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Ha tá ro zatok

102/2010. (X. 21.) 
OGY ha tá ro zat

Az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk
(ISAF) mû ve le ti ben tör té nõ ma gyar ka to nai rész vé tel en ge dé -
lye zés érõl szó ló 2113/2008. (VI II. 27.) Korm. ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról szó ló be szá mo ló el fo ga dá sá ról 1556

103/2010. (X. 21.) 
OGY ha tá ro zat

Az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk
(ISAF) mû ve le ti ben tör té nõ to váb bi ma gyar ka to nai sze rep -
vál la lás ról szó ló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. ha tá ro zat mó -
do sí tá sá ról 1556

104/2010. (X. 21.) 
OGY ha tá ro zat

Egyes af ga nisz tá ni ka to nai sze rep vál la lás ról szó ló kormány -
ha tá ro za tok mó do sí tá sá ról szó ló 1171/2010. (VI II. 18.) Korm.
ha tá ro zat ban fog lalt dön tés rõl 1556

266/2010. (X. 25.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1556

274/2010. (XI. 8.)
KE ha tá ro zat

Dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl és
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zé sé rõl 1557

Mi nisz te ri uta sí tá sok

94/2010. (XI. 12.)
HM uta sí tás

A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve võ ál lo mány rész le tes
ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szó ló 84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás
mó do sí tá sá ról 1557

95/2010. (XI. 16.) 
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség tar ta lé kos rend sze re fej lesz té sé hez
kap cso ló dó egyes fel ada tok ról 1557

96/2010. (XI. 16.) 
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ ren del ke zé sei ki adá sá nak és a
szak irá nyí tás rend jé rõl szó ló 119/2007. (HK 20.) HM uta sí tás
mó do sí tá sá ról 1559

97/2010. (XI. 16.) 
HM uta sí tás

A LAJ TA Mo ni tor Mú ze um ha jó fenn tar tá sá ról 1560

A  H O N V É D E L M I  M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A
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Szám Tárgy Ol dal

98/2010. (XI. 16.) 
HM uta sí tás

A hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei
szer ve ze ti kor sze rû sí té sé nek egyes fel ada ta i ról 1561

99/2010. (XI. 16.) 
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um szer ve ze ti kor sze rû sí té se, irá -
nyí tá si és ve ze té si rend je ki ala kí tá sá nak egyes fel ada ta i ról
szó ló 82/2010. (VI II. 27.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1564

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

80/2010. (HK 17.)
HM KÁT–HM HVKF
együt tes in téz ke dés

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák át- és to vább kép zé sé nek
meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról szó ló 17/2003. (HK 7.)
HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri és HVK ve zér ka ri fõ nö ki 
együt tes in téz ke dés mó do sí tá sá ról 1565

81/2010. (HK 17.)
HM KÁT–HM HVKF
együt tes in téz ke dés

A 2010. no vem ber ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat
el lá tá sá ról 1565

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zé sek

343/2010. (HK 17.) 
HM HVKF pa rancs

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes he lyet te sí té sé rõl 1566

347/2010. (HK 17.) 
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség Atom, Bi o ló gi ai, Ve gyi Ri asz tá si és
Ér te sí té si Rend szer 2010. évi rend szer gya kor la tá nak vég re -
haj tá sá ról 1566

353/2010. (HK 17.) 
HM HVKF in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség õrzés-
 védelme át ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok elõ ké szí té sé rõl
és vég re haj tá sá ról 1566

351/2010. (HK 17.) 
HM HVKF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 2011. vál tás
ké szen lé ti be so ro lá sá ról és szol gá lat ba lép te té sé rõl 1566

Fõ nö ki ren del ke zé sek

1/2010. (HK 17.) 
HVK EÜCSF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ön kén tes vé del mi tar ta lé kos ál lo má -
nyá ba ter ve zett sze mé lyek egész sé gi és pszi chi kai al kal mas -
ság-vizs gá la tá ról 1567

2/2010. (HK 17.) 
HVK EÜCSF in téz ke dés

A Ma gyar Hon véd ség ka taszt ró fa vé del mi fel ada tai egész ség ügyi
biz to sí tá sá nak vég re haj tás ára 1571

866/2010. (HK 17.) 
MH HEK in téz ke dés

Az egész ség ügyi fel de rí tés alap el vei cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ki adá sá ról 1591

13/2010. (HK 17.) 
HVK HDMCSF in téz ke dés

A hon vé del mi szem pont ból fon tos, il let ve fo ko zott vé del met
igény lõ ob jek tu mok õr zé sét vég re haj tó ön kén tes vé del mi tar -
ta lé kos ál lo mány ba tar to zó fegy ve res biz ton sá gi õrök 2010. évi
ki kép zé sé vel kap cso la tos fel ada tok ról 1591

1/2010. (HK 17.)
HVK LCSF in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség ob jek -
tu mai õr zés-vé del me át ala kí tá sá val kap cso la tos lo gisz ti kai
fel ada tok elõ ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra 1591
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Szol gá lat fõ nö ki ren del ke zé sek

295/2010. (HK 17.) 
MH GE OSZ SZF in téz ke dés

A „Ké zi könyv me te o ro ló gi ai ész le lõk ré szé re” cí mû fõ nök sé gi
ki ad vány ha tály ba lép te té sé rõl 1592

Szer ve ze ti hí rek

Hon vé del mi mi nisz ter A Hon véd kór ház–Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd,
Ren dé sze ti és Vas út-egész ség ügyi Köz pont) Re ha bi li tá ci ós
In té ze tek Re ha bi li tá ci ós Osz tá lya osz tály ve ze tõ fõ or vos mun -
ka kö ré nek el lá tá sá ra 1592

Hon vé del mi mi nisz ter Pá lyá za ti fel hí vás 1593

HM KÁT Meg ha tal ma zás NA TO vám ok má nyok ki ad má nyo zá sá ra és
jog kö rök el lá tá sá ra 1594

HM KÁT Meg ha tal ma zás vissza vo ná sa NA TO vám ok má nyok ki ad má -
nyo zá sá val és a jog kö rök el lá tá sá val kap cso lat ban 1595

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1555



HATÁROZATOK

Az Országgyûlés
102/2010. (X. 21.)
OGY határozata

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ
Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ

magyar katonai részvétel engedélyezésérõl szóló
2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsá-
gi Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ ma-
gyar katonai részvétel engedélyezésérõl szóló 2113/2008.
(VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló
beszámolót elfogadja.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
103/2010. (X. 21.)
OGY határozata

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ
Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ

további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat

módosításáról**

Az Országgyûlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsá-
gi Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ továb-
bi magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008.
(XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló
beszámolót elfogadja.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyûlés
104/2010. (X. 21.)
OGY határozata

egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló
kormányhatározatok módosításáról szóló

1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt
döntésrõl*

Az Országgyûlés az egyes afganisztáni katonai szerep-
vállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló
1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt döntés-
rõl szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A köztársasági elnök
266/2010. (X. 25.)

KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszüntetésérõl
és szolgálati 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. Frölich Róbert dandártábornok szolgálati viszo-
nyát 2010. október 31-én megszüntetem és õt 2010. no-
vember 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba
helyezem.

Budapest, 2010. október 7.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. október 22.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03944/2010.

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. október 18-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök
274/2010. (XI. 8.) KE határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl

és szolgálati 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 Gyenes István dandártábornok szolgálati viszonyát
2010. december 30-án felmentéssel megszüntetem – fel-
mentési idõ kezdete 2010. november 1. – és õt 2010. de-

cember 31-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helye-
zem.

Budapest, 2010. október 29.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 2.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04143/2010.

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1557

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
94/2010. (XI. 12.) HM

utasítása
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány

részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja, vala-
mint 97. § (1) bekezdés n) pontja alapján – figyelemmel a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 52. §
(4) bekezdésére és 125/A. §-ára, valamint a Magyar Hon-
védség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmá-
nyokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról
és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 37. §-ában foglaltakra – a
béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes
kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM uta-
sítás módosításáról a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. § (2) bekezdés f) pontja
a következõ fd) alponttal egészül ki:

[a 6. kategóriába tartozik]
„fd) az MH Mi-17 Légi Kiképzés-támogató Csoport

(Mi-17 Air Mentor Team).”
(2) Az Ut. 2. § (3) bekezdés c) pontja a következõ cl) al-

ponttal egészül ki:
[a 3. kategóriába tartozik]
„cl) az MH Mi-17 Légi Kiképzés-támogató Csoport

(Mi-17 Air Mentor Team).”

2. §

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

(2) Hatályát veszti az Ut. 2. § (2) bekezdés b) pont bd) al-
pontja, a 2. § (2) bekezdés e) pont ee) alpontja, a 2. § (3) be-
kezdés a) pont af) alpontja és a 2. § (3) bekezdés c) pont
ch) alpontja.

(3) Ez az utasítás a közzétételét követõ második napon
hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
95/2010. (XI. 16.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség

tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó
egyes feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
feladatkörömben eljárva a Magyar Honvédség önkéntes
tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódóan az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi minisz-
ter közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) Az MH tartalékos rendszere fejlesztésének célja a
haderõ igényeinek leginkább megfelelõ mûködés elérése



érdekében az MH tartalékképességének biztosítása, mind
a béke-, mind a minõsített idõszaki hadkiegészítési felada-
tok ellátására.

(2) Az MH kialakítandó tartalékos rendszere önkéntes-
ség (önkéntes tartalékos rendszer) és törvényi kötelezett-
ség alapján szervezett komponensekbõl áll. Az önkéntes
tartalékos rendszer önkéntes mûveleti tartalékosokból és
önkéntes védelmi tartalékosokból áll.

(3) Az önkéntes mûveleti tartalékos a Magyar Honvéd-
ség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogál-
lásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben (a továbbiakban:
Hjt.) meghatározott feltételrendszer alapján önként vállal-
ja, hogy rendelkezésre állási díj ellenében rendelkezésre
áll és behívását követõen a Hjt.-ben meghatározottak sze-
rint tényleges katonai szolgálatot teljesít.

(4) Az önkéntes védelmi tartalékos határozatlan idejû
szerzõdésben meghatározott egyedi feltételrendszer sze-
rint rendelkezésre áll, és behívását követõen ellátja a szer-
zõdésében megjelölt területvédelmi (õrzésvédelmi, befo-
gadó nemzeti támogatási, vagy katasztrófavédelmi stb.)
feladatot.

3. §

(1) Az MH tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcso-
lódó feladatokat ezen utasítással létrehozott szakértõi
munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) végzi.

(2) A munkacsoport döntés-elõkészítõ, véleményezõ és
javaslattevõ jogkörrel rendelkezik.

(3) A munkacsoport által elõkészített döntések – mi-
niszteri jóváhagyásukat követõ – tervesítéséért és végre-
hajtásáért az érintett szakmai szervezetek felelõsek, az
alaprendeltetésük szerinti feladatköri struktúrának megfe-
lelõen.

4. §

(1) A munkacsoport vezetõje a HM parlamenti államtit-
kára.

(2) A munkacsoport titkára a HM tervezési és koordiná-
ciós fõosztályvezetõje.

