. Petõfi S. laktanya 1. sz. épület Bp. Petõfi S. laktanya 1. sz. épület

MH TD összesen: 485

HM Személyzeti Fõosztály

HM SZEF állománya 51 12. sz. épület Bp. HM-I objektum „C” épület Bp. HM-I objektum „C” épület

MH KIAK állomáya 12 12. sz. épület Bp. HM-I objektum „C” épület Bp. HM-I objektum „C” épület

Megbízási szerzõdéssel fogl. Állomány 7 12.sz. épület Bp. HM-I objektum „C” épület Bp. HM-I objektum „C” épület

HM SZEF összesen: 70

MK Katonai Biztonsági Hivatal

MK KBH 8 11.sz. épület Bp. HM-I objektum „C” épület Bp. HM-I objektum „C” épület

MH Katonai Közlekedési Központ

MH KKK 124 7., 15. sz. épület

Bp. Salgótarjáni út 18. (78 irodai férõhely) 7. em.
1/2 része, 8., 9. em.

Bp. HM-II. objektum

Bp. Timót u. nõtlenszálló (46 szálló és irodai férõhely)
Bp. Timót u. nõtlenszálló (46 szálló és irodai
férõhely)

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

MH GAVIK 46 11. sz. épület
Bp. Téglavetõ u. objektum 2., 12. számú épület és HM-II
objektum

Bp. Téglavetõ u. objektum 2., 12. számú épület

MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ

MH CKELMK 80 16. sz. épület Bp. Salgótarjáni út 18. 6. és 7. em 1/2 része Bp. HM-II. objektum
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Szervezet megnevezése Rendszeresített
létszám

Jelenlegi elhelyezés
Maléter Pál laktanya Tervezett ideiglenes elhelyezés Tervezett végleges elhelyezés

MH LEK Katonai Ruházati Ellátó Pont

KREP 4

1. sz. épület

„A” változat Maléter Pál laktanya 1. sz. épület. „A” változat Maléter Pál laktanya 1. sz. épület.

Tábornoki szabóság
6 „B” változat Bp., Balaton utcai ingatlan

visszabérléssel.„B” változat Bp., Balaton utcai ingatlan visszabérléssel.
Tábornoki cipész 1 „C” változat HM-I objektum „C” épület fszt.

MH LEK KREP összesen: 11

MINDÖSSZESEN: 816

Összesítés a Maléter Pál laktanyában elhelyezett szervezetek személyi állományának ideiglenes elhelyezésérõl

A Maléter Pál laktanyában jelenleg elhelyezett állomány: 816

A Petõfi laktanyába tervezett állomány: 313

A Salgótarjáni út 18. szám alatti ingatlanba tervezett állomány: 336

HM-I. objektumba tervezett állomány: 70

Timót utcai nõtlenszállóra tervezett állomány: 46

Téglavetõ utcai objektumba tervezett állomány: 46

A KREP-állomány nem került tervezésre: 4

Diszlokáló állomány összesen: 815
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2. számú melléklet

a 48/2010. (HK 10.) HM KÁT–HM HVKF

együttes intézkedéshez

Híradó, informatikai és információbiztonsági
feladatok megtervezése, megszervezése, végrehajtása

I. Fejezet
Maléter Pál laktanya kiürítésével és az új elhelyezési

körletek kialakításával összefüggõ híradó,
informatikai és információbiztonsági szakfeladatok

(1) A laktanya kiürítésével kapcsolatos híradó, informa-
tikai és információbiztonsági feladatokkal kapcsolatban az
MH Támogató Dandár, valamint az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság az alárendeltségébe tartozó objektumok
vonatkozásában

a) folyamatosan biztosítsa a vezetés és irányítás híradó
és informatikai feltételeit;

b) a kialakítással, átalakítással, áttelepítéssel kapcsola-
tos feladatokat ütemezetten, szervezetten hajtsa végre.
Minden helyszínre vonatkozóan készítsen ütemtervet: a
helyszínek szakmai szemrevételezésére, a feladatok vég-
rehajtására (szervezetenként az igényelt szolgáltatások,
mennyiségi adatok, határidõk, forrás igények);

c) az ideiglenes kialakításoknál vegye figyelembe a
hosszú távú igényeket;

d) tartsa be az információbiztonsági elõírásokat;
e) a feladatokat elsõdlegesen a meglévõ erõforrások fel-

használásával, valamint az érvényben lévõ fenntartási,
üzemeltetési szerzõdések terhére hajtsa végre;

f) az I. ütemben a híradó és informatikai szolgáltatáso-
kat a szervezetek részére csak korlátozottan, meglévõ inf-
rastruktúra lehetõségeinek megfelelõen biztosítsa. Ennek
megfelelõen szervezetenként (parancsnok és helyettesei,
valamint részlegenként) biztosítsa minimálisan 1–1 szol-
gáltatás hozzáférési pont elérését;

g) az I. ütemben a mûködéshez minimálisan szükséges
híradó és informatikai szolgáltatásokat az alábbiak szerint
biztosítsa:

– Vezetékes telefon (Fax) (Ügyvitel részére is);
– EDR készülék (max. 50 készülék ideiglenes kiutalásával,

a jogosultságok szükségszerinti korlátozásával);
– NATO Titkos (és Nemzeti Bizalmas) hang és fax

(csak Salgótarjáni út);
– Nemzeti Szigorúan Titkos fax (csak Salgótarjáni út);
– Mobiltelefon (egyedi engedély alapján ideiglenes jel-

leggel maximum 100 db SIM kártya Nokia 6021 vagy Nokia
3109 típusú mobiltelefonokkal);

– Intranet (elektronikus levelezés);
– Internet (elektronikus levelezés, alapos igény esetén

mobil Internet eszközök ideiglenes jelleggel egyedi enge-
dély alapján biztosíthatóak);

– KGIR (HM SZEF HM–I „C” épület, MH TD Salgó-
tarjáni út);

– NS WAN (NIAR) hozzáférés tekintetében utaltság
(hozzáférési pont meghatározás) kialakítása a meglévõ
infrastruktúrán.

h) a Maléter Pál laktanyából diszlokáló szervezetek hír-
adó és informatikai szolgáltatásokkal történõ ellátását a
szervezetek részére korábban kiadott technikai eszközök
felhasználásával, illetve az ideiglenesen kiutalásra kerülõ
eszközökkel biztosítsa;

i) a minimálisan biztosítandó szolgáltatások eléréséhez
hajtsa végre a Maléter Pál Laktanyában jelenleg üzemelõ
távbeszélõközpont periféria kártyáinak részleges áttelepí-
tését az érintett központokba, az egyes hálózati aktív esz-
közök és szerverek áttelepítését az érintett helyszínekre, a
beszerzett, ill. raktári készleten lévõ eszközök telepítését,
a diszlokációval kapcsolatos konfigurációs feladatokat a
felhasználó szervezetek által megadott igények alapján;

j) a híradó és informatikai szolgáltatásokat a költözést
megelõzõen az új helyszínen alakítsa ki, majd az adott
szervezet (alegység, részleg) költözését követõen a Maléter
Pál laktanyában a szolgáltatást szüntesse meg;

k) a minimálisan biztosítandó szolgáltatásokon felüli,
részére megküldött igényeket mûszaki technikai lehetõsé-
gekre vonatkozó javaslattal kiegészítve a HM HIIF részére
jóváhagyásra terjessze fel;

l) a vezetékes távbeszélõ szolgáltatásokkal gyengén el-
látott objektumokba, épületrészekbe átköltözõ szerveze-
tek részére, az igényük alapján EDR készüléket adjon ki
(maximálisan 50 db). Az EDR készülékekkel ellátásra ke-
rülõ szervezeteket tájékoztassa, hogy a készülékek alapve-
tõen rádiós üzemmódot képesek kezelni, telefonkészülék-
ként történõ alkalmazásuk során torlódások lehetségesek
koncentráltan jelentkezõ felhasználás esetén. Erre való te-
kintettel a beosztott állomány hívásjogosultságát a forgal-
mi terheléstõl függõen korlátozza (pl. csak félduplex egyé-
ni hívások engedélyezése, csoporthívások preferálása);

m) saját erõforrásainak felhasználásával hajtsa végre az
új/átmeneti helyszíneken a minimális szolgáltatások bizto-
sításához szükséges alhálózatok javítását, esetleges bõví-
tését, átalakítását, kábelrendezési feladatokat;

n) az új objektumokba, épületekbe kerülõ híradó és in-
formatikai eszközök (berendezések, kábelek, csatlakozók,
átalakítók, szerverek stb.) telepítésénél, elhelyezésénél ve-
gye figyelembe a híradó és informatikai központok létesí-
tésére vonatkozó általános követelményeket (350/91/2005
nyilvántartási számú HM HVK HIRICSF ügyirat);

o) a kiszolgáló elemek részére a folyamatos üzem bizto-
sítása érdekében (raktári készletek felhasználásával, átte-
lepítésével) szünetmentes energiaellátó berendezéseket te-
lepítsen, telepíttessen.

p) mérje fel a feleslegessé váló, átforgatandó helyi bé-
relt és közcélú áramköröket, internet elõfizetéseket, vala-
mint a HM HIIF jóváhagyását követõen, a költözés befeje-
zésének ütemében hajtsa végre ezek lemondását, áthelyez-
tetését;
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q) intézkedjen a felhasználó szervezetek új elhelyezési
objektumaiba történõ MÁV, BM, valamint „zöld” számok
áthelyezésére;

r) hajtsa végre a HM Hadmûveleti és Kiképzési fõosz-
tályvezetõ döntésének megfelelõen a Technikai Riasztási
Rendszer (Platina fax) munkaállomásainak áthelyezését,
új állomások létesítését;

s) a felhasználók (kivéve a Salgótarján úti objektumba
költözõ felhasználókat) részére a Maléter Pál laktanyában
kiadott távbeszélõ készülékeket vonja be. Az új helyszínen
az ellátási rendnek és a biztosítható szolgáltatásoknak
megfelelõen a felhasználók részére a távbeszélõkészülé-
keket adja ki;

t) a híradó és informatikai eszközöket (szakanyagokat) a
leadást követõen állítsa alaphelyzetbe. A visszaadott be-
rendezésekrõl – függetlenül a felhasználó által végrehaj-
tott törléstõl – törölje az összes felhasználóval kapcsola-
tos, nem rendszer specifikus adatot (levelezés, napló fi-
le-ok, híváslista, utolsó hívás, üzenetek stb.)

