
T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

16/2010. (XI. 17.)
HM–KIM
együttes rendelet

A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bûncse-
lekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.)
HM–IM együttes rendelet módosításáról 1605

17/2010. (XII. 3.)
HM rendelet

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható
elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról 1605

18/2010. (XII. 10.)
HM rendelet

A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munka-
köri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet mó-
dosításáról 1606

Határozatok

286/2010. (XI. 29.)
KE határozat

Vezérezredesi elõléptetésrõl 1696

287/2010. (XI. 29.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 1696

288/2010. (XI. 29.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 1696

1242/2010. (XI. 17.)
Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Bizottsági Közremûködõ Erõk
(ISAF) mûveleteiben történõ magyar katonai szerepvállalásról szóló
egyes kormányhatározatok módosításáról 1696

23/2010. (XII. 3.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság költségvetési szerv alapításáról 1698

24/2010. (XII. 3.)
HM határozat

A Honvédelmi Minisztérium Belsõ Ellenõrzési Hivatal költség-
vetési szerv alapításáról 1699

25/2010. (XII. 3.)
HM határozat

Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról 1700
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49/2010. (XII. 3.)
KüM határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kor-
mánya között a katonai területen történõ együttmûködésrõl szóló
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 22/2010. (II. 11.) Korm. rende-
let 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl 1701

Miniszteri utasítások

100/2010. (XI. 26.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó egyes szervezetek éves és havi munkaterveinek el-
készítésével összefüggõ feladatokról szóló 30/2009. (IV. 24.) HM
utasítás módosításáról 1702

101/2010. (XI. 26.)
HM utasítás

A szervezeti korszerûsítéssel összefüggésben egyes testületek
mûködését szabályozó HM utasítások hatályon kívül helyezésérõl 1703

102/2010. (XII. 3.)
HM utasítás

A honvédelmi tárca 2012–2021. évekre vonatkozó hosszú távú
stratégiai tervének kidolgozásáról 1703

103/2010. (XII. 3.)
HM utasítás

A hivatásos és szerzõdéses katonák 2008. évi illetményfejleszté-
sérõl, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló
9/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról 1707

104/2010. (XII. 10.)
HM utasítása

A hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl történõ kivoná-
sának rendjérõl szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás módosításáról 1708

105/2010. (XII. 10.)
HM utasítása

A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Munkacsoport és
humánstratégia-kidolgozó munkacsoport létrehozásáról és mûkö-
désérõl 1709

106/2010. (XII. 10.)
HM utasítása

A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ Rehabilitációs In-
tézetek, Rehabilitációs Osztály osztályvezetõ fõorvosi munkakö-
rének, beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását elõkészí-
tõ, véleményezõ bizottság kijelölésérõl 1711

107/2010. (XII. 10.)
HM utasítása

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumai
õrzés-védelme átalakításával kapcsolatos irányítási és koordinációs
feladatok ellátásáról 1712

Államtitkári intézkedések

82/2010. (HK 18.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2010/2011. évi influenzaszezonra történõ felkészülésrõl 1714

84/2010. (HK 18.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az ügyviteli fegyelem szilárdításáról 1717

85/2010. (HK 18.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szer-
vezeti korszerûsítésének egyes feladatiról szóló 98/2010. (XI. 16.)
HM utasításban meghatározottakkal összefüggõ szakmai felada-
tok végrehajtásáról 1718

86/2010. (HK 18.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2010. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátá-
sáról 1726
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87/2010. (HK 18.)
HM KÁT intézkedése

AHonvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tar-
tozó szervezetek kormánytisztviselõi 2010. évi ruházati költségté-
rítésérõl 1726

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

371/2010. (HK 18.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásával kapcso-
latos részletes feladatok végrehajtásáról 1727

383/2010. (HK 18.)
HVKF parancs

A szervezet elemzés-értékelés 2011. évi feladatainak végrehajtá-
sáról 1727

385/2010. (HK 18.)
HVKF parancs

A Honvéd Vezérkart érintõ átalakítási feladatok 2. ütemének és a
Magyar Honvédség katonai szervezetei korszerûsítése feladatai-
nak végrehajtásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium Hon-
véd Vezérkart érintõ átalakítási feladatok 1. ütemének végrehajtá-
sáról szóló 329/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs módosításáról 1727

386/2010. (HK 18.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2010. évi karácsonyi
és az újévi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl 1727

367/2010. (HK 18.)
HVKF intézkedés

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk
(ISAF) mûveleteiben részt vevõ állomány soron következõ váltá-
sának kijelölésérõl és felkészítésérõl 1727

376/2010. (HK 18.)
HVKF intézkedés

A Honvéd Vezérkar felsõszintû vezetõi és munkaértekezletei rend-
jérõl, valamint az azokkal összefüggõ egyes feladatokról 1728

92/2010. (HK 18.)
HVKFH intézkedés

Egységes NATO-elõírások alkalmazásba vételének elrendelésérõl 1728

Fõnöki rendelkezések

114/2010. (HK 18.)
HVK SZCSF intézkedés

A Magyar Honvédség önkéntes védelmi tartalékos állományába
jelentkezõk és tartozók ideiglenes személyügyi eljárás rendjének
részletes szabályozásáról 1730

124/2010. (HK 18.)
HVK SZCSF intézkedés

A Magyar Honvédség õrzés-védelmi feladatokat ellátó önkéntes
védelmi tartalékos állományba tartozók nyilvántartása és a felké-
szítés érdekében, illetve a békeidõszakban végrehajtandó, elõre
megtervezett tényleges szolgálatra történõ behívása, valamint ki-
hirdetett veszélyhelyzetben történõ bevonultatása rendjének rész-
letes szabályozásáról 1730

3/2010. (HK 18.)
HVK EÜCSF intézkedés

A fogászati betegellátás és anyagfelhasználás jelentési rendjérõl 1730

14/2010. (HK 18.)
HM-I. OBJ PK intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium I. objektumának parkolási rendjérõl 1734

374/2010. (HK 18.)
MH ÖHP intézkedés

„Kezelési utasítás a nagyteljesítményû tábori víztisztító állomás
üzemeltetéséhez” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1738

340/2010. (HK 18.)
MH MK intézkedés

A „Központi Tapasztalat-adatbázis Mûködtetési Kézikönyv” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1738

350/2010. (HK 18.)
MH MK intézkedés

A „Rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység (C-IED)
alapismeret” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1738
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76/2010. (HK 18.)
HM FLÜ intézkedés

„Kiegészítés az An-26 típusú repülõgép Egységes Mûszaki Ki-
szolgálási Szakutasításához 2. könyv” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl 1739

78/2010. (HK 18.)
HM FLÜ intézkedés

„Az An-26 típusú repülõgép Légi Üzemeltetési Szakutasítása” cí-
mû fõnökségi kiadvány hatályon kívül helyezésérõl 1739

22/2010. (HK 18.)
MK KFH intézkedés

„A magyar katonai felderítés és hírszerzés története. Szemelvény-
gûjtemény” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1739

Szerzõdések

HM Infrastrukturális Ügynökség 1740

MH Összhaderõnemi Parancsnokság 1741

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 1742

MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán 1742

Szervezeti hírek

A Honvédelmi Minisztérium alapító okirata (a módosításokkal
egységes szerkezetben) 1743

8/2010. (XII. 3.)
HM KÁT közlemény

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról 1744

9/2010. (X. 15.)
HM HVKFH közlemény

Egységes NATO-elõírások elfogadásáról 1747

ZMNE Pályázat 1748

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése 1750
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A honvédelmi miniszter, valamint a közigazgatási
és igazságügyi miniszter

16/2010. (XI. 17.) HM–KIM
együttes rendelete

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények

parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet

módosításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdésében, valamint az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-
körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva
a következõket rendeljük el:

1. §

A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és
a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet 5. § (1) bekez-
dés nyitó szövegrészében a „jogi szakállamtitkár” szöveg-
rész helyébe a „jogi és igazgatási helyettes államtitkár”
szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba,
és az azt követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k., Dr. Navracsics Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

A honvédelmi miniszter
17/2010. (XII. 3.) HM

rendelete
a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §
(2) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományoz-
ható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) A szolgálatteljesítés közben kialakuló tûz-
harc során tanúsított példaértékû bátorság, kiemelkedõ
helytállás elismerésére

„Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel”-et

alapítok.
(2) A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” arany,

ezüst és bronz fokozatban adományozható.”

2. §

Az R. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A természeti és ipari katasztrófák okozta

környezeti károk elhárítása során tanúsított kimagasló
helytállás elismerésére

„Katasztrófa-elhárításért”

Szolgálati Jelet alapítok.
(2) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adomá-

nyozására elsõ alkalommal a 2010. évi vörösiszap-kataszt-
rófa során végzett kiemelkedõ tevékenység elismerése cél-
jából kerül sor.”

3. §

Az R. a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) A Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel

a hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos katonának,
illetve a Honvédség tevékenységét segítõ személynek
a tûzharc során tanúsított példaértékû bátorság, kiemelke-
dõ helytállás elismeréséül adományozható.

(2) A Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel egyes
fokozatainak odaítélésénél a 27. §-ban foglaltakat kell
megfelelõen alkalmazni.”

4. §

Az R. a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel

adományozható a Honvédség személyi állományába tarto-
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zó, illetve a Honvédség tevékenységét segítõ azon sze-
mély részére, aki a katasztrófa-elhárítási, mentési munká-
latokban részt vett, vagy a katasztrófa-elhárítási, mentési
munkálatokhoz közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló, támo-
gató tevékenységet végzett.

(2) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel a kataszt-
rófa-elhárítási tevékenység irányításában közremûködõk
számára – eseti mérlegelés alapján – adományozható.”

5. §

Az R. a következõ 54/A. §-sal egészül ki:
„54/A. § (1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel

adományozására a Honvédség személyi állományába tar-
tozók esetében a katasztrófa-elhárítási tevékenység befe-
jezését követõen az állományilletékes parancsnok, vezetõ
szolgálati úton felterjesztett javaslata alapján kerül sor.
A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adományozását
– az állományilletékes parancsnok, vezetõ egyidejû tájé-
koztatása mellett – a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavé-
delmi Operatív Törzs is kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyek
esetében a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel adomá-
nyozására a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi
Operatív Törzs javaslata alapján kerül sor.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Az R. 34. §-ában a „Szolgálati Érdemjel” szövegrész

helyébe a „Szolgálati Érdemjel és a Kardokkal Ékesített
Szolgálati Érdemjel” szöveg, 35. §-ában a „Szolgálati Ér-
demjelet” szövegrész helyébe a „Szolgálati Érdemjelet és
a Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjelet” szöveg, 46. §
(3) bekezdésében a „HM kommunikációs feladatokért fe-
lelõs” szövegrész helyébe a „HM humánpolitikáért fele-
lõs” szöveg, 55/A. §-ában a „Sebesülési Szolgálati Érdem-
jel” szövegrész helyébe a „Sebesülési Szolgálati Érdemjel
és a Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 46. § (8) bekezdése.
(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-

lyát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
18/2010. (XII. 10.) HM

rendelete
a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó

munkaköri követelményekrõl szóló
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó
munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdésében
a „2010. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2015.
december 31-ig” szöveg lép.

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet
1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet
2. melléklete lép.

3. §

Hatályát veszti a Magyar Honvédség egyes beosztásai-
hoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról szóló
2/2006. (I. 30.) HM rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap elsõ
napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 18/2010. (XII. 10.) HM rendelethez

„1. számú melléklet a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelethez

A Magyar Honvédségben rendszeresített katonai munkakörök térképe

Magyarázat a munkakör azonosító kód használatához:
A munkakör azonosító kód (MAK) a munkakörök azonosítására és egyidejûleg az azok betöltéséhez szükséges köve-

telmények egy részének jelölésére szolgál.
A MAK 11 karakterbõl (számok és betûk csoportja) áll.

Fegyvernemi (szakági)
azonosító

Fegyvernemi (szakági)
alcsoport

Rendfokozati azonosító
Nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintje

Állománykategória
Tartalék

szakmai specifikáció
Nyelvismeret

2 karakter 2 karakter 2 karakter 1 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter

Például:

1 0 A a 1 4 A Z R A K

Az állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben a tizenegy karakterbõl álló MAK külön rovatban szerepel. Az elsõ
hat karakter és a munkakör megnevezése a beosztástípust azonosítja.

Az utolsó öt karakter a beosztás betöltéséhez szükséges alapvetõ követelményeket jelöli.

A munkakör azonosító kód kialakítása:
1. Az elsõ két karakter a fegyvernemi (szakági) azonosító.
Jelölése két szám, például: 10 (lövész);
jelentése: az adott fegyvernem (szakág) egésze.

1 0

2. A harmadik karakter a fegyvernemi (szakági) alcsoport.
Jelölése egy nagybetû, például: A (általános);
jelentése: az adott fegyvernem (szakág) egy területe.