(3) A munkacsoport tagjai:
a) a HM parlamenti államtitkárának a tartalékos rend-

szer fejlesztésében közremûködõ szakreferense;
b) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) törzs-

igazgatója;
c) a HM Sajtóiroda vezetõje;
d) a HM jogi fõosztályvezetõje;
e) a HM igazgatási és jogi képviseleti fõosztályvezetõje;
f) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje;
g) a HM humánpolitikai fõosztályvezetõje;
h) a HM védelmi tervezési fõosztályvezetõje;
i) a HM gazdasági tervezési fõosztályvezetõje;

j) a HM vagyonfelügyeleti fõosztályvezetõje;
k) a HM kontrolling és szabályozási fõosztályvezetõje;
l) a HVK vezérkari irodavezetõje;
m) a HM hadmûveleti csoportfõnöke;
n) a HM haderõtervezési csoportfõnöke;
o) a HM személyzeti csoportfõnöke;
p) a HM híradó, informatikai és információvédelmi cso-

portfõnöke;
q) a HM logisztikai csoportfõnöke;
r) a HM egészségügyi csoportfõnöke;
s) a HM Védelmi Hivatal fõigazgatója;
t) a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója;
u) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-

igazgatója;
v) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezér-

igazgatója;
w) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka;
x) az MH Központi Kiképzõ Bázis parancsnoka;
y) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fõtitkára.
(4) A munkacsoport munkájában való részvételre a

munkacsoport tagjai akadályoztatásuk esetére döntésre jo-
gosult szakmai képviselõt jelölnek ki.

(5) A munkacsoport vezetõjének felkérése alapján a ki-
dolgozó munkába külsõ szakértõk, valamint a tárca aláren-
deltségébe tartozó szervezetekbõl további szakemberek is
bevonhatóak.

5. §

(1) A munkacsoport feladatai – a tartalékos rendszer fej-
lesztésére vonatkozó, jóváhagyott koncepció alapján –
a következõk:

a) a hadkiegészítés rendszerének önkéntes alapon szer-
vezett komponense kialakítására vonatkozó javaslatok
elõkészítése (szervezeti struktúra, diszlokáció);

b) a fejlesztéshez kapcsolódóan a tartalékképesség erõ-
forrásigényének elõzetes felmérése;

c) a fejlesztést megalapozó szabályozók tervezeteinek
elõkészítése;

d) a más tárcákkal való együttmûködéshez kapcsolódó
elõkészítõ tevékenység ellátása;

e) az önkéntes tartalékos komponens fejlesztéséhez
kapcsolódó munkáltatói ösztönzõ/kompenzációs rend-
szerre vonatkozó elgondolás kidolgozása;

f) az új tartalékos rendszer egyes elemei feltöltésének
ütemezésére vonatkozó javaslat kidolgozása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat olyan ütemezés-
sel kell elvégezni, hogy az MH önkéntes védelmi tartaléka
2011. január 1-jén, az önkéntes mûveleti tartaléka 2012.
január 1-jén megkezdhesse mûködését.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott felada-
tot olyan ütemezéssel kell elvégezni, hogy 2011. január
31-ig a rendszer felépítésérõl, mûködésérõl, illetve esetle-

1558 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám



ges bõvítésérõl, további fejlesztési irányairól elgondolás
készüljön, amelyet a munkacsoport vezetõje hagy jóvá.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott – jóváhagyott –
elgondolást a munkáltatói érdekképviseletekkel történt
egyeztetést követõen a honvédelmi miniszter elé kell ter-
jeszteni, olyan ütemezéssel, hogy a szükséges tárcán belüli
jogalkotási feladatok 2011. március 31-ig lezáruljanak.

(5) A munkacsoport által kidolgozott javaslatokat a HM
parlamenti államtitkára terjeszti fel a honvédelmi minisz-
ter részére.

6. §

(1) Az MH önkéntes védelmi tartaléka 2011. január
1-jei kezdõ idõponttal történõ mûködtetéséhez az alábbi
feladatokat kell elvégezni:

a) az MH önkéntes védelmi tartalék kialakításához és
2011. évi mûködtetéséhez kapcsolódó erõforrásigények és
várható költségek meghatározása, illetve a szükséges költ-
ségvetési elõirányzat-keretek biztosítása;

Felelõs: a HM gazdasági tervezési fõosztályvezetõje
b) a tartalékos rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kom-

munikációs terv elkészítése;
Felelõs: a HM Sajtóiroda vezetõje
c) a védelmi tartalékállomány tagjaival kötendõ szerzõ-

dés tartalmi elemeinek meghatározása, a védelmi tartalék
katonai eskütételéhez kapcsolódó feladatok meghatározá-
sa, valamint a Magyar Honvédség tartalékos rendszere ön-
kéntes komponensének kapcsolattartása és információ-
áramlása biztosítására szolgáló alrendszer nyomtatott és
elektronikus felépítésére vonatkozó követelmények és
szabályozás kidolgozása, figyelemmel a Magyar Honvéd-
ség önkéntes tartalékos rendszere informatikai alrendsze-
rének létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló
60/2010. (V. 20.) HM utasítás rendelkezéseire;

Felelõs: a HVK személyzeti csoportfõnöke
d) a védelmi tartalék állományával szemben támasztott

általános katonai és szakmai követelmények, valamint a
védelmi tartalékállomány kiképzésére vonatkozó követel-
mények és az állomány felkészítése ütemezésének megha-
tározása;

Felelõs: a HVK hadmûveleti csoportfõnöke
e) az önkéntes védelmi tartalékállomány részére szüksé-

ges felszerelések meghatározása, illetve a meghatározott
felszerelés és fegyverzet ellátásával kapcsolatos feladatok
koordinálása;

Felelõs: a HVK logisztikai csoportfõnök
f) a védelmi tartalékállománnyal szemben támasztott

egészségügyi alkalmassági követelmények meghatározása;
Felelõs: a HVK egészségügyi csoportfõnöke
g) a tartalékosok járandóságaira vonatkozó szabályok

kidolgozása;
Felelõs: a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatója

h) a védelmi tartalék részére szükséges, a központi kész-
letbõl nem biztosítható felszerelések beszerzése;

Felelõs: a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség ve-
zérigazgatója

i) védelmi tartalék elhelyezésével kapcsolatos javasla-
tok kidolgozása, az elhelyezési feltételek biztosítása, vala-
mint a szükséges beszerzések lefolytatása;

Felelõs: a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigaz-
gatója

j) a védelmi tartalék részére szükséges, központi kész-
letben rendelkezésre álló felszerelések biztosítása.

Felelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság pa-
rancsnoka

(2) Az (1) bekezdés feladatai ellátásának koordinálását
a HVK törzsigazgatója végzi.

(3) Az (1) bekezdésben kijelölt felelõsök feladataikat
olyan ütemezéssel végezzék, hogy a HVK törzsigazgatója
a kidolgozott javaslatokat a Honvéd Vezérkar fõnöke, a
közigazgatási államtitkár és a parlamenti államtitkár útján
2010. november 8-ig a honvédelmi miniszter elé terjeszt-
hesse.

7. §

A Honvéd Vezérkar fõnöke a honvédelmi miniszter ál-
tal elfogadott, az õrzés-védelem átalakítására vonatkozó
koncepció alapján intézkedik annak elõkészítésére, hogy
2011. január 1-jétõl a tárca hatáskörébe tartozó õrzés-vé-
delmi feladatok önkéntes védelmi tartalékos állománnyal
kerüljenek megvalósításra.

8. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2012. március 15-én hatályát veszti.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az önkéntes tartalékos rendszer mûködési tapaszta-
latainak vizsgálatáról szóló 23/2008. (HK 7.) HM utasítás,
valamint az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez
kapcsolódó feladatokról szóló 22/2009. (III. 27.) HM uta-
sítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
96/2010. (XI. 16.) HM utasítása

a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának

és a szakirányítás rendjérõl szóló
119/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
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feladatkörömben eljárva, figyelemmel a központi állam-
igazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény-
ben, illetve a Magyar Honvédség irányításának és felsõ
szintû vezetésének rendjérõl szóló 1218/2010. (X. 19.)
Korm. határozatban foglaltakra, a Magyar Honvédség bel-
sõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl
szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítást a következõk sze-
rint módosítom:

1. §

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„3. § A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban:
HM) közigazgatási államtitkára szakirányítási jogköré-
ben, a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF)
vezetési hatáskörében a Magyar Honvédség irányításának
és felsõszintû vezetésének rendjérõl szóló kormányhatáro-
zatban, HM utasításban, a HM Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában (a továbbiakban: HM SZMSZ) meghatá-
rozott feladatkörében az MH egészére kiterjedõ vagy egy
szakterület alapvetõ szabályainak megállapítására szak-
utasítást adhat ki.”

2. §

Az Utasítás 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) A felsõ szintû szakirányítás jogkörének gyakorlá-
sára a HM közigazgatási államtitkár jogosult, a helyettes
államtitkár felelõs a Magyar Honvédség irányításának és
felsõ szintû vezetésének rendjérõl szóló kormányhatáro-
zatban és a HM SZMSZ-ében részére meghatározott
területen a szakmai döntések elõkészítéséért.”

3. §

Az Utasítás
a) 4. § (2) bekezdésében a „személyek, valamint vezeté-

si jogkörében” szövegrész helyébe a „személyek, a szolgá-
lati elöljáró/hivatali felettes, a szakmai elöljáró/szakmai
felettes, valamint vezetési jogkörében”

b) 12. § (2) bekezdésében a „kabinetfõnök” szövegrész
helyébe a „közigazgatási államtitkár”

c) 12. § (2) bekezdésében a „HM HVKF” szövegrészek
helyébe a „HVKF” szöveg lép.

4. §

Az Utasítás 14. § (3) bekezdésében a „2010.” szöveg-
rész helyébe a „2011.” szöveg lép.

5. §

Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
és 2011. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
97/2010. (XI. 16.) HM

utasítása
a LAJTA Monitor Múzeumhajó fenntartásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a LAJTA Monitor Múzeumhajó 2010. augusztus 20-i ün-
nepélyes újrakeresztelése alkalmából, a múzeumhajó to-
vábbi fenntartása érdekében az alábbi utasítást adom ki:

1. §

A MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred (a to-
vábbiakban: Alakulat) a LAJTA Monitor Múzeumhajó
felújítására alapított KDOP-2007-2.1.1./C „Integrált tu-
risztikai attrakciófejlesztés Neszmélyen a bor és a hajózás
jegyében” címû projekthez kapcsolódó 5 éves kötelezõ
fenntartási idõszak lejárta után a hajó állagmegóvásának
biztosítására és látogatható állapotban tartására a szüksé-
ges költségek tervezésérõl éves költségvetése tervezése
keretében elkülönítetten, rendszeresen gondoskodjon.

2. §

Az Alakulat nyílt és nagyobb „Nyitott kapuk” rendez-
vényei ideje alatt a hajó megtekintését a nagyközönség
számára hadikikötõjében biztosítsa és a hajó születésnap-
ján évente egyszer tervezze és szervezze meg a hajó Buda-
pest belvárosi Duna-szakaszán történõ bemutatását a Köz-
társasági Õrezred pontonján.

3. §

Az Alakulat igény szerint minden év augusztus 20-án
gondoskodjon a hajó felkészítésérõl és állami rendezvé-
nyen való rendelkezésre állásáról, ezen kívül az állami
protokollesemények alkalmával igény szerint külföldi de-
legációk részére történõ bemutatásáról.

4. §

(1) Az Alakulat a jelen utasításban elõírt feladatok telje-
sítéséhez folyamatosan rendelkezésre álló humánerõforrás

1560 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám



biztosítása érdekében gondoskodjon állománytáblájában 6
fõ rendelkezésre állásáról úgy, hogy a feladat függvényé-
ben korhû egyenruhás civil hagyományõrzõkkel együtt-
mûködve képes legyen a hazai (hadi)hajózási hagyomá-
nyok megjelenítésére.

(2) Az Alakulat az MH összhaderõnemi parancsnokon
keresztül jelen utasítás hatálybalépését követõ 7 napon be-
lül terjessze fel a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség
részére az állománytábla módosító javaslatát. A HVK
Haderõtervezési Csoportfõnökség 2010. december 1-jéig
adja ki az Alakulat részére a vonatkozó állománytábla he-
lyesbítõ ívet.