u) a diszlokáló katonai szervezetek igényei alapján mó-
dosítsa az MH futárutaltsági- és járatrendjét.

v) a diszlokáló szervezetek által üzemeltetett informáci-
ós célrendszerek (AMAR, KGIR, ADAMS, LogFASS,
NIAR stb.) kiszolgáló elemeinek és felhasználói munkaál-
lomásainak áttelepítéséhez nyújtson szakmai segítséget.
Mérje fel ezen rendszerek központi erõforrásigényét, kom-
munikációs kapcsolatait (fizikai biztonság, helyi alháló-
zat, MH Transzporthálózat stb.), ezek új helyszínen törté-
nõ biztosításának lehetõségeit. A megvalósítási lehetõsé-
geket, javaslatokat, forrásigényeket a HM HIIF részére
küldje meg.

w) az átköltözéssel kapcsolatosan vezessen elkülönített
nyilvántartást a kiadott eszközökrõl és szolgáltatásokról.
A nyilvántartás térjen ki a felhasználásra kerülõ eszközök
készletforrására (MH TD raktár, MH LEK raktár, beszer-
zés, áttelepítés stb.);

x) a raktári készleten lévõ eszközöket (a beszerzési azo-
nosító, és a felhasználásra vonatkozó javaslat megjelölésé-
vel), a HM HIIF jóváhagyását követõen, a feltétlenül szük-
séges mértékben használja fel az átköltözés során;

y) elkülönített nyilvántartásban rögzítse az átköltözés
során jelentkezõ költségeket feladatonként, szerzõdésen-
ként, melyet terjesszen fel 2010. július 15-ig a HM HIIF
részére;

z) külön nyilvántartást vezessen a feladatok végrehajtá-
sával kapcsolatosan elrendelt túlmunkákról;

aa) a központi tudakozói adatbázisokat folyamatosan, a
részfeladatok végrehajtásával párhuzamosan módosítsa.

bb) folyamatosan tájékoztassa a felhasználó szervezete-
ket a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról, az új
helyszínen elérhetõ és várható szolgáltatások körérõl, hoz-
záférési pontok számáról (helyérõl);

cc) kezdeményezze a minõsített adat tárolására, illetve
elektronikus feldolgozására kijelölt helyszínek akkreditá-
cióját. A titokvédelmi szabályzatot, a biztonsági szabály-
zatot, intézkedési tervet, központi rendszerbiztonsági uta-

sítást, üzemletetés biztonsági szabályzatokat az új körül-
ményeknek megfelelõen dolgozza át;

dd) az átmeneti idõszakban az ideiglenes hozzáférések
biztosítása érdekében a Salgótarjáni úton, a HM-I és
HM-II ügyviteleken üzemeltett NIAR munkaállomások-
hoz a beérkezõ ideiglenes hozzáférési jogosultság igénye-
ket vegyék nyilvántartásba és a meghatározott eljárásrend
szerint terjesszék fel a hozzáférési kérelmeket a HM HIIF
felé;

ee) a biztonsági tárolókat az új helyszínekre telepítse át.
A tárolók kódjait állítsa alaphelyzetbe, a használatban
lévõ, a tartalék és a kódállító kulcsokat a tárolókkal együtt
kell szállítani;

ff) a Maléter Pál laktanyában visszamaradó mechanikai
biztonsági berendezések, így különösen a biztonsági ajtók
és a nyitható ablakrácsok kódjait állítsa alaphelyzetbe, a
használatban lévõ, a tartalék és a kódállító kulcsokat a biz-
tonsági vezetõk (biztonsági megbízottak, titokvédelmi fel-
ügyelõk) a létesítmény üzemeltetéséért felelõs személynek
jegyzéken adják át;

gg) a visszamaradó elektronikus biztonsági berendezé-
sek kódjait állítsa alaphelyzetbe, a kódokat és az üzemelte-
tési dokumentációt különösen az üzemeltetési utasítását és
a mûszaki leírást a létesítmény üzemeltetéséért felelõs sze-
mélynek jegyzéken adja át;

hh) a beléptetõ rendszer vezérlõgépét és a vendégkártya
kiadó számítógépet szállítsa a beléptetõ-rendszer felügye-
leti központba;

ii) pontosítsa a fényképes jelszámos belépési engedé-
lyek és a személyhez nem kötött proximity kártyák nyil-
vántartását, szükség esetén hajtsa végre az átjelentéseket.
Proximity kártyát és belépési engedélyt az objektumban
visszahagyni tilos;

jj) a videó megfigyelõ rendszer által rögzített adatokat,
amennyiben azok folyamatban lévõ ügy kivizsgálásához
nem szükségesek, törölje. A videó megfigyelõ rendszer
központját szerelje le, és szállítsa be a HM Infrastrukturá-
lis Ügynökség raktárába;

kk) amennyiben megállapodás másként nem rendelke-
zik, szerelje le a videokamerákat, és szállítsa be a HM Inf-
rastrukturális Ügynökség raktárába.

ll) törölje az õrzésvédelmi rendszereken tárolt adatokat;
mm) jegyzéken adja át a fel nem sorolt biztonságtechni-

kai eszközöket a létesítmény üzemeltetéséért felelõs sze-
mélynek;

nn) állítsa össze, és a HM HIIF részére 2010. június
30-ig küldje meg a Maléter Pál Laktanyában üzemelõ
ISDN távbeszélõközpont kiváltására vonatkozó (irányok
átforgatása, bontás, áttelepítés stb.) javaslatokat;

oo) tegyen javaslatot a HM HIIF részére 2010. július
15-ig az MH zártcélú hálózat mûködõképességének, ren-
delkezésre állásának biztosítása érdekében elengedhetet-
lenül szükséges, a Maléter Pál laktanyában maradó eszkö-
zökre, rendszerekre vonatkozóan (a mikrohullámú anten-
natorony elkerítése, a hírközpont önálló vagy almérõs
erõsáramú betáplálásának kialakítása, az optikai és réz al-
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építményes hálózatok és kábel nyomvonalak védelme és
biztonságba helyezése);

pp) tegyen javaslatot a II. ütemben biztosítandó híradó
és informatikai szolgáltatásokkal történõ ellátására (a szer-
vezetek igénye alapján) a HM HIIF részére 2010. július
10-ig;

qq) tegyen javaslatot a diszlokáló szervezetek II. ütemet
követõ, végleges híradó és informatikai szolgáltatásokkal
történõ ellátásához szükséges híradó és informatikai infra-
struktúra fejlesztésére, várható forrásigényére a HM HIIF
részére 2010. augusztus 31-ig;

rr) a mindenkori híradó, informatikai és információbiz-
tonsági rendszerek rendelkezésre állás biztosítása érdeké-
ben kezdeményezze a mikrohullámú torony kikerítését és
a szolgalmi jog bejegyzését a HM Infrastrukturális Ügy-
nökség felé.

ss) a fenti feladatok végrehajtása során jelentkezõ prob-
lémákat, akadályokat azonnal jelentse a HM HIIF fõosz-
tályvezetõ részére

(2) A feladatok végrehajtására túlmunka engedélyezhetõ
(3) A Maléter Pál laktanyában üzemelõ központi híradó

és informatikai infrastruktúra elemek az MH Zártcélú há-
lózatának csomóponti elemét képezik, ezek mûködését –
folyamatos üzem mellett – fenn kell tartani. Ennek megfe-
lelõen az MH zártcélú hálózatának mûködését befolyásoló
központi híradó-informatikai eszközök mozgatása csak a
HM HIIF engedélyével hajtható végre.

(4) Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM IÜ) végrehajtja az MH Adat-
átviteli Transzporthálózat (MH ATR) és az MH Távbeszé-
lõ Hálózat Maléter Pál laktanyában lévõ központi kiszol-
gáló elemeinek és gerinchálózati elemeinek (optikai kábe-
lek) önálló, zavartalan mûködése, üzemeltetése és fenntar-
tása (szükség szerinti átköltöztetése) érdekében szükséges
ingatlanjogi feladatokat.

(5) A HM IÜ, a HM HIIF szakvéleménye alapján, hajtsa
végre a költözésben érintett szervezetek információbizton-
sági követelményekhez kötött munkahelyeinek kijelölé-
sét, és kialakítását.

II. Fejezet
A híradó, informatikai és információbiztonsági

szolgáltatások biztosításával kapcsolatos
felhasználói feladatok

II.1. Az egyes ütemekben biztosítandó
szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok

(1) Az átmeneti idõszakban a híradó és informatikai
szolgáltatások a szervezetek részére csak korlátozottan ke-
rülnek biztosításra. Ennek megfelelõen szervezetenként
(parancsnok és helyettesei, valamint részlegenként) mini-
málisan 1-1 szolgáltatás hozzáférési pont elérése kerül biz-
tosításra.

(2) Elsõ ütemben a mûködéshez minimálisan szükséges
híradó és informatikai szolgáltatások kerülnek biztosításra
a 2. számú melléklet III. fejezete szerinti mennyiségben és
elosztásban. A szolgáltatások hozzáférési pontjainak tele-
pítési helyét az MH ÖHP, MH TD és a felhasználó szerve-
zetek operatív módon egyeztessék.

(3) A II. ütemben biztosítandó szolgáltatások kialakítás
érdekében a felhasználó szervezetek küldjék meg szolgál-
tatás igényüket – helyiségenkénti bontásban – az MH Tá-
mogató Dandár részére 2010. június 30-ig.

(4) A végleges kialakításhoz, a III. ütemben biztosítan-
dó szolgáltatások kialakítása érdekében a felhasználó szer-
vezetek küldjék meg teljes szolgáltatás igényüket – helyi-
ségenkénti bontásban – az MH Támogató Dandár részére
2010. július 31-ig.