1 0 A

3. A negyedik karakter a munkakör.
Jelölése egy kisbetû, például: a (parancsnok);
jelentése: az adott fegyvernemi (szakági) alcsoporton belül az azonos munkakörök (ezen munkaköröket a rendfokoza-

ti azonosítóval, a beosztási szintnek megfelelõen lehet megkülönböztetni*).

1 0 A a

* A legjellemzõbb beosztásokat általában az alábbi betûkkel kell jelölni:

„a” minden szintû parancsnok (a rajpk.-tól a Honvéd Vezérkar fõnökéig), az intézmények, objektumok

parancsnokai, a hivatalok vezetõi (hivatalvezetõk, fõigazgatók, igazgatók stb.), az adott szakág

legfelsõ szintû vezetõi (legfõbb ügyész, fõosztályvezetõ stb.);

„b” az „a” betûvel jelölt parancsnoki beosztások elsõ (általános) helyettesei;

„c” a csapatok törzsfõnökei, törzsigazgatók, illetve az ennek megfelelõ beosztások;

„d” a vezetõ beosztású törzstisztek (fõnökök, osztály, alosztály, részlegvezetõk, illetve az ennek

megfelelõ beosztások);

„h” a „c” és a „d” betûvel jelölt vezetõ beosztások helyettesei;

„e” a kiemelt fõtiszt, fõtiszt, tiszt, tiszthelyettes;

„f” a mérnök (kiemelt fõmérnök, fõmérnök);
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„g” az oktató, szakoktató, kiképzõ;

„i” irányzók;

„k” mindenhol a legáltalánosabb, alapbeosztás (pl. kezelõ, szerelõ, beosztott lövész stb.);

„m” mûszerész vagy más fegyvernemeknél: mesterkezelõ (pl. mesterlövész);

„n” nyilvántartó;

„r” raktáros (raktárvezetõ);

„s” alegység ellátó;

„t” technikus;

„v” gép- és harcjármûvezetõ.
Amely fegyvernemnél (szakágnál) a fenti legjellemzõbb munkakörök nincsenek rendszeresítve, ezeket a betûket más

jellemzõ munkakör jelölésére lehet felhasználni.

4. Az ötödik–hatodik karakter a rendfokozati azonosító.
Jelölése két szám, például: 14 (alezredes);
jelentése: az adott munkakör besorolási szintjét jelöli.
Az egyes rendfokozati azonosító kódokat az alábbi táblázat tartalmazza:

00 rendfokozat nélküli 10 hadnagy

01 õrvezetõ 11 fõhadnagy

02 tizedes 12 százados

03 szakaszvezetõ 13 õrnagy

04 õrmester 14 alezredes

05 törzsõrmester 15 ezredes

06 fõtörzsõrmester 16 dandártábornok

07 zászlós 17 vezérõrnagy

08 törzszászlós 18 altábornagy

09 fõtörzszászlós 19 vezérezredes

1 0 A a 1 4

5. A hetedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nemzetbiztonsági ellenõrzés szintje.
Jelölése egy nagybetû, például: A („A” típusú ellenõrzés);
jelentése az alábbi táblázat szerint:

Z nem szükséges ellenõrzés

A „A” típusú ellenõrzés

B „B” típusú ellenõrzés

C „C” típusú ellenõrzés

1 0 B a 1 4 A

6. A nyolcadik karakter az állománykategóriát azonosítja.
Jelölése egy nagybetû, például: Z (nincs specifikáció);
jelentése az alábbi táblázat szerint:

Z hivatásos vagy szerzõdéses katonával tölthetõ be

H csak hivatásos katonával tölthetõ be (2001. évi XCV. törvény szerinti tábornoki beosztások)

S CSAK A LEGÉNYSÉGI BEOSZTÁSOKNÁL, azokat jelöli, amelyek szerzõdéses legénységi állomány-
ban lévõ katonákkal tölthetõk be
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M hadkötelezettség bevezetése után katonával tölthetõ be

N önkéntes tartalékos katonával is beltölthetõ

K kormánytisztviselõvel, közalkalmazottal vagy katonával is betölthetõ

1 0 A a 1 4 A Z

7. A kilencedik karakter tartalék karakter, amely a sérülékeny csoportba tartozók alkalmazási korlátozása esetén azt
jelöli.

Jelölése egy nagybetû: az R. 12. § (8) bekezdés szerinti korlátozás esetén T, egyéb esetben R

1 0 A a 1 4 A Z R

8. A tizedik és tizenegyedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nyelvet és a nyelvismeret szintjét jelenti, mely-
nek jelölése: egy állami vagy azzal azonos nyelvvizsga esetén két nagybetû (pl. A K, azaz angol középfok).

A jelölés több nyelv esetén: egy nagybetû és egy szám (pl. H 3, azaz angol és bármely más nyelv, melyek mindegyiké-
re középfokú szintet határoz meg).

A nyelvismereti követelmények kódolását az alábbi táblázat alapján kell végrehajtani:

Kód Nyelv megnevezése Kód Nyelvismeret szintje

Z nincs Z nem szükséges

A angol A alapfok

B bármely más (egy) nyelv K középfok

C angol, francia vagy német F felsõfok

H angol és bármely más nyelv T tolmács szint

K bármely kettõ vagy több nyelv elsõ második további

1 Alap Alap Alap

2 Közép Alap Alap

3 Közép Közép Alap

4 Felsõ Közép Alap

5 Felsõ Közép Közép

6 Felsõ Felsõ Alap

7 Felsõ Felsõ Közép

8 Felsõ Felsõ Felsõ

9 Tolmács Felsõ Felsõ

0 Tolmács Tolmács Felsõ
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A példában szereplõ beosztásra, illetve a betöltõjével szemben támasztott követelményekre vonatkozó meghatározá-
sok összefoglalása a teljes kód alapján.

1 0 A a 1 4 A Z T A K
Lövész (10) általános (A) alegységparancsnok (a) alezredes (14) rendfokozattal rendszeresítve, azaz egy olyan zászló-

aljparancsnok beosztás, melynek betöltõje:
– Megfelel az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés követelményeinek. (A)
– Hivatásos vagy szerzõdéses állományú katona. (Z)
– A beosztás betöltõjének kiválasztásakor figyelemmel kell lenni a Jegyzékben található tiltó, illetve korlátozó

(pl. terhes nõ nem töltheti be) rendelkezésekre. (T)
– Angol nyelvbõl középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. (A K)

A munkakörök térképének tartalma:

I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01–09

II. SZÁRAZFÖLDI 10–19

III. LÉGIERÕ 20–29

IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30–49

V. LOGISZTIKA 50–69

VI. EGYÉB TÁMOGATÁS 70–76

VII. GÉP- ÉS HARCJÁRMÛVEZETÕK 77–79

VIII. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 80–81

IX. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82–83

X. KATONAI ÜGYÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS 84–85

XI. HUMÁN 86–87

XII. TÁBORI LELKÉSZEK 88–89

XIII. KATONAI IGAZGATÁS 90–91

XIV. EGYÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK 92–99
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ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01–09

Összhaderõnemi általános katonai 01

Szárazföldi 02

Légierõ 03

Logisztika 04

Vezénylõ tiszthelyettesek 06

Külszolgálati 07

Fegyvernemi (szakági) azonosító

01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., vezérigazgató, fõigazgató, igazgató

B tervezési, szervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C nemzeti képviseleti c törzsfõnök

D nemzetközi kapcsolatok d fõnök, irodavezetõ, titkárságvezetõ, ov., alov., rlg. vez.

E ellenõrzési e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F felügyeleti, hatósági felügyeleti f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G közgazdasági g tanácsadó

H hadmûveleti h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I hadmûveleti biztosítási i

J beszerzés, beruházás j

K katasztrófavédelmi k kezelõ

L környezetvédelmi l ellenõr, kiemelt ellenõr

M munkavédelmi m

N frekvenciagazdálkodási n

O kiképzési o

P civil-katonai együttmûködés p

Q q

R lélektani mûveleti r kiemelt referens, referens, szakreferens

S sajtó s

T tûzvédelmi t technikus

U erõforrás-, költségtervezõ u titkár, személyi titkár

V elemzõ, értékelõ v gépkocsivezetõ

W információs mûveleti w váltásparancsnok

X tûzoltó x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

02 SZÁRAZFÖLDI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B tervezési, szervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H hadmûveleti h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I hadmûveleti biztosítási i

J j

K k

L l ellenõr, kiemelt ellenõr

M m

N n

O kiképzési o

P p

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T t

U u

V v

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi(szakági)azonosító

03 LÉGIERÕ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B tervezési, szervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C ejtõernyõs c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F légierõ felderítõ f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H hadmûveleti h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I hadmûveleti biztosítási i

J légierõ elektronikai hadviselés j

K k

L légügyi hatósági l ellenõr, kiemelt ellenõr

M m

N n hajtogató

O kiképzési o

P p

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T t

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

04 LOGISZTIKA

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B tervezési, szervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C ejtõernyõs c törzsfõnök

D d fõnök, ov., irodavezetõ, alov., rlg. vez.

E ellátási e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G gazdálkodási g oktató, szakoktató, kiképzõ

H hadmûveleti h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K költségvetési k

L l ellenõr, kiemelt ellenõr

M m

N n nyilvántartó

O kiképzési o

P p

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T t technikus

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

06 VEZÉNYLÕ TISZTHELYETTESEK

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

07 KÜLSZOLGÁLATI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., igazgató, képviseletvezetõ

B tervezési, szervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C védelempolitikai c törzsfõnök, törzsigazgató, misszióvezetõ

D szárazföldi d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E légierõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F logisztikai f

G felderítõ g oktató, kiképzõ

H híradó h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I hadmûveleti i

J jogász j

K ellenõrzési k

L informatikai l ügykezelõ

M megfigyelõ m adminisztrátor

N katonai biztonsági n nyilvántartó

O kiképzési o

P civil katonai együttmûködés p

Q oktatási q

R rejtjelzõ r raktáros, ellátó, szolgálatvezetõ

S személyügyi s segítõ, asszisztens

T tájékoztatási t technikus

U ügyviteli u titkárságvezetõ, titkár

V pénzügyi v gépkocsivezetõ

W egészségügyi w váltásparancsnok, ügyeletes

X rendész és komendáns x

Y infrastruktúrális y

Z titokvédelmi z

1616 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 18. szám



SZÁRAZFÖLDI HADERÕ 10 - 19

Lövész 10

Harckocsizó 11

Tüzér 12

Felderítõ 14

Mûszaki 15

Vegyivédelmi 16

Különleges mûveleti 18

Fegyvernemi (szakági) azonosító

10 LÖVÉSZ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C ejtõernyõs c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i harcjármû irányzó

J j

K k beosztott lövész

L l ellenõr, kiemelt ellenõr

M m mesterlövész

N n

O o géppuska irányzó

P p kézi pct. fegyver irányzó

Q q távbeszélõ

R r raktáros, raktárvezetõ, ellátó

S s referens, kiemelt referens

T t

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

11 HARCKOCSIZÓ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C közepes harckocsi c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i irányzó

J j

K k

L l ellenõr, kiemelt ellenõr

M m

N n

O o

P p

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T t

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

12 TÜZÉR

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B vontatott tüzér b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D aknavetõ d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E tûzmegfigyelõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tûztámogató f

G tüzér bemérõ g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i irányzó

J j kidolgozó

K páncéltörõ rakéta harcigép k kezelõ

L lokátor felderítõ l ellenõr, kiemelt ellenõr

M m

N n

O o

P rakéta indítóállvány p

Q q

R ejtõernyõs r referens, kiemelt referens

S felderítõ ejtõernyõs s

T páncéltörõ ejtõernyõs t távmérõ

U aknavetõ ejtõernyõs u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

14 FELDERÍTÕ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., kp. pk., álls. pk.

B mélységi felderítõ b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C ejtõernyõs c törzsfõnök

D technikai felderítõ d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E rádióelektronikai felderítõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ejtõernyõs-búvár f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G harcászati hírszerzõ g oktató, szakoktató, kiképzõ

H elektronikai hadviselés h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I szárazföldi elektronikai hadviselés i harcjármû irányzó

J speciális elektronikai zavaró j értékelõ, tájékoztató, adatfeldolgozó

K elektronikai ellenõrzõ k kezelõ, felderítõ, operátor

L értékelõ-tájékoztató l

M speciális felderítõ m mesterlövész

N n ejtõernyõ hajtogató

O hadmûveleti o géppuska irányzó

P pilótanélküli felderítõ p távbeszélõ, távírász

Q képi felderítõ q egészségügyi beosztások

R szenzoros felderítõ r raktáros, raktárvezetõ, ellátó, szakjavító

S különleges híradó s kihallgató, tolmács

T t technikus

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

15 MÛSZAKI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B mûszaki utász b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C mûszaki felderítõ c törzsfõnök