5. §

Az Alakulat a történetét bemutató csapattörténeti gyûj-
teménye állandó helyen történõ méltó bemutatásáról a
LAJTA Monitor Múzeumhajóval szerves egységet alkot-
va, bejárható állandó tárlat létrehozásával gondoskodjon
hadikikötõjében, illetve laktanyájában.

6. §

Az Alakulat szervezze meg a LAJTA Monitor Múze-
umhajó 140. éves születésnapjának méltó megünneplését.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 5. napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
98/2010. (XI. 16.) HM

utasítása
a honvédelmi miniszter

közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek,
valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei

szervezeti korszerûsítésének egyes feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezetei szervezeti korszerûsítésének egyes fel-
adatairól az alábbi utasítást adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM) és a szervezeti korszerûsítéssel érintett

– a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, va-
lamint a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban:
HVKF) szolgálati alárendeltségébe tartozó – szervezetek-
re (a továbbiakban együtt: érintett szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) Az érintett szervezetek szervezeti korszerûsítése
egyes szervezetek feladatrendszerének, szervezetének és
rendszeresített létszámának racionalizálásával, korrekció-
jával, más szervezetek szétválasztásával, vagy egyesítésé-
vel, új szervezetek létrehozásával, illetve megszüntetésé-
vel kerül végrehajtásra.

(2) A szervezeti korszerûsítés során kiemelt figyelmet
kell fordítani:

a) a szervezetek közötti feladatköri párhuzamosságok
elkerülésére, illetve megszüntetésére;

b) a feladatok végrehajtásához szükséges optimális hu-
mán erõforrás létszámának meghatározására;

c) a szervezetek és azok szervezeti elemeinek egységes
szervezési elvek szerinti kialakítására;

d) a hatályos jogszabályoknak megfelelõ munkakörök,
illetve katonai beosztások rendszeresítésére;

e) a szervezeti korszerûsítésben érintett – a követelmé-
nyeknek megfelelõ képzettséggel rendelkezõ – személyi
állomány megtartására;

f) a szervezetbõl kiválni kényszerülõk jogszabályban
rögzített járandóságainak biztosítására.

3. §

(1) A szervezési tevékenység (idõszak):
a) kezdete: 2011. január 1.;
b) befejezése: 2011. június 30.
(2) Az újonnan létrehozásra kerülõ szervezetek megala-

kításának idõpontja 2011. január 1.
(3) A szervezeti korszerûsítés következtében megszûnõ

szervezetek megszüntetésének idõpontja 2010. december 31.
(4) A szervezeti korszerûsítés következtében a szerve-

zetbõl kiválók felmentése kezdetének
a) legkorábbi idõpontja: 2011. január 1., azzal, hogy a

megszüntetésre kerülõ szervezetnél a felmentések kezdõ
idõpontját a szervezési idõszak idõtartamán belül úgy kell
megállapítani, hogy a megszüntetéssel járó feladatok vég-
rehajtásának, valamint a szervezet feladatait átvevõ szer-
vezetek mûködésének személyi feltételei biztosítottak
legyenek;

b) legkésõbbi idõpontja: a szervezési idõszak utolsó
napja.

A szervezeti korszerûsítés végrehajtásának irányítása

4. §

(1) Az érintett szervezetek szervezeti korszerûsítésének
irányításáért a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
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ségébe tartozó szervezetek tekintetében a közigazgatási ál-
lamtitkár, az MH katonai szervezetek tekintetében a
HVKF a felelõs.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja:
a) az érintett szervezetek alapító okiratának, alapító ok-

irata módosításának, illetve megszüntetõ határozatának
elõkészítését;

b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek munkaköri jegyzékének, illetve mun-
kaköri jegyzéke módosításának elõkészítését;

c) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek tekintetében a végrehajtás folyamatá-
ban szükséges miniszteri döntések elõkészítését;

d) a szervezeti korszerûsítés végrehajtásával összefüg-
gõ normatív szabályozók elõkészítését.

(3) A HVKF irányítja:
a) a szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetek ál-

lománytáblájának, állománytáblája módosításának elõké-
szítését;

b) a szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetek te-
kintetében a végrehajtás folyamatában szükséges minisz-
teri döntések elõkészítését.

(4) A HVKF a szolgálati alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek szervezeti korszerûsítése keretében elõkészített
döntési javaslatait a közigazgatási államtitkár útján ter-
jeszti fel a honvédelmi miniszter részére.

Mûködési alapokmányok elõkészítése

5. §

(1) Az újonnan megalakításra kerülõ szervezetek alapí-
tó okiratát, valamint a névváltozásban és szervezeti, lét-
szám- racionalizálásban érintett szervezetek alapító okira-
tának módosítását a HM Tervezési és Koordinációs Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM TKF) az érintett szervezetek ve-
zetõinek javaslatai alapján és a HM Jogi Fõosztállyal (a to-
vábbiakban: HM JF) együttmûködésben készíti elõ és a
Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) kez-
deményezi a szervezetek nyilvántartásba vételét, illetve
nyilvántartásának megfelelõ módosítását az alábbi határ-
idõk betartásával:

a) az alapító okirat-, illetve módosítástervezetre vonat-
kozó javaslat kidolgozása és a HM TKF részére történõ
megküldése 2010. november 18-ig;

b) a tervezetek véleményeztetése, pontosítása, felter-
jesztése miniszteri jóváhagyásra 2010. november 24-ig;

c) a nyilvántartásba vétel, illetve a nyilvántartás módo-
sításának kezdeményezése a Kincstárnál az okiratok mi-
niszteri jóváhagyását követõ 8 napon belül.

(2) A megszûnõ szervezet megszüntetõ határozatának
tervezetét a HM TKF készíti elõ és az érintett szervezetek
vezetõivel, a HM JF-fel, valamint a Kincstárral történõ vé-
leményeztetést és egyeztetést követõen terjeszti fel jóvá-
hagyásra az alábbi határidõk betartásával:

a) a megszüntetõ határozat tervezetének elõkészítése és
egyeztetése 2010. november 12-ig;

b) a tervezet véglegesítése és felterjesztése miniszteri
jóváhagyásra 2010. november 15-ig.

(3) A megszûnõ szervezet nyilvántartásból való törlésé-
nek kezdeményezéséhez szükséges okmányokat a HM
TKF készíti elõ és a megszüntetésre vonatkozó határozat
miniszteri aláírását követõen a Kincstár részére haladékta-
lanul megküldi.

(4) Az újonnan létrehozásra kerülõ, az átalakuló, vala-
mint névváltozásban és szervezeti, létszám-racionalizálás-
ban érintett szervezetek az alapító okiratukban, vagy an-
nak módosításában meghatározott határidõig kidolgozzák
és jóváhagyásra felterjesztik szervezeti és mûködési sza-
bályzatukat, illetve annak módosítását.

6. §

(1) A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó és újonnan megalakuló, átalakuló, valamint név-
változásban és szervezeti, létszám-racionalizálásban érin-
tett szervezetek munkaköri jegyzékét, illetve annak módo-
sítását az adott szervezet irányítását végzõ minisztériumi
vezetõ javaslata alapján – a munkaköri jegyzékekrõl és az
állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Utasítás) szerinti eljárásrendben és
az érintett szervezetek vezetõivel együttmûködésben – a
HM TKF készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) a szervezet munkaköri jegyzékére vonatkozó javaslat
összeállítása és megküldése a HM TKF részére 2010. no-
vember 16-ig;

b) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, felterjesztése
jóváhagyásra 2010. november 22-ig;

c) az okmányok jóváhagyása 2010. november 24-ig;
d) a jóváhagyott okmányok kiadása 2010. november

30-ig.
(2) A HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó szerve-

zetek állománytábláját, illetve annak módosítását – az
Utasítás szerinti eljárásrendben és az érintett szervezetek
vezetõivel együttmûködésben – a HVK Haderõ-tervezési
Csoportfõnökség készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) a tervezetek elõkészítése és egyeztetése a HM
TKF-el, valamint az Utasítás szerinti HM-szervekkel és
-szervezetekkel 2010. november 18-ig;

b) a tervezetek véglegesítése és felterjesztése jóváha-
gyásra 2010. november 26-ig;

c) az okmányok jóváhagyása és kiadása 2010. novem-
ber 30-ig.

(3) A HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a
szervezeti korszerûsítés következtében szükséges módosí-
tását a HM TKF készíti elõ és a miniszteri jóváhagyást kö-
vetõen gondoskodik a kormányzati tevékenység összehan-
golásáért felelõs miniszter részére történõ megküldésérõl
az alábbi határidõk betartásával:

a) a tervezet szakmai véleményeztetésre történõ elõké-
szítése 2010. december 22-ig;
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b) a tervezet szakmai véleményeztetése és véglegesítése
2011. január 19-ig;

c) a tervezet miniszteri jóváhagyása és megküldése a
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs mi-
niszter részére 2011. január 28-ig.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti okmányok hatályba-
lépésének idõpontja 2011. január 1.

A szervezeti korszerûsítés feladatai

7. §

(1) A HM-szervek, a HM I. objektumban elhelyezett
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek, valamint MH katonai szervezetek egységes
ellátási rendszerének kialakítása érdekében a mûködési
feltételeket biztosító, a logisztikai, ügyviteli, egészségügyi
biztosítási és komendáns feladatokat ellátó szervezeti egy-
ségeknek a HM Infrastrukturális Ügynökségbõl és az MH
Támogató Dandárból történõ kiválásával és egy szervezet-
be olvadásával a közigazgatási államtitkár közvetlen irá-
nyítása alá tartozó új HM-szervezetként megalakításra ke-
rül a HM Üzemeltetési és Fenntartási Igazgatóság.

(2) A fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzési, va-
lamint a HM igazgatása költségvetési alcím belsõ ellenõr-
zési feladatait ellátó szervezeti egységének a HM Közpon-
ti Ellenõrzési és Hatósági Hivatal szervezetébõl történõ ki-
válásával a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gében, a hivatali mûködés tekintetében a közigazgatási ál-
lamtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezetként
megalakításra kerül a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal.

(3) A HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal
szervezete és létszáma módosul, feladatrendszerébõl és
szervezetébõl törlésre kerülnek a fejezetszintû államház-
tartási belsõ ellenõrzéssel, valamint a HM igazgatása költ-
ségvetési alcím belsõ ellenõrzésével összefüggõ feladatok
és az azokat ellátó szervezeti egység. Ezzel egyidejûleg a
Hivatal megnevezése HM Hatósági Hivatal megnevezésre
módosul.

(4) A HM-szintû protokoll- és rendezvényszervezési
feladatokat ellátó szervezeti egységnek a HM Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökségbõl történõ kiválásával a Mi-
niszteri Kabinet kabinetfõnökének közvetlen irányítása
alatt mûködõ új HM szervezetként megalakításra kerül a
HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság.

(5) A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség feladat-
rendszere és szervezete módosul, szervezetébõl kiválik a
(4) bekezdés szerinti feladatokat ellátó szervezeti egység,
illetve abba beolvadnak a HM Infrastrukturális Ügynök-
ség (1) bekezdéssel nem érintett feladatokat ellátó szerve-
zeti egységei. Az ügynökség megnevezése HM Fegyver-
zeti és Hadbiztosi Hivatal megnevezésre módosul.

(6) A HM Infrastrukturális Ügynökség, mint önálló
HM-szervezet megszûnik, szervezeti egységei az (1) és az
(5) bekezdésben meghatározottak szerint beolvadnak a
HM Üzemeltetési és Fenntartási Igazgatóság, valamint a
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal szervezetébe.

(7) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség szer-
vezeti és létszám-racionalizálást hajt végre és megnevezé-
se HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal megnevezésre
módosul.

(8) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezeti és
létszám-racionalizálást hajt végre és a parlamenti államtit-
kár közvetlen irányítása alá kerül.