(5) A Maléter Pál laktanyából diszlokáló szervezetek
híradó és informatikai szolgáltatásokkal történõ ellátását
az MH Támogató Dandár, valamint a Bp. Téglavetõ utcai
objektum vonatkozásaiban z MH ÖHP hajtja végre, a szer-
vezetek részére korábban kiadott, illetve az ideiglenesen
kiutalásra kerülõ technikai eszközök felhasználásával.

(6) Az MH TD a felhasználó szervezeteket folyamato-
san tájékoztatja a szolgáltatásokban bekövetkezett válto-
zásokról, az új helyszínen elérhetõ és várható szolgáltatá-
sok körérõl, hozzáférési pontok számáról (helyérõl).

(7) A felhasználó szervezetek az általuk használt, és a
katonai üzemeltetõ (MH TD) által kiadott vezetékes távbe-
szélõkészülékeket (kivéve a Salgótarjáni objektumba köl-
tözõ felhasználókat) adják le az MH Támogató Dandár ré-
szére. Az új helyszínen az ellátási rendnek és a biztosítható
szolgáltatásoknak megfelelõen kerülnek a felhasználó
szervezetek részére a távbeszélõkészülék kiadásra.

(8) A diszlokáló szervezetek által üzemeltetett informá-
ciós célrendszerek (AMAR, KGIR, ADAMS, LogFASS,
NIAR stb.) kiszolgáló elemeinek és felhasználói munkaál-
lomásainak áttelepítéséhez az MH TD szakmai segítséget
nyújt. A felhasználó szervezetek adják meg ezen rendsze-
rek központi erõforrásigényét az MH TD részére (fizikai
biztonság, helyi alhálózat, MH Transzporthálózat stb.).

(9) A híradó és informatikai szolgáltatások létesítésével
kapcsolatos feladatok pontosítására, koordinálására szer-
vezetenként 1-1 fõ kapcsolattartó kerüljön kijelölésre. A
felhasználó szervezetek a koordinálásra kijelölt személy
elérhetõségét adják meg az MH TD részére.

II.2. Információbiztonsággal kapcsolatos feladatok

(1) Kezdeményezzék a használatban maradó (áthelye-
zendõ) minõsített elektronikus adatkezelõ eszközök áttele-
pítéséhez szükséges hatósági eljárásokat (minden érintett
szervezet biztonsági vezetõje).

(2) Adják le a használaton kívüli minõsített elektronikus
adatkezelõ eszközöket, és kezdeményezzék a szükséges
hatósági eljárásokat (minden érintett szervezet biztonsági
vezetõje).
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(3) Minõsített dokumentumok, adatok tárolására, illetve
azok elektronikus feldolgozására kizárólag a HM IÜ által
(a HM HIIF szakvéleménye alapján) kijelölt helyiség
használható.

(4) Kezdeményezzék a minõsített adat tárolására, illetve
elektronikus feldolgozására kijelölt helyszínek akkreditá-
cióját. A titokvédelmi szabályzatot, biztonsági szabályza-
tot, intézkedési tervet, üzemeltetési szabályzatot az új kö-
rülményeknek megfelelõen dolgozzák át (minden érintett
szerv biztonsági vezetõje).

(5) Az átmeneti idõszakban biztosított minõsített elekt-
ronikus feldolgozáshoz történõ hozzáférések érdekében a
biztonsági vezetõk igényeljék meg az ideiglenes hozzáfé-
rési jogosultságokat a szolgáltatás elérési pontot biztosító
szervezet biztonsági vezetõjétõl.

(6) Kezdeményezzék (kiürítést követõen) a megszûnõ
biztonsági területek mûködési engedélyének visszavoná-
sát vagy módosítását (minden érintett szervezet biztonsági
vezetõje).

(7) A biztonsági tárolókat az új helyszínekre át kell tele-
píteni. A tárolók kódjait alaphelyzetbe kell állítni, a hasz-
nálatban lévõ, a tartalék és a kódállító kulcsokat a tárolók-
kal együtt kell szállítani. (minden érintett szervezet bizton-
sági vezetõje).

(8) A Maléter Pál laktanyában visszamaradó mechani-
kai biztonsági berendezések, így különösen a biztonsági
ajtók és a nyitható ablakrácsok kódjait alaphelyzetbe kell
állítani, a használatban lévõ, a tartalék és a kódállító kul-
csokat a biztonsági vezetõk (biztonsági megbízottak, ti-
tokvédelmi felügyelõk) a létesítmény üzemeltetéséért fele-
lõs személynek jegyzéken adják át. (minden érintett szer-
vezet biztonsági vezetõje együttmûködve az MH TD-vel).

(9) A visszamaradó elektronikus biztonsági berendezé-
sek kódjait alaphelyzetbe kell állítani, a kódokat és az üze-
meltetési dokumentációt, különösen az üzemeltetési utasí-
tását és a mûszaki leírást, a létesítmény üzemeltetéséért fe-
lelõs személynek jegyzéken adják át. (minden érintett szer-
vezet biztonsági vezetõje együttmûködve az MH TD-vel)

(10) A beléptetõ rendszer vezérlõgépét és a vendégkár-
tya kiadó számítógépet a beléptetõ-rendszer felügyeleti
központba be kell szállítani.

(11) A fényképes jelszámos belépési engedélyek és a
személyhez nem kötött proximity kártyák nyilvántartását
pontosítani kell, szükség esetén az átjelentéseket végre
kell hajtani. Proximity kártyát és belépési engedélyt az ob-

jektumban visszahagyni tilos. (minden érintett szervezet
biztonsági vezetõje).

(12) A kártyaolvasókat és a beléptetõ rendszerek vezér-
lõegységeit le kell szerelni és a HM Infrastrukturális Ügy-
nökség raktárába be kell szállítani.

(13) A videó megfigyelõ rendszer által rögzített adato-
kat, amennyiben azok folyamatban lévõ ügy kivizsgálásá-
hoz nem szükségesek, törölni kell. A videó megfigyelõ
rendszer központját le kell szerelni és a HM Infrastrukturá-
lis Ügynökség raktárába be kell szállítani.

(14) Amennyiben megállapodás másként nem rendelke-
zik, a videókamerákat le kell szerelni, és a HM Infrastruk-
turális Ügynökség raktárába be kell szállítani.

(15) Az õrzésvédelmi rendszereken tárolt adatokat tö-
rölni kell.

(16) A fel nem sorolt biztonságtechnikai eszközöket a
létesítmény üzemeltetéséért felelõs személynek jegyzéken
át kell adni. (minden érintett szervezet biztonsági vezetõje
együttmûködve az MH TD-vel).

(17) Az új helyszíneken kialakítandó nyilvántartókat és
kezelõpontokat (ügyviteli helyiség) riasztórendszerrel és
biztonsági tárolóval kell ellátni.

II.3. Ügyviteli tevékenységgel
kapcsolatos feladatok

(1) Az ügyviteli szervek átköltöztetését a katonai szer-
vek önállóan szervezzék meg.

(2) Az ügyintézõk nyílt irataikat a belsõ leírás és a sze-
mélyi karton alapján ellenõrizzék le, az ellenõrzés tényét
és eredményét a belsõ leírásukban rögzítsék, majd az irata-
ikat a költözési ütemtervnek megfelelõen szállítsák át az új
szolgálati helyükre. Az átszállítás kizárólag szolgálati jár-
mûvel történhet.

(3) A (2) pontban rögzített önellenõrzést és annak doku-
mentálását a minõsített adathordozók tekintetében is végre
kell hajtani, ezt követõen az ügyintézõk minõsített iratai-
kat a személyi karton sorrendjében, le nem zárt csomagban
továbbításra adják le az ügyviteli szervnek. Az átadás-át-
vételt a személyi karton 3 példányos másolatán dokumen-
tálni kell. Egy példány az átadó ügyintézõnél, egy példány
az átvevõ ügyviteli szervnél marad, egy példány a csomag-
ba kerül. Az átköltözést követõen a minõsített iratok ügy-
intézõ részére történõ átadásának dokumentálása is ezen
okmányon történjen.
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III. Fejezet
Felhasználó szervezetek részére biztosítandó szolgáltatások helyszínenkénti bontásban

III.1. Az I. ütemben biztosítandó szolgáltatások helyszínenkénti bontásban

S.sz. Helyszín Szervezet (létszám) Szolgáltatás
Hozzáférési pont,

szolgáltatás
mennyisége*

Idõszükséglet
(T+nap)** Megjegyzés

1.
HM-I

„C” épület

HM SZEF (51 fõ)

MH KIAK (12 fõ)

Megbízásos (7 fõ)

MK KBH (2–8 fõ)

Vezetékes telefon 50-5-1-2

15

Fax 10-2-0-1

EDR – Igényelhetõ (5 db)

Mobil – Igényelhetõ

Internet 1-1-0-0

Intranet 8-2-0-0

KGIR 10-0-0-0

NS WAN – Utalva HM-I

Nyilvántartó és irattár HM IÜ bevonásával

2. Téglavetõ út
MH GAVIK

(46 fõ)

Vezetékes telefon 40

30

Fax 4

EDR – Igényelhetõ (5 db)

Mobil –

Internet 5

Intranet 10

KGIR 8

Nyilvántartó és
irattár 15 HM IÜ bevonásával

3.
HM-II

Objektum
MH GAVIK

(6 fõ)

Vezetékes telefon 6

2

Fax 1

Internet 1

Intranet 6

Célrendszer
Az igények
és a hálózati lehetõségek
függvényében

NS WAN – Utalva HM-II

4.
Timót utca
nõtlenszálló

KKK
(46 fõ)

Vezetékes telefon 0

15

Folyosónként
1db mellék van

Fax 1
Folyosói készülék
cseréjével,
párhuzamosításával

EDR – 5 Igényelhetõ (15 db)