D aknakutató tûzszerész d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E deszant átkelõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F útépítõ f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G hídépítõ g oktató, szakoktató, kiképzõ

H álcázó h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I mûszaki mentõ i aknász, tûzszerész, aknatelepítõhöz beosztottak

J mûszaki technikai j felderítõ, búvár beosztottak

K állásépítõ k beosztott mûszaki, hidász, építõ, kezelõ, légs. gépkez.,
álcázó, laboráns, gépész

L víztisztító l villamos ácsmûhelyhez beosztottak, világító

M mûszaki zártelepítõ m

N hadihajós n hajóra és rocsó-, mocsó-, és tolóhajóhoz beosztottak

O búvár o deszant átkelõ eszközökhöz beosztottak

P anyagelõkészítõ és feldolgozó p harcjármû irányzó

Q mûszaki búvár q földmunkagéphez beosztottak

R felderítõ búvár r referens, kiemelt referens

S tûzszerész búvár s kutyavezetõ tûzszerész

T t technikus

U u mûszaki (kút-, talajfúró, daru, vontatott keretfûrész, víz-
tisztító) eszközökhöz beosztottak

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X világító x vezénylõ tiszthelyettes

Y speciális repülõtéri karbantartó és helyre-
állító

y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

16 VEGYIVÉDELMI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B vegyi- és sugárfelderítõ b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C vegyi- és sugármentesítõ c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F elemzõ és informatikai f

G vegyi-, nukleáris-balesetelhárítás g oktató, szakoktató, kiképzõ

H vegyi-, sufi. és helyzetértékelés h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I adatgyûjtõ, értékelõ, tájékoztató i diszpécser

J j

K k kezelõ

L l laboráns

M m

N n

O o

P p értékelõ, kidolgozó-értékelõ

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T t

U u értékelõ-gépkocsivezetõ

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

18 KÜLÖNLEGES MÛVELETI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C ejtõernyõs c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F búvár f

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J különleges mûveleti j értékelõ, tájékoztató, adatfeldolgozó

K k kezelõ, felderítõ

L l fegyveres specialista

M m mesterlövész

N nagymagasságú ejtõernyõs n ejtõernyõ hajtogató

O o

P p híradó specialista

Q q egészségügyi beosztások

R r raktáros, raktárvezetõ, ellátó

S s referens, kiemelt referens

T t technikus

U u mûszaki specialista

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y testnevelõ

Z z kiképzendõ, hallgató
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LÉGIERÕ 20 - 29

Repülõ 20

Légvédelmi rakéta és tüzér 21

Légi vezetés 22

Repülõ harcbiztosító 23

Fegyvernemi (szakági) azonosító

20 REPÜLÕ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B harcászati repülõgép b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C felderítõ repülõgép c törzsfõnök

D kiképzõ repülõgép d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E szállító repülõgép e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G harcihelikopter g oktató, szakoktató, kiképzõ

H szállító-, kutató-mentõ helikopter h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I kiképzõhelikopter i helikoptervezetõ-lövész

J futárhelikopter j légi egészségügyi ti., tts.

K k beosztott

L elektronikai zavaró helikopter l fedélzeti megfigyelõ

M m mechanikus

N n fedélzeti rádiós

O o felderítõ

P p repülõgép- (helikopter)vezetõ, fõpilóta

Q q elektronikai harc

R r referens, kiemelt referens

S s

T t irányító

U u alkalmazási

V v

W w

X x

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D közeli, kis hatótávú légvédelmi rakéta d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F légvédelmi tüzér f

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I felderítõ i irányzó

J harcálláspont vezetési törzs j

K k kezelõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T t

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

22 LÉGI VEZETÉS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B légtérgazdálkodás b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C légi helyzetkép elõállítás c törzsfõnök

D fegyver irányítás d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E légvédelmi irányítás e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F radar f

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i vadászirányító, irányító asszisztens

J j együttmûködõ

K k kezelõ

L l ellenõr, kiemelt ellenõr

M m adatfeldolgozó, adatközlõ

N n repülés nyilvántartó

O o

P p

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s értékelõ

T t

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

23 REPÜLÕ HARCBIZTOSÍTÓ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B hdm-i központ (vez. pont) b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C légiforgalmi irányító c törzsfõnök

D harctéri irányító d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F repülésbiztonsági f

G légiforgalmi tájékoztató g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j bevezetõ irányító

K k repülõtéri irányító

L l repülés bejelentõ

M m adatfeldolgozó, adatközlõ

N n közelkörzet irányító

O o

P p

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T t

U u

V v

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30–39

Általános híradó 30

Rádióhíradás 31

Rádiórelé híradás 32

Hírközpontok 33

Vezetékes híradás 34

Futár- és táboriposta híradás 35

Repülésbiztosító-FRISZ 36

Információvédelmi, ügyviteli 37

Vezetési 38

Informatikai 39
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D hadmûveleti d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F távközlés f

G adatfeldolgozás, elemzés g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t technikus

U u ügyeletes

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

31 RÁDIÓHÍRADÁS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B parancsnoki rádióállomás b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C pk-i páncélos rádióállomás c törzsfõnök

D közepes teljesítményû rádióállomás d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E vevõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F kis teljesítményû rádióállomás f

G nagy teljesítményû rádióállomás g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k kezelõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q távbeszélõ

R r

S s

T t távírász

U u ügyeletes

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B harcászati rádiórelé b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C hadmûveleti rádiórelé c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E mikrohullámú állomás e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k kezelõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t távírász

U u ügyeletes

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

33 HÍRKÖZPONTOK

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B hírközpont (távbeszélõ központ) b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C expediáló c törzsfõnök

D vivõközpont d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E rádió vezérlõ központ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F híradó vezetési pont f

G géptáviró központ g oktató, szakoktató, kiképzõ

H áramellátás h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I légvédelmi harcálláspont i

J rendszerfelügyelet j

K tábori hírközpont (távbeszélõ központ) k kezelõ

L kisegítõ hírközpont l

M m

N n

O o

P p továbbító

Q q távbeszélõ

R r

S s

T t távírász

U u ügyeletes

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató

1632 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 18. szám



Fegyvernemi (szakági) azonosító

34 VEZETÉKES HÍRADÁS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B nehézvezetékes b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C könnyûvezetékes c törzsfõnök

D ETNV d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E lecsatlakozó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F belsõhálózat építõ f

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k kezelõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q távbeszélõ

R r

S s

T t technikus

U u ügyeletes

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

35 FUTÁR- ÉS TÁBORIPOSTA HÍRADÁS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B küldemény b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C minõsített küldemény c törzsfõnök

D nyílt szolgálati küldemény d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E postai küldemény e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tábori posta küldemény f

G csomag küldemény g oktató, szakoktató, kiképzõ

H sajtó küldemény h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I magánküldemény i futár

J j

K k kezelõ

L l ellenõrzõ

M m expeditõr, rovatoló, málházó

N n

O o

P p csapatpostás

Q q

R r

S s

T t

U u

V v gépkocsivezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

36 REPÜLÉSBIZTOSÍTÓ-FRISZ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B irányadó b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C iránymérõ c törzsfõnök

D leszállító lokátor d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E közelnavigáció e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F kihelyezett indikátor f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G irányszögadó g oktató, szakoktató, kiképzõ

H siklószögadó h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I légtérellenõrzõ rádiólokátor i

J j rendszerfelügyelõ

K fénytechnikai k kezelõ, üzemeltetõ

L fénymajak l

M fényszórós m

N n

O o

P p

Q q

R r

S repülés irányító rádió s

T ERIP t technikus

U helikopter leszállító u ügyeletes

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C cenzor c

D dokumentumvédelmi d fõnök, ov., alov., irodavezetõ, rlg. vez.

E információvédelmi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F elektronikus információvédelmi f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H kommunikációbiztonsági h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I informatikabiztonsági i

J hadmûveleti biztosítási j

K rendszerbiztonsági k kezelõ

L információbiztonsági l ügykezelõ, vezetõ ügykezelõ

M m ügykezelõ-gépíró

N n nyilvántartó, dokumentációkezelõ

O o

P p írnok, írnok-rajzoló, írnok-raktáros

Q q

R rejtjelzõ r

S titokvédelmi s

T titkosító t technikus

U ügyviteli u ügyeletes

V ügyvitelszervezési v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató

1636 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 18. szám



Fegyvernemi (szakági) azonosító

38 VEZETÉSBIZTOSÍTÓ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

39 INFORMATIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B rendszerszervezõ b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C biztonsági rendszerszervezõ c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F rendszerfelügyelõ f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j adatrögzítõ

K k beosztott

L l

M rendszerüzemeltetõ m mûszakvezetõ

N n

O o

P p programozó

Q q

R hálózatfelügyelõ r

S hálózatüzemeltetõ s

T t technikus

U u

V v gépkocsivezetõ

W w

X rendszergazda x

Y feldolgozók y

Z z hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

50 HADITECHNIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., igazgató

B b

C c

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

51 FEGYVERZETTECHNIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B fegyverzet (30 mm-ig) b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C löveg rendszerek c törzsfõnök

D helymeghatározó berendezés d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E nagy hatótávú felderítõ lokátor e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tüzérségi felderítõ lokátor f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G repülõgép leszállító lokátor g oktató, szakoktató, kiképzõ

H meteorológiai lokátor h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I lézeres felderítõ és célmegjelölõ berende-
zés

i

J j

K k

L páncéltörõ rakéta eszközök l minõségi ellenõr, ellenõr

M mûhelyfelszerelés m mûszerész

N közeli hatótávú légvédelmi rakéta n

O o

P közepes hatótávú légvédelmi rakéta p

Q q

R r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S légvédelmi automatizált vezetési rendsze-
rek

s szerelõ

T repülõ eszköz fedélzeti rakéta t technikus

U optika, elektro-optikai rendszer u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X rakétatechnikai kiszolgáló eszközök x vezénylõ tiszthelyettes

Y tûzvezetõ rendszerek y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

52 PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMÛTECHNIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G gépjármû, utánfutó g oktató, szakoktató, kiképzõ

H harckocsi h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i vizsgabiztos, ellenõr

J jármûvizsgálati j

K kerekes harcjármû k

L lánctalpas harcjármû l minõségi ellenõr, ellenõr

M m mûszerész

N n

O o technikus-gépkocsivezetõ

P p

Q q

R r raktáros, raktárvezetõ, ellátó

S s szerelõ

T t technikus

U u elektromos szerelõ

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

53 REPÜLÕMÛSZAKI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., szf., igazgató, hiv. vez.

B repülõgép (sugárhajtómûves) sárkány-haj-
tómû

b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C repülõgép (dugattyús) sárkány-hajtómû c törzsfõnök

D helikopter sárkány-hajtómû d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E fedélzeti rádiótechnikai rendszerek e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, kiemelt mérnök fõtiszt,
mérnök fõtiszt, mérnök tiszt

G fedélzeti mûszer és automatika rendszerek g oktató, szakoktató, kiképzõ

H sárkány h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I hajtómû i

J gazdálkodás j

K fedélzeti akkumulátortöltõ k különleges gépjármû kezelõ

L l minõségi ellenõr, ellenõr

M metrológia m mechanikus

N nitrogén ellátó n nyilvántartó, adatfeldolgozó, dokumentációs technikus

O katapult berendezések o

P oxigén, sûrített levegõ ellátó p kiértékelõ

Q q karbantartó

R fedélzeti rakéta elõkészítõ r raktárvezetõ, raktáros, anyagellátó, anyagtervezõ

S minõségbiztosítási s fõszerelõ, szerelõ

T t technikus

U impulzustechnika u fõtechnológus, technológus

V különleges berendezések (gépjármûvek) v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W elektronikai hadviselési eszköz w váltásparancsnok

X gyakorlóberendezés, repülõszimulátor x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z repülési adatok z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

54 ELEKTRONIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C informatika c törzsfõnök

D elektronikai hadviselés (EHC) d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E FRISZ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I rádiónavigáció i

J j

K híradó k kezelõ

L rádió berendezés l minõségi ellenõr, ellenõr

M rádiórelé és mikrohullámú berendezés m mûszerész

N központ, vivõ és géptávíró berendezés n

O o

P információ védelem p

Q q

R r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S vezetékes berendezés s szerelõ

T t technikus

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

55 MÛSZAKI TECHNIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B álcázó b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C út- és állásépítõ c törzsfõnök

D átkelõ d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E hídépítõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H hadihajós h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I búváreszköz i

J j

K repülõtérjavító és -karbantartó k

L l minõségi ellenõr, ellenõr

M mûszaki gépek és eszközök m mûszerész

N hidraulika n

O o

P egészségügyi p

Q q

R mûszaki harcanyag r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S s szerelõ