8. §

(1) Az MH Mûveleti Központ feladatrendszere és szer-
vezete módosul. A Központ átveszi a HVK Haderõterve-
zési Csoportfõnökség egységesítési és doktrinális felada-
tait és megnevezése MH Mûveleti és Doktrinális Központ
megnevezésre változik.

(2) Az MH Támogató Dandár feladatrendszere, szerve-
zete és létszáma módosul. A HM-szervek és a HM I. ob-
jektumban elhelyezett honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint MH kato-
nai szervezetek ellátásával, logisztikai, ügyviteli, egész-
ségügyi és komendáns biztosításával kapcsolatos feladatai
és a feladatok ellátásához szükséges szakállománya át-
adásra kerül az új HM-szervezetként megalakításra kerülõ
HM Üzemeltetési és Fenntartási Igazgatóság részére.

(3) Az MH Támogató Dandár átveszi a HVK Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökségtõl a
NATO/NYEU Rejtjelelosztó feladatait, a központi híradó,
informatikai és információvédelmi szolgáltatások fejlesz-
téséhez kapcsolódó szakmai projektirányítási feladatokat,
a frekvenciamenedzsment, valamint a futár és tábori posta
feladatrendszert, a hatósági eljárásban rendszeresített
elektronikus nyomtatványokhoz kapcsolódó, továbbá az
adatvédelemmel összefüggõ feladatokat.

(4) Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis szer-
vezete módosul, a MIG-29 harcászati repülõszázada meg-
szûnik és a MIG-29 típusú repülõgépek kivonásra kerül-
nek az MH Hadrendjébõl.

Vegyes rendelkezések

9. §

(1) Az érintett szervezetek szervezeti korszerûsítésének
végrehajtásához kapcsolódó szakfeladatokat a közigazga-
tási államtitkár és a HVKF együttes intézkedésben szabá-
lyozza. Az együttes intézkedés tervezetét a HM tervezési
és koordinációs fõosztályvezetõje – a szakmailag érintett
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HM-szervek és -szervezetek, valamint MH katonai szerve-
zetek vezetõinek közremûködésével – ezen utasítás ha-
tálybalépését követõ 8 munkanapon belül készíti elõ.

(2) A HVKF a szolgálati alárendeltségébe tartozó, ezen
utasításban meghatározott feladatok végrehajtásában érin-
tett MH katonai szervezetek részletes feladatait – ezen uta-
sítás hatálybalépését követõ 5 napon belül – szervezési pa-
rancsban szabályozza.

Záró rendelkezések

10. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
és 2011. szeptember 30-án hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
99/2010. (XI. 16.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítése,

irányítási és vezetési rendje kialakításának
egyes feladatairól szóló

82/2010. (VIII. 27.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazga-
tási és igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról
szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
szóló 1216/2010 (X. 19.) Korm. határozat 1. pontjára is fi-
gyelemmel – az alábbi utasítást adom ki:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsí-
tése, irányítási és vezetési rendje kialakításának egyes fel-
adatairól szóló 82/2010. (VIII. 27.) HM utasítás (a továb-
biakban: utasítás) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A HM feladatrendszerének racionalizálásával a
szervezeti struktúrát úgy kell megtervezni és kialakítani,
hogy a minisztérium engedélyezett létszáma legfeljebb
550 fõ legyen. Ezen a létszámkereten belül a HM hivatali
szervezetének (közigazgatási blokk) együttes létszáma
305 fõ, a Honvéd Vezérkar együttes létszáma 245 fõ.”

(2) Az utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó
személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 36 fõ.
A parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó
személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 12 fõ.
A közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alá tarto-
zó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 81 fõ.
A jogi és igazgatási helyettes államtitkár közvetlen irányí-
tása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma leg-
feljebb 53 fõ. A védelempolitikai és védelmi tervezési he-
lyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 46 fõ. A véde-
lemgazdasági helyettes államtitkár közvetlen irányítása
alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb
76 fõ.”

(3) Az utasítás 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 245 fõs létszám
a Honvéd Vezérkar fõnökét is tartalmazza. A (2) bekez-
désben engedélyezett létszámokat a kabinetfõnökkel, a
parlamenti államtitkárral, a közigazgatási államtitkárral és
a helyettes államtitkárokkal együtt kell érteni.”

2. §

Az utasítás 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár irányítja:]
„b) a HM Munkaköri Jegyzékének és a HM Szervezeti

és Mûködési Szabályzatának kidolgozását;”

3. §

(1) Az utasítás 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában jó-
váhagyott feladatrendszer és mûködési rend alapján a
HM-szervek vezetõi kidolgozzák a vezetésük alá tartozó
HM-szerv ügyrendjét. Az ügyrendben megállapítják a
HM-szerv feladatrendszerét, az egyes szervezeti elemek
feladatait és azok ellátásának részletes, belsõ rendjét és
módját. Az ügyrendet a HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztállyal és a HM Jogi Fõosztállyal történõ vélemé-
nyeztetést követõen az adott HM-szervet közvetlenül irá-
nyító minisztériumi vezetõ, illetve a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke részére terjesztik elõ jóváhagyásra.”

(2) Az utasítás 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A HM-szervek (1) bekezdés szerint kidolgozott
ügyrendje hatálybalépésének idõpontja a HM Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának hatálybalépését követõ 30.
nap, a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség és a HVK Ki-
képzési Csoportfõnökség esetében 2010. december 1-je.”
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4. §

(1) Az utasítás 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály fel-
adatrendszerébõl a kiképzés tervezésével, irányításával és
ellenõrzésével kapcsolatos feladatok átkerülnek a Honvéd
Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségében
új minisztériumi szervként 2010. december 1-jével meg-
alakításra kerülõ HVK Kiképzési Csoportfõnökség fel-
adatrendszerébe. A fõosztály megnevezése HVK Hadmû-
veleti Csoportfõnökség megnevezésre módosul.”

(2) Az utasítás 13. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A Magyar Honvédség kiképzésének tervezésével,
irányításával és ellenõrzésével kapcsolatos minisztériumi
feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében új
HM-szervként – a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen

szolgálati alárendeltségében – létrehozásra kerül a HVK
Kiképzési Csoportfõnökség.”

5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium Hatás-
köri Jegyzékének kiadásáról szóló 84/2006. (HK 17/I.)
HM utasítás, a Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegy-
zékének módosításáról szóló 5/2010. (I. 15.) HM utasítás,
valamint a Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzéké-
nek módosításáról szóló 40/2010. (IV. 16.) HM utasítás.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
80/2010. (HK 17.) HM KÁT–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a hivatásos és szerzõdéses katonák át-
és továbbképzésének megszervezésérõl

és végrehajtásáról szóló
17/2003. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári

és HVK vezérkari fõnöki együttes intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, 101. § (4) és
(5) bekezdése alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A hivatásos és szerzõdéses katonák át- és továbbkép-
zésének megszervezésérõl és végrehajtásáról szóló
17/2003. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és HVK
vezérkari fõnöki együttes intézkedés (a továbbiakban: Int.)
7. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az át- és továbbképzõ tanfolyamok vizsgái]
„d) Vizsgát legalább három fõbõl álló bizottság elõtt

kell tenni. A bizottság elnöke a vizsgát szervezõ intéz-

ménytõl független szakember, akit a követelményeket kiadó
szervezet vezetõje jelöl ki, illetve kér fel. A bizottság tagjait
a felkészítést végrehajtó szervezet vezetõje jelöli ki.”

2. Az Int. 7. pont e) alpontja a hatályát veszti.

3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 3. napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát
veszti.

Fodor Lajos s. k., Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
közigazgatási államtitkár HM Honvéd Vezérkar fõnök

A HM közigazgatási államtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

81/2010. (HK 17.) 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. november havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
343/2010. (HK 17.) HM HVKF

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

helyettesítésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
347/2010. (HK 17.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Atom, Biológiai,
Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer

2010. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
353/2010. (HK 17.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
õrzés-védelme átalakításával kapcsolatos feladatok

elõkészítésérõl és végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

351/2010. (HK 17.) HM HVKF
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség
NATO Reagáló Erõk 2011. váltás

készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdés alapján, figye-
lemmel a Magyar Honvédség kijelölt állományának a
NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl szóló
2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatra, a Magyar Köztársa-
ság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûve-
letekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ felada-
tokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra, a NATO
Reagáló Erõk 2011. váltásában részt vevõ erõk kijelölésé-
rõl és felkészítésérõl szóló 97/2010. (HK 4) HM HVKF in-

tézkedésre, a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
2011. váltás (a továbbiakban: MH NRF 2011.) készenléti
besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, ame-
lyek az MH NRF 2011. készenléti idõszakának feladat-el-
látásában érintettek.

2. Az MH NRF 2011. 2011. január 6. 00.00 órától 2011.
december 31. 24.00 óráig készenléti szervezetként mûködik.

3. Az MH NRF 2011. magas készenlétû, 2-es készenléti
kategóriájú szervezet.

4. A feladat ellátására kijelölt állomány tagjai készenléti
szolgálatba történõ vezénylésére – a Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzat 322.1–4. pontjai alapján – az állo-
mányilletékes parancsnokok parancsot készítenek.

5. A készenléti szolgálatba vezényelt állomány a belföl-
di szolgálat idejére a katonák illetményérõl és illetmény-
jellegû juttatásairól valamint a közalkalmazottak jutalma-
zásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 27. § (1) bekez-
dés b) pontja értelmében készenléti díjra jogosult. Az állo-
mány külföldi igénybevétel esetén a Magyar Honvédség
külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat
folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes
ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (V. 20.) HM rendelet alapján kapja pénzbeli já-
randóságát.

6. A készenlét fokozása az MH központi riasztási okmá-
nya felhasználásával, a riasztási utaltsági rend szerint tör-
ténik. A szervezeti elem azonosítását a készenlétért felelõs
szervezet megalakítási folyószámát követõ „MH NRF
2011” jelölés biztosítja. Az egyéni beosztásokba vezényelt
állomány riasztását az MH NRF 2011. megalakításáért fe-
lelõs katonai szervezet hajtja végre.

7. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2012. január 15-én hatályát veszti.

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

A Honvéd Vezérkar
egészségügyi csoportfõnökének
1/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség

önkéntes védelmi tartalékos állományába tervezett
személyek egészségi

és pszichikai alkalmasság-vizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra,
valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálá-
sáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmen-
tesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésé-
nek szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendeletre –, a
87/2010. (X. 6.) HM utasítással hatályba léptetett HM
Szervezeti és Mûködési Szabályzat 7.3.0.7. 1/b. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a Magyar Hon-
védség önkéntes védelmi tartalékos állományába tervezett
személyek egészségi és pszichikai alkalmasság-vizsgála-
tának végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed:
a) az önkéntes védelmi tartalékos állományba tervezett

személyekre,
b) az egészségi és pszichikai alkalmasság vizsgálatát

végrehajtó egészségügyi
szakállományra.”

Egészségi alkalmassági vizsgálat és minõsítés

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önkén-
tes védelmi tartalékos állományába jelentkezõk egészségi
alkalmasság-vizsgálatát a szolgálat teljesítés helyeként ki-
jelölt katonai szervezet (a továbbiakban: katonai szerve-
zet) MH ellátási utaltsági rendje szerint illetékes alapellátó
orvosai végzik.