Mobil – 0

Internet – 30 Igényelhetõ (mobil)
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S.sz. Helyszín Szervezet (létszám) Szolgáltatás
Hozzáférési pont,

szolgáltatás
mennyisége*

Idõszükséglet
(T+nap)** Megjegyzés

5. Salgótarjáni út

MH TD vezetõ
szervek (158 fõ)

CKELMK (80 fõ)

KKK
(80 fõ)

KPÜ pénzügyi ref
(20 fõ)

Vezetékes telefon 158-60-60-20

30

A KKK részére
MÁV vonalak biztosítása.Fax 5-3-3-1

EDR – Igényelhetõ (5 db)

Mobil –

Internet 16-2-6-0 A KKK-nál meglévõ fix IP
címû internet kapcsolat
áthelyezése szükséges

Intranet 158-5-6-0

KGIR 5-1-6-20

NS WAN 1-0-0-0
Információbiztonsági
feltételek meglétével

Nemzeti szigorúan
titk fax

1-0-0-0
Információbiztonsági
feltételek meglétével

NATO Titkos
(és Nemzeti
Bizalmas) hang
és fax

2-0-0-0

Információbiztonsági
feltételek meglétével

Célrendszer
ADAMS/OKKER
/NAVSTAR 0-0-1-0

külön munkahely
az ADAMS rendszer,
valamint külön intranet
hálózat kialakítása
az OKKER program részére

Nyilvántartó és irattár 15 HM IÜ bevonásával

6. Petõfi laktanya

MH TD nem
vezetõ szervek

(307 fõ)

MH LEK
Tábornoki

szabóság és cipész
(7 fõ)

Vezetékes telefon febr.50

15

Helyszíni felmérés
eredményeként változhatFax 01.máj

EDR –
Igényelhetõ (5 db)

Mobil –

Internet 10-0 Helyszíni felmérés
eredményeként változhatIntranet 90-0

KGIR Felmérés alatt Utalva helyben
* T = 2010. június 15.
** A hozzáférési pont, szolgáltatás mennyisége oszlopban a kötõjellel elválasztott számok az objektumba költözõ szervezetek részére biztosítható szolgál-

tatások mennyiséget jelölik szervezetenként.

III.2. A II. ütemben biztosítandó szolgáltatások

(1) A felhasználó szervezetek részére az igényelhetõ szolgáltatások biztosítása.
(2) A helyszíni bejárások eredményei, valamint a fenntartási szerzõdés keretében végrehajtható feladatok függvényé-

ben a szolgáltatások kiterjesztése.
(3) Az MH KKK Timót utcai objektumába a II. ütemben a felmérés függvényében 2–5 vezetékes telefon kiadható.
(4) További minõsített adattároló és feldolgozó helyek kialakítása.

III.3. A III. ütemben biztosítandó szolgáltatások

(1) A felhasználó szervezetek által megküldött, az MH Támogató Dandár által összeállított javaslatok alapján, vala-
mint a HM HIIF hadmûveleti követelményei alapján a közbeszerzési eljárások lefolytatásával a felhasználó szervezetek
eredeti szolgáltatásokkal történõ ellátása kerül végrehajtásra.
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3. számú melléklet a 48/2010. (HK 10.) HM KÁT–HM HVKF együttes intézkedéshez

Átcsoportosítási terv az érintett szervezetek átköltöztetésének végrehajtására
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4. számú melléklet

a 48/2010. (HK 10.) HM KÁT–HVKF intézkedéshez

Az egészségügyi szakfeladatok végrehajtása

1. A Maléter Pál Laktanya átadásával kapcsolatos fel-
adatokban érintett szervezetek parancsnoki és személyi ál-
lománya fordítson kiemelt figyelmet a feladatok végrehaj-
tása során a balesetek megelõzésére, a közegészség-
ügyi-járványvédelmi rendszabályok betartására.

2. A nyári rendkívüli idõjárásból adódó fokozott hõter-
helésnek kitett személyek egészségének megóvása érde-
kében a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járvány-
ügyi Szolgálata (a továbbiakban: MH KJSZ) által kiadott
567/2009. számú intézkedésben, illetve az aktuálisan el-
rendelt hõségriadóban foglaltak szerint kell eljárni:

a) szolgálati feladat- és munkavégzésnél a fizikai terhe-
lésnek kitett személyi állomány részére 20 perc munka-
végzés után 20 perc pihenõidõt kell biztosítani, a pihenõ-
idõk nem összevonhatóak;

b) szabadban végzett fizikai munkavégzés esetén
amennyiben fokozott balesetveszélyt nem jelent, elrendel-
hetõ a ruházat könnyítése, direkt napsugárzásban végzett
munka esetén sapka viselése kötelezõ;

c) az õr-járõr és más fizikailag megterhelõ szolgálatot
adó személyi állomány váltását a lehetõségek szerint na-
gyobb gyakorisággal kell végezni;

d) gondoskodni kell a megfelelõ só- és folyadék-után-
pótlásról, védõitalokat kell biztosítani 14–16 ºC hõmér-
sékletû vezetékes ivóvíz, ásványvíz, vagy szódavíz formá-
jában.

3. Az MH KJSZ az érintett katonai szervezetek vezetõ-
ivel egyeztetve, a kijelölt ideiglenes és végleges objektu-
mokban ellenõrizze a személyi állomány számára biztosí-
tott élelmezési-, elhelyezési-, környezet-egészségügyi és
munkahigiénés körülményeket.

4. Az MH HEK Preventív Igazgatóság Közegészség-
ügyi Intézete a használaton kívüli objektumok igénybevé-
tele elõtt, végezze el a HM Infrastrukturális Ügynökség
szakemberei által levett vízmintákból a kémiai és bakte-
riológiai vizsgálatokat.

5. A negatív vízminta eredmény megérkezéséig a há-
lózatból történõ vízfogyasztást megtiltom. Az eredmény
megérkezéséig a vízvételi helyeknél jól láthatóan ki kell
tenni a „Nem ivóvíz” figyelmeztetõ jelzést.

6. Az MH Támogató Dandár egészségügyi szolgálata
gondoskodjon az átdiszlokálás alatti folyamatos egész-
ségügyi ellátásról, az átköltözés befejezéséig a laktanyá-
ban tartsa fenn az elsõ szaksegély szintû ellátás feltételeit.

7. Az MH Támogató Dandár vezetõ orvosa az egészség-
ügyi és a hozzájuk tartozó adatok kezelésérõl és védelmé-

rõl szóló 1997. évi XLVII. Törvény 30 §-ban meghatáro-
zottak alapján az ügyviteli szabályok betartásával szervez-
ze meg az érintett katonai szervezetek személyi állománya
egészségügyi ellátása során vezetett okmányok átadá-
sát a katonai szervezetek számára kijelölt ideiglenes vagy
végleges katonai objektumba történõ átcsoportosításnak
megfelelõ utaltsági rend szerinti orvosi rendelõ részére.

8. Az MH TD vezetõ orvosa szükség esetén tegye meg
az ellátási-utaltság rend módosítására vonatkozó javas-
latát.

9. Az MH Támogató Dandár vezetõ orvosa saját hatás-
körében intézkedjen:

a) a megszûnõ orvosi rendelõ egészségügyi anya-
gi-technikai eszközei felhasználásával töltse fel az aláren-
delt egészségügyi szolgálatok „B” és „M” készleteit a
norma szintjéig.

b) az átcsoportosítás után a feleslegessé vált anyagok
központi készletbe vonására igényeiket az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban
MH HEK) parancsnoka részére terjesszék fel.

c) a feleslegessé vált egészségügyi szaktechnikai és
szakanyag készleteket elõzetesen egyeztetett idõpontban
központi készletbe az MH HEK Tünde utcai telephelyére
kell beszállítani. A leadást 14 nappal megelõzõen küldjék
meg a számviteli tablókat (készlet, tárgyi eszköz), vala-
mint csatolják a tárgyi eszközök egyedi azonosító lapját.

10. Az átcsoportosításra, illetve a leadásra kerülõ egész-
ségügyi szakanyagok és technikai eszközök leltározását
hajtsák végre. Az esetlegesen felmerülõ hiányokról a kár-
eljárást a helyszínen folytassák le. A káreljárás okmányait
(leírási tanúsítványokat, kártérítési határozatokat, jegyzõ-
könyveket) a szolgálati út betartásával küldjék meg az MH
HEK parancsnoka részére.

11. A központi tárintézetbe bevonásra kerülõ egészség-
ügyi készleteket (kompletteket) a teljességi jegyzékek
alapján készítsék elõ a leadásra.

12. A kábítószereket sorozatszám szerint, tételesen
számolják le. A feleslegessé vált készletet azt követõen, a
leltározási dokumentációval együtt adják le az MH HEK
részére. Amennyiben a leltározás során hiányt tapasztal-
nak, arról haladéktalanul tegyenek jelentést a vonatkozó
utasítások szerint!

13. Egészségügyi szakanyagok és technikai eszközök
mozgatását csak mozgásbizonylatok alapján eszközöl-
hetik

14. Az MH Támogató Dandár vezetõ orvosa a Maléter
Pál Laktanya átadásával kapcsolatos egészségügyi szak-
feladatok végrehajtására készítsen egészségügyi biztosí-
tási tervet, melyet 2010. június 15-ig az MH HEK pa-
rancsnok részére terjesszen fel jóváhagyás céljából.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

50/2010. (HK 10.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a személyi biztonsági tanúsítvány
és a felhasználói engedély kiadásával

és visszavonásával kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség Támogató
Dandárra (a továbbiakban: MH TD) terjed ki.

2. A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdése értelmé-
ben a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû
adathoz – a Tv-ben meghatározott kivételekkel – kizárólag
személyi biztonsági tanúsítvánnyal és titoktartási nyilat-
kozattal rendelkezõ jogosult felhasználó, a felhasználói
engedélyben meghatározott rendelkezési jogosultságok-
kal férhet hozzá.

