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Határozatok

209/2010. (VII. 30.)
KE határozat

Mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszûnésérõl
és nyugállományba helyezésérõl 1260

210/2010. (VII. 30.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszûnésérõl és
nyugállományba helyezésérõl 1260

9/2010. (VII. 28.)
HM határozat

Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítá-
sáról 1260

121/2006. (HK 23.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Támogató Dandár alapításáról (egysé-
ges szerkezet) 1261

73/2007. (HK 11.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ költség-
vetési szerv alapításáról (egységes szerkezet) 1262

63/2003. (HK 16.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lé-
lektani Mûveleti Központ költségvetési szerv alapításáról
(egységes szerkezet) 1263

10/2010. (VII. 28.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi Informá-
ciós Központ alapító okiratának módosításáról 1264

39/2007. (HK 4.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Görgey Artúr vegyivédelmi Informá-
ciós Központ költségvetési szerv alapításáról (egységes szer-
kezet) 1264

11/2010. (VIII. 2.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) köz-
ponti költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról 1266

89/2007. (HK 12.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) köz-
ponti költségvetési szerv alapításáról (egységes szerkezet) 1266

Miniszteri utasítások

74/2010. (VII. 22.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek egyes adómentességi igényekkel
kapcsolatos feladatairól 1269
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75/2010. (VII. 28.)
HM utasítás

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet végrehajtásával összefüggésben egyes
katonai szervezetek kijelölésérõl 1278

76/2010. (VII. 28.)
HM utasítás

A köztisztviselõk cafetériajuttatásáról szóló 3/2010. (I. 8.)
HM utasítás módosításáról 1278

77/2010. (VIII. 6.)
HM utasítás

A 2010. évi tavaszi-nyári árvízvédelmi feladatban részt vevõ
katonai tanintézeti hallgatók központi jutalmazásáról 1279

Államtitkári intézkedések

55/2010. (HK 12.)
HM KÁT intézkedés

A STANAG 4135 3. kiadás alkalmazásáról 1279

56/2010. (HK 12.)
HM KÁT intézkedés

A STANAG 3105 6. kiadás alkalmazásáról 1280

57/2010. (HK 12.)
HM KÁT intézkedés

A STANAG 3258 6. kiadás alkalmazásáról 1280

58/2010. (HK 12.)
HM KÁT intézkedés

A STANAG 3871 4. kiadás alkalmazásáról 1281

59/2010. (HK 12.)
HM KÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában
szolgálatot teljesítõk élelmezési ellátásáról 1281

60/2010. (HK 12.)
HM KÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

Az iraki hallgatók számára végrehajtásra kerülõ Rögtönzött
Robbanó Eszközök Elleni Tevékenység tanfolyam elõkészí-
tésérõl és végrehajtásáról 1282

61/2010. (HK 12.)
HM KÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Infor-
matikai Század megalakításával kapcsolatos feladatokról 1284

62/2010. (HK 12.)
HM KÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A 2010. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat el-
látásáról 1284

63/2010. (HK 12.)
HM KÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató meg-
szervezésérõl és végrehajtásáról szóló 36/2010. (HK 9.)
HM KF–HM HVKF együttes intézkedés módosításáról 1284

HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

246/2010. (HK 12.)
HM HVKF intézkedés

Az „Egységes Lövészeti szakutasítás (a gyalogsági-, a harc-
jármû-, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támogató sza-
kasz aknavetõ és páncéltörõ fegyverekhez)” címû kiadvány
kidolgozásáról 1285

250/2010. (HK 12.)
HM HVKF intézkedés

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk
(ISAF) mûveleteiben részt vevõ MH Tartományi Újjáépítési
Csoportban (PRT) részt vevõ állomány váltásáról 1285

57/2010. (HK 12.)
HM HVKFH intézkedés

Egységes NATO Elõírások alkalmazásba vételének elrende-
lésérõl, valamint témafelelõs és témakezelõ módosításról 1285

Fõnöki rendelkezések

235/2010. (HK 12.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 3712 CFR 7. kiadás végrehajtásáról
1286
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52/2010. (HK 12.)
HM FLÜ intézkedés

„SZD-75 repülõgép távolságmérõ berendezés Mûszaki üze-
meltetési szakutasítása” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl 1286

435/2010. (HK 12.)
MH HEK intézkedés

A „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek egészségügyi vo-
natkozásairól (nukleáris) I. kötet” címû fõnökségi kiadvány
kiadásáról 1287

436/2010. (HK 12.)
MH HEK intézkedés

A „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek egészségügyi vo-
natkozásairól (biológiai) II. kötet” címû fõnökségi kiadvány
kiadásáról 1287

437/2010. (HK 12.)
MH HEK intézkedés

A „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek egészségügyi vo-
natkozásairól (vegyi) III. kötet” címû fõnökségi kiadvány ki-
adásáról 1288

Csapatparancsnoki rendelkezések

911/2010. (HK 12.)
MH 64. BSZJ LE PK
intézkedés

Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Szállító
zászlóalj köznapi és gyakorló csapatkarjelzésének rendszere-
sítésérõl 1288

115/2010. (HK 12.)
MH KMHP PK intézkedés

Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
csapatérméjének rendszeresítésérõl 1291

116/2010. (HK 12.)
MH KMHP PK intézkedés

Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl 1292

117/2010. (HK 12.)
MH KMHP PK intézkedés

Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
csapatjelvény rendszeresítésérõl 1293

185/2010. (HK 12.)
MH Lé. Jü. PK intézkedés

Az MH Légijármû Javítóüzem csapatjelvényének rendszere-
sítésérõl 1294

186/2010. (HK 12.)
MH Lé. Jü. PK intézkedés

Az MH Légijármû Javítóüzem csapatkarjelzésének rendsze-
resítésérõl 1295

225/2010. (HK 12.)
MH 54. Veszprém lte.e. PK
intézkedés

Az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred kötelékben lévõ
zászlóaljai, valamint kihelyezett alegységei köznapi és gya-
korló csapatkarjelzéseinek rendszeresítésérõl 1296

Szerzõdések

HM Infrastrukturális Ügynökség 1311

MH 25. Klapka György Lövészdandár 1311

MH Logisztikai Ellátó Központ 1311

MH Központi Kiképzõ Bázis 1312

MH Összhaderõnemi Parancsnokság 1312

MH Pápa Bázisrepülõtér 1312

Szervezeti hírek

HM FLÜ Tájékoztató a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesí-
tõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya uta-
zási költségátalányáról, valamint a szállítási normaösszegek-
rõl a 2010. évre 1313
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
209/2010. (VII. 30.) KE

h a t á r o z a t a
mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyának

megszûnésérõl és 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 dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy szolgálati
viszonyát 2010. július 31-én megszüntetem és õt 2010.
augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 16.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. július 19.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02536/2010.

A köztársasági elnök
210/2010. (VII. 30.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszûnésérõl és 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 Tarján István dandártábornok szolgálati viszonyát
2011. március 23-án megszüntetem és õt 2011. március
24-ei hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. július 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. július 23.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02361/2010.

A honvédelmi miniszter
9/2010. (VII. 28.) HM

h a t á r o z a t a
egyes költségvetési szervek alapító okiratának

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálko-
dásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren-
deletben, valamint a honvédelmi szervezetek mûködésé-
nek az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályai-
ról szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglal-
takra – egyes költségvetési szervek alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítom:

1. A Magyar Honvédség Támogató Dandár 121/2006.
(HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okirata 3. pontja
helyébe az alábbi 3. pont lép:

„3. A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI.,
Budaörsi út 49–53.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.”

2. A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
73/2007. (HK 11.) HM határozattal kiadott alapító okirata
3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:

„3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Sal-
gótarjáni út 18.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.”

3. A Magyar Honvédség Civil–katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központ 63/2003. (HK 16.) HM ha-
tározattal kiadott alapító okirata 3. pontja helyébe az aláb-
bi 3. pont lép:

„3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Sal-
gótarjáni út 18.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.”

4. A határozatban érintett költségvetési szervek pa-
rancsnokai ezen határozat hatálybalépését követõ 30 na-
pon belül módosítják Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tukat és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjesztik a jó-
váhagyásra illetékes vezetõ részére.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. A törzs-
könyvi nyilvántartásba bejelentendõ változások a törzskönyvi
nyilvántartásba történõ bejegyzéssel lépnek hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Magyar Honvédség
Támogató Dandár alapításáról szóló

121/2006. (HK 23.) HM határozat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

szövege

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §
(1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában,
a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), vala-
mint az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szer-
vezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedé-
sekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban fog-
laltakra – az alábbi

alapító okiratot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1945. január 16.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Támogató Dandár.

Rövidített megnevezése: MH TD

3. A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI.,
Budaörsi út 49–53.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, 2142 Nagy-
tarcsa, Széchenyi út 80.;

– MH Budapesti Helyõrségparancsnokság, 1118 Buda-
pest XI., Budaörsi út 49–53.;

– MH 32. Budapest Õr- és Díszezred, 1118 Budapest
XII., Budaörsi út 49-53.;

– MH Központi Zenekar, 1118 Budapest XI., Budaörsi
út 49–53.;

– MH Támogató Ezred, 1101 Budapest X., Zách utca 4.

5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alap-
ján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; ingat-
lanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek

fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány
ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási fel-
adatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingat-
lanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított
végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a HM Honvéd Vezérkar fõnök
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályok-
ban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint
belsõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei
között meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ hazai tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ feladatokban;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei ará-
nyának felsõ határa 2% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról

12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1261



szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt.
5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot az MH TD parancsnoka 2007. január
1-jét követõ 60 napon belül elkészíti és jóváhagyásra fel-
terjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.

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

A határozat szövege a törzskönyvi nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzéssel lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja: 2006. november 20.

A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
költségvetési szerv alapításáról szóló

73/2007. (HK 11.) határozat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

szövege

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a
honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglal-
takra – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 1997. szeptember 1-jei ha-
tállyal költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1957. november 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Katonai Közlekedési Központ.

Rövidített megnevezése: MH KKK

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Sal-
gótarjáni út 18.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH Katonai Szállítási Fõigazgatóság, 1134 Budapest
XIII., Lehel u. 33–35.

5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alap-
ján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; egyes
logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenn-
tartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartá-
sához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásá-
hoz szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtá-
sára kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya
az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állo-
mánytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltsé-
gébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályok-
ban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint
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belsõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei
között meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladat-rend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvíz esetén);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök

javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt.
5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti
felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot az MH Katonai Közlekedési Központ
parancsnoka ezen határozat hatályba lépését követõ 30 na-
pon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM
Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

17.* Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba, egy-
idejûleg a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Köz-
pont alapításáról szóló 129/1997. HM határozat, valamint
az azt módosító 11/2005. (HK 5.) HM határozat és 124/2006.
(HK 23.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege a törzskönyvi nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzéssel lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja: 2007. május 10.

A Magyar Honvédség
Civil–katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti

Központ költségvetési szerv alapításáról szóló
63/2003. (HK 16.) HM határozat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosí-
tott 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §, a Honvédel-
mi Minisztérium és a Magyar Honvédség költségvetése
tervezésének, gazdálkodásának, elõirányzat-felhasználá-
sának a sajátosságoknak megfelelõ szervezeti és eljárási
rendjére vonatkozó szabályairól szóló 90/1997. (V. 30.)
Korm. rendelet elõírásaira – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 2003. július 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség
Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ.

Rövidített megnevezése: MH CKELMK

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Sal-
gótarjáni út 18.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alap-
ján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; egyes
logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenn-
tartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartá-
sához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásá-
hoz szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtá-
sára kijelölt költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.
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7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

8. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltsé-
gébe tartozik.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályok-
ban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint
belsõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei
között meghatározott feladatok ellátása.

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladat-rend szerint:

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-
lás a béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége.

12. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei ará-
nyának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jog-
viszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt.
5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

16. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását a
parancsnok ezen határozat hatálybalépését követõ 60 na-
pon belül jóváhagyásra a felügyeleti szervhez felterjeszti.

A határozat szövege a törzskönyvi nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzéssel lép hatályba.*

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja: 2003. július 9.

A honvédelmi miniszter
10/2010. (VII. 28.) HM

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

Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálko-
dásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren-
deletben, valamint a honvédelmi szervezetek mûködésé-
nek az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályai-
ról szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglal-
takra – a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi
Információs Központ 81/2007. (HK 11.) HM határozattal,
43/2009. (VI. 5.) HM határozattal, 1/2010. (II. 10.) HM
határozattal és 5/2010. (V. 12.) HM határozattal módosí-
tott, 39/2007. (HK 4.) HM határozattal kiadott alapító ok-
iratát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. A költségvetési szerv székhelye: 1106 Budapest,

Jászberényi út 39–45.
Postacíme: 1581 Budapest Pf. 12.”

2. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti fel-
építését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot a parancsnok ezen határozat hatálybalé-
pését követõ 30 napon belül módosítja és azt szolgálati
úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõ-
nöke részére.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
A törzskönyvi nyilvántartásba bejelentendõ változások a
törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzéssel lépnek
hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Honvédség
Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

költségvetési szerv alapításáról szóló
39/2007. (HK 4.) HM határozat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az

1264 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 12. szám



államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûkö-
désének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ sza-
bályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

alapító okiratot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 1999. április 15-i hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1969. szeptember 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ.

Rövidített megnevezése: MH GAVIK

3. A költségvetési szerv székhelye: 1106 Budapest,
Jászberényi út 39–45.

Postacíme: 1581 Budapest Pf. 12.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH Vegyivédelmi Adatgyûjtõ Értékelõ és Tájékoztató
Fõközpont, 1106 Budapest X., Jászberényi út 39-45.

5. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alap-
ján közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; egyes
logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan
mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenn-
tartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartá-
sához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásá-
hoz szükséges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtá-
sára kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású szervezet. Állománya
az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állo-
mánytáblás szervezetek és szervek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;

b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltsé-
gébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabályok-
ban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint
belsõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei
között meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
721973 Mûszaki, tudományi, kísérleti fejlesztés;
854213 Felsõfokú végzettséget nem biztosító egyéb

képzés;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali

rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfo-
lyamokon.

13. A költségvetési szerv kisegítõ tevékenységei ará-
nyának felsõ határa 1% a költségvetési szerv kiadásaiban.

14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök

javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

15. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt.
5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.
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17. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti
felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot a Magyar Honvédség Görgey Artúr Ve-
gyivédelmi Információs Központ parancsnoka 2007. már-
cius 1-jét követõ 60 napon belül módosítja és azt szolgálati
úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõ-
nökhöz.

18.* Ez a határozat 2007. március 1-jén lép hatályba,
egyidejûleg az MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Informá-
ciós Központ alapításáról szóló 17/1999. (HK 11.) HM ha-
tározat és az azt módosító 58/2001. (HK 16.) HM határozat
és 30/2005. (HK 8.) HM határozat hatályát veszti.

A határozat szövege a törzskönyvi nyilvántartásba tör-
ténõ bejegyzéssel lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja: 2007. február 26.

A honvédelmi miniszter
11/2010. (VIII. 2.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium
Állami Egészségügyi Központ

(Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ)
központi költségvetési szerv alapító okiratának

módosításáról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény, valamint a költségvetési szer-
vek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény alapján, figyelemmel a honvédelmi szerveze-
tek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl el-
térõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rende-
letben foglaltakra, a Honvédelmi Minisztérium Állami
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vas-
út-egészségügyi Központ) központi költségvetési szerv-
nek a 118/2007. (HK 18.) HM határozattal, a 142/2007.
(HK 22.) HM határozattal, a 9/2009. (VI. 5.) HM határo-
zattal, az 56/2009. (VII. 1.) HM határozattal, valamint az
5/2010. (V. 12.) HM határozattal módosított, a 89/2007.

(HK 12.) HM határozattal kiadott alapító okiratát (a továb-
biakban: alapító határozat) a következõk szerint

módosítom:

1.Az alapító határozat 2. pontja helyébe a következõ
pont lép:

„2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédkórház
– Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasút-egészségügyi Központ).

Rövidített megnevezése: Honvédkórház.
Angol nyelvû megnevezése: Military Hospital – State

Health Centre (Military Hospital).”

2. Az alapító határozat 17. pontjában az „a HM ÁEK”
szövegrész helyébe az „a Honvédkórház” szöveg lép.

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A szervezeti és mûködési szabályzatot a fõigazgató ezen
határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül módosít-
ja, és jóváhagyás céljából felterjeszti a honvédelmi minisz-
ter részére.

4. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép ha-
tályba. A törzskönyvi nyilvántartásba bejelentendõ válto-
zások a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzéssel
lépnek hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

Az Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ)

központi költségvetési szerv alapításáról szóló
89/2007. (HK 12.) HM határozat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. § (1) bekezdése,
illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 10. §-a alap-
ján, figyelemmel a honvédelmi szervek mûködésének az
államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szó-
ló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben, valamint az ál-
lamháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti át-
alakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl
szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban, továbbá
– a 2044/2007. (III. 13.) Korm. határozattal módosított –
a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létreho-
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zásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban, illet-
ve az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdeké-
ben szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007.
(III. 31.) Korm. határozatban foglaltakra – a következõ
alapító okiratot adom ki:

1. A honvédelmi miniszter felügyelete alatt 2007. július
1-jei hatállyal központi költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédkórház –
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasút-egészségügyi Központ).

Rövidített megnevezése: Honvédkórház.
Angol nyelvû megnevezése: Military Hospital – State

Health Centre (Military Hospital).

3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII.,
Róbert Károly krt. 44.

Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.
Telephelyei:
1062 Budapest VI., Podmaniczky u. 109–111.;
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A;
2621 Verõce (postacíme: 2621 Verõce, Pf. 20);
8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
8381 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A;
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.

4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Buda-

pest VII., Városligeti fasor 9–13.;
– Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Verõcei

Betegotthon, 2621 Verõce, Pf. 20;
– MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet,

8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
– MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Inté-

zet, 8230 Balatonfüred, Szabadság út 1.;
– MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet (a külön

jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével),
1062 Budapest VI., Podmaniczky utca 109–111.;

– Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban megha-
tározott tevékenység kivételével), 1121 Budapest XII.,
Szanatórium utca 2/A;

– Országos Gyógyintézeti Központ, 1135 Budapest
XIII., Szabolcs utca 33–35.;

– MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (fekvõbeteg-ellátó és egyes járóbeteg-ellátó elemei-
nek jogutódlással történõ átvételével), 1134 Budapest
XIII., Róbert Károly körút 44.