2. Az egészségi alkalmasság vizsgálatához és minõsíté-
séhez szükséges vizsgálatok, okmányok:

a) Orvosi vizsgálatok
aa) fizikális vizsgálat, melynek során vizsgálni kell a

szív és keringési rendszer, a légzõrendszer állapotát, a
mozgásszervek (gerinc, végtagok) állapotát, funkcionális
mûködését,

ab) vérnyomás mérés,
ac) látásvizsgálat,

ad) 12 elvezetéses EKG.
ae) Vizeletvizsgálat tesztcsíkkal
A vizsgáló orvos fordítson kiemelt figyelmet a kézilõ-

fegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzés-
nek és tartásának egészségi alkalmassági feltételeirõl és
vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének I. pontjá-
ban leírt a lõfegyvertartást kizáró betegségekre, és állapo-
tokra, a II. pontban felsorolt szemészeti szempontból szak-
orvosi véleményt igénylõ megbetegedésekre, illetve a III.
számú mellékletben felsorolt azon betegségekre, melyek
fennállása esetén a lõfegyver tartásának feltétele az illeté-
kes szakorvos támogató véleményének beszerzése.

b) Leletek:
ba) Az illetékes foglalkozás-egészségügyi alapellátó or-

vos alkalmassági véleménye,
bb) 1 éven belüli negatív mellkas röntgen lelet,
bc) nõk esetében 3 hónapon belüli nõgyógyászati és

1 éven belüli cytológiai lelet,
bd) 22/1991. (XI. 15.) NM rendeletben (a kézilõfegyve-

rek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésnek és
tartásának egészségi alkalmassági feltételeirõl és vizsgála-
táról) elõírt az I. alkalmassági csoportba érvényes egész-
ségi és pszichológiai alkalmassági vélemény.

c) Okmányok:
ca) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiak-

ban: TAJ kártya),
cb) az 1. melléklet szerinti „Háziorvosi-alapellátást

végzõ orvosi tájékoztatás”,
cc) a 2. melléklet szerinti „Egészségi kérdõív és nyilat-

kozat” kitöltése.

3. Az alkalmasságot elbíráló orvos, véleménye kialakí-
tásához szükséges esetben az MH Dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK)
Alkalmasság-vizsgáló Intézettõl kérjen pszichológiai
szakvéleményt.

4. A vizsgáló orvos „Önkéntes védelmi tartalékosi be-
osztásra alkalmas” illetve „Önkéntes védelmi tartalékosi
beosztásra alkalmatlan” minõsítést hozhat.

5. Amennyiben a katonai szervezet nem rendelkezik a
vizsgálat végrehajtását biztosító orvossal, azt a szolgálati
út betartásával az elöljáró egészségügyi fõnökségétõl, il-
letve az MH HEK parancsnokától kérje.

A pszichikai alkalmasság ellenõrzése

6. Az önkéntes védelmi tartalékos állományba vételhez
szükséges pszichikai alkalmasságot a Rendelet szerint elõ-
írt idõszakos pszichikai alkalmassági eredmény igazolja.
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7. A pszichikai alkalmasság idõszakos ellenõrzését a
külön intézkedésben meghatározott szervezésben az MH
HEK Preventív igazgatóság Alkalmasság-vizsgáló Intéze-
te (a továbbiakban: AVI) két éves gyakorissággal végzi.

8. Az MH HEK AVI „Önkéntes védelmi tartalékosi be-
osztásra pszichikailag alkalmas” illetve „Önkéntes védel-
mi tartalékosi beosztásra pszichikailag alkalmatlan” minõ-
sítést hozhat.

9. A pszichikai alkalmasságról szóló minõsítést az MH
HEK AVI a katonai szervezet személyügyi részlegének
megküldi.

10. Amennyiben a vizsgálat során bármely olyan körül-
mény felmerül, ami a vizsgáltat a lõfegyver biztonságos
használatára pszichikai szempontból alkalmatlanná teheti,
arról az MH HEK AVI haladéktalanul tájékoztatja a vizs-
gált személy foglalkozás-egészségügyi alapellátó orvosát.

Záró rendelkezések

11. A minõsítések ellen a minõsítés közlésétõl számított
15 napon belül van helye fellebbezésnek.

12. A fellebbezést az MH HEK Másodfokú FÜV Bizott-
ságnak címezve

a) egészségi alkalmatlanság esetén a döntést hozó
egészségügyi szolgálatnál,

b) pszichikai alkalmatlanság estén az MH HEK AVI-nál
kell benyújtani.

13. Jelen intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
mb. HVK egészségügyi csoportfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. november 5.
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1. melléklet az 1/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF intézkedéshez

HÁZIORVOSI - ALAPELLÁTÁST VÉGZÕ ORVOSI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Háziorvos - Alapellátást végzõ orvos Úr/Úrhölgy!

Kérem, .................................................................................................................... szül. idõ .........................................
anyja neve: ........................................................ lakcíme: ...............................................................................................
a rendelkezésére álló egészségi adatainak közlését, és azt nevezettnek a mellékelt borítékban lezárva és lepecsételve

átadni szíveskedjék.
Nevezett egészségi állapotáról történõ tájékozódás a Magyar Honvédséggel önkéntes védelmi tartalékos katonai szol-

gálati viszony létesítése elõtti egészségi alkalmassági vizsgálathoz szükséges.
Egészségi adataim közléséhez hozzájárulok.

................................................
a jelentkezõ aláírása

Dátum: ...........................................

P. H.

Köszönettel:
................................................
a tájékoztatást kérõ aláírása



1. Eddigi megbetegedései (gyógykezelés, illetve keresõképtelenség – szolgálatképtelenség oka): .............................
.......................................................................................................................................................................................
2. Kórházi, gyógyintézeti ellátás, a kezelés helye, ideje: ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Kórisme: ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. Sérülések, balesetek: .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Fertõzõ megbetegedések: ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5. Allergia: ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6. Családi anamnézisben szereplõ örökletes vagy egyéb betegségek: ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
7. Egy évre visszamenõleg betegállományban/eü.szabadságon töltött napok száma: ……… nap.

Dátum: ....................................

P. H.

......................................................
illetékes háziorvos

2. melléklet az 1/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF intézkedéshez

EGÉSZSÉGI KÉRDÕÍV ÉS NYILATKOZAT
(Kézírással, értelemszerûen beírással, aláhúzással a kérdésekre válaszolva töltse ki!)

1. Név (asszonyoknál leánykori név is): .......................................................................................................................
2. Szül. év, hó, nap, hely: …………………………….......……..… Anyja neve: ……………………………………
3. Lakcíme (irányítószámmal): .....................................................................................................................................
4. Foglalkozása, szakképzettsége: ................................................................................................................................
5. Szüleinél elõfordult-e magas vérnyomás, cukorbetegség, ideg- és elmebetegség, szívbetegség, daganat, alkoholizmus,
öngyilkosság, egyéb, éspedig: ......................................................................................................................................
6. Kezelték-e, ill. kezelik-e (mûtét is ideértendõ) a következõ betegségekkel:

a) mozgásszervi betegség:
……………………………

b) tüdõgyulladás, tüdõasztma:
………………………………

c) szív- és érbetegség:
………………………………

d) fekélybetegség (gyomor-nyombél):
………………………………

e) vese-, májbetegség:
………………………………

f) görcsrohamok, eszméletvesztés:
………………………………

g) magas vérnyomás:
………………………………

h) cukorbetegség:
………………………………

i) szem-, fülbetegség:
………………………………

j) allergia, szénanátha:
………………………………

k) tüdõgümõkór (tbc):
………………………………

l) ágybavizelés:
………………………………
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m) nõgyógyászati betegség:
………………………………

n) urológiai betegség:
………………………………

o) nemi betegség:
………………………………

p) öngyilkossági kísérlet:
………………………………

r) idegkimerültség:
………………………………

s) van-e tériszonya?
………………………………

t) van-e félelme zárt helyen való tartózkodástól, utazástól? igen – nem …………………

u) fél, ill. iszonyodik-e tûztõl, víztõl, halottól, vértõl? igen – nem …………………

v) mitõl fél, ill. iszonyodik? ...............................................................................................................

7. Szedett-e, ill. szed-e rendszeresen gyógyszert (mit)? igen – nem …………………

8. Fogyasztott-e, ill. fogyaszt-e valamilyen kábítószert, drogot? igen – nem …………………

9. Kezelték-e kórházban, szanatóriumban (mikor, miért)? igen – nem …………………

10. Rendszeres orvosi ellenõrzés alatt áll-e, ill. állt-e (miért)? igen – nem …………………

11. Kezelték-e ideg-, pszichiátriai gyógyintézetben (mikor, miért)? igen – nem …………………

12. Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, gerinc-,
végtagsérülése, mikor)?

igen – nem …………………

13. Volt-e beteg az elmúlt egy éven belül (mi baja volt)? igen – nem …………………

14. Volt-e orvosszakértõi vizsgálata (mikor, milyen okból) igen – nem …………………

15. Megállapítottak-e egészségkárosodást (hány %-ot)? igen – nem …………………

16. Volt-e már szerzõdéses/hivatásos szolgálati viszonyban
(hol, mikor)?

igen – nem …………………

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

17. Orvosi felülvizsgálat elõtt állt-e (FÜV, mikor, hol)? igen – nem …………………

18. Egészségi ok miatt szerelték-e le? igen – nem …………………

19. Volt-e már felvétel elõtti orvosi alkalmassági vizsgálaton? igen – nem …………………

hol: .................................................................................................. mikor (év, hónap) ............................

eredmény: .........................................................................

A kérdõívet a valóságnak megfelelõen töltöttem ki. Eltitkolt betegségem, fogyatkozásom nincs.

Beleegyezem, hogy egészségi, pszichikai és fizikai állapotomra vonatkozó adataimat - az ezen adatok kezelésére vo-
natkozó törvényi rendelkezések betartásával - az illetékes katona-egészségügyi szervezetek a személyi adataimmal
együtt kezeljék.

Dátum: ..............................................

..............................................
a jelentkezõ aláírása
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A Honvéd Vezérkar
egészségügyi csoportfõnökének
2/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai

egészségügyi biztosításának végrehajtására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110.§. (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a 87/2010. (X. 6.) HM utasítással ha-
tályba léptetett HM Szervezeti és Mûködési Szabályzat
7.3.0.7. 1/b. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
Szervezeti és Mûködési Szabályzatával összhangban – a
Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egész-
ségügyi biztosításának végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a HVK Egészségügyi Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK EÜCSF-ség) és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) Honvédelmi Katasztró-
favédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) feladatai vég-
rehajtására kijelölt erõinek személyi állományára terjed ki.

I. Az egészségügyi biztosítási feladatok tervezése

2. A HKR kijelölt, illetve a védekezés idõszakára létre-
hozott csoportosítások egészségügyi biztosítását végrehaj-
tó erõket és eszközöket az adott csoportosítás megalakítá-
sáért felelõs szervezet tervezze.

3. A HKR erõinek alkalmazását megelõzõen, az egész-
ségügyi szolgálat hajtsa végre az aktivizált csoportosítá-
sok beosztott személyi állományának

a) az adott feladatra vonatkozó célirányos egészségügyi
felkészítését

b) átoltottságának ellenõrzését.

4. A HVK EÜCSF-ség:
a) tervezze a HKR kijelölt erõinek egészségügyi bizto-

sítási feladatait és azokat dolgozza be a honvédelmi tárca
Ágazati Katasztrófavédelmi Tervébe.

b) biztosítson szakállományt az MH Katasztrófavédel-
mi Operatív Bizottság (a továbbiakban: MH KOB) szerve-
zetébe.

c) Vegyen részt az MH Influenza Pandémiás Bizottság
(a továbbiakban: MH IPB) tevékenységében.

5. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (további-
akban: MH ÖHP):

a) a saját állományából, a meglévõ technikai eszközök
és anyagi készletek felhasználásával alakítsa meg a
HKR-be kijelölt Egészségügyi csoportokat (továbbiak-
ban: EÜCS) és tervezze meg az MH ÖHP alárendeltségé-

bõl kijelölt további katasztrófavédelmi csoportosítások
egészségügyi biztosítását.

b) az EÜCS-ok és az egyéb egészségügyi biztosítást
végrehajtó csoportosítások személyi összetételét, felszere-
lését és technikai eszközeit, ezen csoportosítások által biz-
tosított, katasztrófavédelmi erõk feladatainak figyelembe
vételével az MH ÖHP egészségügyi fõnöke szabályozza.
Az EÜCS-ok legyenek képesek legalább elsõ egészség-
ügyi szaksegély, vagy a feladatszabástól függõen elsõ or-
vosi segély nyújtására, legyenek felszerelve terepjáró ké-
pességgel rendelkezõ sebesültszállító eszközzel.

c) a több alakulattól katasztrófavédelmi feladatra vezé-
nyelt katonai erõ egy körletben történõ összevonása ese-
tén, a körlet kialakításáért felelõs alakulat egészségügyi
szolgálata szakmai együttmûködésével, létesítsen egész-
ségügyi ellátó pontot, amely legyen képes elsõ orvosi se-
gély nyújtására és egészségügyi készletébõl biztosítsa az
alkalmazási körzetben lévõ csoportosítások egészségügyi
anyagokra vonatkozó pótigényét.

d) egészségügyi fõnöke vegyen részt az MH IPB tevé-
kenységében.

6. Az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD):
a) saját állományából tervezze meg az MH TD kijelölt

katasztrófavédelmi erõi egészségügyi biztosítását.
b) Az egészségügyi biztosítást végrehajtó állomány sze-

mélyi összetételét, felszerelését és technikai eszközeit a
katasztrófavédelmi erõk feladatainak figyelembe vételével
az MH TD vezetõ orvosa határozza meg.

7. A MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ (a továbbiakban: MH HEK)

a) biztosítson szakállományt:
aa) a HVK EÜCSF-séggel egyeztetve, az MH KOB

szervezetébe.
ab) az MH Ágazati Információs Központ (a továbbiak-

ban: MH ÁIK) szervezetébe
b) a saját állományából és a meglévõ technikai eszkö-

zök és anyagi készletek felhasználásával alakítsa meg:
ba) a Honvédkórházzal együttmûködve a Mobil orvos

csoportot (a továbbiakban: MOCS), melynek feladata a
kárhelyszínen a sérültek elsõ szakorvosi ellátásában és a
sérültek szállíthatóvá tételében történõ részvétel.

bb) a Sugár-egészségügyi laboratóriumot (a továbbiak-
ban: SEÜLAB), melynek feladata a katasztrófa helyszínén
(vagy külön meghatározott helyen) az ionizáló sugárzás
szintjének és fajtájának meghatározása, és ennek alapján –
a HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatallal együtt-
mûködve – egészségügyi kockázatbecslés végzése.

bc) a HVK EÜCSF-séggel, a Honvédkórházzal és az
MH ÖHP Egészségügyi fõnökségével együtt az MH
IPB-ot, melynek feladata az MH mûködõképességének
megõrzése, továbbá a hivatásos és önkormányzati kataszt-
rófavédelmi szervekkel való fokozott együttmûködés biz-
tosítása az influenza pandémia elleni védekezés vala-
mennyi idõszakában.
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bd) az 1-2. Epidemiológiai csoportot, melynek feladata
a helyszíni közegészségügyi-járványügyi, valamint a sur-
veillance tevékenység, a helyszíni intézkedések megtétele,
szükség esetén biológiai mintavételezés végrehajtása.

be) az Oltócsoportot, melynek feladata a kijelölt szemé-
lyi állomány immunizálása, és ezzel összefüggésben az ol-
tási adminisztráció végzése és ellenõrzése.

bf) a Diagnosztikai csoportot, melynek feladata a hely-
színi mintavételezés során gyûjtött, valamint a beküldött
minták elemzése, kórokozó kimutatása.

bg) a Pszichológiai Tanácsadó Csoportot (továbbiak-
ban: PTCS), melynek feladata kijelölt személyi állomány
mentális egészségének és morális állapotának fenntartása.

c) A személyi feltételek és az ellátandó feladat függvé-
nyében az Epidemiológiai csoportok és az Oltócsoport az
MH HEK parancsnok szakmai döntése alapján összevon-
tan is alkalmazható.

8. A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: Honvédkórház)

a) alakítsa meg az Orvosi Ellátó Csoportot (továbbiak-
ban: ORVECS). A csoport feladata a HKR feladatok vég-
rehajtása során a szakosított szakorvosi ellátást igénylõ sé-
rültek (betegek) ellátása. Erre a célra összesen 100 kórházi
ágyat kell biztosítani, a Honvédkórház Katasztrófavédel-
mi Alkalmazási Tervében meghatározottak szerint kialakí-
tott, szakmai profilonként szükséges szakember létszám-
mal és ágyszámmal.

b) a Honvédkórház és az MH HEK között érvényben
lévõ együttmûködési megállapodás alapján biztosítsa az
elõzetesen egyeztetett összetételû szakállományát a
MOCS beosztásainak feltöltéséhez.

c) a kijelölt szakállománya vegyen részt az MH IPB te-
vékenységében.

9. Az MH HEK, a HKR-be kijelölt erõk aktivizálása
esetén mûködtessen Operatív Csoportot (a továbbiakban:
MH HEK OCS), amelynek feladata az MH HEK állomá-
nyából kijelölt katasztrófavédelmi erõk tevékenységének
tervezése és irányítása a kirendelt csoportok egészségügyi
anyagigényei biztosításának koordinálása, valamint kap-
csolattartás

a) az MH KOB-bal,
b) az MH ÁIK-kal,
c) az MH ÖHP és az MH TD Katasztrófavédelmi Ope-

ratív Csoportjaival (a továbbiakban: KOCS),
d) a katasztrófavédelmi tevékenységbe bevont más, a

honvédelmi miniszter közvetlen, illetve fenntartói irányí-
tása alá tartozó szervezetek, illetve a HVKF közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó katonai szervezetek egészségügyi
szolgálataival.

10. Az MH HEK OCS személyi összetételére, valamint
a HKR kijelölt erõinek kirendelésével összefüggõ mértékû
aktivizálására az MH HEK parancsnok intézkedjen.

11. Megalakítása esetén az MH IPB KOCS-ként mû-
ködve irányítja a jelen intézkedés 7. bd)–bf) pontjaiban
felsorolt szervezetek tevékenységét.

12. A Honvédkórház és az MH HEK jelen intézkedés
hatályba lépését követõ 30 napon belül állapodjon meg a
MOCS feltöltéséhez szükséges, a Honvédkórház állomá-
nyából biztosításra kerülõ szakállományról és az érintettek
kiértesítésének módjáról. Ezt követõen a beosztások és az
azokat betöltõ személyek pontosítását félévente hajtsák
végre.

13. Az MH HEK parancsnok az adott katasztrófahely-
zetben javaslatot tesz az MH KOB részére, a szakmailag
szükségesnek tartott, további egészségügyi képességekkel
(pszichológia, állategészségügy) rendelkezõ csoportosítá-
soknak a HKR-be történõ bevonására.

14. Az egészségügyi biztosítási feladatokat végrehajtó
csoportok kiképzését és felkészítését

a) az EÜCS-ok állományánál és az MH ÖHP katasztró-
favédelmi csoportosításai egészségügyi szakállománya
esetében az MH ÖHP,

b) az MH TD katasztrófavédelmi csoportosításai egész-
ségügyi szakállománya esetében az MH TD,

c) a SEÜLAB, a MOCS, a PTCS, az Epidemiológiai-, az
Oltó-, a Diagnosztikai csoportok állományánál az MH
HEK hajtsa végre.

15. A HKR feladatok egészségügyi biztosítási feladatai-
nak ellátásához szükséges egészségügyi szakanyagok ter-
vezését, tárolását és karbantartását

a) az EÜCS-ok és az MH ÖHP egészségügyi szakállo-
mánnyal rendelkezõ katasztrófavédelmi csoportosításai
esetében az MH ÖHP;

b) MH TD egészségügyi szakállománnyal rendelkezõ
katasztrófavédelmi csoportosításai esetében az MH TD;

c) a SEÜLAB, a MOCS, a PTCS, az Epidemiológiai-, az
Oltó-, a Diagnosztikai és a csoportok esetében az MH
HEK szervezze és végezze.

16. A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kije-
lölt erõk létszámának 125 %-ára tervezzék és biztosítsák
az egyéni egészségügyi felszerelést.

17. A katasztrófavédelmi tevékenységre kijelölt erõk
egészségügyi fogyóanyagból (gyógyszer, kötszer, vegy-
szer, egyszer-használatos eszközök) 3 napi mûködéshez
szükséges szakanyagkészlettel rendelkezzenek.

II. Egészségügyi feladatok
az erõk alkalmazásának idõszakában

18. Az MH KOB-ba és az MH ÁIK-ba delegált egész-
ségügyi szakemberek folyamatosan kísérjék figyelemmel
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a folyó katasztrófavédelmi tevékenységet és mérjék fel
azok egészségügyi biztosítási szükségletét. A tervezett in-
tézkedések, szakmai döntések meghozatalához szükség
esetén kérjék az MH HEK aktivizált OCS-ának, illetve
szakállományának állásfoglalását, segítségét.

19. Az erõk alkalmazását megelõzõen az MH ÖHP, az
MH TD, illetve a HKR rendszerbe bevont más szervezet
egészségügyi szolgálatának vezetõje tekintse át, hogy a ki-
rendelt erõkhöz tervezett egészségügyi biztosítás elegen-
dõ-e az állomány egészségének megóvásához.

20. Az MH, HKR feladatai végrehajtására kijelölt erõi-
nek megelõzõ egészségügyi ellátását (védõoltások, speciá-
lis felkészítés stb.) az MH HEK irányításával, a konkrét
katasztrófavédelmi feladat ismeretében az érintett katonai
szervezetek egészségügyi szolgálatai és az MH HEK hajt-
ják végre.

21. A jelen intézkedés 7. bd)–bg) pontjában felsorolt
csoportosítások aktiválásuk esetén nem kerülnek az MH
HEK-tõl átalárendelésre, de az általuk végzett tevékeny-
ségrõl (milyen feladat, hol, milyen létszámmal és technikai
eszközzel kerül végrehajtásra) jelentési kötelezettségük
van a kárhely parancsnoka részére.

22. A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásával
összefüggésben felmerülõ egészségügyi szakanyagok és
eszközök beszerzését az MH ÖHP, az MH TD, az MK Ka-
tonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban: MK KFH), a
Honvédkórház, az MH Központi Kiképzõ Bázis (a továb-
biakban: MH KK, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem (a továbbiakban: ZMNE) igénye alapján az MH HEK
tervezi és hajtja végre.

23. A katasztrófavédelmi feladatra kijelölt erõk alkalma-
zása során a béke ellátási normán felüli anyag- és eszközigé-
nyeket a KOB útján kell felterjeszteni az MH HEK részére.

A) A jelentések rendje

24. A jelentések elkészítésének és felterjesztésének
szempontjai:

a) A HKR feladatok egészségügyi biztosításában részt-
vevõ szervezeti elemek mûködésükrõl készült jelentései-
ket az alábbi táblázatban elõírt rend szerint tegyék meg.

b) A jelentések tartalmi és formai követelményeit jelen
intézkedés 1–6. számú mellékletei tartalmazzák.

c) A jelentéseket telefaxon írásban, a CD mellékleten
megtalálható formanyomtatványok alkalmazásával elekt-
ronikusan is küldjék meg.
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Fsz. A jelentés megnevezése Jelentõ szervezet Címzett szervezet A jelentés gyakorisága Tájékoztatást kap

1. Egészségügyi helyzet-,
személyi, technikai harcérték
jelentés (MEDSITREP)
1. sz. melléklet

MH ÖHP KOCS
MH TD KOCS
ZMNE
MH KKB
MK KFH

KOB A kirendelt erõk útba indulását követõ 2 órán belül.
Az alkalmazás idõszakában hetente hétfõnként
a 18.00 órai helyzetnek megfelelõen 20.00-ig.