3. A Tv. 10. § (3) bekezdése alapján a nemzeti, valamint
a külföldi

a) „Szigorúan Titkos!” minõsítési szintû adat felhaszná-
lásához „C”,

b) „Titkos!” minõsítési szintû adat felhasználásához „B”,
c) „Bizalmas!” minõsítési szintû adat felhasználásához „A”

típusú nemzetbiztonsági kérdõív alapján végrehajtott el-
lenõrzést követõen kiadott kockázatmentes szakvélemény
megléte szükséges.

4. A Tv. 17. §-a alapján a nemzeti személyi biztonsági
tanúsítványt a HM titokvédelmi felügyelõje, a NATO,
NYEU, EU személyi biztonsági tanúsítványt a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet adja ki.

5. A HM szervezeti egységének vezetõje a személyi biz-
tonsági tanúsítvány kiadását az 1. melléklet szerinti kére-
lem elõterjesztésével kezdeményezi. A kérelmet a HM ti-
tokvédelmi felügyelõjéhez kell benyújtani. A NATO,
NYEU, EU minõsített adat megismeréséhez – a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített
adat kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (2)–(4) bekezdése sze-
rint a Nemzetbiztonsági Felügyelet honlapján közzétett –
adatlapot kell kitölteni, és azt a kérelemhez csatolni kell.

6. A személyi biztonsági tanúsítvány kiadásáról a HM
titokvédelmi felügyelõje értesíti a felhasználói engedély
kiadására jogosult vezetõt, aki az értesítés alapján kiadja a

felhasználó részére a 2. melléklet szerinti felhasználói en-
gedélyt.

7. A HM-ben felhasználói engedély kiadására a Magyar
Honvédség Titokvédelmi Szabályzata 186–189. pontjában
meghatározott minõsítõk jogosultak. A felhasználói enge-
dély kiadása során figyelembe kell venni a felhasználó
munkaköri leírásában meghatározott feladat- és hatáskört,
valamint a Tv. 2. § (2) bekezdése szerinti „szükséges isme-
ret elvét”. Egyazon felhasználói engedélyben nemzeti és
külföldi minõsített adat felhasználására is adható felhatal-
mazás, ha a személyi biztonsági tanúsítványok rendelke-
zésre állnak, és a rendelkezési jogosultságok a nemzeti és
külföldi minõsített adat felhasználása során azonosak.

8. „Korlátozott terjesztésû!” minõsített adathoz történõ
hozzáféréshez nemzetbiztonsági ellenõrzés végrehajtása és
személyi biztonsági tanúsítvány kiadása nem szükséges.

9. A felhasználói engedély kiadására jogosult vezetõ a
felhasználói engedélyt 2 eredeti példányban készíti el, és
nyilvántartásba vétel céljából az MH TD HM Objektumok
Ügyviteli Osztály (a továbbiakban: Ügyviteli Osztály) ré-
szére megküldi.

10. A felhasználói engedély 1. számú eredeti példányát
az Ügyviteli Osztály kijelölt ügyintézõje, a 2. számú ere-
deti példányát a felhasználói engedély kiadására jogosult
vezetõ vagy az általa kijelölt személy tárolja.

11. A felhasználói engedély kiadását követõen a fel-
használó köteles részt venni az Ügyviteli Osztály által
szervezett képzésen, és a képzést követõen a 3. melléklet

szerinti titoktartási nyilatkozatot aláírni.

12. A felhasználói engedély 1. számú eredeti példányát
és a titoktartási nyilatkozatot a személyi biztonsági tanú-
sítvánnyal együtt kell tárolni és kezelni (a továbbiakban
együtt: személyi biztonsági okmányok nyilvántartása).

13. Az Ügyviteli Osztály vezetõje
a) felelõs a személyi biztonsági okmányok nyilvántartá-

sáért,
b) felelõs a kiszolgálást végzõ ügyviteli szervezeti egy-

ségek tájékoztatásáért,
c) gondoskodik a felhasználói engedéllyel rendelkezõ

ügyintézõkrõl történõ nyilvántartás vezetésérõl,
d) a kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény

meglététével kapcsolatban egyeztet a HM személyügyi
szervével, valamint

e) elõkészíti a HM titokvédelmi felügyelõje kiadmányo-
zási hatáskörébe tartozó nemzeti személyi biztonsági tanú-
sítványok tervezeteit.

14. A felhasználói engedélyt a felhasználói engedély ki-
adására jogosult vezetõ – a Kr. 15. § (2) bekezdés szerinti
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feltételek fennállása esetén – az általa tárolt 2. számú ere-
deti példány záradékolásával vonja vissza. A záradékolás-
nak tartalmaznia kell a visszavonás idõpontját, indokát, a
felhasználói engedély kiadására jogosult vezetõ aláírását.
A felhasználói engedély kiadására jogosult vezetõ a zára-
dékolt felhasználási engedélyt haladéktalanul megküldi a
HM titokvédelmi felügyelõjének.

15. Új felhasználói engedély kiadása esetén a 9–11.
pont szerint kell eljárni.

16. A NATO, NYEU, EU minõsített adat megismerésé-
vel járó rendezvényre történõ utazáshoz a személyi bizton-
sági tanúsítványról szóló igazolást a Kr. 13. §-a alapján a
Nemzeti Biztonsági Felügyelet adja ki. A tanúsítvány ki-
adását a rendezvényen résztvevõ személy vezetõje leg-
alább 8 munkanappal a rendezvény idõpontját megelõzõen
kezdeményezi a HM titokvédelmi felügyelõjénél. A
kérelemhez csatolni kell a Kr. 11. § (2) bekezdés szerinti
adatlapot.

17. A személyi biztonsági tanúsítvány érvényességi ide-
jének lejártakor illetve visszavonásakor a felhasználótól az
ügyviteli szerv a minõsített adatokat haladéktalanul köte-
les visszavenni.

18. Ha a felhasználó a Magyar Honvédségnél NATO,
NYEU, EU minõsített adatokhoz érvényes személyi biz-
tonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, annak érvényességi
idején belül új személyi biztonsági tanúsítványt igényelni
nem lehet. Áthelyezés esetén a személyi biztonsági tanú-
sítványt az áthelyezés szerinti szolgálati hely biztonsági
vezetõje részére kell megküldeni.

19. Ha a felhasználó a NATO, NYEU vagy EU minõsí-
tett adatokhoz érvényes személyi biztonsági tanúsít-
vánnyal rendelkezik, annak megújításakor olyan szintû
nemzetbiztonsági ellenõrzést kell kezdeményezni, hogy
részére a nemzeti személyi biztonsági tanúsítvány is kiad-
ható legyen. A NATO, NYEU, EU személyi biztonsági ta-
núsítvány megújításakor az 5. pont szerint kell eljárni és a
nemzeti személyi biztonsági tanúsítvány kiadását is
kezdeményezni kell.

20. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 3. napon lép
hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
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1. melléklet az 50/2010. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE . számú példány „Faxon továbbítandó!”
Nyt. szám:

Címzett
Helyben

Tárgy: minõsített adat felhasználása

Megszólítás

A (szervezeti egység megnevezése) állományába tartozó alábbi személy részére munkaköre ellátásához minõsített
adatok megismerése is szükséges, ezért kérem részére a személyi biztonsági tanúsítvány kiadását. Nevezett a megfelelõ
szintû kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenõrzéssel rendelkezik.

Név, rendfokozat:

Születési név:

Születési hely:

Születési idõ: .................. év .......................................... hónap ........ nap

Szervezet megnevezése:

Beosztás megnevezése:

A megismerni kívánt adatfajta legmagasabb minõsítési szintje (X-szel jelölve):

NEMZETI NATO EU NYEU

� KORLÁTOZOTT
TERJESZTÉSÛ

� KORLÁTOZOTT
TERJESZTÉSÛ

� KORLÁTOZOTT
TERJESZTÉSÛ

� KORLÁTOZOTT
TERJESZTÉSÛ

� BIZALMAS � BIZALMAS � BIZALMAS � BIZALMAS

� TITKOS � TITKOS � TITKOS � TITKOS

� SZIGORÚAN
TITKOS

� SZIGORÚAN
TITKOS

� SZIGORÚAN
TITKOS �

� SZIGORÚAN
TITKOS

� ATOMAL �

Csatolva: Adatlap (szükség szerint)

Dátum

Aláírás

Záradék

� Igénylését külön indokolni kell!
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2. melléklet az 50/2010. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez

. számú példány

…………………………………………………
szerv megnevezése

Nyt. szám:

FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY

Név: .......................................................................... (születési név: .......................................................................
szül. hely és idõ: ...................................................................................) részére a ..............................................................
........................... (szerv megnevezése) ........................................................... (szervezeti egység megnevezése) feladat-
és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény (további-
akban: Mavtv.) 3. § 8. pontja, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelé-
sének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti felhasználói engedélyt kiadom

– *a munkaköre ellátásához szükséges
– *meghatározott idõszakra: 20.... év .......... hó ... napjától 20.... év .......... hó ... napjáig
– *speciális ................................... megbízásának hatálya alá tartozó
– *eseti szakértésre vonatkozó
– *konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés): ....................
…………………………………………………………………...............……………… minõsítési szintig keletkezett

minõsített adatokra.
A felhasználói engedély alapján a felhasználásra jogosult a fent megjelölt minõsítési szintig keletkezett minõsített

adatok vonatkozásában a Mavtv. 18. § (2) bekezdésben meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az
alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult:

x a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történõ ügyintézés, feldolgozás,
x b) minõsített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység,
x c) minõsített adat birtokban tartása,
x d) minõsítési jelölés megismétlése, illetve a megismétlés megtiltása,
x e) minõsített adat másolása, sokszorosítása,
x f) minõsített adat fordítása,
x g) kivonat készítése,
x h) szerven belüli átadás,
x i) szerven kívülre továbbítás, szállítás,
x j) megsemmisítés,
x k) felhasználói engedély kiadása.

A felhasználói engedély visszavonásig érvényes.

Budapest, 20... .......................................

...........................................................................................
a felhasználói engedély kiadására jogosult vezetõ aláírása

* A megfelelõ részt alá kell húzni és szükség szerint ki kell tölteni!
x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a felhasználásra jogosult nem kap meg, el kell hagyni!