A költségvetési szerv kizárólag az elõdintézmények
fekvõbeteg-ellátó és egyes járóbeteg-ellátó elemeinek át-
vételébõl adódó jogok és kötelezettségek tekintetében jog-
utódja az elõdintézményeknek.

5. A költségvetési szerv a tevékenységének jellege alap-
ján közintézet, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói sze-
rint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

Ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, -fejlesztési, az épüle-
tek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állo-
mány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási
feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására
kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 861000 Fekvõ-
beteg-ellátás szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet, személyi állománya a
HM-tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH
létszámát nem terheli, az MH középirányító szerveinél
szolgálatot teljesítõkkel azonos elbírálás alá esik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító (felügyeleti) szerve: a Honvédelmi Miniszté-

rium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter felügyelete alatt végzi.

10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

11.1. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jo-
gosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény, a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egész-
ségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény, az egyes központosított egészségügyi
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl,
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében
fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007.
(VI. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint az igényjogosul-
tak és jogosultak egészségügyi ellátása.

11.2. A költségvetési szerv honvédelem és rendvédelem
egészségügyi területén ellátandó speciális állami feladata:

a) részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, terü-
leti és légtérintegritása védelmében, valamint a szövetségi
rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szük-
séges katona-egészségügyi képességek kialakításában és
fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltétel-
rendszer biztosításában;

b) részvétel az egészségügy területén a társadalombizto-
sítással összefüggõ és a katona-egészségügyre vonatkozó
tevékenység végrehajtásában;

c) az MH nemzetközi kötelezettségeibõl adódó egész-
ségügyi feladatok végzésében való részvétel;
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d) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása;
e) részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint

az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírá-
lásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálat-
képtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevé-
kenység (FÜV) végzésében a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), vala-
mint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a to-
vábbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó személyek esetében
az MH HEK-kel együttmûködve.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

12.1. Fekvõbeteg-ellátás keretében
861001 Fekvõbetegek aktív ellátása;
861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása;
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás;
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással;
861005 Bentlakásos hospice-ellátás.

12.2. Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás keretében
a) 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás:
86221 Járóbeteg-szakellátás;
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása;
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása;
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása;
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûveseke-

zelés);
86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavat-

kozás);
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavat-

kozás);
86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás;
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás;
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás;
86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
b) 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás:
862303 Fogorvosi szakellátás.

12.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében
8690 Egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, szakértõi te-

vékenység, tanácsadás;
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogsza-

bályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi
szakértõi tevékenység;

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezé-
sének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ
szakértõi tevékenység;

86903 Egészségügyi kiegészítõ szolgáltatások;
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyá-

szat;

869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, orvosi rendelvényre történõ ha-

lottszállítás;
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egész-

ségügyi ellátás;
86904 Betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás;
869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járvány-

ügyi ellátás;
869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi

ellátás;
86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi

feladatok;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár-egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi fel-

ügyelet, ellenõrzés, tanácsadás;

12.4. A tudományos kutatás és fejlesztés területén
7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fej-

lesztés;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;

12.5. Az oktatás területén
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás;
853135 Szakiskolai felnõttoktatás;
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali

rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolya-
mokon;

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szak-
mai elméleti felnõttoktatás;

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfo-
lyamokon;

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szak-
mai gyakorlati felnõttoktatás;

8542 Felsõfokú oktatás;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés;

12.6. Egyéb
712101 Mérõeszközök hitelesítése;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
477300 Gyógyszer-kiskereskedelem;

12.7. Honvédelem területén
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
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842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység
(kivéve ár- és belvízvédelem);

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás.

13.1. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelemért felelõs miniszter pályá-

zat útján, határozott idõre (5 évre) nevezi ki és menti fel.
13.2. A munkáltatói jogok a fõigazgatót illetik meg, me-

lyeknek gyakorlása meghatározott körben a költségvetési
szerv szervezeti és mûködési szabályzatában megosztható.

13.3. A fõigazgatót a költségvetési szerv feladatainak
ellátásában

– a katonai fõigazgató-helyettes;
– a stratégiai és tudományos fejlesztési fõigazgató-he-

lyettes;
– a rehabilitációs fõigazgató-helyettes;
– az orvos igazgató;
– az ápolási igazgató;
– az intézeti fõgyógyszerész;
– a gazdasági igazgató

támogatja.

14.1. A költségvetési szervnél a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tarto-
zó közalkalmazottak állnak jogviszonyban, illetve a Hjt.

hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák telje-
sítenek szolgálatot.

14.2. A katonai és közalkalmazotti státusban egyaránt
betölthetõ magasabb vezetõi, vezetõi megbízásokkal kap-
csolatos pályázatokat a honvédelemért felelõs miniszter
írja ki. A magasabb vezetõi, vezetõi feladatok ellátásával
pályázatot elnyert személyt a honvédelemért felelõs mi-
niszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást.

15. A költségvetési szerv kisegítõ és vállalkozási tevé-
kenységei arányának felsõ határa 20% a költségvetési
szerv kiadásaiban.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Kt.
5. §-a alapján a Magyar Államkincstár végzi.

17. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. Az SZMSZ-t a Honvédkórház fõigazgatója készíti
el, és az alapító okirat hatálybelépését követõ 60 napon be-
lül jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

18. Ez a határozat 2007. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
74/2010. (VII. 22.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek egyes adómentességi

igényekkel kapcsolatos feladatairól

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), valamint a Honvédelmi Minisztéri-
um Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségre (a továbbiak-
ban: HM KPÜ) terjed ki.

(2) Ezen utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni a Ma-
gyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó
külföldi fegyveres erõket, valamint az azzal egy tekintet

alá esõ szövetséges parancsnokságokat és azok személyi ál-
lományát megilletõ adómentességi igényekkel kapcsolatos
eljárásokban.

(3) Nem tartozik ezen utasítás hatálya alá
a) a külföldi fegyveres erõk, valamint azzal egy tekintet

alá esõ szövetséges parancsnokság részére a HM által ki-
számlázott üzemanyag, olaj és kenõanyag tekintetében
biztosított közvetlen jövedéki adómentességre vonatkozó
eljárás, valamint

b) a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekinte-
tében biztosított adómentességi eljárás.

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában
1. Amerikai Egyesült Államok személyi állománya: az

Omnibus Megállapodás 3. cikk (2) bekezdése alapján
meghatározott személyi kör,

2. külföldi fegyveres erõ: a NATO és PfP SOFA-ban ré-
szes tagállamoknak a Magyar Köztársaság területén tar-
tózkodó, vagy átvonuló fegyveres ereje,



3. külföldi fegyveres erõ személyi állománya: a külföldi
fegyveres erõk a Magyar Köztársaság területén tartózkodó,
vagy átvonuló személyi állománya,

4. NATO SOFA: az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihir-
detett, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegy-
veres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ
csatlakozásról, a Megállapodás,

5. nemzeti igazolás: az Amerikai Egyesült Államok
fegyveres erejének Magyar Köztársaság területén szolgá-
latot teljesítõ személyi állományát az Omnibus Megálla-
podás szerint személyes célú beszerzései után megilletõ
adómentesség esetén, a fegyveres erõ személyi állományá-
ba tartozás tényének igazolására felhatalmazott személy
részére, az érintett fegyveres erõ illetékes hatósága által ki-
bocsátott hivatalos, írásban rögzített okirat,

6. megbízólevél: az érintett külföldi fegyveres erõ, vala-
mint az azzal egy tekintet alá esõ szövetséges parancsnok-
ság állományába tartozó személy részére, a küldõ államá-
nak illetékes hatósága vagy a szövetséges parancsnokság
által kibocsátott hivatalos okirat, ami felhatalmazza saját
hadereje, illetve szervezetének a Magyarország területén
történõ hivatalos célú beszerzéseinek igazolására,

7. mentességi igazolás: az egyes, az általános forgalmi
adót és a jövedéki adót érintõ kiváltságok, kedvezmények
és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló
11/2010. (III. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM ren-
delet) 2. §-a alapján kiállított okirat,

8. Omnibus Megállapodás: az 1997. évi XLIX. tör-
vénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és
az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Álla-
mok Fegyveres Erõinek a Magyar Köztársaság területén
történõ tevékenységérõl szóló Megállapodás,

9. Párizsi Jegyzõkönyv: az 1999. évi CXVI. törvénnyel
kihirdetett, az Észak-atlanti Szerzõdés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizs-
ban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzõkönyv,

10. PfP SOFA: az 1995. évi CII. törvénnyel kihirdetett,
az Észak-atlanti Szerzõdés részes államai és a „Békepart-
nerség” más részt vevõ államai közötti, fegyveres erõik
jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítõ
Jegyzõkönyve,

11. személyes célú beszerzés: az Omnibus Megállapo-
dás 5.2. pontja alapján az Amerikai Egyesült Államok sze-
mélyi állományának beszerzései,

12. szövetséges parancsnokság: a Párizsi Jegyzõkönyv I.
cikk b) és c) pontja szerint meghatározott parancsnokságok.

2. Általános eljárási szabályok

3. §

(1) A mentességi igazolás kiadása érdekében
a) a megbízólevelet a NATO és PfP SOFA-ban részes

államok fegyveres erõitõl katonadiplomáciai úton a Hon-
védelmi Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM NEF), a szövetséges pa-

rancsnokságtól a Honvédelmi Minisztérium Védelempoli-
tikai Fõosztály (a továbbiakban: HM VPF),

b) a nemzeti igazolást az Amerikai Egyesült Államok
fegyveres erejétõl a HM NEF katonai diplomáciai úton
kéri be.

(2) Ha a megbízólevél, vagy nemzeti igazolás a Ma-
gyarországon szolgálati céllal tartózkodó fegyveres erõ
meghatározott egységére vagy személyi állományára vo-
natkozik, a fegyveres erõ ezen kívül esõ egysége, valamint
személyi állománya tekintetében a megbízólevelet, nemzeti
igazolást külön meg kell kérni.

(3) A megbízólevelet, illetve nemzeti igazolást két pél-
dányban, legalább két fõ részére kell megkérni.

(4) A HM NEF a NATO és PfP SOFA-ban részes álla-
mokat, illetve az Amerikai Egyesült Államok fegyveres
erejét, a HM VPF a szövetséges parancsnokságot köteles
arról tájékoztatni, hogy a mentességi igazolás kiállítása ér-
dekében a nemzeti igazolásnak, illetve a megbízólevélnek
tartalmaznia kell

a) a felhatalmazott személy nevét, rendfokozatát,
b) a felhatalmazott személy aláírás- és bélyegzõlenyo-

mat-mintáját,
c) a felhatalmazott személy útlevél, vagy más személyes

igazoló okmányának számát, címét,
d) a megbízólevél, valamint nemzeti igazolás érvényes-

ségének idõtartamát,
e) a felhatalmazott személy nyilatkozatát arról, hogy a

HM kérésére személyazonosítás céljából a c) pontban fog-
lalt okmányt önként bemutatja, annak másolatát rendelke-
zésre bocsátja és hozzájárul személyes adatainak kezelésé-
hez, valamint

f) a felhatalmazás tényét.
(5) A megküldött megbízólevél, valamint nemzeti iga-

zolás eredeti példányait a kézhezvételétõl számított három
munkanapon belül a HM NEF, illetve a HM VPF továbbít-
ja a HM KPÜ részére.

(6) A HM KPÜ a megbízólevél, nemzeti igazolás egy
eredeti példányát a kézhezvételtõl számított öt munkana-
pon belül megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
(a továbbiakban: APEH) illetékes igazgatósága részére.

4. §

(1) A HM KPÜ analitikus nyilvántartást vezet
a) a benyújtott megbízólevelekrõl és nemzeti igazolá-

sokról, és az azokhoz mellékelt adatkezelési nyilatkoza-
tokról,

b) a mentességi igazolás kiállítása iránt elõterjesztett
kérelmekrõl,

c) a kiállított mentességi igazolásokról.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelési nyi-

latkozat mintáját az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A HM KPÜ a mentességi igazolás kiállítása iránt

elõterjesztett kérelmet a megérkezésétõl számított öt mun-
kanapon belül megvizsgálja. Ennek során ellenõrzi, hogy a
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kérelemben szereplõ adatok megfelelnek-e a megbízóle-
vélben és a nemzeti igazolásban közölt adatoknak.

(4) A mentességi igazolás kiállítása iránt elõterjesztett
kérelem benyújtása esetén a HM KPÜ a kérelmet elõter-
jesztõ személytõl adatkezelési nyilatkozat kér, amelyet az
analitikus nyilvántartásában tárol. A mentességi igazolás
kiadása iránt elõterjesztett kérelemhez szükséges adatke-
zelési nyilatkozat mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Ha a mentességi igazolás kiadásának a feltételei a
(3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontok
alapján fennállnak, akkor a vizsgálat befejezését követõ
5 munkanapon belül a HM KPÜ a mentességi igazolás ki-
adására vonatkozó döntési javaslatát felterjeszti a HM vé-
delemgazdasági helyettes államtitkára (a továbbiakban:
HM VGHÁT) részére. Ha az adómentességi igazolás ki-
adásának a feltételei a (3) bekezdésben meghatározott
vizsgálati szempontok alapján nem állnak fenn, a HM
KPÜ hiánypótlási végzés kiadását kezdeményezi a HM
VGHÁT-nál.

(6) A PM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt hatósági
hatáskör (például: mentességi igazolás kiállítása, hiány-
pótlási felszólító végzés, eljárást megszüntetõ végzés)
gyakorlása során a kiadmányozás jogát a honvédelmi mi-
niszter nevében és megbízásából eljárva a HM VGHÁT
gyakorolja.

5. §

A mentességi igazolást a PM rendelet 19. § (1) bekezdé-
sére figyelemmel az APEH által rendszeresített nyomtat-
vány kitöltésével kell kiállítani.

6. §

A HM KPÜ ezen utasítás hatálya alá tartozó feladatok
végrehajtása érdekében jogosult más minisztériumokkal
és közigazgatási szervekkel az önálló kapcsolatfelvételre
és egyeztetés kezdeményezésére.

3. Különös eljárási szabályok
a NATO és PfP SOFA-ban részes államok fegyveres

erõinek, valamint az ezekkel egy tekintet alá esõ
szövetséges parancsnokságok
hivatalos beszerzései esetén

7. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 107. § (1) bekezdés c) pontja, és 107. §
(3) bekezdés ab) pontja alapján a NATO és PfP SOFA-ban
részes tagállamok fegyveres erejének, valamint az ezekkel
egy tekintet alá esõ szövetséges parancsnokságok hivata-
los beszerzése csak elõzetes általános forgalmi adó mente-
sítésre jogosítanak. Amennyiben nemzetközi szerzõdés

másképpen nem rendelkezik, akkor a jövedéki adóról és
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. CXXVII. törvény 47/B. §-ában meghatározot-
tak alapján a NATO és PfP SOFA-ban részes államok
fegyveres erejének, valamint az ezekkel egy tekintet alá
esõ szövetséges parancsnokságok hivatalos beszerzése
csak jövedéki adó visszaigénylésére jogosít.

(2) A megbízólevél 3. melléklet szerinti – javasolt –
mintáját a megbízólevél megkérésével egyidejûleg a
NATO és PfP SOFA-ban részes államok fegyveres erõi és
a szövetséges parancsnokságok részére meg kell küldeni.

(3) A hivatalos beszerzésekre vonatkozó mentességi
igazolás a részes tagállam által elõzetesen kibocsátott
megbízólevél és a megbízólevélben felhatalmazott sze-
mély által, a 4. melléklet szerint elõterjesztett kérelem
alapján állítható ki.

4. Különös eljárási szabályok
az Amerikai Egyesült Államok személyi

állományának beszerzései esetén

8. §

(1) Az Omnibus Megállapodás 5. cikke alapján az Ame-
rikai Egyesült Államok személyi állománya a Magyar
Köztársaság területén, személyes célú beszerzései után
megfizetett adó visszatéríttetésére jogosult.

(2) A személyes célú beszerzésekre vonatkozó mentes-
ségi igazolás a részes tagállam által elõzetesen kibocsátott
nemzeti igazolás és a nemzeti igazolásban felhatalmazott
személy által, az 5. melléklet szerint elõterjesztett kérelem
alapján állítható ki.

(3) A mentességi igazoláson azon személy adatai szere-
pelhetnek feljogosított személyként, akit a kérelmezõ ké-
relmében az Amerikai Egyesült Államok személyi állomá-
nyú tagjaként feltüntet.

(4) A HM NEF a nemzeti igazolás megkérésével egy-
idejûleg katonai diplomáciai úton megküldi a nemzeti iga-
zolás 6. melléklet szerinti – javasolt – mintáját.

5. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Ezen utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül
a) a HM VPF, a HM NEF és a HM KPÜ vezetõi a mentes-

ségi igazolás kiállításával kapcsolatos hatáskörükbe utalt fel-
adatok részletes szabályait intézkedésben állapítják meg,

b) a HM KPÜ – a HM NEF útján – tájékoztatja a külföl-
di fegyveres erõket a mentességi igazolás kiadásának eljá-
rási rendjérõl.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 74/2010. (VII. 22.) HM utasításhoz

Adatkezelési nyilatkozat megbízólevélhez és nemzeti igazoláshoz

Alulírott …………………………………………………………… (név) ………………………………… (szül. év)
…...…………………………………………………… (személyazonosító okirat száma) hozzájárulok ahhoz, hogy a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen, a Magyar Honvédség központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs szerve a hatósági eljárás során a
…………………………………………… (fegyveres erõ) által kiadott megbízólevélben/nemzeti igazolásban* foglalt
személyes adataimat kezelje.

Statement for data management

……………………………………………………… (name, date of birth, ID No.) agrees to the management (storage)
of his/her personal data contained in the national certificate/letter of commission* issued by ………… (armed forces) by
the competent organisation of the Hungarian Ministry of Defence, in accordance with the applicable Hungarian laws and
regulations concerning the management of personal data.