T tûzszerész technika t technikus

U aknatelepítõ és mentesítõ u elektromos szerelõ

V víztisztító v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F vegyi-, sugárfelderítõ eszköz f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H HAVARIA – laboratórium h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k

L vegyi laboratórium l minõségi ellenõr, ellenõr

M mentesítõ eszköz m mûszerész

N n radiológus

O o technikus-gépkocsivezetõ

P p laboráns

Q q gépész

R radiológiai laboratórium r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S AMAR - szerviz s szerelõ

T tûzvédelmi berendezés t technikus

U u

V vegyivédelmi berendezés v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

57 KIKÉPZÉSTECHNIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K kiképzési bázis és létesitmény k beosztott

L l minõségi ellenõr, ellenõr

M m mûszerész

N n

O o

P p

Q q

R r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S szimulátorok s

T t technikus

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS TECHNIKAI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D daru d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E áramforrás berendezés e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fûtõ- és hûtõberendezés f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G nehéz nyergesvontató g oktató, szakoktató, kiképzõ

H hidraulika h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i diszpécser

J j

K k beosztott

L elektromos berendezés l minõségi ellenõr, ellenõr

M m mûszerész

N n

O o

P lúgos akkumulátor p

Q q

R savas akkumulátor r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S s szerelõ

T harckocsi vontató t technikus

U u elektromos szerelõ

V közepes kerekes vontató v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X fegyvernemi különleges jármûvek x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

59 MÉRÉSÜGY ÉS MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E javítóanyag ellátó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fegyverzettechnika f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G páncélos- és gépjármûtechnika g oktató, szakoktató, kiképzõ

H elektronika h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J általános javító j

K kiképzéstechnika k

L páncéltörõ rakéta eszközök l minõségi ellenõr, ellenõr

M mûszaki technika m mûszerész

N mérésügyi n

O o

P p

Q q

R repülõtechnika r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S javításszervezõ s szerelõ

T t technikus

U optikai, elektrooptikai rendszerek u

V vegyivédelmi technika v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

61 HARCANYAG

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E egyéb anyag e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k beosztott

L lõszer és robbanóanyag l minõségi ellenõr, ellenõr

M m mûszerész

N n

O o

P p

Q q

R rakéta r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S s szerelõ

T t technikus

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

64 HADTÁP

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E élelmezési és vízellátó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H humán anyagi h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i szakács

J j hentes

K katonai elhelyezés k beosztott

L l minõségi ellenõr, ellenõr

M m mûszerész

N n

O o laboráns

P p fõátvevõ, átvevõ, anyagbeszerzõ

Q q felszolgáló

R ruházati és egyéni felszerelés r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S s szerelõ

T térképészeti t technikus

U üzemanyag u étkezdevezetõ

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B szállítmány kísérõ b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E vasúti szállító e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F közúti szállító f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G vízi szállító g oktató, szakoktató, kiképzõ

H légi szállító h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i diszpécser

J j baleseti helyszínelõ

K közúti komendáns k beosztott

L l minõségi ellenõr, ellenõr

M m

N n õr

O o

P p

Q q

R r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S s anyagmozgató, rakodó

T t technikus

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

68 VÁM

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez., csop. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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EGYÉB TÁMOGATÁS 70-76

Térképész 70

Meteorológia 71

Pénzügy 72

Egészségügy I. 73

Egészségügy II. 74

Ellenõrzési és hatósági 75

Infrastrukturális 76

Fegyvernemi (szakági) azonosító

70 TÉRKÉPÉSZ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez., szf.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C geodéta c

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G g oktató, szakoktató, kiképzõ

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I térinformatikus i

J j

K terepelemzõ k beosztott

L katonaföldrajz l ellenõr

M m mûszerész

N n

O o

P p

Q q

R r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S s

T t technikus

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

71 METEOROLÓGIA

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A meteorológus a pk., fõov., igazgató, hiv. vez., szf.

B elõrejelzõ b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C tüzér meteorológia c

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i asszisztens, vezetõ asszisztens

J j észlelõ

K k kezelõ

L l kidolgozó

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t technikus, vezetõ technikus

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

72 PÉNZÜGY

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., vezérigazgató, igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c

D FEUVE d fõnök, ov., alov., irodavezetõ, rlg. vez., csop. vez.

E ellenõrzési e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F finanszírozási f

G közgazdasági g oktató, szakoktató, kiképzõ

H ellenjegyzõ h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J személyi járandósági j

K költségvetési k

L l ellenõr, belsõ ellenõr

M nyugdíjmegállapító m

N nemzetközi pénzügyi n

O gazdálkodás támogató o

P p pénztáros

Q q

R r referens, vezetõ referens

S számviteli s

T társadalombiztosítási t

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z hallgató

1656 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 18. szám



Fegyvernemi (szakági) azonosító

73 EGÉSZSÉGÜGY I.

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõigazgató, igazgató, intézetvezetõ, hiv. vez.

B belgyógyászat b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C kardiológia c MH fõszakorvos, MH fõpszichológus, MH fõállatorvos

D hematológia, angiológia d fõnök, rendelõvezetõ, ov., alov., rlg. vez., vezetõ köz-
egészségügyi felügyelõ

E infektológia e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F reumatológia f fõorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos, szakpszi-
chológus

G bõrgyógyászat g közegészségügyi felügyelõ, dietetikus, eü. tiszt, gyógy-
tornász, eü. fejlesztõ tiszt, logopédus, szociális munkás,
tudományos munkatárs, fõmunkatárs, pszichológus, bio-
lógus, szakergonómus, ergonómus

H repülõorvos h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I toxikológia i felcser, eü. tiszthelyettes

J tüdõgyógyászat j légi eü. ti., tts.

K ideg- és elmegyógyászat k beosztott

L allergológia, immunológia l vezetõ-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns

M gastroenterológia m mûszerész

N közegészségügy – járványügy n vezetõ-, szakápoló, ápoló, okl. ápoló, dipl. ápoló

O foglalkozás egészségügy o kötözõ

P pszichológia p búvár

Q fogászat q vezetõ-, fõmûtõs, mûtõs

R rehabilitáció r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S mentõ s statisztikus

T csapat egészségügy t technikus

U állategészségügyi u gázmester, boncmester

V laboratóriumi v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W vérellátó w kisegítõ, eü. kisegítõ, beteghordó, mûtõssegéd,
eü. katona

X egészségügyi anyagellátó x vezénylõ tiszthelyettes

Y diabetológia, endokrinológia y masszõr, gyógymasszõr, sterilizáló

Z egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizi-
kai alkalmasságvizsgálati

z kiképzendõ
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

74 EGÉSZSÉGÜGY II.

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A szervezési a pk., igazgató, gyógyszertárvez., hiv. vez.

B sebészet b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C baleseti sebészet c MH fõszakorvos, MH fõgyógyszerész

D szív-, ér- és mellkasi sebészet d fõnök, rendelõvez., ov., alov., rlg. vez.

E plasztikai sebészet e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F égési sebészet f fõorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos,

G ortopédia g kutató, tudományos munkatárs, fõmunkatárs

H idegsebészet h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I nefrológia i

J urológia j gyógyszerész

K szemészet k beosztott

L fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szájse-
bészet

l vezetõ-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns

M szülészet-nõgyógyászat m mûszerész

N anaesthesiológia és intenzív terápia n vezetõ-, szakápoló, ápoló, okl. ápoló, dipl. ápoló, szü-
lésznõ, konduktor, szonográfus, védõnõ

O onkológia o kötözõ

P radiológia p

Q kórélettan q vezetõ-, fõmûtõs, mûtõs

R patológia r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S csecsemõ- és gyermekgyógyászat s

T mikrobiológia t technikus

U igazságügyi orvostan u gázmester, boncmester

V sugárbiológia v

W kézsebészet w egészségügyi katona, mûtõssegéd

X gyógyszerészet x

Y izotópdiagnosztika y

Z sürgõsségi betegellátás z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

75 ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A államháztartási belsõ ellenõrzési a fõigazgató, igazgató, parancsnok

B munkavédelmi b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C általános ellenõrzési c

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E egészségügyi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G építésügyi g

H építésfelügyeleti h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J jármûvizsgálati j

K k

L környezetvédelmi l kiemelt fõellenõr, fõellenõr, ellenõr

M munkaügyi m

N n

O o

P p

Q q

R erdészeti r

S s

T tûzvédelmi t

U u

V veszélyes katonai objektum felügyeleti v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

76 INFRASTRUKTURÁLIS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., vezérigazgató, igazgató, hiv. vez.

B biztonsági beruházási b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C fenntartási c

D létesítményi d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E beruházási e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F koordinációs f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G gazdálkodási g

H ingatlanfenntartási h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I ingatlan-felügyeleti i diszpécser

J ingatlan-gazdálkodási j

K környezetvédelmi k

L lakásfelügyeleti l

M szakigazgatási m mûszerész

N beszerzési n

O tárolási o energetikus

P anyagi koordinációs p

Q kezelés-felügyeleti q

R lakásgazdálkodási r raktárvezetõ

S lakhatástámogatási s

T tervezési, értékesítési t technikus

U üzemeltetés-felügyeleti u titkár

V v

W w váltásparancsnok

X x

Y y

Z z
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GÉP- ÉS HARCJÁRMÛVEZETÕK 77

Gépjármûvezetõk 77

Fegyvernemi (szakági) azonosító

77 GÉPJÁRMÛVEZETÕK

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A motorkerékpár a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B személygépkocsi b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C tehergépkocsi 7,5 t-ig c

D tehergépkocsi 7,5 t felett d

E busz 16 személyig e

F busz 16 személy felett f

G g oktatóvezetõ, kiképzõ

H h

I i

J j

K különleges felépítményû k

L l

M m vezetõ

N n

O o

P p

Q q

R rakétaszállító r

S s

T munkagép t

U üzemanyagtöltõ u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ
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KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 80 – 81

Katonai felderítés 80

Katonai biztonsági 81

Fegyvernemi /szakági/ azonosító

80 KATONAI FELDERÍTÉS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a fõigazgató, igazgató, fõov.

B mûveleti b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C rádióelektronikai felderítõ c

D elemzõ-értékelõ d fõnök, ov., alov., rlg. vez., közp. pk., irodavezetõ

E katonai diplomácia e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f fõmérnök,

G általános támogató g szakoktató

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i diszpécser, távírász

J j véderõ-, katonai és légügyi attasé helyettes

K k kezelõ

L l véderõ-, katonai és légügyi attasé

M m

N n adatfeldolgozó, nyilvántartó

O o

P p

Q q

R r referens

S s asszisztens

T t technikus

U u

V v gépkocsivezetõ

W w váltásvezetõ

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

81 KATONAI BIZTONSÁGI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a fõigazgató, igazgató, fõosztályvezetõ

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c

D d ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k

L l biztonsági ügyintézõ

M mûveleti m

N mûvelettámogató n

O o

P p biztonsági adatkezelõ

Q q

R r referens, kiemelt referens

S s

T törzs mûveleti t operatív technikus

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z
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OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82 – 83

Oktatás, képzés, kiképzés 82

Fegyvernemi (szakági) azonosító

82 OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., rektor, fõov., igazgató, hiv. vez., dékán, objektum-
parancsnok

B oktatás felügyelet b az „a” pontban szereplõk helyettesei, rektorhelyettes

C egyetemi (mesterfokozatú MSc/MA) c törzsfõnök, fõtitkár

D fõiskolai (alapfokozatú BSc/BA) d fõnök, ov., alov., rlg. vez., irodavezetõ, csop. vez.

E tiszthelyettesképzés e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tanfolyamrendszerû képzés f

G gazdasági g tanár, docens, adjunktus, tanársegéd, vezetõ oktató, okta-
tó, szakoktató, gyakorlati oktató, kiképzõ

H doktori és habilitációs h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I intézeti i

J tagozat j

K általános katonai kiképzés k kezelõ

L kollégiumi l ellenõr, kiemelt ellenõr

M távoktatás és multimédia m

N oktatásbiztosítás n

O oktatásszervezés o nevelõ

P tanulmányi p

Q q

R kari r raktáros, raktárvezetõ, ellátó

S szakcsoport s munkatárs

T testnevelõ t technikus

U kiképzõ központ u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y kiképzési bázis y

Z z kiképzendõ, hallgató
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KATONAI ÜGYÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS 84 – 85

Katonai ügyészség 84

Jogi és igazgatási 85

Fegyvernemi (szakági) azonosító

84 KATONAI ÜGYÉSZSÉG

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A ügyészség a fõov., katonai fõügyész

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c

D d ov., csop. vez.