MH HEK OCS

MH HEK OCS –

MH HEK MOCS MH HEK OCS Az alkalmazás idõszakában hetente hétfõnként
a 18.00 órai helyzetnek megfelelõen 19.00-ig.

–

2. Betegforgalmi jelentés
(EPIHUN)
2. sz. melléklet

MH ÖHP KOCS
MH TD KOCS
ZMNE MH KKB
MK KFH

KOB Az alkalmazás idõszakában naponta:
08.00 órai helyzetnek megfelelõen 10.00-ig.
18.00 órai helyzetnek megfelelõen 20.00-ig.

MH HEK OCS

MH HEK OCS –

MH HEK MOCS MH HEK OCS Az alkalmazás idõszakában naponta:
08.00 órai helyzetnek megfelelõen 09.00-ig.
18.00 órai helyzetnek megfelelõen 19.00-ig.

–

3. Egészségügyi anyagi
helyzetjelentés
3. sz. melléklet

MH ÖHP KOCS
MH TD KOCS
ZMNE MH KKB
MK KFH

KOB Az alkalmazás idõszakában hetente hétfõnként
18.00 órai helyzetnek megfelelõen 20.00-ig.

MH HEK OCS

MH HEK OCS –

MH HEK MOCS MH HEK OCS Az alkalmazás idõszakában hetente hétfõnként
18.00 órai helyzetnek megfelelõen 19.00-ig.

–

4. Azonnali jelentés
(MEDINCREP)
4. sz. melléklet

MH ÖHP KOCS
MH TD KOCS
ZMNE MH KKB
MK KFH

MH KOB Azonnal, a lehetõ legrövidebb idõn belül MH HEK OCS

MH HEK OCS –

MH HEK MOCS
SEÜLAB, PTCS,
Epidemiológiai-, Oltó-,
a Diagnosztikai
csoportok

MH HEK OCS Azonnal, a lehetõ legrövidebb idõn belül –

5. Egészségügyi szaktisztek
jelentése

Az MH KOB
és az MH ÁIK
állományába delegált
szaktisztek

HVK EÜCSF 18.00 órai helyzetnek megfelelõen 20.00-ig.
(az azonnali jelentést igénylõ esetekben haladéktalanul!)

MH HEK OCS
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Fsz. A jelentés megnevezése Jelentõ szervezet Címzett szervezet A jelentés gyakorisága Tájékoztatást kap

6. Egészségügyi összefoglaló
jelentés
6. sz. melléklet

MH ÖHP
MH TD
ZMNE
MH KKB
MK KFH
Honvédkórház

HVK EÜCSF Hazatelepülést követõ 20. munkanap végéig MH HEK

MH HEK –

MH HEK MOCS
SEÜLAB, PTCS,
Epidemiológiai-, Oltó-,
a Diagnosztikai
csoportok

MH HEK
parancsnok

Hazatelepülést követõ 15. munkanap végéig
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25. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó katasztrófa-
védelmi feladatra kijelölt erõk egészségügyi jelentési
rendszerét az MH ÖHP egészségügyi fõnöke szabályozza.

26. A jelentési rendszer mûködtetése során fordítsanak
kiemelt figyelmet arra, hogy a személyes, valamint az or-
vosi titoktartásra kötelezett adatok kezelésének szabályai
ne sérüljenek.

B) Az egészségügyi anyagigénylés
és okmányolás rendje

27. Az MH HEK HKR feladatokban résztvevõ csoport-
jai és az MH KOB által a katasztrófavédelmi feladatokra
igényelt és indokolt egészségügyi szakanyagok biztosítá-
sát az MH HEK parancsnok hagyja jóvá.

28. Az egészségügyi biztosításban résztvevõ erõk
egészségügyi szakanyag-igényléseiket a 6. számú mellék-
letben elõírt „Egészségügyi anyagigénylés” táblázat sze-
rint, a szolgálati út betartásával tegyék meg.

29. Az MH TD KOCS, a ZMNE, a Honvédkórház, az
MH KKB, az MK KFH HKR-ben résztvevõ szervezeti ele-
mei egészségügyi szakanyag igényléseiket az MH KOB
részére terjesszék fel.

30. Az MH ÖHP alárendelt, a katasztrófavédelmi fel-
adatok egészségügyi biztosításában résztvevõ erõinek
anyagigényléseit az MH ÖHP KOCS egészségügyi szak-
tisztje:

a) véleményezze, és az igénylõvel egyeztetve szükség
szerint módosítsa,

b) a módosított igénylést terjessze fel az MH KOB részére.

31. A SEÜLAB, a MOCS, a PTCS, az Epidemiológiai-,
az Oltó-, a Diagnosztikai és a csoportok egészségügyi
szakanyag igényléseiket terjesszék fel az MH HEK OCS
részére.

32. Az MH HEK OCS:
a) az érkezett egészségügyi szakanyag igényléseket az

anyagkiadás, utalványozás elõkészítése érdekében továb-
bítsa az MH HEK Egészségügyi gazdálkodási osztály (to-
vábbiakban: MH HEK egészségügyi gazdálkodásért fele-
lõs szervezeti eleme) részére;

b) az MH HEK parancsnok alárendeltségébe tartozó
szervezetektõl beérkezett igényléseket az igénylõvel
egyeztetve véleményezze, szükség szerint módosítsa;

c) az MH HEK parancsnok által jóváhagyott igénylése-
ket továbbítsa az MH HEK egészségügyi gazdálkodásért
felelõs szervezeti eleme részére.

33. Az igényelt egészségügyi szakanyagok kiadásával
párhuzamosan az MH HEK egészségügyi gazdálkodásért

felelõs szervezeti eleme az eredeti anyagigénylés „Ki-
adott” oszlopát kitöltve adjon tájékoztatást az átvevõ ala-
kulat felé. Az így kitöltött anyagrendelés egy példányát tá-
jékoztatásul küldje meg:

a) az MH HEK parancsnok gazdasági helyettes részére,
b) illetve ha az igénylõ alakulat az MH ÖHP alárendelt-

ségébe tartozik, az MH ÖHP KOCS felé is.

34. A feladatok végrehajtása során fordítsanak kiemelt
figyelmet az igényelt egészségügyi szakanyagok felhasz-
nálásának pontos, naprakész dokumentálására.

35. A katasztrófavédelmi feladatok befejezését követõ-
en az egészségügyi anyagok felhasználásáról az MH ÖHP
KOCS, az MH TD KOCS, a ZMNE, az MH KKB, az MK
KFH HKR-ben résztvevõ szervezeti elemei, az MH HEK a
SEÜLAB, a MOCS, a PTCS, az Epidemiológiai-, az Oltó-,
a Diagnosztikai csoportok készítsenek jelentést, melyet 20
munkanapon belül terjesszenek fel az MH HEK parancs-
nok részére.

36. A katasztrófavédelmi feladatok befejezését követõ-
en az egészségügyi anyagok felhasználásáról az MH HEK
készítsen összefoglaló jelentést, melyet 30 munkanapon
belül terjesszen fel az HVK EÜCSF részére.

37. A katasztrófavédelmi feladatokra megigényelt, de
fel nem használt egészségügyi anyagokat a HKR-ben rész-
vevõ szervezetek a feladatok befejezését követõen 10
munkanapon belül (elõzetes egyeztetést követõen) adják
le az MH HEK Szakanyag biztosító osztály részére.

III. Egészségügyi feladatok
a kirendelt erõk alaphelyzetének visszaállítását

követõen

38. A béke egészségügyi ellátás érdekében szükséges, a
katasztrófavédelmi feladat egészségügyi biztosítás során
felhasznált és még vissza nem pótolt szakanyagokat a béke
ellátási rend szerinti formában, az érintett katonai szerve-
zetek – szolgálati úton – soron kívül igényeljék meg.

39. Az MH ÖHP a hozzá beérkezett anyagigényléseket
véleményezze, és szükség esetén kezdeményezze annak
módosítását.

40. Az MH KOB által összeállításra kerülõ összefoglaló
jelentésnek az egészségügyi biztosítás végrehajtásáról
szóló pontjait az MH Mûveleti Központ a felterjesztést
megelõzõen véleményezésre küldje meg az MH HEK pa-
rancsnok részére.

41. Az MH ÁIK-ban tevékenykedõ egészségügyi szak-
tiszt, az általa összeállított jelentést elõzetesen terjessze fel
az MH HEK parancsnok részére.
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IV. Záró rendelkezések

42. A MH állományából kijelölt katasztrófavédelmi
csoportok jelen intézkedés alapján tekintsék át szakfelada-
taikat és pontosítsák katasztrófavédelmi terveiket.

43. Jelen intézkedés az 2011. február 1-jén lép hatályba
és ezzel egyidejûleg a 167/2007 számú MH HEK PK in-
tézkedés a hatályát veszti.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
mb. HVK egészségügyi csoportfõnök
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Egészségügyi helyzet-, személyi, technikai harcérték jelentés (MEDSITREP)
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3. számú melléklet a 2/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF intézkedéshez

Egészségügyi anyagi helyzetjelentés
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4. számú melléklet a 2/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF intézkedéshez

Azonnali jelentés
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6. számú melléklet a 2/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF intézkedéshez

Egészségügyi összefoglaló jelentés
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A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának
(MH egészségügyi fõnök)

866/2010. (HK 17.) MH HEK
i n t é z k e d é s e

Az egészségügyi felderítés alapelvei címû fõnökségi
kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi ev. 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 14/2008. (HK. 10.) HVK vezérkari fõnökhe-
lyettesi közleményre és az Egységes NATO Elõírások ha-
tálybaléptetésérõl szóló 20/2009. (HK 8.) HVK vezérkari
fõnök helyettesi intézkedésre – Az egészségügyi felderítés
alapelvei címû fõnökségi kiadvány (STANAG 2547 – Az
egészségügyi felderítés doktrínája – AJMedP-3 – 1. kiadás)
kiadásáról az alábbiak szerint

intézkedem:

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

2. Az egészségügyi felderítés alapelvei címû fõnökségi
kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra
kiadom.

3. E kiadvány fõ célja, hogy megismertesse a parancs-
nokokkal és törzseikkel az egészségügyi felderítésben rej-
lõ lehetõségeket, illetve az azzal szemben támasztható kö-
vetelményeket. A kiadvány ismerteti a legcélravezetõbb
módszert az egészségügyi felderítés beintegrálására a fel-

derítés rendszerének egészébe, annak érdekében, hogy az
a lehetõ leghatékonyabban tudja támogatni a döntéshoza-
tali folyamatot és hozzájáruljon az interoperábilitási
képesség növeléséhez a parancsnoki vonal minden
szintjén.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.* Az
érintettek a dokumentumot külön elosztó alapján kapják
meg.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. november 9.

A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökének
13/2010. (HK 17.) HVK HDMCSF

i n t é z k e d é s e
a honvédelmi szempontból fontos, illetve fokozott
védelmet igénylõ objektumok õrzését végrehajtó
önkéntes védelmi tartalékos állományba tartozó
fegyveres biztonsági õrök 2010. évi kiképzésével

kapcsolatos feladatokról*

A HVK Logisztikai Csoportfõnökének
1/2010. (HK 17.) HVK LCSF

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
objektumai õrzés-védelme átalakításával kapcsolatos
logisztikai feladatok elõkészítésére és végrehajtására

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnökének

295/2010. (HK 17.) MH GEOSZ SZF
i n t é z k e d é s e

a „Kézikönyv meteorológiai észlelõk részére” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

1. 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 szakirányításának rend-
jérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekez-
désére a „Kézikönyv meteorológiai észlelõk részére” címû

fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként
kiadom.