Kelt/Dated: ……………………………………

………………………………………
aláírás/signature

* A megfelelõ aláhúzandó!/To be underlined!
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2. melléklet a 74/2010. (VII. 22.) HM utasításhoz

Adatkezelési nyilatkozat mentességi igazolás kiadása iránt elõterjesztett kérelemhez

Alulírott ………………………………………………………………………… (név) …………………… (szül. év)
………………………………………………………… (személyazonosító okirat száma) hozzájárulok ahhoz, hogy a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen, a Magyar Honvédség központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs szerve a hatósági eljárás során a
……………… nyilvántartási számú, mentességi igazolás kiadása iránt elõterjesztett kérelmemben foglalt személyes
adataimat kezelje.

Statement for data management

…………………………………… (name, date of birth, ID No.) agrees to the management (storage) of his/her perso-
nal data contained within the request (No.: ………) for certificate on tax exemption by the competent organisation of the
Hungarian Ministry of Defence, in accordance with the applicable Hungarian laws and regulations concerning the mana-
gement of personal data.

Kelt/Dated: ……………………………………

………………………………………
aláírás/signature
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3. melléklet a 74/2010. (VII. 22.) HM utasításhoz

Letter of Commission/Megbízólevél

A fegyveres erõ kiállító szerve/Issued by (armed force):

1. Ez a megbízólevél tanúsítja, hogy az abban foglalt személyek igazolhatják a fegyveres erõ hivatalos beszerzéseit a
NATO /PfP SOFA alapján történõ forgalmi adó alóli mentesítés céljából.

This Letter of Commission (LoC) is intended to verify that the individuals listed below are entitled to certify official
purchases for VAT exemption under the NATO/PfP SOFA.

2. Az alábbi személyek képzettek és felhatalmazottak arra, hogy igazolják az alábbiakban megnevezett fegyveres erõ
általi beszerzések hivatalos célját.

The following individuals are qualified and commissioned to certify that goods and services are purchased for official
usage by the (armed force/element/address):

a) (név/name)
(1) Rendfokozat/Rank:
(2) Személyazonosító okmány száma/ID Number:
(3) Érvényességi idõ/Valid by:
(4) Aláírás- és pecsétminta/Sample of Signature and Stamp:

b) (név/name)
(1) Rendfokozat/Rank:
(2) Személyazonosító okmány száma/ID Number:
(3) Érvényességi idõ/Valid by:
(4) Aláírás- és pecsétminta/Sample of Signature and Stamp:

3. Ez a megbízólevél az aláírásától kezdõdõen érvényes./This LoC shall take effect immediately.

Kiállítás ideje/Date of issue:

………………………………………………………………………………
(kiállító hatóság aláírása/signature of issuing authority)
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4. melléklet a 74/2010. (VII. 22.) HM utasításhoz

KÉRELEM
MENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT

– hivatalos beszerzések –

REQUEST
FOR CERTIFICATE OF EXEMPTION

– official purchase –

Megbízólevél száma/
Serial No. of Letter of
Commission

Fegyveres erõ/nemzetközi
katonai parancsnokság
Armed force/allied
headquarters

megnevezése/name:

székhelye/address:

Az igényelt mentességi
igazolás érvényességi
ideje/ The requested
certificate is to be valid
from/to

From …………………………… év/year ………………………. hó/month
……………………. naptól/day

until ………………………év/year ………………………. hó/month
……………………. napig/day

Kapcsolattartó/
Point of contact

név, beosztás/name, duty:

cím/address:

telefon és fax/
phone/fax:

Alulírott ……………………………………………… (név) a megbízólevélben foglaltak szerint tanúsítom, hogy a
kiállítandó mentességi igazolás alapján beszerzett termékek és igénybe vett szolgáltatások a közös védelmi erõfeszítést
szolgálják./Undersigned …………………………………………………………… (name), in accordance with the Let-
ter of Commission, I declare that the official supply of goods or services is done in the support of the common defence ef-
fort.

Kiállítás ideje/Date of issue:
P. H./stamp

………………………………………
(aláírás/signature)
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5. melléklet a 74/2010. (VII. 22.) HM utasításhoz

KÉRELEM
MENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT

– személyes beszerzések –

REQUEST
FOR CERTIFICATE OF EXEMPTION

– private purchase –

Nemzeti Igazolás
száma/ Serial No. of
National Certificate

A jogosult személy/
Entitled person

…………………………………….………… (családi neve/family name)
…………………………………………….…. (keresztneve/first name)
…………………………………………………. (rendfokozat/rank)

hatósági igazolvány száma (ID card number):

állandó címe/permanent address (country, town, street, postal code):

levelezési címe/correspondence:

Az igényelt mentességi
igazolás érvényességi
ideje/ The requested
certificate is to be
valid from/to

From …………………………… év/year ………………………. hó/month
……………………. naptól/day

until ……………………… év/year ………………………. hó/month
……………………. napig/day

Kapcsolattartó/
Point of contact

név, beosztás/name, job:

cím/address:

telefon és fax/
phone/fax:

Alulírott ……………………………………………… (név) a megbízólevélben foglaltak szerint tanúsítom, hogy a
kiállítandó mentességi igazolás jogosultja annak érvényességi ideje alatt az Amerikai Egyesült Államok Magyar Köztár-
saság területén tartózkodó fegyveres erejének tagja./Undersigned …………………………………… (name), in accor-
dance with the National Certificate, I declare that the entitled person is a member of the Armed Forces of the United Sta-
tes of America present in the territory of the Republic of Hungary for the duration of the validity of the certificate.

Kiállítás ideje/Date of issue: P. H./stamp
__________________________
(aláírás/signature)
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6. melléklet a 74/2010. (VII. 22.) HM utasításhoz

Nemzeti Igazolás/National Certificate

A fegyveres erõ kiállító szerve/Issued by (armed force):

1. Az alábbi személyek képzettek és felhatalmazottak arra, hogy igazolják annak tényét, hogy a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erõinek a Magyar Köztársaság
területén történõ tevékenységérõl szóló Megállapodás alapján személyes célú beszerzéseik után forgalmiadó- visszatérí-
tést igénylõ személyek az alább megjelölt szervezet erõ (név, cím) tagjai.

The following individuals are qualified and commissioned to certify that Persons applying for exemption from VAT
under the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of
Hungary concerning the activities of the United States Forces in the territory of the Republic of Hungary (Omnibus Agre-
ement) are members of the …………………………………………….……………………………… (name of the ele-
ment/address of the element):

a) (név/name):
(1) Rendfokozat/Rank:
(2) Személyazonosító okmány száma/ID Number:
(3) Érvényességi idõ/Valid by:
(4) Aláírás- és pecsétminta/Sample of Signature and Stamp:

b) (név/name):
(1) Rendfokozat/Rank:
(2) Személyazonosító okmány száma/ID Number:
(3) Érvényességi idõ/Valid by:
(4) Aláírás- és pecsétminta/Sample of Signature and Stamp:

2. Ez a megbízólevél az aláírásától kezdõdõen érvényes./This LoC shall take effect immediately.

Kiállítás ideje/Date of issue:

…………………………………………………………………………
(kiállító hatóság aláírása/signature of issuing authority)
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A honvédelmi miniszter
75/2010. (VII. 28.) HM

u t a s í t á s a
a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet
végrehajtásával összefüggésben

egyes katonai szervezetek kijelölésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja, vala-
mint 97. § (1) bekezdés n) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásai-
ról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet 51. § (1) bekezdés a) pontja és
(5) bekezdése szerinti feladatban részt vevõ állomány

a) a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különle-
ges Mûveleti Zászlóalj kiképzõ és kiképzendõ állománya,

b) a NATO Különleges Mûveleti Alaptanfolyam vonat-
kozásában a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság parancsnoka által kijelölt katonai szervezetek
kiképzõ és kiképzendõ állománya.

2. §

Ez az utasítás az aláírását követõ napon lép hatályba.

3. §

Ezen utasítás rendelkezéseit 2010. február 1-jétõl kell
alkalmazni.

4. §

Hatályát veszti a katonák illetményérõl és illetményjel-
legû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazá-
sáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet végrehajtásához
szükséges egyes katonai szervezetek kijelölésérõl szóló
90/2007. (HK 16.) HM utasítás. E § ezen utasítás hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti.

Budapest, 2010. július 21.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
76/2010. (VII. 28.) HM

u t a s í t á s a
a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló
3/2010. (I. 8.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja és 97. §
(1) bekezdés o) pontja alapján – a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) 49/F. §-a végrehajtása érdekében, figyelemmel a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vényre, valamint a köztisztviselõk cafeteriajuttatásának
részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm.
rendeletre – a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló
3/2010. (I. 8.) HM utasítást a következõk szerint módosítom:

1. §

A köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló 3/2010.
(I. 8.) HM utasítás 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A nyilatkozat tételekor a munkáltatói hozzájárulá-
sok (2) bekezdés szerinti havi mértékének az alábbi mérté-
keket (összegeket) kell tekinteni:

a) 2010. június 30-ig az önkéntes nyugdíjpénztári hoz-
zájárulás a távolléti díj 3,2%-a, 2010. július 1-jétõl a távol-
léti díj 4,0%-a,

b) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás havi 3600 Ft,
c) 2010. június 30-ig a magánnyugdíj-pénztári tag-

díj-kiegészítés a nyugdíjjárulék alapját képezõ jövedelem
1,6%-a, 2010. július 1-jétõl a nyugdíjjárulék alapját képe-
zõ jövedelem 0,9%-a.”

2. §

A Ktv. 49/F. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat módo-
sítására 2010. július 30-ig van lehetõség azzal, hogy az
1. §-sal módosított önkéntes egészségpénztári hozzájáru-
lás 3600 Ft-os összegét 2010. január 1-jétõl kezdõdõen vá-
laszthatja a köztisztviselõ.

3. §

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

(2) Az 1. §-ban foglaltakat a 2010. július havi illetmé-
nyek számfejtésétõl kezdõdõen kell alkalmazni.

(3) Ez az utasítás 2010. augusztus 15-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
77/2010. (VIII. 6.) HM

u t a s í t á s a
a 2010. évi tavaszi-nyári árvízvédelmi feladatban

részt vevõ katonai tanintézeti hallgatók
központi jutalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja, vala-
mint 97. § (1) bekezdés n) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem honvédtiszti alapképzésben részt vevõ ösztöndí-
jas hallgatói és a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthe-
lyettes Szakképzõ Iskola katonai szakképzésben részt
vevõ tényleges állományú hallgatói közül azokra terjed ki,
akik a 2010. évi tavaszi-nyári árvízvédelmi feladatokban a
tényleges védekezésben a gátakon részt vettek.

2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott hallgatói állomány részére
a tényleges védekezés idõtartamára, naponként nettó
2372 forint összegû központi jutalom jár.

(2) Az (1) bekezdés szempontjából minden megkezdett
nap teljes napnak számít.

(3) A folyósításra kerülõ jutalomösszegekrõl parancs-
ban (határozatban) kell intézkedni.

3. §

A 2. §-ban meghatározott központi jutalmat a hallgatók
részére legkésõbb jelen utasítás hatálybalépését követõ
hónap 15-éig kell számfejteni és kiutalni.

4. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

55/2010. (HK 12.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a STANAG 4135 3. kiadás alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (1) és (3) bekezdése,
valamint 110. §-ának (2) bekezdése alapján – figyelemmel
az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban
foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A 166/2006.(HK 24.) HM VTI SZÁT közlemény, il-
letve a 2006. december 29-én kihirdetett NATO szabvá-
nyosítási egyezmény hatályba léptetése alapján eredeti
nyelven bevezetésre és alkalmazásra kerül a STANAG
4134 (3. kiadás) ELECTRICAL CHARACTERISTICS
OF ROTATING ALTERNATING CURRENT GENE-
RATING SETS – „Váltakozó áramú forgógépes áram-
források villamos jellemzõi” címû szabványosítási egyez-
mény.

3. Az egyezmény rendeltetése:
a váltakozó feszültségû áramot elõállító forgógépes

áramforrások meghatározott jellemzõinek szabványosí-
tása a NATO haderõk számára az interoperabilitás bizto-
sítása céljából.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4135 Egységesítési Egyezményt ren-
deljék meg a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár



A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

56/2010. (HK 12.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3105 6. kiadás alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (1) és (3) bekezdése,
valamint 110. §-ának (2) bekezdése alapján – figyelemmel
az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban
foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A 79/32/2004. (HK 8.) HM VGHÁT közlemény alap-
ján eredeti nyelven bevezetésre és alkalmazásra kerül a
STANAG 3105 (6. kiadás) PRESSURE REFUELLING
CONNECTIONS AND DEFUELLING FOR AIRC-
RAFT – „Repülõgépek túlnyomásos üzemanyag feltöltõ
és leeresztõ csatlakozói” címû szabványosítási egyez-
mény.

3. Az egyezmény rendeltetése, hogy – a NATO perspek-
tivikus repülõeszközein a keresztkiszolgálás lehetõségé-
nek elõsegítése céljából – meghatározza:

a) az üzemanyag feltöltõ és leeresztõ csatlakozók para-
métereit,

b) egységes üzemanyag eltávolítás gyakorlati végrehaj-
tását.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 3105 Egységesítési Egyezményt ren-
deljék meg a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

57/2010. (HK 12.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3258 6. kiadás alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (1) és (3) bekezdése,
valamint 110. §-ának (2) bekezdése alapján – figyelemmel
az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban
foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A 336/3/2001/VII. (HK 17.) HM VGHÁT közlemény
alapján eredeti nyelven bevezetésre és alkalmazásra kerül
a STANAG 3258 (6. kiadás) POSITION OF PILOT
OPERATED NAVIGATION AND RADIO CONT-
ROLS – „Repülõeszköz fedélzeti navigációs és rádió-
elektronikai rendszerek kezelõszerveinek elhelyezése”
címû szabványosítási egyezmény.

3. Az egyezmény rendeltetése, hogy meghatározza a re-
pülõeszközökbe beépítésre kerülõ kommunikációs és na-
vigációs rendszerek kezelõszerveinek fõbb elhelyezési
szempontjait.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 3258 Egységesítési Egyezményt ren-
deljék meg a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Technológiai Igazgatóság Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

58/2010. (HK 12.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3871 4. kiadás alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (1) és (3) bekezdése,
valamint 110. §-ának (2) bekezdése alapján – figyelemmel
az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban
foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása, továbbá közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A 191/37/2003 (HK 17.) HM VGHÁT közlemény
alapján eredeti nyelven bevezetésre és alkalmazásra kerül
a STANAG 3871 (4. kiadás) NATO GLOSSARY OF
AIRCRAFT- AIRCREW INTEGRATION (AI) SPE-
CIALIST TERMINOLOGY AND ABBREVIATIONS
– AAP-45 – „NATO szójegyzék a repülõeszközök munka-
környezetében alkalmazott speciális kifejezésekrõl és rö-
vidítésekrõl – AAP-45” címû szabványosítási egyez-
mény.

3. Az egyezmény rendeltetése, hogy egységesítse a re-
pülõeszközök személyzetei munkakörnyezetében alkal-
mazott angol nyelvû szakkifejezéseket és rövidítéseket.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 3871 Egységesítési Egyezményt és
az AAP-45 Szójegyzéket rendeljék meg a HM Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökség Technológiai Igazgatóság
Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium

Honvéd Vezérkar fõnökének
59/2010. (HK 12.) HM KÁT–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai

objektumában szolgálatot teljesítõk
élelmezési ellátásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése és 110. §
(2) bekezdése alapján az alábbi

intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH Támogató Dandárra
(a továbbiakban: MH TD) terjed ki.

2. Az MH TD a térítés nélküli természetbeni ellátásra
jogosult szolgálatot teljesítõk részére, a munkahelyi ebéd
bruttó térítési díjának megfelelõ értékben fogyasztásra
készétel vásárlására jogosító utalványt (a továbbiakban:
utalvány) biztosít.

3. Az MH TD a térítés nélküli természetbeni ellátásra
jogosult szolgálatot adók után – a Magyar Honvédség élel-
mezési ellátásáról szóló 22/2006 (VIII. 8.) HM rendelet
szerint – az I. számú élelmezési norma bruttó ebédhányada
és a munkahelyi ebéd étkezés bruttó térítési díjának külön-
bözetét kiegészítõ élelmezési normaként számolja fel.

4. Az MH TD a beszerzett utalványok összegét az
„552216 norma szerint ellátottak vásárolt élelmezése ki-
adási elõirányzat teljesítése” fõkönyvi számlaszámon szá-
molja el.

5. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,* ren-
delkezéseit azonban 2010. július 1-jétõl kell alkalmazni.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2010. július 20.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

60/2010. (HK 12.) HM KÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

az iraki hallgatók számára végrehajtásra kerülõ
Rögtönzött Robbanó Eszközök Elleni Tevékenység

tanfolyam elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4), valamint a 101. §
(4) és (5) bekezdései kapott felhatalmazás alapján, tekin-
tettel a 60/2010. sz. „Rögtönzött Robbanó Eszközök Elle-
ni Tevékenység Kiképzõk Kiképzése Tanfolyamok”
HVKF intézkedésben meghatározott 2010 évi C-IED1 tan-
folyamokra, az NSO2 szervezésében Magyarországon, az
iraki hallgatók számára végrehajtásra kerülõ Rögtönzött
Robbanó Eszközök Elleni Tevékenység (C-IED) tanfo-
lyam elõkészítésével és levezetésével összefüggõ felada-
tok végrehajtására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédel-
mi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek-
re, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
azon katonai szervezeteire, amelyek a tanfolyam elõkészí-
tésében és végrehajtásában érintettek.

2. A tanfolyam hallgatói az Iraki Fegyveres Erõk (IAF),
illetve az Iraki Biztonsági erõk (ISF) tábornokai, tisztjei,
tiszthelyettesei (25 fõ), valamint a tanfolyamon részt vesz
3 fõ alkalmazotti státuszú iraki tolmács.

3. A tanfolyam ideje: 2010. augusztus 15-27.

4. A tanfolyam helyszíne a MH Központi Kiképzõ
Bázis (a továbbiakban: MH KKB), Szentendre (2000
Szentendre Dózsa György út. 12–14).

5. A tanfolyam elõkészítésére és lebonyolítására
nemzeti szervezõ bizottság (továbbiakban: bizottság) lét-
rehozását rendeljük el 2010. július 26-tól, melynek veze-
tõje a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továb-
biakban: HM HKF) fõosztályvezetõ, helyettese – mint a
tanfolyamnak helyszínt biztosító katonai szervezet veze-
tõje – az MH KKB parancsnoka.