E e

F f ügyész

G g

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t igazságügyi szakértõ

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A jogász a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fegyelmi f

G g

H hadijogász, nemzetközi h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I igazgatási i

J j jogtanácsos

K kodifikációs, koordinációs k

L l

M kártérítési m

N n

O képviseleti o

P p dokumentációkezelõ

Q q

R r referens

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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HUMÁN 86 – 87

Humán 86

Fegyvernemi (szakági) azonosító

86 HUMÁN

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B tervezési, szervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C személyügy c

D humánszolgálat d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E érdekvédelem e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F családtámogatás f pszichológus

G toborzási g

H hagyományápolás h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i fényképész

J bélyegzõkészítõ j gépmester

K kulturális k beosztott

L l

M mûvelõdés m

N nyomda n nyilvántartó

O o

P pszichológia p

Q q

R rekreáció r referens, kiem. referens

S szociológia s

T tájékoztatás (PR) t technikus

U szabadidõ-sport u

V szociális v

W munkaerõ-piaci w

X x

Y y

Z z
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TÁBORI LELKÉSZEK 88 – 89

Tábori Lelkészi Szolgálat 88

Fegyvernemi (szakági) azonosító

88 TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A katolikus tábori lelkészi szolgálat a püspök, vezetõ rabbi

B római-katolikus b általános helynök, püspöki hivatalvezetõ

C c püspöki titkár

D protestáns tábori lelkészi szolgálat d irodavezetõ, kiemelt vezetõ tábori lelkész

E e kiemelt tábori lelkész, tábori lelkész, rabbi

F f

G zsidó tábori lelkészi szolgálat g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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KATONAI IGAZGATÁS 90 – 91

Katonai igazgatás 90

Fegyvernemi (szakági) azonosító

90 KATONAI IGAZGATÁS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B tervezési, szervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D hadkiegészítési d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F területvédelmi f

G haderõtervezési g

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k beosztott

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z kiképzendõ
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EGYÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK 92 – 99

Katonai rendész és komendáns 92

Díszelgõ 94

Katonazenész 95

Kutatás, fejlesztés 96

Általános munkakörök 99

Fegyvernemi /szakági/ azonosító

92 KATONAI RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B forgalomszabályzó b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C objektumbiztosító rendész c törzsfõnök

D komendáns d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E õr és biztosító e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i irányzó

J j

K helyõrség támogatók k beosztott

L l

M m

N n

O o géppuska irányzó

P p

Q q

R komendáns hivatal r

S s

T t

U u

V v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W w váltásparancsnok

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z kiképzendõ, hallgató
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

94 DÍSZELGÕ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B rendezvényszervezési b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c törzsfõnök

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J j

K k beosztott

L l

M m

N n

O o géppuska irányzó

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x vezénylõ tiszthelyettes

Y y

Z z

18. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1671



Fegyvernemi (szakági) azonosító

95 KATONAZENÉSZ

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A zenész a fõkarmester, karmester

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c

D d zenekarvezetõ

E e

F f

G g oktató, nevelõ, kiképzõ

H h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i szólamvezetõ

J j

K k beosztott zenész

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r zenész szolgálatvezetõ

S s zenész kottatáros

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A biztonságpolitikai a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B védelempolitikai b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C humán és szervezetépítési c

D hadtörténeti d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E tárgyi gyûjteményi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F múzeumi dokumentációs f kiemelt fõmérnök, fõmérnök, mérnök

G tudományszervezési g tanácsadó

H hadfelszerelés fejlesztési h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I irattározási i

J térképtári j vezetõ kutató, kutató

K könyvtári k kezelõ

L levéltári l fõlevéltáros, levéltáros

M minõségbiztosítási m fõmuzeológus, muzeológus

N védelemgazdasági n fõszerkesztõ, szerkesztõ

O kriminalisztika o

P oktatási p

Q q

R intézményfejlesztési r fõkönyvtáros, könyvtáros

S hadisír s munkatárs

T szabványosítási t technikus

U gépészeti u

V lõkísérleti v

W w

X elektronikai x

Y y

Z vegyivédelmi z
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Fegyvernemi (szakági) azonosító

99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõov., igazgató, hiv. vez.

B b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C c

D d

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h

I i

J j

K k szerelõk, szakmunkások

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s segítõ

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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2. melléklet a 18/2010. (XII. 10.) HM rendelethez

„2. számú melléklet a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelethez

A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI
I.

ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK ÉS KÓDOK GYÛJTEMÉNYE
1. Rendszeresített rendfokozat

01–19 = rendfokozati azonosító kód a Magyar Honvédségben rendszeresített katonai munkakörök
térképében foglaltaknak megfelelõen.

2. Képesítési és egyéb követelmények
a) Iskolai végzettség:

ÁI = alapfokú iskola (legalább a 8. évfolyam elvégzése);

KÉ = középiskola (érettségi);

PF = polgári fõiskola (alapfokozatú BSc/BA);

SZPF = szakirányú polgári fõiskola (alapfokozatú BSc/BA);

ZMNEF = Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) fõiskolai (alapfokozatú
BSc/BA), illetve az ennek megfeleltetett külföldi fõiskolai szak;

FSZPGV = fõiskolai végzettségre épülõ szakirányú posztgraduális végzettség;

PE = polgári egyetem (mesterfokozatú MSc/MA);

SZPE = szakirányú polgári egyetem (mesterfokozatú MSc/MA);

ZMNE = ZMNE egyetemi (mesterfokozatú MSc/MA), illetve az ennek megfeleltetett külföldi egyetemi
szak.

Megjegyzés: amennyiben valamely rendfokozatnál, vagy beosztástípusnál egynél több végzettségi kód szerepel, fel-
sorolás esetén közülük bármelyik megléte elégséges, ugyanakkor „és” kapcsolatban minden megjelölt végzettség
szükséges.

b) Szakképzettségi szint:

AK = alapkiképzés;

KK = kötelékkiképzés;

KF = középfokú (alapfokú iskolai végzettségre épülõ iskolarendszerben szerzett államilag elismert
szakképzettség);

SZKF = szakirányú középfokú;

FF = felsõfokú;

SZFF = szakirányú felsõfokú;

21–61 = a szakképesítés szintje az Országos Képzési Jegyzék alapján.
c) Elõmeneteli és szakmai tanfolyam:

* = felsõvezetõ képzõ tanfolyam, vezetõi tanfolyam, szakterülethez kapcsolódó tudományos
fokozat, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, egyetemi végzettségre épülõ szakirányú
posztgraduális végzettség. Az egyes beosztásokhoz tartozó konkrét követelményt
az állománytábla vagy a munkaköri jegyzék tartalmazza;

ET = elõmeneteli (rendfokozathoz kötött) tanfolyam;

JSZV = jogi szakvizsga;

KSZV = közigazgatási szakvizsga.
d) Szükséges nyelvismeret:

A = alapfokú vagy STANAG 6001 1111 szint;

K = középfokú vagy STANAG 6001 2222 szint;

F = felsõfokú vagy STANAG 6001 3333 szint.
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e) Egészségi kategóriák:

A1 = repülõgép-, helikoptervezetõ és a Repülõorvosi Bizottság (a továbbiakban: ROB) elbírálása
hatáskörébe tartozó személyek;

A2 = külföldi szolgálatra jelentkezõ és az állomány külföldi szolgálatra tervezett tagja;

A3 = az egyes fegyvernemeknél (légi mozgékonyságú, harckocsizó, búvár, tûzszerész és aknakutató),
valamint a radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárforrásokkal, rakéta üzemanyaggal dolgozó
állomány alkalmasságának szintje, beosztásba helyezés elõtt és a szolgálat teljesítése során;

A4 = az állomány tagjának egészségi besorolása szolgálata teljesítése során, a hivatásos állományba
történõ visszavétel, valamint a nyugdíjkorhatáron túli szolgálatra való visszatartás elõtt (kivéve
az A3 pontban felsoroltakat);

A5 = állományba vételre jelentkezõ egészségi szintje (kivéve az A3 pontban felsoroltakat);

A6 = az állományilletékes parancsnok (vezetõ) beosztásra tervezett, a beosztásba helyezés elõtt és
a szolgálat teljesítése során.

f) Fegyvernemi és munkaköri kizáró korlátozások:
A) Fegyvernemi kizáró korlátozások

F1 = gépesített lövész, felderítõ;

F2 = harckocsizó;

F3 = vegyivédelmi;

F4 = tüzér, légvédelmi rakétatechnika;

F5 = mûszaki;

F6 = rádiótechnikai felderítõ, lokátortechnika;

F7 = fegyverzeti és gépjármûtechnika, repülõmûszaki (gépész);

F8 = hadtáp, pénzügy, informatika, közlekedés, gazdálkodás.
B) Munkaköri kizáró korlátozások

K1 = búvárnak;

K2 = fokozottan balesetveszélyes munkakörben;

K3 = gépjármû, harcjármû, mûszaki gépek vezetésére és kezelésére;

K4 = külföldi szolgálatra;

K5 = felderítõ beosztásban;

K6 = úszni tudást igénylõ feladat vagy beosztás ellátására;

K7 = lokátoros beosztásban;

K8 = híradó beosztásban;

K9 = tüzér beosztásban;

K10 = irányzói beosztásban;

K11 = légideszantos beosztásban;

K12 = beosztási kötelezettségen felüli állandó többletmunka ellátására;

K13 = ionizáló sugárexpozíció veszélyével járó munkára;

K14 = zárt térben (harcjármûben, tartályban, berendezés belsõ terében) végzett munkára;

K15 = szabadban végzett munkára;

K16 = föld alatti munkahelyen végzett munkára;

K17 = mérgezõ anyagokkal végzett munkára;

K18 = radioaktív anyagokkal végzett munkára;
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K19 = nagy frekvenciájú elektromágneses térben végzett munka;

K20 = teljes színlátást igénylõ beosztás ellátására;

K21 = kedvezõtlen klímájú munkahelyen teljesített szolgálatra;

K22 = kétszemes együttlátást igénylõ beosztás ellátására;

K23 = környezetbe való beilleszkedést, jó alkalmazkodást igénylõ beosztásban;

K24 = megosztott figyelmet, fokozott koncentrációt és felelõsségérzetet igénylõ beosztásban;

K25 = zajterheléssel járó beosztásban;

K26 = képernyõs munkavégzésre.

Megjegyzés: a fegyvernemi és a munkaköri kizáró korlátozások közül azt kell feltüntetni a munkaköri követelmények
között, amivel az adott beosztás nem tölthetõ be.

g) Pszichikai követelmények:

Pa = Általános pszichés státusz. Az értelmi szint, a személyiség jellemzõi, motivációs háttér,
értékrend, kommunikációs készség, anamnézis, szenzomotoros készségek szintjének
meghatározása, amelyek alapján az adott személy általában alkalmas fegyveres szolgálatra.

Pv = A katonai vezetõi beosztás által támasztott magasabb pszichikai követelményeknek való
megfelelés.

Pm = A megkülönböztetés alapja az egyes munkaköröknél azon speciális képességek és készségek,
melyek az adott munkakör pszichikai követelményeinek megfelelnek.

Pk = Azon munkaköröknél kerül meghatározásra, ahol az általánostól eltérõ különleges pszichikai
adottságokkal kell rendelkezni, mely adottságok a konkrét végrehajtandó feladathoz kötõdnek.

A követelményeknek való megfelelés szintjei:

III. = Közepes

IV. = Jó

V. = Kiemelkedõ

h) Fizikai követelmények:

A munkakörhöz szükséges funkcionális szervrendszerek

T1 = alapfokú edzettségi állapota;

T2 = közepes fokú edzettségi állapota;

T3 = emeltszintû edzettségi állapota;

T4 = fokozott szintû edzettségi állapota.

Megjegyzések:

1. E melléklet nem tartalmazza a nem katonai oktatási intézményekbõl állományba felvett személyek szakirányú, tan-
folyamrendszerû felkészítését.

2. A KF31 szintû szakképzettséggel csak középiskolai végzettséghez nem kötött tiszthelyettes beosztások tölthetõek
be.

3. Egyes törzsõrmesteri rendfokozatok elõmeneteli felkészítését az elsõ beosztásra való felkészítés is tartalmazhatja.

4. A rendfokozati állománycsoportoknál a pszichikai megfelelési szintekhez eltérõ követelmények tartoznak
(pl. III. szint elérése a tiszthelyettesi állománycsoportnál magasabb követelmények teljesítését jelenti, mint
a tiszteseknél).