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Kapja: 1. számú pld: HM titokvédelmi felügyelõje

2. számú pld: Felhasználói engedélyt kiadó vezetõ
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3. melléklet az 50/2010. (HK 10.) HM KÁT intézkedéshez

. számú példány

…………………………………………………
szerv megnevezése

Nyt. szám:

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

1. Alulírott ....................................................................... tudomásul veszem, hogy ……………...................................
által ......... év ......................... hó ....... nap aláírt ....................................... nyilvántartási számú felhasználói engedély
birtokában a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény (továbbiakban: Mavtv.), továbbá a Nemzeti Biz-
tonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet
(továbbiakban: R.), illetve a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elõírások hatálya alá tartozom.

2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a …………………………... számú felhasználói engedélyben megjelölt minõsí-
tett adatok vonatkozásában a minõsítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel.

3. A Mavtv.-ben, az R.-ben, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elõírásokat alkalmazás szinten meg-
ismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minõsített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem
hozzáférhetõvé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról kioktatásban részesültem.

4. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minõsített adattal való visszaélést, valamint a minõsített adat biztonsá-
gának megsértését bünteti.

Budapest, 20... .......................................

..................................................................
aláírás

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Kapja: 1. számú pld: Felhasználó

2. számú pld: HM titokvédelmi felügyelõje

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1201



HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

218/2010. (HK 10.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a NATO Reagáló Erõk 2012. váltásban részt vevõ
erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Magyar Honvédség kijelölt állományának a
NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatra, és a Magyar Köz-
társaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra – a
NATO Reagáló Erõk 2012. váltásban résztvevõ erõk kije-
lölésérõl és felkészítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HM
HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó, illetve a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) azon katonai szer-
vezeteire, amelyek a NATO Reagáló Erõk (a továbbiak-
ban: NRF) 2012. váltásban résztvevõ állomány kijelölésé-
ben és felkészítésében érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH NRF 2012. az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) jogi személyiségû
szervezeti egysége. A szervezeti egység állománytáblával
és felszerelési jegyzékkel létrehozott önálló század jogál-
lású ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költ-
ségvetési létszámkeretébõl vezényléssel kell feltölteni.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Ma-
gyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 2012. Rövidített
megnevezése: MH NRF 2012.

4. Az MH NRF 2012. váltása készenléti feladatait 2012.
január 1-jétõl 2013. január 1-jéig hajtja végre. Mûveleti al-
kalmazására közjogi döntést követõen külön HM HVKF
intézkedés szerint kerül sor.

5. Az MH ÖHP parancsnoka a megalakításra, ideiglenes
befogadásra, valamint pénzügyi és számviteli, illetve lo-
gisztikai ellátásra kijelölt katonai szervezet megjelölésé-
vel, kezdeményezi a HM Tervezési és Koordinációs Fõ-
osztály felé a HM határozat kiadását az MH NRF 2012.

megalakítására. Mûveleti alkalmazás esetén az MH ÖHP
kezdeményezi a létrehozásról szóló HM határozat szükség
szerinti módosítását.

Az MH NRF 2012. szervezete

6. Az MH NRF 2012. létszáma legfeljebb 130 fõ, össze-
tétele:

a) egy különleges mûveleti csoport (12 fõ)
b) 3 fõ különleges mûveleti törzstiszt;
c) egy CIMIC (civil katonai együttmûködés) csoport

(10 fõ);
d) egy Vegyi-, Biológiai-, Radiológiai- és Nukleáris

Összhaderõnemi Értékelõ Csoport (5 fõ);
e) egy víztisztító szakasz (42 fõ);
f) a nemzeti támogató elem (45 fõ);
g) tartalék (13 fõ) amellyel bármely fent felsorolt elem

szükség esetén megerõsíthetõ az MH ÖHP parancsnok en-
gedélye alapján.

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH ÖHP az elkészített állománytáblát és – a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökséggel (a továbbiakban:
HM FLÜ) történt egyeztetést követõen – a felszerelési
jegyzéket a HM Haderõtervezési Fõosztály útján 2011. áp-
rilis 1-jéig, a Mûveleti Utasítást a HM Hadmûveleti és Ki-
képzési Fõosztály (a továbbiakban HM HKF) útján 2011.
június 30-ig jóváhagyásra felterjeszti a HM HVKF-nek.

8. Az MH ÖHP az állománytáblát, és a felszerelési jegy-
zéket jóváhagyás után – 5 munkanapon belül – megküldi a
HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Fõosztály
(a továbbiakban: HM VTVF), a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség, a HM Infrastrukturális Ügynökség
(a továbbiakban: HM IÜ), a HM FLÜ és az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH HEK) részére az erõforrásterv összeállítása érdekében.

9. A HM HKF fõosztályvezetõje 2011. október 1-jéig
intézkedést készít az MH NRF 2012. készenléti idõinek
meghatározására és a kijelölt állomány készenléti szolgá-
latba vezénylésére.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

10. A HM HKF fõosztályvezetõje intézkedik az MH
NRF 2012. kiképzési követelményeirõl, nemzeti felkészí-
tését lezáró ellenõrzésrõl.

11. A HM HKF az MH ÖHP-vel együttmûködve terve-
zi, koordinálja és biztosítja a részvételt külföldi kiképzési
rendezvényeken és gyakorlatokon.
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12. Az MH ÖHP kapcsolatot tart az NRF 2012. parancs-
nokságával (JFC Brunssum), részt vesz a szakmai egyezte-
téseken, konferenciákon. A nemzetközi parancsnokságok
igénye szerint megadja az MH NRF 2012-re vonatkozó
adatokat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi
és pénzügyi feladatok

13. Az MH ÖHP a hadfelszerelést alapvetõen saját
készleteinek felhasználásával tervezi és szervezi. A meg-
lévõ készletbõl nem biztosítható hadfelszerelésre illetve
szolgáltatásokra vonatkozó igényét a vonatkozó jogszabá-
lyokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben
meghatározottak figyelembevételével megküldi a HM FLÜ
és a HM IÜ részére.

14. Az állományilletékes parancsnokok kezdeményezik
a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzését.

15. Az MH ÖHP a szállító kapacitás és a szállítási fel-
adathoz kapcsolódó engedélyek beszerzési igényeit a szál-
lítási feladat megkezdése elõtt legalább 60 nappal megkül-
di a HM FLÜ részére.

16. Az MH ÖHP és az MH HEK – az általa összeállított
– feladat erõforrás-, költségszükségleti igénytervét A fel-
adat erõforrás és költségtervének elkészítéséhez a HM IÜ
az infrastrukturális, az MH HEK az MH ÖHP igénye alap-
ján összeállított egészségügyi, a HM KPÜ a pénzügyi jel-
legû kiadási igényeit 2011. március 30-ig megküldi a HM
VTVF részére.

17. Az MH ÖHP felterjesztett igénye alapján a HM FLÜ
intézkedik a nemzetközi szállítások végrehajtásához szük-
séges diplomáciai engedélyek beszerzésének kérelmezé-
sére, az engedélyek biztosítására, a katonai repülõtereken
ideiglenes határnyitás kérelmezésére és az ezzel kapcsola-
tos pénzügyi elszámolások végzésére, a határátlépéssel és
ideiglenes határnyitással, a kiszállítandó anyagok vámel-
járásával kapcsolatos feladatok, és az ezekhez kapcsolódó
hatósági, adó- és vámigazgatási, valamint engedélyezési
eljárások tervezésére, szervezésére valamint a NATO menet-
parancsok biztosítására.

18. Az MH ÖHP intézkedik a személyi állomány szol-
gálati útlevéllel történõ ellátására.

19. Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Köz-
pont (a továbbiakban: MH KIAK) – az MH ÖHP felter-
jesztett igénye alapján – biztosítja, mindazon személyi do-
kumentumokat (személyi igazoló jegy, szolgálati igazol-
vány, Hadifogoly Igazolvány), amelyekkel a kihelyezet-
teknek rendelkezniük kell.

20. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az MH NRF 2012. állományának alkalmassági
vizsgálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészség-
ügyi felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanya-
gokkal történõ ellátását. Az MH HEK az alkalmasság
megállapítását követõen – a kiutazáshoz szükséges okmá-

nyok kiállítása céljából – haladéktalanul megküldi az állo-
mány vércsoport szerológiai leleteit az MH KIAK részére.

21. Az alkalmazási területre az ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet illetve a nemzetközi szervezet által javasolt
immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az er-
rõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK biz-
tosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel ren-
delkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

Záró rendelkezések

22. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

23. Az MH ÖHP parancsnoka 2011. december 05-ig je-
lent a HM HVKF-nek a készenlét elérésérõl.

24. Ez az intézkedés 2013. január 31-én hatályát veszti.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

33/2010. (HK 10.) HM HVKFH
i n t é z k e d é s e

egységes NATO Elõírások alkalmazásba vételének
elrendelésérõl

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

STANAG 3712 CFR (EDITION 7) – AIRCRAFT
RESCUE AND FIRE-FIGHTING (ARFF) SERVICES
IDENTIFICATION CATEGORIES

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság, El-

lenõrzési Osztály
Alkalmazásba vétel idõpontja: 2010. július 1.
Végrehajtás módja: Az egységesítési egyezmény kiadása

teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven.
A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-

mentumot. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosítá-
sokat is, a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ ko-
rábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

Orosz Zoltán vezérõrnagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

6/2010. (HK 10.) HM HKF
i n t é z k e d é s e

„A felderítõ támogatás elvei és gyakorlata”
címû fõnökségi kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ szabályozó tevékenységének rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás, a szolgálati könyvek és
fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasítás elõírásaira, a felderítõ
támogatás egységes szabályozása érdekében – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
szervezeteire és állományára.

2. „A felderítõ támogatás elvei és gyakorlata” címû do-
kumentumot, mint a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõ-
osztály kiadványát ezen intézkedés mellékleteként ki-
adom.

3. A kiadványt hatálybalépését követõen, a felderítés
tervezése, szervezése és végrehajtása, valamint a személyi
állomány kiképzése és felkészítése során alkalmazni kell.