6. A bizottság tagjai:
a) MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban:

MK KBH) képviselõje: 1 fõ

1 C-IED – Countering Improvised Explosive Devices – Rögtönzött Rob-
banó Eszközök Elleni Tevékenység.

2 NSO – NATO Scool Oberammergau – Oberammergau-i NATO Iskola.

b) HM HKF képviselõje: 2 fõ
c) Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Fõosz-

tály (a továbbiakban: HM KF) képviselõje: 1 fõ
d) Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együtt-

mûködési Fõosztály (a továbbiakban: HM NEF) képvi-
selõje: 1 fõ

e) Honvédelmi Minisztérium Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály (a továbbiakban: HM HIIF)
képviselõje: 1 fõ

f) Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) képviselõje: 1 fõ

g) Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) képviselõ-
je: 1 fõ

h) Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkész Szolgálat,
Katolikus Tábori Püspökség (a továbbiakban: HM KTP)
képviselõje: 1 fõ

i) Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynök-
ség (a továbbiakban: HM IÜ) képviselõje: 1 fõ

j) Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) képviselõje: 1 fõ

k) Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: MH HEK) képviselõje: 1 fõ

l) Magyar Honvédség Támogató Dandár (a továbbiak-
ban: MH TD) képviselõje: 1 fõ

m) Magyar Honvédség Központ Kiképzõ Bázis (a to-
vábbiakban: MH KKB) képviselõje: 2 fõ

7. Felkérjük a MK KBH fõigazgatóját egy fõ szakértõ
delegálására a bizottság munkájában való részvétel érde-
kében.

8. A bizottsági tagot delegáló szervek és szervezetek ve-
zetõi az általuk kijelölt bizottsági tagok nevét és elérhetõ-
ségét 2010. július 22-ig küldjék meg a bizottság vezetõje
és helyettese részére.

9. A bizottság tagjainak, mint a tanfolyam elõkészítésé-
ben, és végrehajtásában érintett katonai szervezetek képvi-
selõinek feladatai:

a) HM HKF:
– Mint témafelelõs, koordinálja a tanfolyam elõkészí-

tésével és végrehajtásával kapcsolatos HM Honvéd Vezér-
kar (a továbbiakban: HM HVK) szintû feladatokat, gyako-
rolja a keretgazda szervezet jogkörét.

– A bizottság javaslatai alapján, és a jelen pontban
megjelölt szervezetek adatszolgáltatásai alapján készítse
el a rendezvény költségvetési igénytervét, és a hozzákap-
csolódó programok részletes lebonyolítási tervét a nem-
zetközi katonai együttmuködéssel összefüggo egyes pro-
tokolláris és vendéglátási kérdésekrol szóló 49/2006.
(HK 11.) HM utasítás 7. melléklete szerint 2010. augusz-
tus 2-ig.

– A feladat végrehajtásban érintett szervezetek adat-
szolgáltatása alapján a HM HKF a rendezvény befejezésé-
tõl számított 15 napon belül készítse el a programmal kap-
csolatban felmerült költségek elszámolását.
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b) HM KF:
– Szervezze meg a sajtószervek elõzetes tájékoztatását,

és mivel a rendezvény nem nyilvános, intézkedjen a tanfo-
lyammal kapcsolatos információk központi megjelenítésé-
rõl, kommunikációs biztosításáról.

c) HM HIIF:
– A tanfolyam elõkészítése és végrehajtása során nyújt-

son szakmai támogatást az MH KKB részére.
d) HM FLÜ:
– Vegyen részt a tanfolyam elõkészítõ rendezvényein,

és az ott meghatározottak, illetve felmerült protokolláris és
logisztikai igények alapján mûködjön közre a tanfolyam
elõkészítésében és végrehajtásában.

e) HM KPÜ:
– Vegyen részt a tanfolyam elõkészítõ rendezvényein,

és a felmerült igények alapján mûködjön közre a tanfo-
lyam elõkészítésében és végrehajtásának pénzügyi bizto-
sításában, továbbá a Technikai Egyezménynek megfelelõ-
en a költségek kiszámlázásában az NSO felé.

f) HM IÜ:
– Mérje fel a tanfolyam helyszínének infrastrukturális

feltételeit. A rendezvény kiemelkedõ fontosságának meg-
felelõ lebonyolítás érdekében intézkedjen a szükséges kar-
bantartási, elhelyezési és javítási munkálatok elvégzésére,
és 2010. augusztus 10-ig történõ végrehajtására.

g) HM KTP
– Nyújtson segítséget az MH KKB részére az iraki tan-

folyami hallgatók zavartalan vallásgyakorlásának, hitéle-
tének biztosításához, illetve mûködjön közre a számukra
szervezett kulturális programok lebonyolításában.

h) MH HEK:
– Az MH HEK az MH KKB Egészségügyi Központtal

együttmûködve felügyelje, és szakmailag támogassa az
egészségügyi biztosítással kapcsolatos feladatok elõkészí-
tését, tervezését és végrehajtását.

i) MH TD:
– Mûködjön együtt az MK KBH fõigazgatója által kije-

lölt személyekkel a tanfolyam rendészeti biztosításában, a
katonai rendész feladatok végrehajtásában, hangosítási
rendszer biztosításában, illetve vegyen részt a tanfolyam
megerõsített híradó és informatikai biztosítási feladatai-
nak végrehajtásában.

j) MH KKB:
– A tanfolyam megrendezéséért felelõs az NSO által

összeállított, jóváhagyott és megküldött program alapján,
az MH KKB parancsnoka, parancsban határozza meg az
MH KKB feladatait a tanfolyam elõkészítése és végrehaj-
tása során.

– Mint a tanfolyamnak helyszínt biztosító katonai szerve-
zet vezetõje, tartson kapcsolatot az NSO tanfolyam igazgató-
jával, valamint a tanfolyamot koordináló és támogató
NTECG3, illetve a NATO ACT C-IED IPT4 vezetõjével.

3 NTECG – NATO Training and Education Coordination Group – NATO
Kiképzési és Oktatási Koordinációs Csoport.

– A tanfolyam eredményes végrehajtása érdekében
biztosítsa szakembereinek a kiszolgálásban való részvé-
telét.

– A tanfolyamhoz szükséges kiegészítõ, nem minõsí-
tett adatkezelõ képességek védelmi rendszabályait dolgoz-
za be az MH KKB belsõ szabályzóiba.

– Az esetleges minõsített adatkezeléssel kapcsolatos
kérdésekben az alkalmazandó biztonsági követelmények
meghatározása érdekében terjesszen fel kérelmet a HM
HIIF részére.

– Mûködjön együtt a tanfolyam végrehajtásában érin-
tett valamennyi katonai szervezettel.

10. A Bizottság elsõ ülését 2010. július 26-án 13 órakor
tartja az MH KKB-on, majd a továbbiakban a vezetõje ál-
tal meghatározott idõpontokban és helyeken ülésezik.

11. Az ülések, és a tanfolyam elõkészítése lebonyolítása
érdekében a meghatározott feladatok eredményes végre-
hajtásáért, a végrehajtásban résztvevõ állomány felkészí-
téséért a bizottság vezetõje a felelõs.

12. A bizottság 2010. augusztus 5-ig állítsa össze a nem-
zeti biztosítási programtervet, melyet a bizottság vezetõje
a HM HVKF útján a HM KÁT részére terjesszen fel.

13. A HM HKF, együttmûködve a HM FLÜ szakembe-
reivel, a rendezvény befejezését követõ 30 napon belül
(2010. szeptember 27-ig) a tanfolyam végrehajtásával
kapcsolatos összefoglaló jelentését terjessze fel a HM
HVKF útján a HM KÁT részére. A jelentés tartalmazza a
tanfolyam pénzügyi elszámolását is.

14. Az iraki hallgatók részére végrehajtásra kerülõ tan-
folyamon elhangzó valamennyi elõadás „nyílt” (NATO
Unclassified) minõsítésû.

15. Az együttes intézkedést a bizottság vezetõje és tag-
jai teljes terjedelmében, az érintett vezetõ szervek állomá-
nya szükséges mértékben ismerje meg. A rendezvény elõ-
készítésében, és végrehajtásában érintett szervezetek pa-
rancsnokai, vezetõi alárendeltjeik részére a szükséges pa-
rancsokat, intézkedéseket adják ki.

16. Ezen intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2010. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

4 NATO ACT C-IED IPT– NATO ACT C-IED Integrated Projekt Team –
NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság C-IED Integrált Prog-
ram Csoport.
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

61/2010. (HK 12.) HM KÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó
és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos

feladatokról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

62/2010. (HK 12.) HM KÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2010. augusztus havi nyomozótiszti
készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

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

63/2010. (HK 12.) HM KÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató
megszervezésérõl és végrehajtásáról szóló

36/2010. (HK 9.) HM KF–HM HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3)–(4) bekezdésében, vala-
mint 101. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak alapján, figye-
lemmel a 2010. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechni-
kai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával össze-
függõ feladatokról szóló 35/2010. (III. 26.) HM utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) 3. § (10) bekezdés a) pontjára, a
Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató (a to-

vábbiakban: Rendezvény) megszervezésérõl és végrehaj-
tásáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség a Rendezvény meg-
szervezésében és végrehajtásában érintett szervezeteire.

2. A Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató
megszervezésérõl és végrehajtásáról szóló 36/2010.
(HK 9.) HM KF–HM HVKF együttes intézkedés 22. pont-
ja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„22. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses ál-
lományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 94. § (1) bekezdése alapján a túlszolgálatot,
illetõleg a közalkalmazottak tekintetében a Munka Tör-
vénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 147. és
149. §-a szerinti rendkívüli munkavégzést (túlórát) – figye-
lemmel a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkal-
mazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések ren-
dezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 16. §
(2) bekezdésére – csak különösen indokolt esetben a Ren-
dezvény elõkészítésének és lebonyolításának idõszakában
(2010. július 27-tõl augusztus 10-ig) a feladat végrehajtá-
sába bevont és közremûködõ állomány részére a katonai
szervezet parancsnoka – az erõforrásokkal való ésszerû és
takarékos gazdálkodás szempontjainak figyelembevételé-
vel – rendeli el, illetve rendelkezik annak elsõsorban sza-
badidõben történõ – amennyiben arra nincs lehetõség, az
esetben pénzbeli – megváltásáról.

A pénzben megváltandó túlszolgálatok, túlórák díjazása
az állományilletékes katonai szervezetek túlszolgálati, túl-
óra díjkeretei terhére kerül biztosításra. A Rendezvénnyel
összefüggésben elrendelt túlszolgálatokról és túlórákról,
illetõleg azok pénzbeli (túlszolgálati díjjal történõ) meg-
váltásáról állománycsoportonkénti bontásban külön nyil-
vántartást kell felfektetni.”

3. Jelen együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba,* és az azt követõ napon hatályát veszti.

Távollévõ HM közigazgatási államtitkár helyett:
Dr. Tóth Zoltán József s. k.,

jogi és igazgatási helyettes államtitkár

Távollévõ HM Honvéd Vezérkar fõnök helyett:
Orosz Zoltán vezérõrnagy s. k.,

HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. július 30.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

246/2010. (HK 12.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

az „Egységes Lövészeti szakutasítás
(a gyalogsági-, a harcjármû-, a harckocsi

fegyverekhez, valamint a támogató szakasz aknavetõ
és páncéltörõ fegyverekhez)” címû kiadvány

kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 101. § (3) bekezdés d) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján az „Egységes lövészeti szakuta-
sítás (a gyalogsági-, a harcjármû-, a harckocsi fegyverek-
hez valamint, a támogató szakasz aknavetõ és páncéltörõ
fegyvereihez)” címû kiadványt ezen intézkedés mellékle-
teként* kiadom.

1. A kiadványt a tanintézeti hallgatók és a szerzõdéses
katonák kiképzésének tervezésével, szervezésével, vala-
mint irányításával foglalkozó személyek részletesen, a
Magyar Honvédség érintett állománya a rájuk vonatkozó
mértékben ismerjék.

2. Ezen intézkedés a közzététele napján lép hatályba.
Ezzel egyidejûleg az 57/2004. (HK 18.) HM HVKF intéz-
kedéssel kiadott „Egységes Lövészeti szakutasítás a gya-
logsági-, a harcjármû a harckocsi fegyverekhez” (Ált/20)
címû kiadvány hatályát veszti.

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

* A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

250/2010. (HK 12.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ
Erõk (ISAF) mûveleteiben részt vevõ MH Tartományi

Újjáépítési Csoportban (PRT) részt vevõ állomány
váltásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

57/2010. (HK 12.) HM HVKFH
i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírások alkalmazásba vételének
elrendelésérõl, valamint témafelelõs és témakezelõ

módosításról

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

I. STANAG 2103 CBRN (EDITION 10) – WAR-
NING AND REPORTING AND HAZARD PREDIC-
TION OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLO-
GICAL AND NUCLEAR INCIDENTS (OPERA-
TORS MANUAL) – ATP-45(D)

Témafelelõs: Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti
és Kiképzési Fõosztály

Témakezelõ: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyi-
védelmi Információs Központ

Alkalmazásba vétel idõpontja: 2011. július 1.
Végrehajtás módja: Az egységesítési egyezmény bedol-

gozása a „Szakutasítás a sugárhelyzet értékelésére”, a
„Szakutasítás a vegyihelyzet értékelésére”, a „Szakutasí-
tás a biológiai helyzet értékelésére”, valamint a „Szakuta-
sítás a különleges értékelési eljárásokra” címû fõnökségi
kiadványokba.

II. STANAG 7194 JINT (EDITION 1) – NATO
IMAGERY INTERPRETABILITY RATING SCALE
(NIIRS)

Témafelelõs: Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti
és Kiképzési Fõosztály

Témakezelõ: Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti
és Kiképzési Fõosztály, Felderítõ Osztály

Alkalmazásba vétel idõpontja: 2010. július 7.
Végrehajtás módja: Külön intézkedést nem igényel, a

tárgyban korábban kiadott 7/2010. (HK 10.) HM HKF
intézkedés a „Képfelderítés eredményeinek minõsítése”
címû fõnökségi kiadvány lefedi a STANAG szakmai elõ-
írásait.

A témafelelõsök végezzék el a szükséges módosításo-
kat, a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ korábbi
szabályozásokat helyezzék hatályon kívül, illetve kezde-
ményezzék hatályon kívül helyezésüket.

Egyidejûleg, a HKF/121-5/2009/htf. nyilvántartási szá-
mon kiadott, „A NATO MÛVELETI JELLEGÛ STA-
NAG-ek TÉMAFELELÕS- ÉS TÉMAKEZELÕ JEGY-
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ZÉKE” címû dokumentumot módosítom, a STANAG
1421 MAROPS számú egységesítési egyezmény témafe-
lelõsének Honvédelmi Minisztérium Haderõtervezési Fõ-
osztályt, témakezelõjének a Honvédelmi Minisztérium
Haderõtervezési Fõosztály, Szövetségesi és Egységesítési
Osztályt, a STANAG 2525 AJOD számú egységesítési
egyezmény témafelelõsének a Honvédelmi Minisztérium
Hiradó, Informatikai és Információbiztonsági Fõosztályt,
témakezelõjének a Honvédelmi Minisztérium Hiradó, In-

formatikai és Információbiztonsági Fõosztály, Híradó
Osztályt és az Informatikai Osztályt együttmûködésben, a
STANAG 2555 JINT számú egységesítési egyezmény té-
mafelelõsének Honvédelmi Minisztérium Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztályt, témakezelõjének a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály, Felderítõ
Osztályt jelölöm ki.

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

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

235/2010. (HK 12.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3712 CFR 7. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok
feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.)
HM utasításban foglaltakra, a STANAG 3712 CFR 7. kiadás
végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnök helyettesének 8/2009. (XII. 23.) HM HVKFH köz-
leményében fenntartás nélkül elfogadott és a 33/2010.
(HK 10.) HM HVKFH intézkedésében hatályba léptetett
STANAG 3712 CFR (EDITION 7) – AIRFIELD RES-
CUE AND FIRE-FIGHTING SERVICES IDENTIFI-
CATION CATEGORIES címen kiadott NATO egysége-
sítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény kategóriába sorolja a
katonai repülõtereket a tûzoltói biztosítás szintjének meg-
határozásához. A STANAG a korábbi kiadástól abban kü-
lönbözik, hogy tartalmazza a STANAG 3861 (Ed. 5.) heli-
portokra vonatkozó elõírásait is, amelyet Magyarország
szintén elfogadott és bevezetett.

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

5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg a
STANAG 3712 (6. kiadás) dokumentum nemzeti beveze-
tésére kiadott 8/2009. (HK 2.) MH ÖHP PK intézkedés
2. a) pontja hatályát veszti.

Kovács József vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatósának
52/2010. (HK 12.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
„SZD-75 repülõgép távolságmérõ berendezés

Mûszaki üzemeltetési szakutasítása” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „SZD-75 repülõgép távolságmérõ be-
rendezés Mûszaki üzemeltetési szakutasítása” címû fõ-
nökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség An-26 tí-
pusú repülõgépeket üzemeltetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „SZD-75 repülõgép távolságmérõ berendezés
Mûszaki üzemeltetési szakutasítása” címû fõnökségi kiad-
ványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra ki-
adom.



3. A kiadványt az An-26 típusú repülõgépeket alkalma-
zó katonai szervezetek repülõ mérnök-mûszaki szaksze-
mélyzete részleteiben ismerje meg.

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

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

Az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ parancsnokának

(MH egészségügyi fõnök)
435/2010. (HK 12.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek

egészségügyi vonatkozásairól (nukleáris) I. kötet”
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 rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdé-
sére, továbbá az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasításra, valamint az Egységes NATO Elõírások elfoga-
dásáról szóló 33/2008. (HK 16.) HVK vezérkari fõnökhe-
lyettesi közleményre – A „Kézikönyv az ABV védelmi
mûveletek egészségügyi vonatkozásairól (nukleáris)
I. kötet” címû fõnökségi kiadvány (STANAG 2461 – „Ké-
zikönyv az ABV védelmi mûveletek egészségügyi vonat-
kozásairól (nukleáris) I. kötet” AMedP-6(C) – 1. kiadás)
kiadásáról az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és
állományára.

2. A „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek egészség-
ügyi vonatkozásairól (nukleáris) I. kötet” címû fõnökségi
kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra
kiadom.