5. A szakirányú posztgraduális végzettség megléte általában elégséges feltétele az alezredesi rendfokozattal rendsze-
resített beosztások betöltésének.
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II.
A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI

1. Összhaderõnemi általános katonai (01), szárazföldi (02), légierõ (03), logisztikai (04), vezénylõ tiszthelyettes (06),
vám (68) és általános (99) munkakörök

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi

pszichikai1 fizikaikate-
gória2

kizáró
korlátozások

19 vezérezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 K12, 23,
24

Pa/V,
Pv/V

T1

18 altábornagy

17 vezérõrnagy

16 dandártábornok

15 ezredes

14 alezredes A4 Pa/V,
Pv/IV

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET Pa/IV T2

12 százados FF ET

11 fõhadnagy

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52 ET

1 Külszolgálati beosztás esetén speciális pszichikai követelményeknek is meg kell felelni, jelölése: „Pk”.
2 Külszolgálati beosztás esetén az egészségi kategória „A2”.
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2. Szárazföldi

A) lövész, harckocsizó, tüzér

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE SZFF * A6 F1-F8,
K23, 24

Pa/V,
Pm/IV,
Pv/V

T1

15 ezredes Pa/V,
Pm/IV,
Pv/IV

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pm/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF ET A3 Pa/IV,
Pm/IV

T3

12 százados ZMNEF,
PF

FF ET F1-F8,
K3, 2,
14, 10,
15, 20,
22, 25

T4

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET

02 tizedes ET

01 õrvezetõ

B) a) felderítõ és elektronikai hadviselési szakirányú vezetõ szervezetek

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE SZFF * A6 K12, 23,
24

Pa/V,
Pv/V

T1

14 alezredes A4 Pa/V,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF ET Pa/IV

12 százados FF ET

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF T3

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52 ET
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B) b) felderítõ (nem mélységi), elektronikai hadviselési

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

14 alezredes ZMNE SZFF A3 K1, 3, 5,
6, 11, 14,

15, 17,
20, 22,
23, 24

Pa/IV,
Pk/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF ET Pa/IV,
Pk/IV12 százados ZMNEF,

PF
FF ET

11 fõhadnagy ET T3

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52 ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET Pa/III,
Pk/IV

T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ

B) c) mélységi és speciális felderítõ, különleges mûveleti

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE SZFF A1 K1, 3, 5,
6, 11, 14,

15, 17,
20, 22,
23, 24

Pa/IV,
Pk/IV,
Pv/IV

T2

14 alezredes

13 õrnagy ZMNEF ET Pa/IV,
Pk/IV

T3

12 százados ZMNEF,
PF

FF ET

11 fõhadnagy ET T4

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52 ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET Pa/III,
Pk/IV02 tizedes ET

01 õrvezetõ
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C) mûszaki

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F5, K3, 13,
14, 15, 17,
23, 24, 25

Pa/V, Pv/V T1

15 ezredes Pa/V,
Pv/IV

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET Pa/IV,
Pm/IV

T3

12 százados ET F5, K3, 13,
14, 15, 17,

23, 24
11 fõhadnagy ET T4

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF A3 Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ SZKF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET

02 tizedes ET

01 õrvezetõ

D) vegyivédelmi

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE SZFF * A6 F3, K3, 13,
14, 15, 17,
18, 23, 24,

25

Pa/V, Pv/V T1
15 ezredes Pa/V,

Pv/IV14 alezredes T2
13 õrnagy ZMNEF ET A4 Pa/IV,

Pm/IV12 százados ZMNEF,
PF

FF ET F3, K3, 13,
14, 15, 17,

18, 25

T3
11 fõhadnagy ET
10 hadnagy
09 fõtörzszászlós SZPF,

ZMNEF
SZFF A3 Pa/III,

Pm/III
08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET
07 zászlós
06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,

SZKF52
ET

05 törzsõrmester ET
04 õrmester
03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET T4
02 tizedes ET
01 õrvezetõ

18. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1681



3. Légierõ
A) repülõgép, helikopter személyzet

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE SZFF * A1, A6 T1

15 ezredes

14 alezredes A1 T3

13 õrnagy ZMNEF ET T4

12 százados ET

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52 ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

B) légvédelmi rakéta és tüzér

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE SZFF * A6 F1-F8, K2,
3, 9, 10,

14, 15, 20,
22, 23, 24,

25

Pa/V, Pv/V T1

15 ezredes Pa/V,
Pv/IV

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF ET

12 százados ET A3 F1-F8, K2,
3, 9, 10,

14, 15, 20,
22, 25

Pa/IV,
Pm/IV

T4

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZFF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ SZKF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET

02 tizedes ET

01 õrvezetõ
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C) légi vezetés, repülõ harcbiztosító

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE SZFF * A1, A6 T1

15 ezredes

14 alezredes A1 T2

13 õrnagy ZMNEF ET

12 százados ET T3

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester KÉ SZKF52 ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI KF ET T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ

4. Vezetés, irányítás

A) általános híradó, rádióhíradás, rádiórelé híradás, hírközpontok, vezetékes híradás, FTP híradás

Rendszeresített
rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F6, F8, K2,
3, 8, 14,

16, 19, 23,
24, 25, 26

Pa/V, Pv/V T1

15 ezredes Pa/V,
Pv/IV14 alezredes

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET A4 Pa/IV,
Pm/IV

T2

12 százados ET F6, F8, K2,
3, 8, 14,
16, 19,
25,26

11 fõhadnagy ET T3

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF ET A3 T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK
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B) Repülésbiztosító-FRISZ

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-ségi
szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F5, K3, 12,
15, 19, 20,
22, 23, 24

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV13 õrnagy ZMNEF,

SZPF
ET T2

12 százados ET F5
K3, 12, 15,
19, 20, 22

11 fõhadnagy ET T3

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF A3 Pa/III,
Pm/IV

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ SZKF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF ET Pa/III,
Pm/III

T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK

C) ügyviteli, információvédelmi, vezetési, informatikai

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-ségi
szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE
SZPE, PE

SZFF, FF * A6 F8
K23, 24,

26

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF, PF

ET A4 Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET T2

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy ZMNEF,
SZPF

SZFF

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54,
KF54

ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52,
KF52

ET

05 törzsõrmester ET
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5. Logisztika
A) üzembentartás, páncélos és gépjármûtechnika

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-ségi
szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F7, 8,
K3, 14, 24,

25

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET

12 százados ET T3

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF ET A3 T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK

B) vegyivédelmi technika, kiképzéstechnika, különleges berendezés technika

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-ségi
szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F3 7, 8,
K2, 14, 15,
17, 23, 24

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET F3, 7, 8

K2, 14, 15,
17, 24, 25

T3

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF ET A3 T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK
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C) fegyverzettechnika/aktív eszközök, elektronika, mûszaki technika, mérésügy

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-ségi
szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F7, 8, K2,
3, 8, 14,

16, 19, 23,
24, 26

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET F7, 8, K2,

3, 8, 14,
16, 19, 25,

26

T3

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF ET A3 T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK

D) repülõmûszaki

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-ségi
szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A1,
A6

T1

14 alezredes T2

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET A1

12 százados ET T3

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52 ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF ET T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK
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E) ellátó (hadtáp), közlekedés és szállítás

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-ségi
szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F8, K3, 15,
24, 23

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET F8, K3, 15 T3

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ SZKF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF,
KF

ET A3 T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK

F) harcanyag

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F3, 5, 8,
K17, 20,

22, 23, 24

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET A3 Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET T3

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI SZKF,
KF

ET T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ AK, KK
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6. Egyéb támogatás
A) térképész, meteorológia

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes SZPE SZFF * A6 K15, 20,
22, 23, 24,

26

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes Pa/IV,
Pm/IV,
Pv/IV

13 õrnagy SZPF ET A4 Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET K15, 20,

22, 26
T2

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF F8, K15,
20, 22, 23,

26

Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

B) pénzügy

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

17 vezérõrnagy ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F8, K23,
24

Pa/V, Pv/V T1

16 dandártábornok

15 ezredes Pa/V,
Pv/IV

14 alezredes ZMNEF és
FSZPGV,
SZPF és

FSZPGV,
SZPE,

A4 Pa/IV,
Pv/IV

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET F8, K24 T2

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF ET

05 törzsõrmester ET
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C) egészségügyi I–II

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró**

korlátozások

17 vezérõrnagy SZPE,
ZMNE

SZFF * A6 Pa/V, Pv/V T1

16 dandártábornok

15 ezredes Pa/V,
Pv/IV

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2

13 õrnagy SZPF,
ZMNEF,

SZPE

ET Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET

11 fõhadnagy ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54,
SZKF

ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52,
SZKF

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET T3

02 tizedes ET

01 õrvezetõ
** A hatályos foglalkozás-egészségügyi jogszabályoknak megfelelõen, munkakörönként kell meghatározni és rögzíteni a munkaköri leírásban.

D) államháztartási belsõ ellenõrzés

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE,
PE

SZFF * A6 K23, 24 Pa/V, Pv/V T1

15 ezredes

14 alezredes ZMNE, PE A4 Pa/IV,
Pv/IV

13 õrnagy ZMNEF,
PF

ET Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET

11 fõhadnagy
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E) infrastrukturális

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

17 vezérõrnagy ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F8, K3, 15,
23, 24

Pa/V,
Pv/IV

T1

16 dandártábornok

15 ezredes

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET Pa/IV,
Pm/IV12 százados ET F8, K3, 15

11 fõhadnagy ET T2

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ SZKF31,
SZKF

ET A3

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

7. Gép- és harcjármûvezetõk

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
KF

ET A3 F1-F8, K3,
14, 15, 20,

22, 24

Pa/IV,
Pm/IV

T3

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET Pa/III,
Pm/III02 tizedes ET

01 õrvezetõ
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8. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

katonai felderítés, katonai biztonsági

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

18 altábornagy ZMNE,
PE

SZFF * A6 K12, 14,
15, 19, 23,

24, 26

Pa/V,
Pv/V,
Pv/IV

T1

17 vezérõrnagy

16 dandártábornok

15 ezredes

14 alezredes A4,
A5

T2

13 õrnagy ZMNE, PE,
ZMNEF,

PF

ET Pa/V,
Pk/V,
Pk/IV

T2
T312 százados ET

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

FF Pa/IV

08 törzszászlós KÉ SZKF 54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF 52 ET

9. Oktatás, képzés, kiképzés

oktatás, képzés, kiképzés

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 K15, 23,
24, 26

Pa/V,
Pv/V,
Pm/IV

T1

15 ezredes

14 alezredes A4 Pa/V,
Pv/IV,
Pm/IV

T2

13 õrnagy ZMNE,
SZPE,

ZMNEF,
SZPF, PF

ET Pa/V,
Pm/IV

12 százados ET Pa/IV,
Pm/IV

T3

11 fõhadnagy ZMNEF,
SZPF, PF

ET

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF SZFF

08 törzszászlós KÉ SZKF54,
SZFF

ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester KÉ SZKF52 ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET A3 Pa/III,
Pm/III

T4

02 tizedes ET

01 õrvezetõ
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10. Katonai ügyészség és jogi igazgatás

katonai ügyészség, jogi igazgatás

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

18 altábornagy SZPE SZFF JSZV A6 K23, 24 Pa/V, Pv/V T1

17 vezérõrnagy

16 dandártábornok

15 ezredes Pa/V,
Pv/IV

14 alezredes JSZV A4 Pa/IV,
Pv/IV

13 õrnagy ET; JSZV Pa/IV

12 százados SZPE,
SZPF

ET; KSZV,
JSZV

T2

11 fõhadnagy ET;

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

FF Pa/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF52 ET

11. Humán

humán

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 F8, K23,
24, 26

Pa/V, Pv/V T1

15 ezredes Pa/V,
Pv/IV

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV13 õrnagy ZMNEF,

SZPF
ET

12 százados ET

11 fõhadnagy ET T2

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF F8 Pa/IV,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester SZKF ET

05 törzsõrmester ET
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12. Tábori lelkészi szolgálat
tábori lelkészek

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

16 dandártábornok SZPE SZFF * A6 K23, 24 Pa/V,
PV/V

T1

15 ezredes

14 alezredes A4 Pa/IV

13 õrnagy

12 százados SZPF

11 fõhadnagy

10 hadnagy

13. Katonai igazgatás
katonai igazgatás

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE, PE SZFF, FF * A6 K23, 24 Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

13 õrnagy ZMNEF,
PF

ET Pa/IV

12 százados ET

11 fõhadnagy ET T2

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester KF52 ET

05 törzsõrmester ET
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14. Egyéb biztosítási és kiszolgálási feladatok
A) katonai rendész

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 K23, 24 Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

T2
13 õrnagy ZMNEF,

SZPF
ET K12, 23, 24 T3

12 százados ZMNEF,
SZPF,
SZPE

ET
11 fõhadnagy ET Pa/IV,

Pm/IV
T4

10 hadnagy
09 fõtörzszászlós SZPF,

ZMNEF
SZFF F5-F8,

K12, 23, 24
Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET
07 zászlós
06 fõtörzsõrmester KÉ KF31,

SZKF52
ET A3

05 törzsõrmester ET
04 õrmester
03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET
02 tizedes ET
01 õrvezetõ

B) díszelgõ

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 K23, 24 Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 F1-F8,
K15, 23,
24, 25

Pa/IV,
Pv/IV

T3

13 õrnagy ZMNEF,
SZPF

ET

12 százados ZMNEF,
SZPF,
SZPE

ET T4

11 fõhadnagy ET F1-F8,
K15, 2510 hadnagy A3

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET

02 tizedes ET

01 õrvezetõ
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C) katonazenész

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes SZPE SZFF A6 F8, K23,
24, 25

Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 Pa/IV,
Pv/IV

13 õrnagy SZPF Pa/IV T2

12 százados F8, K25

11 fõhadnagy T3

10 hadnagy

08 törzszászlós KÉ konzer-
va-tórium

Pa/III

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester

05 törzsõrmester

04 õrmester

D) kutatás, fejlesztés

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb követelmények

iskolai
végzettség

szakképzett-
ségi szint

elõmeneteli
tanfolyam

egészségi
pszichikai fizikaikate-

gória
kizáró

korlátozások

15 ezredes ZMNE,
SZPE

SZFF * A6 K23, 24, 26 Pa/V,
Pv/IV

T1

14 alezredes A4 K2, 17, 23,
24, 26

Pa/IV,
Pv/IV13 õrnagy ZMNEF,

SZPF
ET

12 százados ZMNEF,
SZPF

ET

11 fõhadnagy ET T2

10 hadnagy

09 fõtörzszászlós SZPF,
ZMNEF

SZFF Pa/III,
Pm/III

08 törzszászlós KÉ SZKF54 ET

07 zászlós

06 fõtörzsõrmester ÁI, KÉ KF31,
SZKF52

ET

05 törzsõrmester ET

04 õrmester

03 szakaszvezetõ ÁI AK, KK ET A3

02 tizedes ET

01 õrvezetõ

”
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
286/2010. (XI. 29.) KE

határozata
vezérezredesi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben a honvédelmi miniszter elõter-
jesztésére Benkõ Tibor altábornagyot, a Honvéd Vezérkar
fõnökét 2010. december 2-ai hatállyal vezérezredessé elõ-
léptetem.