4. A parancsnokok, a törzsek, különös tekintettel a fel-
derítõ szakállományra ,a kiadvány tartalmát a rájuk vonat-
kozó mértékben ismerjék.

5. Az intézkedés a megjelenésekor, a fõnökségi kiadvány
pedig a kiadásakor lép hatályba.

6. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Juhász István vezérõrnagy s. k.,
HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

7/2010. (HK 10.) HM HKF
i n t é z k e d é s e

a „Képfelderítés eredményeinek minõsítése”
címû fõnökségi kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) 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 7194 (NATO Imagery Interpretability Rating Scale
– NIIRS) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
szervezeteire és állományára.

2. A „Képfelderítés eredményeinek minõsítése” címû
dokumentumot, mint a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõ-
osztály kiadványát ezen intézkedés mellékleteként ki-
adom.

3. Jelen intézkedésemmel bevezetem a STANAG 7194
– NATO IMAGERY INTERPRETABILITY RATING
SCALE (Képfelderítés eredményeinek minõsítése) címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

4. A kiadványt, hatálybalépését követõen, a légi fényké-
pek elõállításával foglalkozó személyi állomány kiképzé-
se, felkészítése és vizsgáztatása során alkalmazni kell.

5. A parancsnokok, a törzsek, a kiadvány tartalmát a rá-
juk vonatkozó mértékben ismerjék.

6. Az intézkedés a megjelenésekor, a fõnökségi kiadvány
pedig a kiadásakor lép hatályba.

7. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Juhász István vezérõrnagy s. k.,
HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

8/2010. (HK 10.) HM HKF
i n t é z k e d é s e

NATO STANAG 2191 – AJP 2.1 Intelligence
Procedures hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ szabályozó tevékenységének rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás, a szolgálati könyvek és
fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006
(HK 18.) HM utasítás elõírásaira, a felderítõ támogatás
egységes szabályozása érdekében – az alábbi

intézkedést

adom ki:
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1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
szervezeteire és állományára.

2. A „A felderítõ támogatás elvei és gyakorlata” címû
dokumentum Magyar Honvédségnél történõ bevezetésé-
vel egyidejûleg a HM HVKFh 10/2005 (HK 20) intézke-
désével ratifikált STANAG 2191 – AJP 2.1 INTELLI-
GENCE PROCEDURES (Felderítõ eljárások) doktrínát.

3. Az intézkedés a megjelenésekor lép hatályba.

Juhász István vezérõrnagy s. k.,
HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

191/2010. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 2367 CBRN 6. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2367 CBRN (6. kiadás) okmány végrehajtására
az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezér-
kar fõnök helyettesének 3/2004. (HK 5.) HVKFH közle-
ményében fenntartás nélkül elfogadott és a Honvédelmi
Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
66/2009. (HK 1/2010.) HM HVKFH intézkedésében ha-
tályba léptetett STANAG 2367 CBRN (EDITION 6)
– NATO GLOSSARY OF CBRN TERMS AND DEFI-
NITIONS – AAP-21(B) címen kiadott NATO egységesí-
tési egyezményt.

3. Az „ABV VÉDELMI TERMINOLÓGIA ÉS DE-
FINÍCIÓK – AAP-21 (B)” címû kiadványt jelen intézke-
dés mellékleteként kiadom.

4. A kiadvány tartalmát és elõírásait az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei a
rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és alkalmazzák.

5. Ez az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány pe-
dig kiadásakor lép hatályba és visszavonásig hatályos.

6. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Kovács József vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

Szerzõdés megnevezése/Típusa A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve, azonosítója* A szerzõdés értéke** A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatályba-lépésének

dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma***

Megrendelés
Írószer és egyéb irodaszer
kiemelt termékek beszerzése

HM FLÜ/ÁBP
ÁPISZ-BUDAPIÉRT Rt.
(10244043-2-42)

6 781,22 E Ft 2010. 02. 26. 2010. 02. 26. 2010. 03. 31.

Megrendelés
Írószer és egyéb irodaszer
kiemelt termékek beszerzése

HM FLÜ/ ÁBP
ÁPISZ-BUDAPIÉRT Rt.
(10244043-2-42)

10 197,98 E Ft 2010. 02. 26. 2010. 02. 26. 2010. 03. 31.

Megrendelés Személygépjármû vásárlás
HM FLÜ/Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft.
(10845709-2-44)

7 992,72 E Ft 2010. 04. 07. 2010. 04. 07. 2010. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Számítástechnikai segédanyagok
szállítása

HM FLÜ/ Bravogroup
Rendszerház Kft.
(11809360-2-42)

6 444 01 E Ft 2010. 03. 11. 2010. 03. 11. 2010. 03. 31.

Szállítási szerzõdés
Számítástechnikai segédanyagok
szállítása

HM FLÜ/ KVINT-R
(10329102-2-42)

8 621,92 E Ft 2010. 02. 23. 2010. 02. 23. 2010. 03. 31.

Szállítási szerzõdés Hálózati eszközök beszerzése
HM FLÜ/ TELVICE
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (13339076-2-41)

5 543,72 E Ft 2010. 03. 11. 2010. 03. 11. 2010. 04. 30.

Szállítási szerzõdés

Védett Vezetési Irányítási
Rendszer (VVIR) kialakítása
és informatikai szolgáltatásainak
bevezetése (Symc-Backup)

HM FLÜ/ Nádor Rendszerház
Kft. (10507326-2-42)

23 811,90 E Ft 2010. 03. 09. 2010. 03. 09. 2010. 04. 08.

Szállítási szerzõdés Konténerek beszerzése
HM FLÜ/ AFV Kft..
(11153119-2-09)

12 780,00 E Ft 2010. 03. 17. 2010. 03. 17. 2010. 04. 30.

Szállítási szerzõdés

MH alakulatai és külszolgálatai
részére különféle
gyógyszerkészítmények
beszerzése (2009)

HM FLÜ/Hungarofarma Rt.
(1087533-2-44)

112 566,66 E Ft 2010. 03. 16. 2010. 03. 16. 2010. 05. 30.
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Szerzõdés megnevezése/Típusa A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve, azonosítója* A szerzõdés értéke** A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatályba-lépésének

dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma***

Szállítási szerzõdés

Számítástechnikai kellék,
segédanyagok és alkatrészek
beszerzése (újratöltött
festékpatronok)

HM FLÜ/ ManOpen
Irodatechnikai Kft
(12672293-2-13)

6 262,12 E Ft 2010. 03. 24. 2010. 03. 24. 2010. 04. 23.

Szállítási szerzõdés Hálózati eszközök beszerzése
HM FLÜ/BSSM
Magyarország Kft.
(12893904-2-13)

11 741,73 E Ft 2010. 03. 25. 2010. 03. 25. 2010. 04. 30.

Szállítási szerzõdés Számítógépek beszerzése
HM FLÜ/ FEFO Computer
Kft. (10854343-2-44)

17 931,29 E Ft 2010. 03. 11. 2010. 03. 11. 2010. 04. 11.

Szállítási szerzõdés
Személygépjármû
alkatrészbeszerzés

HM FLÜ/ BALÉDER Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.(11148782-2-09)

14 208,00 E Ft 2010. 02. 11. 2010. 02. 11. 2010. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Iskolakezdési utalványok
beszerzése

HM FLÜ/ Accor Services
Magyarország Kft.
(10884979-2-42)

400 000,00 E Ft 2010. 03. 31. 2010. 03. 31. 2010. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Étkezési utalványok beszerzése
HM FLÜ/ Le Chéque
Déjeuner Kft.
(12195213-2-42)

3 325 000,00 E Ft 2010. 03. 24. 2010. 03. 24. 2010. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
HM KGIR rendszerfelügyeleti
eszközök központ hálózati
elemek fejlesztése, bõvítése

HM FLÜ/ NETvisor Zrt.
(12682515-2-43)

11 585,22 E Ft 2010. 03. 30. 2010. 03. 30. 2010. 04. 30.

Szállítási szerzõdés
Fogászati fogyóanyag
beszerzése

HM FLÜ/Dent-East Kft.
(10255328-2-43)

23 999,75 E Ft 2010. 04. 12. 2010. 04. 12. 2010. 05. 12.

Szállítási szerzõdés
Honvédelmi miniszter által
adományozott Békefenntartásért
Szolgálati Jel beszerzése

HM FLÜ/Miticzky Gábor
iparmûvész (14492846-2-42)

6 375,00 E Ft 2010. 04. 08. 2010. 04. 08. 2010. 04. 15.

Szállítási szerzõdés

A honvédelmi miniszter által
adományozott kitüntetésekhez
tõrtokok, mappák, borítók
beszerzése

HM FLÜ/ Tokkészítõ
Kft.(12568035-2-41)

6 340,00 E Ft 2010. 04. 08. 2010. 04. 08. 2010. 06. 08.

Szállítási szerzõdés Konferencia rendszer beszerzése
HM FLÜ/ Digiton Kft.
(14492846-2-42)

6 872,94 E Ft 2010. 05. 14. 2010. 05. 14. 2010. 06. 15.

Szolgáltatási szerzõdés
Mûholdas telefon távközlési
szolgáltatások (2010-2012)

HM FLÜ/ Hungaro DigiTel
Távközlési Kft.
(10531389-2-13)

60 000,00 E Ft 2010. 02. 22. 2010. 02. 22. 2010. 12. 31.

Szolgáltatási szerzõdés
Missziók polgári képességének
megteremtése 2010-2011

HM FLÜ/ Magyar Telekom
Rt. (10773381-2-44)

237 176,00 E Ft 2010. 02. 24. 2010. 02. 24. 2010. 12. 31.
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Szerzõdés megnevezése/Típusa A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve, azonosítója* A szerzõdés értéke** A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatályba-lépésének

dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma***

Szolgáltatási szerzõdés
Nagyteljesítményû számítógép-
és tárolórendszerek, hálózati
eszközök beszerzése

HM FLÜ/ KFKI
Rendszerintegrációs Zrt.
(10407240-2-43)

86 236,77 E Ft 2010. 03. 23. 2010. 03. 23. 2010. 03. 31.