3. A kézikönyv szabályozza a katonai sugárvédelem el-
méleti alaptételei érvényesülését, a csapatok sugárvédel-

mének gyakorlati vonatkozásait, a sugárexpozició mérésé-
nek és nyilvántartásának módját, a szakmai felkészítés és
kiképzés követelményeit, a sugársérültek és/vagy radioak-
tív anyagokkal szennyezõdött személyek egészségügyi el-
látásának és kiürítésének követelményeit.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba. Az érin-
tettek a dokumentumot külön elosztó alapján kapják meg.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

Az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ parancsnokának

(MH egészségügyi fõnök)
436/2010. (HK 12.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek

egészségügyi vonatkozásairól (biológiai) II. kötet”
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 rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdé-
sére, továbbá az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasításra, valamint az Egységes NATO Elõírások elfoga-
dásáról szóló 33/2008. (HK 16.) HVK vezérkari fõnökhe-
lyettesi közleményre – A „Kézikönyv az ABV védelmi
mûveletek egészségügyi vonatkozásairól (biológiai)
II. kötet” címû fõnökségi kiadvány (STANAG 2462 –
„Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek egészségügyi vo-
natkozásairól (biológiai) II. kötet” – AMedP-6(C) – 1. ki-
adás) kiadásáról az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és ál-
lományára.

2. A „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek egészség-
ügyi vonatkozásairól (biológiai) II. kötet” címû fõnökségi
kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra
kiadom.

3. A dokumentum a biológiai fegyverekkel kapcsolatos
legfontosabb ismereteket foglalja össze, elsõsorban a gyó-
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gyításban résztvevõ katonaorvosok számára. Részletesen
tárgyalja 15 bakteriális, 17 virális, valamint 9 toxin
eredetû kóroki tényezõ humán vonatkozásait.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba. Az érin-
tettek a dokumentumot külön elosztó alapján kapják meg.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

Az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ parancsnokának

(MH egészségügyi fõnök)
437/2010. (HK 12.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek

egészségügyi vonatkozásairól (vegyi) III. kötet” 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 rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdé-
sére, továbbá az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM

utasításra, valamint az Egységes NATO Elõírások elfoga-
dásáról szóló 33/2008. (HK 16.) HVK vezérkari fõnökhe-
lyettesi közleményre – A „Kézikönyv az ABV védelmi
mûveletek egészségügyi vonatkozásairól (vegyi) III. kö-
tet” címû fõnökségi kiadvány (STANAG 2463 – „Kézi-
könyv az ABV védelmi mûveletek egészségügyi vonatko-
zásairól (vegyi)III. kötet” – AMedP-6(C) – 1. kiadás) ki-
adásáról az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiteljed a Honvédelmi Minisz-
térium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és
állományára.

2. A „Kézikönyv az ABV védelmi mûveletek egészség-
ügyi vonatkozásairól (vegyi) III. kötet” címû fõnökségi ki-
adványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra
kiadom.

3. A kézikönyv a vegyi fegyverekkel kapcsolatos leg-
fontosabb ismereteket tartalmazza elsõsorban a gyógyítás-
ban résztvevõ katonaorvosok számára. Részletesen meg-
tárgyalásra kerülnek a mérgezõ harcanyagok egyes cso-
portjainak fontosabb jellemzõi, a kémiai támadás felisme-
résének kérdése, valamint a kémiai támadás esetén nyúj-
tandó orvosi segítség speciális vonatkozásai.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba. Az érin-
tettek a dokumentumot külön elosztó alapján kapják meg.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök
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CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

parancsnokának
911/2010. (HK 12.) MH 64. BSZJ LE PK

i n t é z k e d é s e
az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

Szállító zászlóalj köznapi és gyakorló
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH 64. Boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred Szállító zászlóalj (a továbbiak-

ban: MH 64. BSZJ LE SZZ) köznapi és gyakorló csapat-
karjelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését az MH
64. BSZJ LE SZZ hivatásos és szerzõdéses állománya ré-
szére engedélyezem.

2. Az MH 64. BSZJ LE pk. által rendszeresített köznapi
csapatkarjelzésének szöveges leírását és eredeti, valamint
kétszeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés mellék-
lete tartalmazza.



3. Az Utasítás 6.§ (1) bekezdése szerint az MH Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondosko-
dik a jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költ-
ségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az MH
64. BSZJ LE személyi állományának köznapi és gyakorló
csapatkarjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Bárdos Antal ezredes s. k.,
parancsnok
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1. számú melléklet a 911/2010. (HK 12.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedéshez

A társasági öltönyre való csapat karjelzés
szöveges leírása

A karjelzés alapformája lovagi címerpajzs, arany szegéllyel. A címerpajzs felsõ részén az alegység megnevezése
„SZÁLLÍTÓ ZÁSZLÓALJ” helyezkedik el egymás alatt, két sorban, aranyszínû feliratozással. A címerpajzs közép-
pontjában egy széttárt szárnyú sas repít egy tehergépjármûvet, amely a zászlóalj alaprendeltetésbõl adódó feladatrend-
szerét jelképezi, azaz kombinált szállítási feladatok gyors, hatékony, végrehatását.

A címerpajzs alsó részén egy földgömb sematikus képe látható zöld alapon, a hosszúsági és szélességi fokokkal, mely-
nek középpontjában került feltûntetésre az alakulat száma „64.”.

A földgömböt két oldalról aranyszínû koszorú övezi, amely a földgömbbel együtt a nemzetközi szerepvállalásra,
missziós ellátási tevékenységek folytatására utal.

A címerpajzs alapszíne kármin vörös, amely a logisztikai haderõnemet jelképezi.
Betûtípus: PFL-ARRUS BOLD
Számtípus: PFL-ARRUS BLK

Méret (szélesség x magasság): 68 mm x 80 mm-es téglalapban elhelyezhetõ.

Színkódok:
1. Szegély, koszorú, betûk, szám 64. – arany színû R: 255 G: 215 B: 0
2. Háttér – kármin vörös R: 120 G: 42 B: 46
3. Sas teste – sötétbarna R: 61 G: 22 B: 24
4. Sas feje, foltok a testén R: 167 G: 137 B: 80
5. Sas csõre, lába, gépjármû irányjelzõje R: 191 G: 136 B: 65
6. Gépjármû körvonalai, kerekek, visszapillantó tükör,

a földgömb szélességi és hosszúsági vonalai R: 31 G: 34 B: 37
7. Gépjármû ablakai R: 111 G: 114 B: 116
8. Gépjármû és földgömb alapszíne – sötétzöld R: 46 G: 64 B: 49
9. Gépjármû lámpái – citromsárga R: 247 G: 208 B: 0

A karjelzéssel ellátandók száma: 192 fõ.



2. számú melléklet a 911/2010. (HK 12.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedéshez

3. számú melléklet a 911/2010. (HK 12.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedéshez

A gyakorló öltözetre való csapat karjelzés szöveges leírása

A karjelzés alapformája lovagi címerpajzs, fekete szegéllyel. A címerpajzs felsõ részén az alegység megnevezése
„SZÁLLÍTÓ ZÁSZLÓALJ” helyezkedik el egymás alatt, két sorban, zöld színû feliratozással. A címerpajzs középpont-
jában egy széttárt szárnyú sas repít egy tehergépjármûvet, amely a zászlóalj alaprendeltetésbõl adódó feladatrendszerét
jelképezi, azaz kombinált szállítási feladatok gyors, hatékony, végrehatását.

A címerpajzs alsó részén egy földgömb sematikus képe látható zöld alapon, a hosszúsági és szélességi fokokkal, mely-
nek középpontjában került feltûntetésre az alakulat száma „64.”.

A földgömböt két oldalról zöld színû koszorú övezi, amely a földgömbbel együtt a nemzetközi szerepvállalásra,
missziós ellátási tevékenységek folytatására utal.

A címerpajzs alapszíne khaki
Betûtípus: PFL-ARRUS BOLD
Számtípus: PFL-ARRUS BLK

Méret (szélesség x magasság): 68 mm x 80 mm-es téglalapban elhelyezhetõ.

Színkódok:
1. Szegély, sas teste R: 72 G: 45 B: 46
2. Háttér, alakulat száma (64.) R: 148 G: 128 B: 91
3. Felirat, koszorú, gépjármû, földgömb R: 46 G: 64 B: 49
4.Sas feje, foltok a testén R: 167 G: 137 B: 80
5. Sas csõre, lába, gépjármû lámpái R: 198 G: 150 B: 46
6. Kontúrvonalak, gépjármû kerekek, visszapillantó tükör,

földgömb szélességi és hosszúsági vonalai R: 31 G: 34 B: 37
7. Gépjármû ablakai R: 110 G: 110 B: 110

A karjelzéssel ellátandók száma: 192 fõ.
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4. számú melléklet

a 911/2010. (HK 12.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedéshez

A Magyar Honvédség
Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

parancsnokának
115/2010. (HK 12.) MH KMHP PK

i n t é z k e d é s e
az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ

Parancsnokság csapatérméjének rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás, továbbá a Magyar Honvédség belsõ rendelke-
zései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csa-
patérmék tartalmi és formai követelményeirõl, az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás), valamint a Ma-
gyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire – az
MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
csapatérméjének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-
nokság parancsnok által rendszeresített csapatérmék szö-
veges leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû színes
grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a csapatérmék
költségvetésének tervezéséért, a beszerzés, gyártás, ellátás
és adományozás végrehajtásáért az MH Kelet-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság parancsnoka a felelõs.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Távollévõ parancsnok helyett:
Horváth Attila alezredes s. k.,

parancsnokhelyettes

1. számú melléklet

a 115/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedéshez

A csapatérme szöveges leírása

A csapatérme alapformája kör, átmérõje 45 mm. Alap-
anyaga fém, ezüstszínnel. Ezen található felül, körívben,
kidomborodó megoldással a katonai szervezet megneve-
zése: „MH KELET-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉ-
SZÍTÕ PARANCSNOKSÁG.” Alul, vízszintesen a
„SZOLNOK” felirat látható. A kör belsejében szintén
domború megjelenítéssel Kelet-Magyarország kontúrja
helyezkedik el, a megyehatárok és Budapest Fõváros hatá-
rai fel vannak tüntetve, Szolnokot kiemelkedõ pont jelké-
pezi. A kontúron egymást keresztezve kard és penna talál-
ható.

A csapatérme feliratozása: 2 mm magasságú és 2 mm
szélességû, kidomborodó betûkbõl az MH logó fölött, a
kör ívét követve:

� MH KELET-MAGYARORSZÁGI
HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG �

3 mm magasságú és 3 mm szélességû, kidomborodó be-
tûkbõl, melynek elhelyezése a kard és penna ábrája alatt
vízszintesen:

� SZOLNOK �

Méret (szélesség × magasság): 45 mm × 45 mm-es
négyzetben elhelyezhetõ.

A csapatérmét három színben – arany, ezüst, bronzszí-
nekben – kívánjuk elkészíttetni.
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2. számú melléklet

a 115/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedéshez

A csapatérme képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség Kelet-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság parancsnokának

116/2010. (HK 12.) MH KMHP PK
i n t é z k e d é s e

az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás, továbbá a Magyar Honvédség belsõ rendelke-
zései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csa-
patérmék tartalmi és formai követelményeirõl, az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006)
HM utasítás (a továbbiakban: (Utasítás), valamint a Ma-
gyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire – az
MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését az MH KM
HPK-ság hivatásos és szerzõdéses állománya részére en-
gedélyezem.

2. Az MH KM HPK által rendszeresített csapatkarjelzés
szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû szí-
nes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondoskodik
a jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költség-
vetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az MH
KM HPK-ság személyi állományának csapatkarjelzéssel
való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Távollévõ parancsnok helyett:
Horváth Attila alezredes s. k.,

parancsnokhelyettes

1. számú melléklet

a 116/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

Gyakorló öltözetre

A karjelzés alapformája kör, átmérõje 80 mm. Alap-
anyaga világoszöld posztó, fekete szegéllyel. Ezen találha-
tó fekete színnel a katonai szervezet megnevezése, körív-
ben, felül: „MH KELET-MAGYARORSZÁGI HADKI-
EGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG”. Alul, vízszintesen a
SZOLNOK felirat látható. A kör belsejében a legvilágo-
sabb zöld színnel Kelet-Magyarország kontúrja helyezke-
dik el, a megyehatárok és Budapest Fõváros határai fel
vannak tüntetve, Szolnokot fekete pont jelképezi. Kelet-
Magyarország kontúrvonalas ábrázolásán egymást keresz-
tezve kard és penna ábrája van megjelenítve.

Méret (szélesség × magasság): 80 mm × 80 mm-es kör-
ben elhelyezhetõ.

Az embléma feliratozása: 4 mm magasságú és 4 mm
szélességû, fekete hímzésû betûkbõl az MH logó fölött, a
világoszöld sávban, a kör ívét követve:

� MH KELET-MAGYARORSZÁGI
HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG �

5 mm magasságú és 5 mm szélességû, fekete hímzésû
betûkbõl, melynek elhelyezése a kard és penna ábrája alatt
vízszintesen:

� SZOLNOK �

Színkódok:
A szegély színe: fekete. Pantone Process Black C
Az alapkör színe: világoszöld. Pantone 5763 C
A felirat színe: fekete Pantone Process Black C.
Kelet-Magyarország színe: legvilágosabb zöld. Pantone

5773 C
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Kelet-Magyarország kontúrjának színe és a megyehatá-
rok: fekete. Pantone Process Black C

Szolnokot jelképezõ pont színe: fekete. Pantone Process
Black C

A kard színe: sötétzöld. Pantone 5753 C
A kard kontúrjának színe: fekete. Pantone Process

Black C
A kard markolatának színe: sötétzöld. Pantone 5753 C
A penna tollának színe: sötétzöld. Pantone 5753 C
A penna kontúrjának színe: fekete. Pantone Process

Black CVC.
A címerpajzs kontúrjának színe: fekete. Pantone Pro-

cess Black CVC.
A címerpajzs felsõ harmadának színe: legsötétebb zöld.

Pantone 5743 C.
A címerpajzs középsõ harmadának színe: legvilágosabb

zöld. Pantone 5773 C
A címerpajzs alsó harmadának színe: sötétzöld. Pantone

5753 C

Karjelzéssel ellátandók száma: 180 fõ

2. számú melléklet

a 116/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség Kelet-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság parancsnokának

117/2010. (HK 12.) MH KMHP PK
i n t é z k e d é s e

az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság csapatjelvény rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás, továbbá a Magyar Honvédség belsõ rendelke-
zései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csa-
patérmék tartalmi és formai követelményeirõl, az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006)
HM utasítás (a továbbiakban: (Utasítás), valamint a Ma-
gyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire – az
MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
csapatjelvényének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett csapatjelvényt rendszeresítem, viselését az MH
Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság hiva-
tásos és szerzõdéses állománya részére engedélyezem.

2. Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-
nokság parancsnok által rendszeresített csapatjelvényének
szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû szí-
nes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség parancsnoka gondoskodik a
jóváhagyott csapatjelvény rendszeresítésébõl adódó költ-
ségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az MH
Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
személyi állományának csapatjelvénnyel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Távollévõ parancsnok helyett:
Horváth Attila alezredes s. k.,

parancsnokhelyettes

1. számú melléklet

a 117/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

A csapatjelvény alapformája kör, átmérõje 40 mm.
Alapanyaga fém, ezüst alapszínnel, fekete szegéllyel.
Ezen található fekete színnel a katonai szervezet megneve-
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zése. Felül, körívben az „MH KELET-MAGYAROR-
SZÁGI HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG; alul,
vízszintesen a SZOLNOK felirat látható. A kör belsejében
halványkék színnel Kelet-Magyarország kontúrja helyez-
kedik el, a megyehatárok és Budapest Fõváros határai fel
vannak tüntetve, Szolnokot ezüst pont jelképezi. A kontú-
ron egymást keresztezve kard és penna található.

A csapatjelvény feliratozása: 2 mm magasságú és
2 mm szélességû, fekete betûkbõl az MH logó fölött, a vi-
lágoszöld sávban, a kör ívét követve:

� MH KELET-MAGYARORSZÁGI
HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG �

3 mm magasságú és 3 mm szélességû, fekete betûkbõl,
melynek elhelyezése a kard és penna ábrája alatt vízszinte-
sen:

� SZOLNOK �

Méret (szélesség × magasság): 40 mm × 40 mm-es
négyzetben elhelyezhetõ.

A jelvény bõralátétre van szerelve.

Színkódok:
A szegély színe: fekete. Pantone Process Black C
Az alapkör színe: világoszöld. Pantone 5763 C
A felirat színe: fekete Pantone Process Black C.
Kelet-Magyarország színe: legvilágosabb zöld. Pantone

5773 C
Kelet-Magyarország kontúrjának színe és a megyehatá-

rok: fekete. Pantone Process Black C
Szolnokot jelképezõ pont színe: fekete. Pantone Process

Black C

A kard színe: sötétzöld. Pantone 5753 C
A kard kontúrjának színe: fekete. Pantone Process

Black C
A kard markolatának színe: sötétzöld. Pantone 5753 C
A penna tollának színe: sötétzöld. Pantone 5753 C
A penna kontúrjának színe: fekete. Pantone Process

Black C.
A címerpajzs kontúrjának színe: fekete. Pantone Pro-

cess Black C.
A címerpajzs felsõ harmadának színe: legsötétebb zöld.

Pantone 5743 C.
A címerpajzs középsõ harmadának színe: legvilágosabb

zöld. Pantone 5773 C
A címerpajzs alsó harmadának színe: sötétzöld. Pantone

5753 C

Csapatjelvénnyel ellátandók száma: 180 fõ

2. számú melléklet

a 117/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedéshez

A csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség
Légijármû Javítóüzem parancsnokának

185/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK
i n t é z k e d é s e

az MH Légijármû Javítóüzem csapatjelvényének
rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005 (HK 2/2006) HM
utasításban (továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözködési
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM
rendelet rendelkezéseire – a Magyar Honvédség Légijár-
mû Javítóüzem (továbbiakban: MH Lé. Jü.) csapatjelvé-
nyének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett csapatjelvény rendszeresítem, viselését az MH
Lé. Jü. hivatásos és szerzõdéses állománya részére enge-
délyezem.