2. A Kézikönyv tartalmát a Magyar Honvédségben me-
teorológiai szakfeladatokat ellátó állomány a rá vonatkozó
mértékben ismerje.

3. Az intézkedés a megjelenésekor, a Kézikönyv a ki-
adásakor lép hatályba.

Kovács László alezredes s. k.,
mb. szolgálatfõnök
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ)

Rehabilitációs Intézetek Rehabilitációs Osztálya
osztályvezetõ fõorvos munkakörének ellátására

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Ma-
gyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a to-
vábbiakban: Hjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a hivatásos és szerzõdéses ka-
tonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszünteté-
sérõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igaz-
gatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002.
(III. 5.) HM rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intéz-
ményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Hon-
védkórház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd,
Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) Rehabilitáci-
ós Intézetek Rehabilitációs Osztály osztályvezetõ fõorvos
munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A rehabilitációs osztály osztályvezetõ fõorvosának fel-
adata: a rehabilitációs osztály felelõs vezetõjeként gyako-
rolja a rehabilitációs fekvõbeteg-szakellátás (mozgásszer-
vi, stroke-, kardiológiai, gasztroenterológiai és pszichiátri-
ai rehabilitáció) területén a jogszabályokban és az intéz-
mény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal, továbbá a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjával egy-
aránt betölthetõ.

A munkavégzés helye: a Honvédkórház – Állami
Egészségügyi Központ III. számú telephelye: 1121 Buda-
pest, Szanatórium u. 2/A.

A munkakör betöltésének várható ideje: a nemzetbizton-
sági ellenõrzést követõen legkorábban 2010. december 1.

Pályázati feltételek:
– magyarnyelv-tudás;
– büntetlen elõélet;
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– rehabilitációs szakorvosi képesítés;
– legalább 5 éves rehabilitációs szakorvosi gyakorlat;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos
munkakör betöltésének feltétele a Honvédkórház – Állami
Egészségügyi Központ Szervezeti és Mûködési Szabály-
zat fontos és bizalmas munkakörökre vonatkozó mellékle-
te alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való meg-
felelés, melynek vizsgálata a kinevezést megelõzõen „B” tí-
pusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatásával történik.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó
vállalja, hogy az osztályvezetõ fõorvos munkakörrel történõ
megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– második szakorvosi képesítés (kardiológia, belgyó-

gyászat);
– gyakorlat a mozgásszervi, illetve a kardiológiai reha-

bilitációban;
– gyakorlat a fizioterápiában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– a rehabilitációs osztály, osztályvezetõ fõorvos fel-

adatkör ellátására vonatkozó elgondolást;



– az osztályvezetõ fõorvos munkakörének ellátásához
szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító ok-
iratok közjegyzõvel hitelesített másolatait;

– az orvosi nyilvántartásba vételi engedély és mûködé-
si engedély másolatát;

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség vállalásáról;

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zés végrehajtásának tudomásulvételérõl;

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt (amely legkésõbb a pályázó meghallgatásáig be-
nyújtható);

– referenciákat.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama: a pá-
lyázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú közalkal-
mazotti vagy szolgálati jogviszony jön létre, határozatlan
idõtartamra szóló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások: a közalkalmazotti bértábla figye-
lembevételével kötött megállapodás alapján, vagy a Hjt.
6. számú melléklete szerinti I/VI. illetménykategóriának
megfelelõ besorolás, valamint a Magyar Honvédség köz-
alkalmazottait, továbbá a hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú tagjait megilletõ juttatások biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: legkésõbb a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ internetes oldalán történõ megjelenést köve-
tõ 30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt
követõ munkanap 16 óráig lehet benyújtani személyesen
vagy postai úton. A pályázati kiírás, valamint az internetes
oldalon történõ megjelenés dátuma a Honvédelmi Köz-
lönyben is közzétételre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak a Honvédelmi Minisztéri-

um Személyzeti Fõosztály címére történõ megküldésével
(1885 Budapest, Pf. 25)

vagy
– személyesen: a Honvédelmi Minisztérium Személy-

zeti Fõosztály 1055 Budapest, Honvéd u. 28. szám alatti
épület 2. emelet 231. vagy 201. számú irodájába történõ le-
adásával.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Honvédkórház
– Állami Egészségügyi Központ, Rehabilitációs Intézetek
Rehabilitációs Osztály osztályvezetõ fõorvosi munka-
körére.”

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– HM honlapja – www.hm.gov.hu,
– Egészségügyi Közlöny,
– Hivatalos Értesítõ.

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-
készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat a pályázati
határidõ lejártát követõ 21 napon belül személyesen meg-
hallgatja.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást köve-
tõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pá-
lyázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az érintettek
elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

Amennyiben a pályázati felhívás közzétételekor az
egyes megjelentetések során a pályázati felhívás tartalmi
elemeinek vonatkozásában eltérés mutatkozik, abban az
esetben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ internetes oldalán megjelent
pályázati felhívás az irányadó.

A pályázatról érdeklõdni lehet a HM Személyzeti Fõ-
osztályon, az (1) 474-1233-as telefonszámon (HM:
EDR:03/4600312) dr. Sándor Judit alezredesnél.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
Gazdasági Igazgatóság,

gazdasági igazgatói munkakör betöltésére

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 10/A. § és 12. §-a, valamint a hon-
védelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jog-
viszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szó-
ló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet alapján pályázatot hir-
detek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gazdasági
igazgatói munkakör ellátására.

A betöltendõ állás a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik és a Kjt.
23. § (1) bekezdése alapján kinevezett vezetõi munkakör-
nek minõsül.

A gazdasági igazgatói munkakör 2011. január 1-jétõl
betölthetõ. A gazdasági igazgató kinevezése határozott
idõre, öt év idõtartamra szól.

A gazdasági igazgató feladata és hatásköre:
– a gazdasági szervezet közvetlen vezetése és ellenõrzé-

se, az egyetem gazdálkodásának és gazdasági ügyeinek
szervezése, irányítása, a koordinációs feladatok ellátása;

– az egyetem gazdálkodó egységei gazdálkodási tevé-
kenységének felügyelete;

– a rektor jóváhagyásával az egyetem pénzügyi alapjai-
val és a más pénzügyi forrásból származó keretekkel, vala-
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mint a hatáskörébe tartozó anyagi-technikai eszközökkel
történõ gazdálkodás;

– a kötelezettségvállalási, az utalványozási, a képvisele-
ti és kiadmányozási jogok, valamint a javaslattételi, illetve
véleményezési jogkör gyakorlása minden olyan gazdasági
kérdésben, amelyet az egyetem Szervezeti és Mûködési
Szabályzata a gazdasági igazgató hatáskörébe utal;

– a következõ évi költségvetési javaslatok összesítése és
elõterjesztése, majd – a Szenátus döntése és a felettes szerv
jóváhagyása után – a felhasználás megszervezése és fel-
ügyelete. Az éves beszámoló elkészítése és beterjesztése a
Szenátus elé;

– a Keretgazda Lakás- és Szociálpolitikai Bizottság
munkájának vezetése.

A munkakör részletes követelményeit az egyetem Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

A gazdasági igazgató besorolása és illetményének meg-
állapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 27/2008. (XII. 31.) HM ren-
delet alapján történik.

Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség és az államháztartás mûködési

rendjérõl 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) be-
kezdése szerinti felsõfokú közgazdasági, illetve pénzügyi,
vagy számviteli szakképzettség;

– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a további-
akban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban
szerepeljen, és rendelkezzen a tevékenység ellátására jo-
gosító engedéllyel;

– legalább tíz év katonai gazdasági, vagy felsõoktatási
gazdasági szakmai gyakorlat;

– honvédelmi, vagy felsõoktatási szervezetnél szerzett
gazdálkodói tapasztalat;

– büntetlen elõélet;
– sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény
3. § (1) bekezdés c) pontja szerint vagyonnyilatkozat tétele
legkésõbb a kinevezési okmány átvételéig.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– honvédelmi szervezetben szerzett gazdasági vezetõi,

gazdasági vezetõ helyettesi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes

szakmai önéletrajzot valamint a jelenlegi munkahelyének,
munkakörének, beosztásának megnevezését;

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vo-
natkozó koncepciót (maximum 8 oldal);

– az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító, va-
lamint

– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a további-
akban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba

vételre valamint a tevékenység ellátására vonatkozó enge-
délyt tartalmazó okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
és munkaköri alkalmasságot tanúsító orvosi igazolást;

– nyilatkozatot arról, hogy az elõírt vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséget tudomásul vette és azt a pályázati
felhívásban foglaltak szerint teljesíti;

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az egye-
temi szervezeti és mûködési szabályzata szerint bizottsá-
gok és tanácsok megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat 2010. november 12-én jelent meg a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ internetes oldalán.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ
45. napig történik meg.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Honvédelmi Közlöny,
– a Honvédelmi Minisztérium honlapján: www.hm.gov.hu,
– a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem honlapján:

www.zmne.hu.

A pályázattal kapcsolatos további információt a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Emberi Erõforrás Osz-
tály ad. Tel.: +36 (1) 432-9009; HM 29-009.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be. A pá-
lyázatot 2 példányban, az alábbi címre kell benyújtani:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Személy- és
Munkaügyi Osztály, 1581Budapest, Pf. 15.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem gazdasági igazgatói munkaköré-
re”.

Budapest, 2010. november 29.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

Meghatalmazás
NATO vámokmányok kiadmányozására

és a jogkörök ellátására

Az 1999. évi CXVII. törvényben kihirdetett „Megálla-
podás az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegy-
veres erõik jogállásáról” (NATO SOFA) XI–XIII. cikké-
ben foglalt követelmények végrehajtása érdekében és a
„Vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köré-
rõl, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabá-
lyairól szóló” 15/2000. (IV. 14.) PH–HM együttes rende-
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let 10. § (2) bekezdésében foglalt jogköröm alapján
meghatalmazom

Gulyás György századost
a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési

és Logisztikai Ügynökség,
Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgatóság

Vám és határforgalmi osztály
fõtisztet

a NATO vámokmányok kiadmányozásával, és az ezzel
kapcsolatos jogkörök ellátásával.

Nevezett aláírásmintája:

Nevezett bélyegzõjének lenyomata:

Ezen meghatalmazás az aláírás után lép hatályba és
visszavonásig érvényes.

Budapest, 2010. október 18.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Meghatalmazás visszavonása
NATO vámokmányok

kiadmányozásával és a jogkörök ellátásával
kapcsolatban

Az 1999. évi CXVII. törvényben kihirdetett „Megálla-
podás az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegy-
veres erõik jogállásáról” (NATO SOFA) XI–XIII. cikké-
ben foglalt követelmények végrehajtása érdekében és a
„Vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köré-
rõl, alkalmazásával, valamint kibocsátásuk eljárási szabá-
lyairól szóló” 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együttes ren-
delet 10. § (2) bekezdésében foglalt jogköröm alapján a
2007. február 27-én kiadott meghatalmazást ezennel
visszavonom az alábbi kiadmányozótól

Takács István ezredes
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési

és Logisztikai Ügynökség,
Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgatóság

igazgató

a NATO vámokmányok kiadmányozásával és az ezzel
kapcsolatos jogkörök ellátásával kapcsolatban.

Ezen visszavonás az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2010. október 18.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a
Kiadótól megszokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a
szakhivatalok világában. A könyv szerzõje dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a
magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának
ügyes-bajos dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet
kaphat, de remélhetõleg haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az
agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk, a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne
megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 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. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

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

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

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

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

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

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

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

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

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

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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



1598 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

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

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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



17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1599

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség
függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író
három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség
kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos
státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a
szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási
szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt,
hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a
rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes
szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a
szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek
optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák
el az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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