Vállalkozási szerzõdés
Üzemanyag töltõállomások
KÜFR, JET-A1tartálypark,
KÜZAR karbantartás 2010-2012

HM FLÜ/ Petrol Kft
(10383083-2-41)

666 184,50 E Ft 2010. 03. 05. 2010. 03. 05. 2010. 12. 31.

Vállalkozási szerzõdés
Hordómosó és fagyálló
regeneráló karbantartás

HM FLÜ/ VIDRA
Környezetgazdálkodási Kft.
(11504656-2-16)

12 566,70 E Ft 2010. 02. 24. 2010. 02. 24. 2010. 12. 31.

Vállalkozási szerzõdés
Az MH-nál üzemelõ
mikrohullámú hálózat további
fejlesztése

HM FLÜ/ Totaltel
Távközléstechnika Kft.
(10577989-2-43)

31 420,76 E Ft 2010. 04. 06. 2010. 04. 06. 2010. 11. 30.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzék szám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

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
Szolnok MH 86. Helikopter
Bázis területén 6 db épület
karbahelyezési munkái.

KLIMA-VILL Zrt.
14811494-2-41

12 520 2010. 04. 20. 2010. 04. 20. 2010. 06. 21.

Kivitelezési

MH LEK 8. KÁR Kalocsa,
Foktõi úti objektum telephely
õrzéséhez szükséges
karbahelyezési munkái.

MD ÉPÍTÕ Kft.
13370767-2-03

5 985 2010. 05. 11. 2010. 05. 11. 2010. 06. 20.

Kivitelezési

Székesfehérvár Alba Regia
Laktanyában, valamint a
Bregyó-köz irodaépületében az
MH ÖHP 2010. évi
átalakításával kapcsolatosan
felmerülõ igények kivitelezési
munkái.

FESTÉP Kft. 12125667-2-43 14 600 2010. 05. 26. 2010. 05. 26. 2010. 06. 30.
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A szerzõdés megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve, azonosítója* A szerzõdés értéke** A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma***

Kivitelezési

Budapest, MH 1. Honvéd
Tûzszerész és Hadihajós
Zászlóalj, MH Hadikikötõ
területén meglévõ közvilágítás
felújítási munkái
fõvállalkozásban.

MESTERFOK Kft.
13500036-2-43

6 000 2010. 06. 01. 2010. 06. 01. 2010. 06. 30.

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

Magyar Honvédség
Pápa Bázisrepülõtér

A szerzõdés megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve, azonosítója A szerzõdés értéke (E Ft) A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
keretszerzõdés

Üdítõ- ásványvíz 2010. évi
beszállítása

TI-TI Üzletház, Pápa
54178081-2-39 6500 2009. 12. 10. 2010. 01. 01. 2010. 12. 13.

Szállítási
keretszerzõdés

Zöldség gyümölcs 2010. évi
beszállítása

Stielth Norbert ev., Pápa
74783993-2-39 5250 2010. 04. 22. 2010. 04. 22. 2010. 12. 31.

Szállítási
keretszerzõdés

Tej és tejtermékek 2010. évi
beszállítása

Kemenesi Tej Kft.,
Celdömölk 13913490-2-43 7950 2009. 12. 15. 2010. 01. 01. 2010. 12. 31.

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

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

Szállítási I. osztályú reklám és
propagandaanyagok szállítása Orna Gift Kft. 13690711-241 8 millió 2009. 06. 18. 2009. 06. 18. 2010. 12. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozási Központjának tájékoztatója
szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bakró Norbert fõhadnagy H 032333

2. Dr. Lakatos András Szilárd ezredes H 034191

3. Fazekas Tímea fõtörzsõrmester H 034467

4. Konecsni György õrnagy H 016292

5. Martin László fõtörzsõrmester H 033316

6. Nagy Andrea Éva õrnagy H 037601

7. Viserálek Sándor ezredes H 033905

8. Vukics Ferenc százados H 016850

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Fehér Gábor szakaszvezetõ S 028505

2. Gudmann Sándor szakaszvezetõ S 025263

3. Ill János szakaszvezetõ S 033630

4. Jordanits Sándor õrmester S 027033

5. Sarus István szakaszvezetõ S 016776

6. Somogyi József szakaszvezetõ S 028181

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Böszörményi László százados N 021175

2. Dobozi János fõtörzsõrmester N 025292

3. Dr. Lugosi József ezredes N 018763

4. Dr. Pálfi Zoltán alezredes N 012248

5. Dr. Szûcs Barna mk. ezredes N 026425

6. Gáspár Tibor István zászlós N 013204

7. Kardos István õrnagy N 027084

8. Palkó József fõtörzsõrmester N 014626

9. Szintai András alezredes N 013860

10. Zábrák Sándor fõhadnagy N 016009

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Pálla Dénesné – K 010282

2. Tóth Árpád – K 011655
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A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

5/2010. (VI. 10.) HM HVKFH
közleménye

egységes NATO-elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2010. május 13-i ülésén kialakított javaslata alapján a kö-
vetkezõ NATO dokumentumokra vonatkozó magyar elfo-
gadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 1455 MAROPS (EDITION 4) – ALLIED
MARITIME INTERDICTION OPERATIONS – ATP-71

– Elfogadásra került bevezetés nélkül.
– Megjegyzés: A Magyar Honvédség nem rendelkezik

haditengerészeti erõkkel.

II. STANAG 1459 MAROPS (EDITION 2) – ALLIED
JOINT MARITIME OPERATIONS – AJP-3.1

– Elfogadásra került bevezetés nélkül.
– Megjegyzés: A Magyar Honvédség nem rendelkezik

haditengerészeti erõkkel.

III. STANAG 2180 AJOD (EDITION 2) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
NON-ARTICLE 5 CRISIS RESPONSE OPERATIONS –
AJP-3.4(A)

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

detés napja (DOP), a szárazföldi haderõnél és a légierõnél
egyaránt.

IV. STANAG 2185 AST (EDITION 3) (RATIFICATION
DRAFT 1) – NATO ASSET TRACKING INFORMAT-
ION EXCHANGE REQUIREMENTS AND SYSTEMS
ARCHITECTURE

– Elfogadásra került bevezetés nélkül.
– Megjegyzés: A Magyar Honvédség jelenleg nem ren-

delkezik a STANAG bevezetéséhez szükséges erõforrá-
sokkal.

V. STANAG 2406 CSS (EDITION 6) – LAND FORCES
LOGISTIC DOCTRINE – ALP-4.2(A)

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. július

hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2406 CSS (EDITION
6) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos,
a Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljá-
rásairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26.
pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Logisztikai Mûveleti Fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2010. július 1.
– Végrehajtás módja: Az ALP-4.2(A) dokumentum ki-

adása teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven.

VI. STANAG 2437 AJOD (EDITION 7) (RATIFICATION
DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE – AJP-01 (D)

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

detést követõ 3 hónap múlva (DOP+3m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

VII. STANAG 2456 CSS (EDITION 3) – MOVEMENTS
AND TRANSPORT DOCUMENTS AND GLOSSARY OF
TERMS AND DEFINITIONS – AMovP-3(B)

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. decem-

ber hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egy-
aránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2456 CSS (EDITION 3)
dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárá-
sairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26.
pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Logisztikai Mûveleti Fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2010. december 1.
– Végrehajtás módja: Az AMovP-3(B) dokumentum ki-

adása teljes terjedelemben, magyar nyelven.

VIII. STANAG 2545 EP (EDITION 1) – NATO GLOS-
SARY ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. július

hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 2545 EP (EDITION 1)

dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárá-
sairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
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HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26. pont-
jában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az al-
kalmazásba vételét az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: Honvédelmi Minisztérium Infrastruktu-
rális Ügynökség

– Témakezelõ: Honvédelmi Minisztérium Infrastruktu-
rális Ügynökség, Környezetvédelmi Osztály

– Bevezetés idõpontja: 2010. július 1.
– Végrehajtás módja: A STANAG 2545 EP (EDITION 1)

dokumentum kiadása teljes terjedelemben, eredeti angol
nyelven.

IX. STANAG 3474 AMD (EDITION 5) (RATIFICATION
DRAFT 1) – TEMPORARY FLYING RESTRICTIONS
DUE TO EXOGENOUS FACTORS AFFECTING AIRC-
REW EFFICIENCY

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

detést követõ 6 hónap múlva (DOP+6m), a légierõnél.

X. STANAG 6009 (EDITION 2) – NATO EMMITTER
DATA BASE (NEDB)

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. július

hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 6009 (EDITION 2)

dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárá-
sairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26.
pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti
és Kiképzési Fõosztály

– Témakezelõ: Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti
és Kiképzési Fõosztály, Felderítõ Osztály

– Bevezetés idõpontja: 2010. július 1.
– Végrehajtás módja: A STANAG 6009 (EDITION 2)

dokumentum kiadása teljes terjedelemben, eredeti angol
nyelven.

Egyidejûleg, a HKF/121-5/2009/htf. nyilvántartási szá-
mon kiadott, „A NATO MÛVELETI JELLEGÛ STA-
NAG-ek TÉMAFELELÕS ÉS TÉMAKEZELÕ JEGYZÉ-
KE” címû dokumentumot módosítom, a STANAG 2406
CSS, valamint a STANAG 2456 CSS számú egységesítési
egyezmények témakezelõjének a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság Logisztikai Mûveleti Fõ-
nökséget, a STANAG 2545 EP számú egységesítési
egyezmény témakezelõjének a Honvédelmi Minisztérium
Infrastrukturális Ügynökség Környezetvédelmi Osztályt,
a STANAG 6009 számú egységesítési egyezmény téma-
kezelõjének a Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály, Felderítõ Osztályt jelölöm ki.

Budapest, 2010. május 26.

Hazuga Károly s. k.,
altábornagy

a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettese
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható 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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 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. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható 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 a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint 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 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: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató

HU ISSN 1218–0378

10.1947 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható 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. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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