2. Az MH Lé. Jü. parancsnoka által rendszeresített csa-
patjelvény szöveges leírását, továbbá eredeti, valamint
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kétszeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés mellék-
letei tartalmazzák.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése alapján a HM Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondoskodik a jó-
váhagyott csapatjelvény rendszeresítésébõl adódó költségve-
tés tervezésérõl, beszerzésérõl, legyártásáról és az MH Lé. Jü.
személyi állományának csapatjelvénnyel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Bozóki János okl. mk. ezredes s.k.,
parancsnok

1. számú melléklet

a 185/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

A 35 mm átmérõjû, világoskék alapú kör kerületi vonalán
helyezkedik el az MH LÉGIJÁRMÛ JAVÍTÓÜZEM
KECSKEMÉT fekete színû felirat, katonai szervezetünk ala-
pító okirat szerinti pontos megnevezése. A csapatjelvény sík-
ját üzemünk 3-as hangárának képe osztja ketté, világosbarna,
barna és fehér színezetben. Egységünk tevékenysége a Ma-
gyar Honvédségnél rendszeresített repülõtechnikán végre-
hajtott, sokoldalú munkán alapszik. A jelvény alsó és felsõ
harmadában az üzem által javított két repülõgép típus ábrája
helyezkedik el szürke, fekete, zöld, sárga, fehér, piros, illetve
szürke fekete és fehér színezetben.

Csapatjelvénnyel ellátandók létszáma: 97 fõ

2. számú melléklet

a 185/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK intézkedéshez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

Magyar Honvédség
Légijármû Javítóüzem parancsnokának

186/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK
i n t é z k e d é s e

az MH Légijármû Javítóüzem
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005 (HK 2/2006) HM
utasításban (továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözködési
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM
rendelet rendelkezéseire – a Magyar Honvédség Légijár-
mû Javítóüzem (továbbiakban: MH Lé. Jü.) csapatkarjel-
zésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett csapatkarjelzést (gyakorló) rendszeresítem, vi-
selését az MH Lé. Jü. hivatásos és szerzõdéses állománya
részére engedélyezem.

2. Az MH Lé. Jü. parancsnoka által rendszeresített csa-
patkarjelzésének (gyakorló) szöveges leírását, továbbá
eredeti, valamint kétszeres méretû színes grafikáját ezen
intézkedés mellékletei tartalmazzák.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése alapján a HM Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondosko-
dik a jóváhagyott csapatkarjelzés rendszeresítésébõl adó-
dó költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, legyártásáról
és az MH Lé. Jü. személyi állományának csapatkarjelzés-
sel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Bozóki János okl. mk. ezredes s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet

a 186/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-
mérõjû szabályos kör. Alapszíne „Szürke” (CMYK szín-
kódja: 0; 0; 0; 40), az 1mm széles szegélye fekete. A kar-
jelzés kontúrvonalai mindenütt fekete színûek. A karjelzés
tetején (Észak) a katonai szervezet hivatalos megnevezése,
az „MH LÉGIJÁRMÛ JAVÍTÓÜZEM” az alján (Dél) a
helyõrség neve „KECSKEMÉT” felirat került elhelyezés-
re. A felirat színe fekete, típusa: 19, 286 pontos ARIAL.
Mindegyik karakter nagybetû.
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A katonai szervezet megnevezése alatt, egy L-39ZO tí-
pusú repülõgép látható, amely nyugat-délnyugati irányból
kelet-északkelet irányba száll, futói behúzva. A repülõgép
kontúrvonalainak festése 100%-os fekete.

Az L-39ZO típusú repülõgép alatt, a karjelzés közepén a
katonai szervezet 3. számú hangára sematikus rajza látha-
tó. A hangár mindkét szárnyán 13-13 sematikus ablak, il-
letve 2-2 kémény található. A hangár színe: CMYK 0; 20;
40; 40. A hangár kontúrvonalainak festése barna, szín-
kódja: CMYK 69; 63; 62; 58. A hangár ajtajának kontúr-
vonalainak festése 100%-os fekete.

A hangár alatt egy An-26 típusú repülõgép látható,
amint kelet felöl nyugatra, repül. A repülõgép forgó lég-
csavarjait két kör jelzi. A hangár ablakai, L-39ZO és az
An-26 típusú repülõgép színe 30%-os fekete.

A karjelzés tépõzáras kivitelben készül.

Méret (szélesség × magasság): 807 mm × 807 mm-es
négyszögben elhelyezhetõ.

Színkódok:
háttér színe: szürke: c: 0 m: 0 y: 0 k: 40
L-39ZO és An-26 színe: szürke: c: 0 m: 0 y: 0 y: 30
szegély és kontúrvonalak színe: fekete: c: 0 m: 0 y: 0

k: 100
hangár színe: barna: c: 0 m: 20 y: 40 k: 40

Karjelzéssel ellátandók létszáma: 97 fõ

2. számú melléklet

a 186/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK intézkedéshez

Csapatkarjelzés ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség
54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred parancsnokának

225/2010. (HK 12.) MH 54. Veszprém lte. e. PK
i n t é z k e d é s e

az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred
kötelékben lévõ zászlóaljai, valamint kihelyezett

alegységei köznapi és gyakorló csapatkarjelzéseinek
rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendejérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatal-
mazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltöz-
ködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH 54. Veszprém Lég-
térellenõrzõ Ezred (a továbbiakban MH 54. Veszprém
lte. e.) Informatikai Központ, Híradó Zászlóalj, 1. Légi
Irányító Központ, 2. Légi Irányító központ, 11. Radarszá-
zad, 12. Radarszázad, Réskitöltõ Radarszázad, 1. Gerinc
Radar Mérõpont, 3. Gerinc Radar Mérõpont, Logisztikai
Zászlóalj, Támogató Zászlóalj, Egészségügyi Központ
csapatkarjelzéseinek rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett karjelzéseket rendszeresítem, viselését az MH
54. Veszprém lte. e. hivatásos és szerzõdéses állománya
részére engedélyezem.

2. Az MH 54. Veszprém lte. e. pk. által rendszeresített
csapatkarjelzések szöveges leírását és eredeti, valamint
kétszeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés mellék-
lete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondoskodik
a jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költség-
vetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az MH 54.
Veszprém lte. e. személyi állományának csapatkarjelzés-
sel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

5. Jelen intézkedésemet a Honvédelmi Közlönyben tör-
tént közzétételt követõen a teljes állomány elõtt állomány-
gyûlések keretében ki kell hirdetni.

Szûcs Pál mérnök ezredes s. k.,
parancsnok
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1. számú melléklet

a 225/2010. (HK 12.) MH 54. Veszprém lte. e.

intézkedéshez

A csapatkarjelzések szöveges leírása

1. Az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred gya-
korló csapatkarjelzése

1.1. A csapatkarjelzés szöveges leírása:
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-

mérõjû szabályos kör. Alapszíne világoszöld, a 10 mm
széles külsõ szegély sötétzöld, amelyet egy 2 mm-es fekete
szegély övez.

A karjelzés tetején (É-rész) a sötétzöld sávban világos-
zöld korona látható. Az alján (D-i rész) mindkét irányba
felfelé haladva babérkoszorú húzódik.

A karjelzés közepén villámokat tartó sas található,
amely a légi figyelõ és jelzõ szolgálat (két világháború kö-
zött alkalmazott) jelképe, illetve a SAS az elsõ magyar ter-
vezésû lokátor fedõneve volt.

A sas fölött polarizált fokháló stilizált mintája látható
fekete színben.

1.2. Színkódok:

Hely Szín RGB

Külsõ szegély sötétzöld 0-72-0

Belsõ kör, sas, babérkoszorú, korona világoszöld 1-127-64

Felirat, kontúrok Fekete 0-0-0

1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 200 fõ

2. Informatikai Központ

2.1. Köznapi csapatkarjelzése

2.1.1. Leírása:
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es piros színû körszegély övezi. A csapat-
karjelzés központi területének színe kék, bal felsõ negyede
sötétkék. A csapatkarjelzés központi motívuma a sas,
amely a haderõnemre utal. A háttérben látható poláris fok-
háló a fegyvernem egyik jelképe. A bal felsõ részben a
NATO-jel látható, alul pedig a „VESZPRÉM” felirat ol-
vasható. A karjelzés jobb oldalán található binális és hexa-
decimális számok a programnyelvek alapjai. A karjelzés
felsõ részén egy korona látható.

A csapatkarjelzés alapszíneiben az ezred színeit viseli, a
motívumok pedig a fegyvernemre utalnak.

2.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Háttér, NATO csillag, szöveg Sötétkék 0 0 128

Háttér, sas, NATO csillag,
szöveg

Világoskék 153 204 255

Háttér Kék 0 51 153

Hely Szín R G B

Háttér Piros 255 0 0

Háttér, sas Fekete 0 0 0

Háttér Türkiz 51 153 255

Korona Arany 255 204 0

Sas Sárga 255 255 0

Sas Világossárga 255 255 153

Sas Szürke 192 192 192

Sas Sötét barna 68 34 0

Sas, NATO csillag Világosbarna 153 102 51

Sas Barna 53 27 0

Sas, NATO csillag Fehér 255 255 255

NATO csillag Kék 51 102 255

2.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

2.2. Gyakorló csapatkarjelzés

2.2.1. Leírása
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es körszegély övezi. A csapatkarjelzés köz-
ponti területének színe zöld, bal felsõ negyede sötétzöld.
A csapatkarjelzés központi motívuma a sas, amely a hade-
rõnemre utal. A háttérben látható poláris fokháló a fegy-
vernem egyik jelképe. A bal felsõ részben a NATO-jel lát-
ható, alul pedig a „VESZPRÉM” felirat olvasható. A kar-
jelzés jobb oldalán található binális és hexadecimális szá-
mok a programnyelvek alapjai. A karjelzés felsõ részén
egy korona látható.

2.2.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Háttér, sas Fekete 23 23 0

Háttér, sas, szöveg Szürke 51 51 0

Háttér Világosbarna 69 69 35

Háttér, sas, NATO csillag, szö-
veg 102 102 51

Háttér, korona, sas, NATO csil-
lag, szöveg

Világosbarna 128 128 0

Sas Világoszöld 162 162 0

Sas Világoszöld 204 204 0

NATO csillag Fekete 51 51 0

2.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

3. Híradó Zászlóalj

3.1. Köznapi csapatkarjelzés

3.1.1. Leírása:
A befogadó formája egy 80 mm magasságú pajzs.

A pajzs 2/3-a sárga, bal alsó 1/3-a fekete alapszínû. A jobb
felsõ sarokban a „Híradó Zászlóalj” felirat olvasható feke-
te betûkkel, bal felsõ-alsó részében pedig a fegyvernemre
utaló kék színû stilizált villám látható.
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A pajzs alsó felén, két külsõ 1/4-én kék, középsõ
2/4 részben sárga színû szalag húzódik, középen a helyõr-
séget jelzõ „Veszprém” felirattal.

A bal alsó fekete részben a fegyvernem jelképe látható
arany színben. A csapatkarjelzés alapszínei és motívumai
a fegyvernemre utalnak.

3.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Villám, szalag szélei Kék 43 44 126

Felirat, kontúrok, pajzs Fekete 0 0 0

Pajzs, szalag Sárga 255 255 0

3.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 110 fõ

3.2. Gyakorló csapatkarjelzés

3.2.1. Leírása
Befogadó formája egy 80 mm magasságú pajzs. A pajzs

2/3-a zöld, bal alsó 1/3-a fekete alapszínû. A jobb felsõ sa-
rokban a „Híradó Zászlóalj” felirat olvasható fekete betûk-
kel, bal felsõ-alsó részében pedig a fegyvernemre utaló fe-
kete színû stilizált villám látható.

A pajzs alsó felén az alapszínnel megegyezõ zöld színû
szalag húzódik, középen a helyõrséget jelzõ „Veszprém”
felirattal.

A bal alsó fekete részben a fegyvernem jelképe látható.
A motívumai a fegyvernemre utalnak.

3.2.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Szalag, pajzs Zöld 0 132 57

Felirat, kontúrok, villám Fekete 0 0 0

3.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 110 fõ

4. 1. Légi Irányító Központ

4.1. Köznapi csapatkarjelzés

4.1.1. Leírása:
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-

mérõjû szabályos kör. Alapszíne égszínkék, a 2 mm széles
külsõ szegély ó-arany. A karjelzés tetején (É-rész) a kato-
nai szervezet hivatalos angol megnevezése, a „Control &
Reporting Center Veszprém”, míg az alján (D-i rész) a ka-
tonai szervezet NATO hívójele a „Silver Shark” felirat ke-
rült elhelyezésre, a felsõ felirat sötétkék, az alsó felirat
ezüst színû. A betûk típusa egységesen Arial Black, ma-
gasságuk 4 mm. A karjelzés közepén négy elembõl álló
motívum található, amelyek külön-külön is jelentõséggel
bírnak a katonai szervezet történetét illetõen. A motívum
alapját Magyarország határvonala adja piros színben, vas-
tagsága 1 mm. A határvonal hátterében az 1. Légi Irányító
Központnak otthont adó Veszprém városra utaló viadukt
és a veszprémi vár sziluettje található okkersárga színben.

A sziluettek körvonalai valamint a viadukt szerkezeti ele-
mei fekete színûek. A motívum elõterében a katonai szer-
vezet NATO hívójelére utaló ezüst cápa található világos
és sötétszürke színben. A központi motívum alatt a NATO
embléma került elhelyezésre sötétkék és ezüst színben.

Méret: 8 cm átmérõjû kör

4.1.2. Színkódok:

Hely Szín Pantone Solid
Coated

Keret Arany 123 C

Háttér Kék 660 C

Háttér Kék 428 C

Mo. körvonal Piros 485 C

Vár Sárga 101 C

Vár keret, cápa körvonal Fekete Process Black C

Felirat felsõ, NATO embléma Kék 2757C

Felirat alsó, NATO embléma Világoskék 7541C

Viadukt Sárga 601 C

Cápa Fehér 7443C

Cápa Világosszürke Cool Gray 1C

Cápa Szürke Cool Gray 2C

Cápa Szürke 428C

Cápa Szürke Cool Gray 5C

Cápa, cápa száj Szürke Cool Gray 9C

Cápa száj Világosszürke Cool Gray 11C

Cápa száj Szürke 425 C

4.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 170 fõ

4.2. Gyakorló csapatkarjelzés

4.2.1. Leírása
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-

mérõjû szabályos kör. Alapszíne zöld, a 2 mm széles külsõ
szegély fekete. A karjelzés tetején (É-rész) a katonai szer-
vezet hivatalos angol megnevezése, a „Control & Report-
ing Center Veszprém”, míg az alján (D-i rész) a katonai
szervezet NATO hívójele a „Silver Shark” felirat került el-
helyezésre fekete színnel. A betûk típusa egységesen Arial
Black, magasságuk 4 mm. A karjelzés közepén négy elem-
bõl álló motívum található, amelyek külön-külön is jelen-
tõséggel bírnak a katonai szervezet történetét illetõen.
A motívum alapját Magyarország határvonala adja sárga
színben, vastagsága 1 mm. A határvonal hátterében az
1. Légi Irányító Központnak otthont adó Veszprém város-
ra utaló viadukt és a veszprémi vár sziluettje található
szürke színben. A sziluettek körvonalai valamint a viadukt
szerkezeti elemei fekete színûek. A motívum elõterében a
katonai szervezet NATO hívójelére utaló ezüst cápa talál-
ható világos és sötétszürke színben. A központi motívum
alatt a NATO embléma került elhelyezésre szürke és ezüst
színben.

Méret: 8 cm átmérõjû kör
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4.2.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Szegély, felirat, cápa Fekete 31 26 22

Háttér Zöld 77 87 34

Híd, Veszprém sziluett Szürke 113 112 110

Országhatár Sárga 254 245 114

Cápa Szürke 131 130 128

Cápa Szürke 169 169 169

Cápa Szürke 193 193 193

NATO logo Fekete 77 73 72

NATO logo Szürke 229 229 229

4.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 170 fõ

5. 2. Légi Irányító Központ

5.1. Köznapi csapatkarjelzés

5.1.1. Leírása:
A csapatjelvény alapja 80 mm-es korong. A csapatjel-

vényt 12 mm-es piros színû körszegély övezi, amelyben
alulról felfelé kezdõdõen „SANDMAN”, majd folytatóla-
gosan felülrõl lefelé „2. LÉGI IRÁNYÍTÓ KÖZPONT”
betûk olvashatóak fekete színben. A csapatjelvény köz-
ponti területének színe kék, bal oldala világos, jobb oldala
sötétkék, hátterében a poláris fokháló stilizált mintája lát-
ható fekete színben.

Az alapon található központi figura, a SANDMAN, az
alegység hívónevét jeleníti meg. Az alap bal felsõ részé-
ben a nap, jobb felsõ részében pedig csillagok láthatóak.
Ez a két szín, valamint a szimbólumok jelképezik a légtér-
ellenõrzés alaprendeltetését, a folyamatos (nappali és éj-
szakai) szolgálatot. A csapatjelvény alapszíneiben az ez-
red és egyben a fegyvernem színeit viseli.

5.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Szegély Piros 145 34 14

Alak Szürke 200 199 197

Felirat, arc, fokháló Fekete 3 3 3

Háttér Világoskék 184 200 233

Háttér Kék 25 40 99

Csillagok Sárga 252 200 20

Nap Sárga 236 207 51

Nap Okker 195 103 18

5.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 40 fõ

5.2. Gyakorló csapatkarjelzés

5.2.1. Leírása
A csapatjelvény alapja 80 mm-es korong. A csapatjel-

vényt 12 mm-es barna színû körszegély övezi, amelyben
alulról felfelé kezdõdõen „SANDMAN”, majd folytatóla-
gosan felülrõl lefelé „2. LÉGI IRÁNYÍTÓ KÖZPONT”

betûk olvashatóak fekete színben. A csapatjelvény alap-
színe barna, középsõ részének jobb oldala fekete, hátteré-
ben a poláris fokháló stilizált mintája látható fekete szín-
ben. Az alapon található központi figura, a SANDMAN,
az alegység hívónevét jeleníti meg. Az alap bal felsõ részé-
ben a nap, jobb felsõ részében pedig csillagok láthatóak.
Ez a két szimbólum jelképezi a légtérellenõrzés alapren-
deltetését, a folyamatos (nappali és éjszakai) szolgálatot.

5.2.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Háttér Barna 138 115 6

Kontúr Fekete 0 0 0

5.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 40 fõ

6. 11. Radarszázad

6.1. Köznapi csapatkarjelzés

6.1.1. Leírása:
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-

mérõjû szabályos kör. Alapszíne kék, a 10 mm széles kül-
sõ szegély piros, amelyet kívül 2 mm-es aranyszínû, belül
1-1-mm-es fekete és fehér szegély övez. A karjelzés tete-
jén (É-rész) a piros sávban fekete betûkkel „MH
54. VESZPRÉM LÉGTÉRELLENÕRZÕ EZRED”, az al-
ján (D-i rész) „11. RADARSZÁZAD KUP” felirat látható.
A karjelzés felsõ-közepén részén stilizált denevér található
fekete színben, 1 mm-es aranyszínû szegéllyel övezve.
A karjelzés legbelsõ, kör alakú területe kék színû, benne
fekete színû polarizált fokháló. A denevér alatti területen,
a fokhálóba ágyazva középen a fegyvernemi jel, közötte és
a denevér alsó széle között jobb és bal oldalról egy-egy
stilizált repülõgép alak látható.

6.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Szegély Piros 100 0 0

Szegély, denevér, felirat, repülõ,
fegyvernemi jel Fekete 0 0 0

Külsõ szegély, denevér szegély Arany 100 80 0

Háttér Kék 0 190 255

Fegyvernemi jel szegély Ezüst 78 99 99

Legbelsõ szegély Fehér 248 248 248

6.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 130 fõ

6.2. Gyakorló csapatkarjelzés

6.2.1. Leírása
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-

mérõjû szabályos kör. Alapszíne zöld, a 10 mm széles kül-
sõ szegély barna, amelyet 2 mm-es aranyszínû szegély
övez. A karjelzés tetején (É-rész) fekete betûkkel „MH
54. VESZPRÉM LÉGTÉRELLENÕRZÕ EZRED”, az al-
ján (D-i rész) „11. RADARSZÁZAD KUP” felirat látható.

12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1299



A karjelzés felsõ-közepén részén stilizált denevér található
fekete színben, 1 mm-es aranyszínû szegéllyel övezve.
A karjelzés legbelsõ, kör alakú területe zöld színû, benne
fekete színû polarizált fokháló. A denevér alatti területen,
a fokhálóba ágyazva középen a fegyvernemi jel, közötte és
a denevér alsó széle között jobb- és baloldalról egy-egy
stilizált repülõgép alak látható.

6.2.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Denevér Fekete 0 0 0

Külsõ szegély, denevér szegély Fehér 255 230 164

Háttér Zöld 78 176 5

Fegyvernemi jel szegély Ezüst 78 99 99

Legbelsõ szegély Fehér 248 248 248

Szegély Barna 127 129 20

6.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 130 fõ

7. 12. Radarszázad

7.1. Köznapi csapatkarjelzés

7.1.1. Leírása:
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-

mérõjû szabályos kör. Alapszíne halványkék, a 10 mm
széles külsõ piros.

A karjelzés tetején (É-rész) az alegység megnevezése,
12. RADAR SZÁZAD felirat került elhelyezésre. A kar-
jelzés közepén két, fejét kifelé fordító oroszlán tart egy
nemzeti színû pajzsot a fegyvernemi sassal. Az oroszlános
sötétzöld inda motívumra lettek ráállítva. A középsõ rész
alsó felében fekete betûkkel a helyõrség neve, „JUTA” ol-
vasható. A nemzeti színû pajzsba csúsztatva a középsõ
rész felsõ felében Juta község stilizált címerpajzsát talál-
juk. A külsõ piros szegély bal és jobb szélén tengely
vonalban egy-egy NATO embléma került elhelyezésre.

7.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Szegély Piros 239 7 18

NATO jel Kék 0 0 255

NATO jel Ezüst 220 225 255

Háttér Világoskék 204 236 255

Inda, Juta címer alsó rész Fekete 23 28 24

Juta felirat, sas kontúr, villám Fekete 0 0 0

Pajzs, hattyú csõre Piros 208 14 5

Pajzs Fehér 233 231 231

Pajzs Zöld 38 113 5

Oroszlán, sas Világosbarna 148 131 62

Oroszlán, sas Sötétbarna 156 96 46

Juta címer alap, címer alja Világoskék 195 203 222

Juta címer oroszlán Piros 149 23 26

Hely Szín R G B

Juta címer alap Kék 25 45 115

Hattyú Világoskék 223 228 243

7.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 90 fõ

7.2. Gyakorló csapatkarjelzés

7.2.1. Leírása
A karjelzés befogadó formája egy nyolc centiméter át-

mérõjû szabályos kör. Alapszíne bézs, a 10 mm széles kül-
sõ barna. A karjelzés tetején (É-rész) az alegység megne-
vezése, 12. RADAR SZÁZAD felirat került elhelyezésre.
A karjelzés közepén két, fejét kifelé fordító oroszlán tart
egy nemzeti színû pajzsot a fegyvernemi sassal. Az orosz-
lánok megegyezõ színû sötétszürke inda motívumra lettek
ráállítva. A középsõ rész alsó felében fekete betûkkel a
helyõrség neve, „JUTA” olvasható. A nemzeti színû pajzs-
ba csúsztatva a középsõ rész felsõ felében Juta község sti-
lizált címerpajzsát találjuk. A külsõ szegély bal és jobb
szélén tengelyvonalban egy-egy NATO embléma került
elhelyezésre.

7.2.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Szegély, felirat Barna 154 95 55

NATO logo Barna 126 81 34

NATO logo Világosbarna 220 192 145

Alao Világosbarna 216 192 145

Inda, felirat Fekete 55 52 59

Pajzs Barna 109 64 45

Pajzs Törtfehér 191 191 189

Pajzs Barna 86 47 42

Sas kontúr, villám Fekete 0 0 0

Oroszlán Sötétszürke 96 89 83

Juta címer oroszlán Barna 154 95 55

Juta címer alap Szürke 167 166 162

Juta címer alap Szürke 43 39 36

Juta címer alap Szürke 167 166 162

Hattyú alatt Fekete 0 0 0

Hattyú Szürke 167 166 162

7.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 90 fõ

8. Réskitöltõ Radarszázad

8.1. Köznapi csapatkarjelzés

8.1.1. Leírása:
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es szürke színû körszegély övezi, amelyben
alulról felfelé kezdõdõen „MEDINA”, majd folytatólago-
san felülrõl lefelé „RÉSKITÖLTÕ RADARSZÁZAD”
betûk olvashatóak kék színben. A csapatkarjelzés közpon-
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ti területének színe kék, középen szürke szegélyû piros
pajzs alapon a fegyvernemet szimbolizáló denevér képe
látható, hátterében a poláris fokháló stilizált mintájával. A
középen elhelyezkedõ pajzs alapot kettészeli egy 8 mm-es
szürke színû sáv, szélein 1 mm-es aranyszínû szegéllyel.

8.1.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Külsõ szegély, fokháló Szürke 192 192 192

Belsõ kör, betûk Kék 0 204 255

Felirat, kontúrok Fekete 0 0 0

Pajzs alapja Piros 254 0 0

Középsõ sáv szegélye Arany 254 254 0

8.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 110 fõ

8.2. Gyakorló csapatkarjelzés

8.2.1. Leírása
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es körszegély övezi, amelyben alulról felfe-
lé kezdõdõen „MEDINA”, majd folytatólagosan felülrõl
lefelé „RÉSKITÖLTÕ RADARSZÁZAD” betûk olvasha-
tóak fekete színben. A csapatkarjelzés területének színe
zöld, középen ezüstszínû pajzs alapon a fegyvernemet
szimbolizáló denevér képe látható, hátterében a poláris
fokháló stilizált mintájával. A középen elhelyezkedõ pajzs
alapot kettészeli egy 8 mm-es ezüstszínû sáv.

8.2.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Alap Zöld 0 132 57

Belsõ pajzs Ezüst 192 192 192

Felirat, kontúrok Fekete 0 0 0

8.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 110 fõ

9. 1. Gerinc Radar Mérõpont

9.1. Köznapi csapatkarjelzés

9.1.1. Leírása:
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es piros színû körszegély övezi, amelyben
alulról felfelé kezdõdõen „BÉKÉSCSABA”, majd folyta-
tólagosan felülrõl lefelé „1. GERINC RADAR MÉRÕ-
PONT” betûk olvashatóak fekete színben. A csapatkarjel-
zés központi területének színe kék, felsõ kétharmad részé-
ben a 3D-s radar tornyának képe látható, hátterében a polá-
ris fokháló stilizált mintájával. A fokháló színe fekete, a
radartorony alapja fehér, fölötte sötétebb kék, a radom és
az ablakok szürkék, a kontúrvonalak feketék.

A csapatkarjelzés alapszíneiben az ezred színeit viseli, a
motívumok pedig a fegyvernemre utalnak.

9.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Szegély Piros 254 0 0

Háttér Világoskék 83 222 255

Radom, ablak Zöld 191 220 192

Torony Kék 63 160 192

Épület Fehér 255 251 240

Fekete 0 0 0

9.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

9.2. Gyakorló csapatkarjelzés

9.2.1. Leírása
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es zöld színû körszegély övezi, amelyben
alulról felfelé kezdõdõen „BÉKÉSCSABA”, majd folyta-
tólagosan felülrõl lefelé „1. GERINC RADAR MÉRÕ-
PONT” betûk olvashatóak fekete színben. A csapatkarjel-
zés központi területének színe zöld, felsõ kétharmad részé-
ben a 3D-s radar tornyának képe látható, hátterében a polá-
ris fokháló stilizált mintájával. A fokháló, a radartorony
alap, és a radom színe fekete.

A csapatkarjelzés motívumai a fegyvernemre utalnak.

9.2.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Alap Zöld 0 79 31

Radom kontúr Világoszöld 0 132 57

Felirat, kontúr Fekete 0 0 0

9.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

10. 3. Gerinc Radar Mérõpont

10.1. Köznapi csapatkarjelzés

10.1.1. Leírása:
A pajzs magassága 80 mm, hasítása a címert a középten-

gelyén két egyenlõ részre osztja. A hasítástól balra lévõ ré-
szek világosabb árnyalatúak, a jobbra lévõ részek pedig
sötétebbek. A pajzs szélén 5 mm-es vastagságú piros és sö-
tétvörös sáv található. A pajzs központi részében helyez-
kedik el a rádiótechnikai fegyvernemi jel, melynek színe
arany (balról) és sötétebb árnyalatú arany (jobbról).
A pajzs alsó felében stilizált hegy látható, mely az alakulat
elhelyezkedésére utal. A címer középvonalában, a közép-
sõ hegycsúcsra helyezve a 3. Gerinc Radar Mérõpont épü-
letének legmeghatározóbb eleme, a radartorony és a radom
figyelhetõ meg. A pajzs alapszíne a kék, bal oldalon vilá-
goskék, jobb oldalon sötétkék. Ez a két szín a rádiótechni-
kai fegyvernemre jellemzõ alapszín, szimbolizálja a lég-
térellenõrzés alaprendeltetését, a folyamatos (nappali és
éjszakai) szolgálatot. A külsõ sáv felsõ részében „3.
GERINC RADAR MÉRÕPONT” felirat látható.
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10.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Háttér (bal) Világoskék 128 170 246

Háttér (jobb) Kék 0 0 253

Keret (bal) Piros 220 0 0

Keret (jobb) Piros 154 0 1

Fegyvernemi jel (bal) Sárga 253 254 0

Fegyvernemi jel (jobb) Sárga 205 202 0

Domb Zöld 2 169 3

Domb (árnyékolt) Zöld 0 130 2

Torony Szürke 192 192 192

Torony (árnyékolt) Szürke 119 119 119

Felirat (bal) Sárga 253 254 0

Felirat (jobb) Sárga 205 202 0

10.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

10.2. Gyakorló csapatkarjelzés

10.2.1. Leírása
A pajzs magassága 80 mm, hasítása a címert a középten-

gelyén két egyenlõ részre osztja. A hasítástól balra lévõ ré-
szek világosabb árnyalatúak, a jobbra lévõ részek pedig
sötétebbek. A pajzs szélén 5 mm-es vastagságú zöld és sö-
tétzöld sáv található. A pajzs központi részében helyezke-
dik el a rádiótechnikai fegyvernemi jel, melynek színe sár-
ga. A pajzs alsó felében stilizált hegy látható, mely az ala-
kulat elhelyezkedésére utal. A címer középvonalában, a
középsõ hegycsúcsra helyezve a 3. Gerinc Radar Mérõ-
pont épületének legmeghatározóbb eleme, a radartorony
és a radom figyelhetõ meg. A pajzs alapszíne zöld. A külsõ
sáv felsõ részében zöld színû „3. GERINC RADAR MÉ-
RÕPONT” felirat, alul pedig „BÁNKÚT” felirat látható.

10.2.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Háttér (bal) Zöld 2 169 3

Háttér (jobb) Zöld 0 130 2

Torony Szürke 192 192 192

Torony (árnyékolt) Szürke 119 119 119

Felirat (bal) Sárga 253 254 0

Felirat (jobb) Sárga 205 202 0

Kontúrok Fekete 0 0 0

10.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

11. Logisztikai Zászlóalj

11.1. Köznapi csapatkarjelzés

11.1.1. Leírása:
A karjelzés befogadó formája egy pajzs, amelynek ma-

gassága 80 mm. A 2 mm széles külsõ szegélye aranyszínû.
A karjelzés tetején (É-rész) középen az ezred emblémája

került elhelyezésre, a kör átmérõje 35 mm. A karjelzés alsó
2/3-a két részre bontható. Baloldalon a magyar zászló pi-
ros-fehér-zöld színei jelennek meg, míg a jobb oldal alap-
ját a légierõ haderõnemi színe, a kék adja. A karjelzés fõ
motívuma, a megbízhatóság jelképe, a bástya. Mögötte két
oldalra felfelé haladva babérkoszorú, alsó részén pedig
„LOGISZTIKAI ZÁSZLÓALJ” feliratú fehér (hátoldalon
sötét) szalag található. Az ezred embléma jobb és bal alsó
felénél két-két ötágú csillag látható, amelyek a logisztika
4 alappillérét – hadtáp, haditechnika, szállítás, raktáro-
zás – jelképezik.

11.1.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Szegély, villám Arany 229 202 53

Zászló (pajzs bal fele) Zöld 40 92 17

Zászló Piros 218 26 25

Zászló, szalag, csillagok Fehér 254 254 254

Pajzs jobb fele Kék 23 42 100

Bástya, sas, szalag, csillagok Barna 147 131 106

Bástya Fekete 0 0 0

Ezred lógó Piros 218 25025 0

Ezred lógó Világoskék 0 120 190

Babérkoszorú Zöld 74 111 5

Babérkoszorú Világoszöld 108 136 33

11.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 110 fõ

11.2. Gyakorló csapatkarjelzés

11.2.1. Leírása
A karjelzés befogadó formája egy pajzs, amelynek ma-

gassága 80 mm. A 2 mm széles külsõ szegélye fekete szí-
nû. A karjelzés tetején (É-rész) középen az ezred emblé-
mája került elhelyezésre, a kör átmérõje 35 mm. A karjel-
zés alsó 2/3-a két részre bontható. Baloldalon a magyar
zászló jelenik meg, míg a jobb oldal alapja egyszínû zöld.
A karjelzés fõ motívuma, a megbízhatóság jelképe, a bás-
tya. Mögötte két oldalra felfelé haladva babérkoszorú, alsó
részén pedig „LOGISZTIKAI ZÁSZLÓALJ” feliratú fe-
hér (hátoldalon sötét) szalag található. Az ezred embléma
jobb és bal alsó felénél két-két ötágú csillag látható,
amelyek a logisztika 4 alappillérét – hadtáp, haditechnika,
szállítás, raktározás – jelképezik.

11.2.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Pajzs alapja, bástya jobb oldala sötétzöld 5 51 0

Ezred logó belsõ kör, sas, babérko-
szorú, bástya bal oldala, csillagok világoszöld 0 153 51

Felirat, kontúrok, pajzs és címer
külsõ szegély fekete 0 0 0

11.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 110 fõ
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12. Támogató Zászlóalj

12.1. Köznapi csapatkarjelzés

12.1.1. Leírása:

A karjelzés befogadó formája egy pajzs, amelynek ma-
gassága 80 mm, külsõ 1 mm-es szegélye fekete. Bal felsõ
részén a Támogató, jobb-középsõ részén a Zászlóalj felirat
látható. A karjelzés 4 részre oszlik. Bal felsõ negyede kék
alapú, jobb felsõ negyede piros. A vízszintes felezõvonalra
ültetve a helyõrség, Veszprém város szimbóluma, a Via-
dukt és a vár sziluettje látható. A viadukt szürke, a vár hal-
ványsárga árnyalatú. A pajzs alsó fele a felsõ rész inverze,
jobb alsó negyede piros, a bal alsó pedig kék. A két rész-
ben a zászlóalj két fõ feladatkörének szimbolikus jelei lát-
hatók: a bal alsó részben egy bástya, amely az õrzés-védel-
mi feladatokra utal, a jobb alsó részben pedig egy fogaske-
rék, amely a mûszaki üzemeltetést jelképezi. A piros és
kék alapszínek megegyeznek az ezred karjelzésének fõ
színeivel.

12.1.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Háttér Kék 0 0 255

Háttér Piros 222 0 0

Szöveg Okkersárga 255 204 0

Vár Sárga 251 246 151

Híd Szürke 192 192 192

Vár Szürke 170 170 190

Fogaskerék Szürke 150 150 150

Fogaskerék Fehér 204 234 234

Vár, fogaskerék, kontúr Fekete 0 0 0

12.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 185 fõ

12.2. Gyakorló csapatkarjelzés

12.2.1. Leírása

A karjelzés befogadó formája egy pajzs, amelynek ma-
gassága 80 mm, külsõ 1 mm-es szegélye fekete. Bal felsõ
részén a Támogató, jobb-középsõ részén a Zászlóalj felirat
látható. A karjelzés 4 részre oszlik. Bal felsõ negyede feke-
te, jobb felsõ zöld alapú. A vízszintes felezõvonalra ültet-
ve a helyõrség, Veszprém város szimbóluma, a Viadukt és
a vár sziluettje látható. A pajzs alsó fele a felsõ rész inver-
ze, jobb alsó negyede fekete, a bal alsó pedig zöld. A két
részben a zászlóalj két fõ feladatkörének szimbolikus jelei
láthatók: a bal alsó részben egy bástya, amely az õrzés-vé-
delmi feladatokra utal, a jobb alsó részben pedig egy fo-
gaskerék, amely a mûszaki üzemeltetést jelképezi.

12.2.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Vár, fogaskerék, kontúr, háttér Fekete 0 0 0

Háttér Zöld 127 130 51

Szöveg Okkersárga 255 204 0

Vár Sárga 251 246 151

Híd Szürke 192 192 192

Vár Szürke 170 170 190

Fogaskerék Szürke 150 150 150

Fogaskerék Fehér 204 234 234

12.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 185 fõ

13. Egészségügyi Központ

13.1. Köznapi csapatkarjelzés

13.1.1. Leírása:
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es piros színû körszegély övezi. A csapat-
karjelzés központi területének színe kék. A csapatkarjel-
zés központi motívuma Merkúr kígyós botja, amely az
egészség és betegség szimbóluma.

A körszegély felsõ részében az „MH 54. VESZPRÉM
LÉGTÉRELLENÕRZÕ EZRED”, alul pedig az „EGÉSZ-
SÉGÜGYI KÖZPONT” felirat olvasható fehér színben.

A csapatkarjelzés alapszíneiben az ezred színeit viseli.

13.1.2. Színkódok:
Hely Szín R G B

Szegély Fekete 0 0 0

Körszegély Piros 254 0 0

Alap Kék 0 97 165

Betük Fehér 244 255 255

Kígyó (bal) Narancs 236 187 68

Kígyó (jobb) Sötétebb narancs 242 152 66

Bot (bal o.), gömb Sárga 245 170 1

Bot (jobb o.), gömb Sárga 248 209 0

Szárnyak Sárga 255 204 0

Szárnyak 255 241 3

13.1.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

13.2. Gyakorló csapatkarjelzés

13.2.1. Leírása:
A csapatkarjelzés alapja 80 mm-es korong. A csapatkar-

jelzést 12 mm-es zöld színû körszegély övezi. A csapatkar-
jelzés központi területének színe zöld. A csapatkarjelzés
központi motívuma Merkúr kígyós botja, amely az egész-
ség és betegség szimbóluma.

A körszegély felsõ részében az „MH 54. VESZPRÉM
LÉGTÉRELLENÕRZÕ EZRED”, alul pedig az „EGÉSZ-
SÉGÜGYI KÖZPONT” felirat olvasható fekete színben.
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13.2.2. Színkódok:

Hely Szín R G B

Szegély, betûk Fekete 0 0 0

Alap Zöld 56 98 0

Kígyó (bal), bot (bal) Narancs 154 102 0

Kígyó (jobb), bot (jobb) Sötétebb narancs 204 153 0

Kígyó szeme Fehér 255 255 255

13.2.3. A csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 30 fõ

2. számú melléklet

a 225/2010. (HK 12.) MH 54. Veszprém lte. e.

intézkedéshez

1. Az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred gya-
korló csapatkarjelzése

2. Informatikai Központ

2.1. Köznapi csapatkarjelzése

2.2. Gyakorló csapatkarjelzés
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3. Híradó Zászlóalj

3.1. Köznapi csapatkarjelzés

3.2. Gyakorló csapatkarjelzés

4. 1. Légi Irányító Központ

4.1. Köznapi csapatkarjelzés

4.2. Gyakorló csapatkarjelzés
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5. 2. Légi Irányító Központ

5.1. Köznapi csapatkarjelzés

5.2. Gyakorló csapatkarjelzés

6. 11. Radarszázad

6.1. Köznapi csapatkarjelzés

6.2. Gyakorló csapatkarjelzés
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7. 12. Radarszázad

7.1. Köznapi csapatkarjelzés

7.2. Gyakorló csapatkarjelzés

8. Réskitöltõ Radarszázad

8.1. Köznapi csapatkarjelzés

8.2. Gyakorló csapatkarjelzés
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9. 1. Gerinc Radar Mérõpont

9.1. Köznapi csapatkarjelzés

9.2. Gyakorló csapatkarjelzés

10. 3. Gerinc Radar Mérõpont

10.1. Köznapi csapatkarjelzés

10.2. Gyakorló csapatkarjelzés
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11. Logisztikai Zászlóalj

11.1. Köznapi csapatkarjelzés

11.2. Gyakorló csapatkarjelzés

12. Támogató Zászlóalj

12.1. Köznapi csapatkarjelzés

12.2. Gyakorló csapatkarjelzés
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13. Egészségügyi Központ

13.1. Köznapi csapatkarjelzés 13.2. Gyakorló csapatkarjelzés
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Árubeszerzés
A Pápa, 0541/35. és Nagygyimót,

096/1. helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása.
Gungl Zoltán

(8500 Pápa, Liget u. 06.)
7059 2010. 04. 26. 2010. 04. 26. –

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

Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

nettó E Ft

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Árubeszerzés Hús és húsipari termékek beszállítása
Debreceni Csoport Húsipari Kft.

14398481-2-16
500–8000 2010. 07. 27. 2010. 07. 08. 2010. 12. 31.

Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

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
keretszerzõdés

Hímzõ és egyéb alapanyagok beszerzése
Laskawy Ferenc egyéni vállalkozó

40973773-2-42
7 960 000 2010. 05. 26. 2010. 05. 26. 2010. 06. 30.
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Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

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
keretszerzõdés

Hús- és hentesáru Gulyás és Társa Kft. 7 163 548 2010. 07. 14. 2010. 07. 14. 2010. 10. 31.

Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság

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
keretszerzõdés

Ingatlan karbantartási anyagok
2010. évi beszállítása

Borbás és Tsa Bt. Pápa
27251632-2-19

MH PBRT
6 000 000 2010. 06. 30. 2010. 07. 01. 2010. 12. 31.

Szállítási
keretszerzõdés

Fémlemez céltábla beszerzés
HM EI Zrt.

10815135-2-51
MH LEK

7 390 000 2010. 06. 18. 2010. 06. 18. 2010. 08. 18.

Szolgáltatási
szerzõdés

METEOR 3MA célrepülõgép
üzemeltetése

HM EI Zrt.
10815135-2-51

MH LEK
7 814 400 2010. 06. 07. 2010. 05. 06. 2010. 11. 18.

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

Hús- és hentesáru 2010. évi beszállítása
Funkció Kft. Darnózseli

10697922-2-08
5945 2010. 07. 15. 2010. 07. 15. 2010. 12. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatójának

t á j é k o z t a t ó j a
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazási költségáltalányáról,

valamint a szállítási normaösszegekrõl a 2010. évre

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli
pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 16. § (3) bekezdése, valamint a 17. § (7) bekezdése alapján a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot
teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazási költségáltalányát és a szállítási normaösszegeket a 2010. évre a táblázatban foglaltak szerint
állapítom meg.

Budapest, 2010. július 30.
Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,

HM FLÜ vezérigazgató

Helyõrség
Utazási

költségátalány
(forintban)

I/A S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – K ö z ú t o n t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg

Ankara 145 300 192 500 192 500 224 600 224 600 256 700 256 700 288 700 288 700 320 800 320 800 352 900 352 900 385 000 385 000

Athén 107 600 148 700 105 000 173 500 122 500 198 300 140 000 223 100 157 500 247 900 175 000 272 700 192 500 297 500 210 000

Berlin 60 200 56 900 56 900 66 400 66 400 75 800 75 800 85 300 85 300 94 800 94 800 104 300 104 300 113 700 113 700

Bécs 19 000 41 900 42 000 48 900 49 000 55 900 56 000 62 900 63 000 69 900 70 000 76 900 77 000 83 900 84 000

Belgrád 17 400 46 600 46 600 54 300 54 300 62 100 62 100 69 900 69 900 77 600 77 600 85 400 85 400 93 200 93 200

Brunnsum 88 200 66 500 66 500 77 600 77 600 88 700 88 700 99 700 99 700 110 800 110 800 121 900 121 900 133 000 133 000

Brüsszel 73 500 75 200 69 600 87 800 81 200 100 300 92 700 112 900 104 300 125 400 115 900 138 000 127 500 150 500 139 100

Bukarest 63 700 74 400 56 900 86 800 66 400 99 200 75 800 111 600 85 300 124 000 94 800 136 400 104 300 148 700 113 700

Bydgoszcz 58 000 65 600 70 000 76 600 81 700 87 500 93 300 98 400 105 000 109 400 116 700 120 300 128 300 131 200 140 000

Capellen 58 500 71 700 68 100 83 600 79 400 95 500 90 800 107 500 102 100 119 400 113 500 131 400 124 800 143 300 136 100

Casteau-Mons 83 300 73 500 68 200 85 700 79 600 98 000 91 000 110 200 102 400 122 500 113 700 134 700 125 100 147 000 136 500

Eindhoven 79 000 71 800 71 800 83 800 83 800 95 800 95 800 107 800 107 800 119 700 119 700 131 700 131 700 143 700 143 700

Geilen-Kirchen 42 100 64 700 61 200 75 500 71 500 86 300 81 700 97 100 91 900 107 900 102 100 118 700 112 300 129 500 122 500

Genf 41 000 89 600 89 600 104 500 104 500 119 400 119 400 134 400 134 400 149 300 149 300 164 200 164 200 179 100 179 100

Glons 83 800 75 200 75 200 87 800 87 800 100 300 100 300 112 900 112 900 125 400 125 400 137 900 137 900 150 500 150 500

Göteborg 64 500 134 400 94 900 156 800 110 800 179 100 126 600 201 500 142 400 223 900 158 200 246 300 174 100 268 700 189 900

Hamburg 49 700 68 100 68 100 79 400 79 400 90 800 90 800 102 100 102 100 113 500 113 500 124 800 124 800 136 100 136 100
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Helyõrség
Utazási

költségátalány
(forintban)

I/A S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – K ö z ú t o n t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg

Heidelberg 90 700 94 900 77 000 110 800 89 900 126 600 102 700 142 400 115 500 158 200 128 400 174 100 141 200 189 900 154 100

Izmír 88 600 271 200 175 000 316 400 204 200 361 700 233 300 406 900 262 500 452 100 291 700 497 300 320 800 542 500 350 000

Kalkar 42 100 65 600 63 900 76 600 74 500 87 500 85 200 98 400 95 800 109 400 106 500 120 300 117 100 131 200 127 700

Kijev 76 300 111 100 111 100 129 600 129 600 148 100 148 100 166 600 166 600 185 100 185 100 203 600 203 600 222 100 222 100

Larissza 134 500 132 600 75 200 154 700 87 800 176 800 100 300 198 800 112 900 220 900 125 400 243 000 137 900 265 100 150 500

Lisszabon 57 800 203 900 203 900 237 800 237 800 271 800 271 800 305 800 305 800 339 800 339 800 373 800 373 800 407 700 407 700

London 62 700 109 400 96 200 127 600 112 300 145 800 128 300 164 100 144 400 182 300 160 400 200 500 176 500 218 700 192 500

Madrid 66 900 157 500 127 700 183 700 149 000 210 000 170 300 236 200 191 600 262 500 212 900 288 700 234 200 315 000 255 500

Molesworth 75 700 148 700 144 400 173 500 168 400 198 300 192 500 223 100 216 600 247 900 240 600 272 700 264 700 297 500 288 700

Monsanto 68 500 234 700 195 300 273 800 227 800 312 900 260 400 352 000 292 900 391 100 325 400 430 200 358 000 469 400 390 500

Moron (Sp) 131 000 155 900 134 400 181 800 156 800 207 800 179 100 233 800 201 500 259 800 223 900 285 700 246 300 311 700 268 700

Moszkva 79 000 197 700 175 000 230 700 204 200 263 700 233 300 296 600 262 500 329 600 291 700 362 500 320 800 395 500 350 000

Motta di Livenza 74 000 46 600 43 000 54 300 50 200 62 100 57 300 69 900 64 500 77 600 71 700 85 400 78 800 93 200 86 000

Nagyvárad 10 000 39 400 35 000 45 900 40 800 52 500 46 700 59 100 52 500 65 600 58 300 72 200 64 200 78 700 70 000

Nápoly 61 000 91 000 113 700 106 200 132 700 121 300 151 700 136 500 170 600 151 700 189 600 166 800 208 500 182 000 227 500

Oberammergau 75 900 53 400 51 600 62 300 60 200 71 200 68 800 80 100 77 400 89 000 86 000 97 900 94 600 106 700 103 200

Párizs 39 000 87 800 87 800 102 400 102 400 117 000 117 000 131 700 131 700 146 300 146 300 160 900 160 900 175 600 175 600

Poggio Renatico 55 400 73 500 70 000 85 700 81 700 98 000 93 300 110 200 105 000 122 500 116 700 134 700 128 300 147 000 140 000

Potsdam (No) 61 200 52 500 56 900 61 200 66 400 70 000 75 800 78 700 85 300 87 500 94 800 96 200 104 300 105 000 113 700

Ramstein 75 600 64 500 64 500 75 200 75 200 86 000 86 000 96 700 96 700 107 500 107 500 118 200 118 200 129 000 129 000

Rheindahlen 42 100 71 700 71 700 83 600 83 600 95 500 95 500 107 500 107 500 119 400 119 400 131 400 131 400 143 300 143 300

Róma 56 000 78 800 71 700 92 000 83 600 105 100 95 500 118 200 107 500 131 400 119 400 144 500 131 400 157 600 143 300

Solbiate Olona 62 900 76 100 67 800 88 800 79 100 101 500 90 400 114 200 101 700 126 900 113 000 139 600 124 300 152 200 135 600

Stavanger 79 000 201 200 157 500 234 800 183 700 268 300 210 000 301 900 236 200 335 400 262 500 368 900 288 700 402 500 315 000

Stockholm 59 000 140 000 122 500 163 300 142 900 186 700 163 300 210 000 183 700 233 300 204 200 256 700 224 600 280 000 245 000

Szarajevó 71 000 78 700 74 400 91 900 86 800 105 000 99 200 118 100 111 600 131 200 124 000 144 400 136 400 157 500 148 700

Tallin (Észt) 88 000 197 700 175 000 230 700 204 200 263 700 233 300 296 600 262 500 329 600 291 700 362 500 320 800 395 500 350 000

Tirana 117 000 148 700 105 000 173 500 122 500 198 300 140 000 223 100 157 500 247 900 175 000 272 700 192 500 297 500 210 000

Udine 69 000 44 800 39 400 52 300 46 000 59 700 52 500 67 200 59 100 74 600 65 700 82 100 72 300 89 600 78 800

Ulm 56 000 64 500 64 500 75 200 75 200 86 000 86 000 96 700 96 700 107 500 107 500 118 200 118 200 129 000 129 000

Varsó 48 000 56 900 64 500 66 400 75 200 75 800 86 000 85 300 96 700 94 800 107 500 104 300 118 200 113 700 129 000

Vyskov 41 800 45 500 45 500 53 100 53 100 60 700 60 700 68 200 68 200 75 800 75 800 83 400 83 400 91 000 91 000

Wilhelmshaven 46 000 65 600 48 500 76 600 56 600 87 500 64 600 98 400 72 700 109 400 80 800 120 300 88 900 131 200 97 000

Zágráb 15 200 51 600 49 900 60 200 58 200 68 800 66 500 77 400 74 800 86 000 83 100 94 600 91 400 103 200 99 700
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Helyõrség
Utazási

költségátalány
(forintban)

I/B S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) - K ö z ú t o n t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Nápoly–Céláll. Nápoly–Céláll. Nápoly–Céláll. Nápoly–Céláll. Nápoly–Céláll. Nápoly–Céláll. Nápoly–Céláll.

300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg

Heidelberg 74 800 200 600 234 000 267 500 300 900 334 300 367 700 401 200

Brunnsum 73 700 238 000 277 600 317 400 357 000 396 600 436 200 476 000

Solbiate Olona 47 500 132 000 154 000 176 000 198 000 220 000 242 000 264 000

Helyõrség Utazási költség átalány
(forintban)

II/A S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – R e p ü l õ v e l t ö r t é n õ s z á l l í t á s
Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

150 kg 180 kg 210 kg 250 kg 280 kg 310 kg 340 kg

Edmonton 156 800

365 300 370 300 435 300 443 200 505 300 516 000 575 300 589 000 668 700 686 200 738 800 759 000 785 400 807 700

Monterey, USA 190 400

Norfolk, USA 224 300

Ottawa 212 600

Regina (Moose Jaw) 197 400

Tampa, USA 158 000

Helyõrség

Utazási
költség
átalány

(forintban)

II/B S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – R e p ü l õ v e l t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

150 kg 180 kg 210 kg 250 kg 280 kg 310 kg 340 kg

Algír – 407 900 343 800 487 100 408 500 566 300 473 200 671 900 559 400 751 100 624 100 830 300 688 800 909 500 753 500

New Delhi – 345 600 323 200 410 700 386 300 475 800 449 500 562 600 533 600 627 700 596 700 692 800 659 600 757 900 723 000

Iszlámábád – 407 900 343 800 487 100 408 500 566 300 473 200 671 900 559 400 751 100 624 100 830 300 688 800 909 500 753 500

Kairó – 345 600 323 200 410 700 386 300 475 800 449 500 562 600 533 600 627 700 596 700 692 800 659 600 757 900 723 000

Nairobi – 407 900 343 800 487 100 408 500 566 300 473 200 671 900 559 400 751 100 624 100 830 300 688 800 909 500 753 500

Peking – 345 600 323 200 410 700 386 300 475 800 449 500 562 600 533 600 627 700 596 700 692 800 659 600 757 900 723 000

Tel-Aviv – 345 600 323 200 410 700 386 300 475 800 449 500 562 600 533 600 627 700 596 700 692 800 659 600 757 900 723 000

Washington – 259 700 263 300 309 500 315 200 359 300 367 000 425 700 436 100 475 500 488 000 525 300 539 800 575 100 691 600
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Helyõrség
Utazási

költségátalány
(forintban)

III S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – H a j ó v a l é s k ö z ú t o n t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg

Edmonton 156 800 590 100 670 000 749 800 799 000 848 200 922 600 996 900

Monterey, USA 190 400 539 900 559 200 578 500 686 700 795 000 865 300 935 600

Norfolk, USA 224 300 486 700 574 600 662 400 705 100 747 800 820 600 893 400

Ottawa 212 600 405 300 450 000 494 700 542 400 590 100 617 800 645 400

Regina (Moose Jaw) 197 400 614 200 698 100 782 000 832 700 883 400 960 700 1 038 100

Tampa, USA 158 000 759 300 847 400 935 600 1 017 500 1 099 300 1 185 700 1 272 100
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 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

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 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, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap-
és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben,
a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a
fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által
használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is,
egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a
fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes,
lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe.
(„DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos
kézikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv
dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft 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

Megrendeljüka Jogi fogalomtárcímû kiadványt (ára: 8399 Ftáfával) ................. példányban, és kérjük juttassákel
az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

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
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10.2357 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

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

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

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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