Budapest, 2010. november 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 22.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04819/2010.

A köztársasági elnök
287/2010. (XI. 29.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben a honvédelmi miniszter elõter-
jesztésére dr. Tokovicz József mérnök ezredest, a Honvé-
delmi Minisztérium Védelmi Hivatal fõigazgatóját
2010. december 2-ai hatállyal dandártábornokká kine-
vezem.

Budapest, 2010. november 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 22.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04821/2010.

A köztársasági elnök
288/2010. (XI. 29.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben a honvédelmi miniszter elõter-
jesztésére Varga Csaba ezredest, a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság törzsfõnök-helyettesét
2010. december 2-ai hatállyal dandártábornokká kine-
vezem.

Budapest, 2010. november 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 22.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04820/2010.

A Kormány
1242/2010. (XI. 17.) Korm.

határozata
az afganisztáni Nemzetközi

Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben
történõ magyar katonai szerepvállalásról szóló

egyes kormányhatározatok módosításáról

A Kormány az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva a következõ határozatot
hozza:

1. A megváltozott mûveleti végrehajtási igényekre te-
kintettel az afganisztáni magyar katonai szerepvállalással
kapcsolatos költségek fedezetére jóváhagyott elõirány-
zat-maradványok felhasználásának biztosítása érdekében
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ
Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai
szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. hatá-
rozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. hatá-
rozat melléklete helyébe ezen határozat melléklete lép.

2. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûkö-
dõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar ka-
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tonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm.
határozat 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány a Magyar Köztársaság szövetségesi kötele-

zettségeinek teljesítése és a NATO katonai képességének

fokozása, valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági

Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveletei végrehajtásának ér-

dekében, az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió át-

vételére vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján,

az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében foglalt jogkörénél

fogva]

„2. engedélyezi, hogy a Magyar Honvédség állományá-
ból 60 fõ az ISAF keretein belül mûködõ Mûveleti Tanács-
adó és Összekötõ Csoport (OMLT) feladatkörébe tartozó

tevékenységben 2011. augusztus 31-ig – amelybe a kitele-
pülés és a visszatelepítés idõtartama nem számít bele – részt
vegyen,”

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

4. Hatályát veszti az afganisztáni Nemzetközi Biztonsá-
gi Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ továb-
bi magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008.
(XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló
1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról szóló
1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat 2. pontja és melléklete.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1242/2010. (XI. 17.) Korm. határozathoz

„Melléklet az 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozathoz

A 2009. ÉVI ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

Ezer forintban

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

Kiemeltelõirányzatneve

Átcsoporto-

sítás

(+/–)

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétele 55 000

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 510 000

4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétele 518 149

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 1 105 799

2 Magyar Honvédség

2 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétele 26 981

2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétele 2 577 019

3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1 Katonai Felderítõ Hivatal

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétele 407 052

XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

1 Mûködési költségvetés

0 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadás –5 200 000

”



A honvédelmi miniszter
23/2010. (XII. 3.) HM

határozata
a Honvédelmi Minisztérium

Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság
költségvetési szerv alapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet-
ben, valamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az
államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – az
alábbi alapító okiratot adom ki:

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében
2011. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi
Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazga-
tóság.

Rövidített megnevezése: HM PRI.
Angol nyelvû megnevezése: Ministry of Defence Protocol

Directorate.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1145 Budapest
XIV., Jávor u. 9/A.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

A költségvetési szerv a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.)
egyes szervezeti egységeinek kiválásával jön létre.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági
feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve; logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kije-
lölt önállóan mûködõ költségvetési szerve; ingatlanfenn-
tartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartá-
sához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásá-
hoz szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési feladatok központosított végrehajtá-
sára kijelölt költségvetési szerve végzi.

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

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a HM Miniszteri Kabinet
kabinetfõnökének közvetlen irányítása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

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

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

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) az igazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szó-
ló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét tartalmazó Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tot a költségvetési szerv vezetõje 2011. január 1-jét követõ
60 napon belül elkészíti, és azt jóváhagyásra elõterjeszti a
költségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztéri-
umi vezetõ részére.

17. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
24/2010. (XII. 3.) HM

határozata
a Honvédelmi Minisztérium

Belsõ Ellenõrzési Hivatal költségvetési szerv
alapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet-
ben, valamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az
államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – az
alábbi alapító okiratot adom ki:

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében
2011. január 1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Belsõ Ellenõrzési Hivatal.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1994. november 1.

Rövidített megnevezése: HM BEH.
Angol nyelvû megnevezése: Internal Audit Bureau of

the Ministry of Defence.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest
XIII., Lehel utca 35–37.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

A költségvetési szerv a HM Központi Ellenõrzési és
Hatósági Hivatal (1135 Budapest XIII., Lehel utca 35–37.)
egyes szervezeti egységeinek kiválásával jön létre.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálko-
dási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségve-
tési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejleszté-
si, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a sze-
mélyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és
anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842210 Védel-
mi feladatok központi igazgatása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a hivatali mûködés tekin-
tetében a HM közigazgatási államtitkára közvetlen irányí-
tása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint külön jogszabá-
lyokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés ke-
retei között meghatározott feladatok ellátása;

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 120/A. § (2) bekezdésének b) pontja, illetve (3) be-
kezdése, továbbá 121/A. § (1)–(9) bekezdése szerinti fel-
adatok ellátása;

c) a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ren-
delet) 8–10. §-ában meghatározott feladatok végrehajtása,
valamint ennek keretében – a rendelet 4. § (5) bekezdése
alapján – a Honvédelmi Minisztérium fejezet belsõ ellen-
õrzési egysége feladatainak ellátása.

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

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és sza-
bályozása;

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-
ségek;

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

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) az igazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII.
törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselõk állnak
jogviszonyban.
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15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét tartalmazó Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tot a költségvetési szerv vezetõje 2011. január 1-jét követõ
60 napon belül elkészíti, és azt jóváhagyásra elõterjeszti a
költségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztéri-
umi vezetõ részére.

17. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
25/2010. (XII. 3.) HM

határozata
egyes költségvetési szervek alapító okiratának

módosításáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvényben, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra – egyes költségvetési szer-
vek alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és
Hatósági Hivatal költségvetési szerv alapításáról szóló
61/2005. (HK 9.) HM határozat (a továbbiakban: határo-
zat1) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal.

Rövidített megnevezése: HM HH”

2. A határozat1 9. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségében és a HM jogi és igaz-
gatási helyettes államtitkárának közvetlen irányítása alatt
végzi.”

3. A határozat1 11. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatáro-
zott közfeladata:

a) a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerint a Hvt. 70. § (1) be-
kezdés keretei között meghatározott feladatok ellátása;

b) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 5. §-a, vala-
mint a honvédelmi és katonai célú építmények építési cél-
elõirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól
szóló 25/2008. (XI. 28.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése,
4. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

c) a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcso-
latos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott építésfelügye-
leti hatósági jogkör gyakorlása;

d) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölé-
sérõl és a mûködési feltételekrõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 3/B. §-a szerinti feladatok végzése;

e) a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes
szervek kijelölésérõl szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. ren-
delet 3. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Honvédségre,
illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatko-
zó eltérõ munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabá-
lyokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet 37. § (1) és
(3) bekezdése szerinti tevékenység végzése;

f) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól
történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti fel-
adatok ellátása;

g) a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek-
rõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabá-
lyairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a sze-
rinti feladatok végrehajtása;

h) a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos ható-
sági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren-
delet 4. § (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtása;

i) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 58/B. § (2) be-
kezdése szerinti jogkörök gyakorlása;

j) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei-
rõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) be-
kezdés d) pont da) és db) alpontjában meghatározott fel-
adatok végzése;

k) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 43/J. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

l) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortar-
talmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenysé-
gekrõl szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) be-
kezdése szerinti feladatok elõkészítése.”
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4. A Határozat1 13. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) az igazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.”

5. A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség költségvetési szerv alapításáról szóló
119/2006. (HK 23.) HM határozat (a továbbiakban: hatá-
rozat2) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi
Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal.

Rövidített megnevezése: HM KPH”

6. A határozat2 13. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

7. A határozat2 16. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„16. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a költség-
vetési szerv vezetõje ezen határozat hatálybalépését köve-
tõ 60 napon belül elkészíti, és jóváhagyás céljából felter-
jeszti a költségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ mi-
nisztériumi vezetõ részére.”

8. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum költségvetési szerv alapításáról szóló 30/1997.
(HK 11.) HM határozat 9. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségében, a HM parlamenti állam-
titkárának közvetlen irányítása alatt végzi.”

9. A Magyar Honvédség Mûveleti Központ alapításáról
szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat (a továbbiakban:
határozat3) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Mûveleti és Doktrinális Központ.

Rövidített megnevezése: MH MDK”

10. A határozat3 12. pontjában a „842194 Nonproliferáció,
leszerelés, fegyverzetellenõrzés.” szövegrész hatályát veszti.

11. A határozat3 16. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezeté-
si rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot a költségvetési szerv vezetõje ezen hatá-

rozat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíti és
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez.”

12. A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsola-
tok és Hadisírgondozó Hivatal költségvetési szerv alapítá-
sáról szóló 15/2010. (X. 4.) HM határozat 6. pontjában a
„842210 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabá-
lyozása” szövegrész helyébe a „842220 Védelmi képessé-
gek fenntartása”, valamint 13. pontjában a „fõigazgató”
szövegrész helyébe az „igazgató”, a „fõigazgatót” szöveg-
rész helyébe az „igazgatót” szöveg lép.

13. A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együtt-
mûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal költségvetési
szerv alapításáról szóló 16/2010. (X. 4.) HM határozat
13. pontjában a „fõigazgató” szövegrész helyébe az „igaz-
gató”, a „fõigazgatót” szövegrész helyébe az „igazgatót”
szöveg lép.

14. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság költségvetési szerv alapításáról szóló 118/2006.
(HK 23.) HM határozat mellékletének 14.8. pontjában a
„helikoptervezetõ (kontingensparancsok)” szövegrész he-
lyébe az „oktató rajparancsnok (kontingensparancsok)”, a
„parancsnokot” szövegrész helyébe a „kontingenspa-
rancsnokot” szöveg lép.

15. Az 1., 5., 8. és 9. pont szerinti költségvetési szervek
vezetõi 2011. január 1-jét követõ 60 napon, a 12–13. pont
szerinti költségvetési szervek vezetõi ezen határozat ha-
tálybalépését követõ 30 napon belül kidolgozzák, és az il-
letékes minisztériumi vezetõ részére jóváhagyásra felter-
jesztik a költségvetési szerv szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, illetve annak módosítását.

16. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép ha-
tályba. Az 1–11. pont rendelkezéseit 2011. január 1-jétõl
kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A külügyminiszter
49/2010. (XII. 3.) KüM

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a katonai területen történõ együttmûködésrõl szóló

Megállapodás kihirdetésérõl szóló
22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak

hatálybalépésérõl

A 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelettel a Magyar Köz-
löny 16. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a kato-
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nai területen történõ együttmûködésrõl szóló Megállapo-
dás 20. cikkének (1) bekezdése a hatálybalépésrõl az aláb-
biak szerint rendelkezik:

„A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítik egymást
arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szük-
séges belsõ jogi követelményeknek eleget tettek. A jelen
Megállapodás a késõbbi értesítés napját követõ 30. napon
lép hatályba.”

Az utolsó értesítés idõpontja: 2010. március 25.
A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010.

április 24.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 22/2010. (II. 11.)

Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a Magyar Közlöny 16. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormá-
nya között a katonai területen történõ együttmûködésrõl
szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 22/2010. (II. 11.)
Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2010. április 24-én, azaz
kettõezer-tíz április 24-én léptek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
100/2010. (XI. 26.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium

és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
egyes szervezetek éves

és havi munkaterveinek elkészítésével összefüggõ
feladatokról szóló

30/2009. (IV. 24.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 61–63. §-aival, továbbá a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetek szervezeti korszerûsítése, irányítási és ve-
zetési rendje kialakításának egyes feladataival összefüg-
gésben a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvet-
len alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és
havi munkaterveinek elkészítésével összefüggõ feladatok-
ról szóló 30/2009. (IV. 24.) HM utasítást (a továbbiakban:
Ut.) a következõk szerint

módosítom:

1. §

Az Ut. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az éves munkaterv a tárgyév január 1-jétõl a tárgy-
évet követõ év március 31-ig tartalmazza a feladatokat.”

2. §

Az Ut. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A HM fejezet Feladatrend struktúrájának megfelelõ
szerkezetben készülõ éves munkaterv összeállítása, egyez-

tetése és jóváhagyása a közigazgatási államtitkár jóváha-
gyásával évente kiadásra kerülõ „Elgondolás” és annak
mellékletét képezõ „Ütemterv” szerint történik. Az éves
munkatervet olyan ütemezéssel kell összeállítani, hogy az
a tárgyév január 15-ig jóváhagyásra felterjesztésre kerül-
jön.”

3. §

Az Ut. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A HM-szervezetek, a ZMNE, a Honvédkórház és a

HVKF közvetlen szervezetek a Honvédelmi Minisztérium
jóváhagyott éves munkaterve alapján saját szervezetük vo-
natkozásában éves munkatervet készítenek, amelyet a
szervezetet felügyelõ, illetve fenntartói irányítást gyakorló
miniszter, a közvetlen vagy átruházott hatáskörben irányí-
tó parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a he-
lyettes államtitkár, illetve a HVKF a Honvédelmi Minisz-
térium éves munkaterve jóváhagyását követõ 30. napig
hagy jóvá.”

4. §

Az Ut.
a) 1. §-ában a „a HM Állami Egészségügyi Központra

(a továbbiakban: HM ÁEK)” szövegrész helyébe a „Hon-
védkórház – Állami Egészségügyi Központra (Honvéd,
Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) (a továbbiak-
ban: Honvédkórház)” szöveg,

b) a 3. § (1)–(2) bekezdésében a „HM ÁEK” szövegrész
helyébe a „Honvédkórház” szöveg,

c) a 3. § (2) és (4) bekezdésében az „államtitkári” szö-
vegrész helyébe a „parlamenti államtitkári”, a „kabinetfõ-
nöki” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkári”
szöveg, a „szakállamtitkári” szövegrész helyébe a „helyettes
államtitkári” szöveg,

d) a 3. § (3) bekezdésében a „szakállamtitkárok és a
kabinetfõnök” szövegrész helyébe a „helyettes államtit-



károk, a közigazgatási államtitkár és a kabinetfõnök”
szöveg,

e) a 7. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdésének c) pont-
jában a „kabinetfõnök” szövegrész helyébe a „közigazgatási
államtitkár” szöveg
lép.

5. §

Hatályát veszti az Ut. 6. § (1) bekezdés ad) pontja és a
6. § (2) bekezdés d) pontja.

6. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
101/2010. (XI. 26.) HM

u t a s í t á s a
a szervezeti korszerûsítéssel összefüggésben

egyes testületek mûködését szabályozó
HM utasítások hatályon kívül helyezésérõl

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

utasítást

adom ki:

1. §

Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri
Kabinet létrehozásáról és mûködési rendjérõl szóló
59/2000. (HK 20.) HM utasítás, a Honvédelmi Minisztéri-
um Humánpolitikai Kabinet létrehozásáról és mûködésé-
nek rendjérõl szóló 20/2002. (HK 8.) HM utasítás, a Ma-
gyar Honvédség Korrupcióellenes Bizottságról szóló
70/2005. (HK 14.) HM utasítás és a Honvédelmi Miniszté-
rium Oktatási és Tudományos Tanács feladatairól és mû-
ködésének rendjérõl szóló 21/2007. (HK 4.) HM utasítás.

2. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
102/2010. (XII. 3.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca

2012–2021. évekre vonatkozó hosszú távú
stratégiai tervének kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a honvédelmi tárca 2012–2021. évekre vonatkozó hosszú
távú stratégiai tervének kidolgozásáról – a felsõ szintû ter-
vezés során figyelemmel az országvédelmi feladatok ellá-
tását békeidõben is biztosító, hiányzó képességek megte-
remtésének szükségességére, és az azzal összefüggõ fel-
adatok prioritásként történõ kezelésére – az alábbi

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása,
felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) A honvédelmi tárca 2012–2021. évekre vonatkozó
hosszú távú stratégiai tervének (a továbbiakban: 10 éves
stratégiai terv) kidolgozása során a jelen utasításban nem
szabályozott kérdésekben a honvédelmi tárca védelmi ter-
vezõ rendszere felsõ szintû tervezési szabályainak alkal-
mazásáról szóló 98/2009. (XII. 11.) HM utasítás rendelke-
zéseit kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) Felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek: HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM
FLÜ); HM Gazdasági Tervezési Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM GTF); HM Humánpolitikai Fõosztály (a további-
akban: HM HPF); HM Infrastrukturális Ügynökség (a to-
vábbiakban: HM IÜ); HM Kontrolling és Szabályozási
Fõosztály (a továbbiakban: HM KSZF); HM Közgazdasá-
gi és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ);
HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM TKF); HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM VFF); HM Védelempolitikai Fõosztály
(a továbbiakban: HM VPF); HM Védelmi Tervezési Fõ-
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osztály (a továbbiakban: HM VTF); Honvéd Vezérkar
(a továbbiakban: HVK) Egészségügyi Csoportfõnökség (a
továbbiakban: HVK EÜCSF); HVK Haderõtervezési Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF); HVK Had-
mûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HDMCSF); HVK Híradó, Informatikai és Információvé-
delmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF);
HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
KIKCSF); HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a további-
akban: HVK LCSF); HVK Személyzeti Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK SZCSF).

(2) Erõforrás-tervezésben közvetlenül résztvevõ szer-
vek, szervezetek: HM FLÜ; HM GTF; HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum; HM HPF; HM IÜ; HM KSZF; HM
KPÜ; HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal; HM
Miniszteri Kabinet, Sajtóiroda; HM Nemzetközi Együtt-
mûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal; HM Tábori
Lelkészi Szolgálat; HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadi-
sírgondozó Hivatal; HM TKF; HM VFF; HM VPF; HM
Védelmi Hivatal; HVK EÜCSF; HVK HDMCSF; HVK
HTCSF; HVK HIICSF; HVK KIKCSF; HVK LCSF;
HVK SZCSF; MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK); MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság; MK Katonai Biztonsági Hivatal;
MK Katonai Felderítõ Hivatal; Honvédkórház- Állami
Egészségügyi Központ; Katonai Fõügyészség; Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.

(3) Összegzett programelgondolás és program-végre-
hajtási terv: a dokumentum a védelmi képesség fejlesztési
feladatok programozott tervezésérõl és végrehajtásáról
szóló 113/2007. (HK 20.) HM utasítás mellékletében meg-
határozott adatokból az alábbi, kivonatolt információkat
tartalmazza: a program neve; a kapcsolódó nemzeti és
NATO programok; a program célja; a végrehajtandó fel-
adatok rövid, tömör összefoglalása, eszköz kategóriák
meghatározása; a program fõ és járulékos költségei.

Tervezési alapelvek

3. §

(1) A „10 éves stratégiai terv” összeállításának célja,
hogy a „Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez
/2012–2021/” (a továbbiakban: Miniszteri irányelvek)
címû dokumentumban foglaltaknak megfelelõen, a
2012–2021 közötti tervidõszakra vonatkozóan meghatá-
rozza a haderõ fejlesztésének, kiképzésének (felkészítés,
képzés), mûködés-fenntartásának, hazai és nemzetközi te-
vékenységének célkitûzéseit, fõ feladatait, valamint a fel-
használható források elosztását.

(2) A „10 éves stratégiai terv” fõ dokumentumból és
mellékletekbõl áll:

a) a fõ dokumentum szövegesen tartalmazza a tárca
tervidõszakra vonatkozó stratégiai célkitûzéseit, a tervezési

területek fõ feladatait, a forráselosztást, valamint a forrás-
korlátokból származó következményeket és kockázatokat;

b) a „10 éves stratégiai terv” mellékletben tartalmazza
az MH képességeinek alakításához szükséges követelmé-
nyeket, a képességek és az erõk csoportosítását; az MH
szervezeti felépítését a tervidõszak végén; az összegzett
fejlesztési programelgondolásokat és program-végrehajtá-
si terveket; a haderõ képességei alakításának ütemezését;
valamint a feladatokhoz hozzárendelt erõforrás-számveté-
seket és adattáblákat.

(3) A „10 éves stratégiai terv” kidolgozását a HM VTF
koordinálja, és azt a felsõ szintû tervezõ szervek, szerveze-
tek bedolgozásai alapján állítja össze. A terv kidolgozásá-
hoz szükséges közép- és alsó szintû információk és adatok
rendelkezésre bocsátására a felsõ szintû tervezõ szervek,
szervezetek vezetõi illetékességüknek megfelelõen intéz-
kednek.

(4) A képesség- és feladattervezés azon feladatok azo-
nosításán alapul, amelyek végrehajtása biztosítja a „Mi-
niszteri irányelvek”-ben meghatározott célkitûzések eléré-
sét. A feladatok meghatározását követõen kerül sor azok
forrásszükségleteinek (beárazások) megállapítására, majd
köztük fontossági sorrend felállításra.

(5) A honvédelmi szervezetek a tervezhetõen rendelke-
zésre álló források feladatokhoz történõ hozzárendelése
érdekében a végrehajtásra javasolt feladatokat összetarto-
zásuk és egymásra épülésük figyelembevételével, a tárca
felsõ vezetése által, illetve a „Miniszteri irányelvek”-ben
meghatározott prioritások alapján fontosság szerint rang-
sorolják (priorizálják). A szakterületi priorizálási szem-
pontokat a szakterületet irányító vezetõ állapítja meg és
adja ki a vezetése/irányítása alá tartozó szervek, szerveze-
tek részére.

A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának feladatai

Általános feladatok

4. §

(1) A „10 éves stratégiai terv” kidolgozása érdekében:
a) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-

kára intézkedik a 10 éves tervidõszakra vonatkozó forrás-
prognózis megkérésére, vagy a HM GTF általi, 2010. de-
cember 1-jéig történõ összeállítására és elemzésére;

b) a HM Honvéd Vezérkar fõnöke a tervezési feladatok
végrehajtása érdekében intézkedik a „Haderõ helyzetje-
lentés” HVK HTCSF, valamint az „általános és a tervidõ-
szakra vonatkozó Haderõszükséglet” HVK HDMCSF ál-
tali kidolgozására úgy, hogy az „általános és a tervidõ-
szakra vonatkozó Haderõszükséglet” az MH képességei-
nek fejlesztésére vonatkozó javaslat összeállításához idõ-
ben rendelkezésre álljon.

(2) A „10 éves stratégiai terv” kidolgozásának további
folyamata a „Javaslattétel az MH Képességeinek fejleszté-
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sére”, a „10 éves stratégiai tervelgondolás” és a „10 éves
stratégiai terv” összeállításának fázisaira oszlik. Az egyes
fázisok miniszteri döntéssel kerülnek lezárásra, illetve in-
dításra.

(3) A feladatok és a tervezhetõen rendelkezésre álló for-
rások közötti összhang megteremtése érdekében a forrá-
sok feladatokhoz történõ rendelése több lépésben, tárca
szintû egyeztetéseken keresztül történik. A honvédelmi
szervezetek a folyamatban lévõ tervezési szakaszban for-
ráskorlátok miatt nem tervezhetõ feladataik végrehajtásá-
hoz szükséges források biztosítása érdekében felsõ szintû
egyeztetést kezdeményeznek a forráselosztás módosítására.

(4) A pontosító, módosító javaslatokat indokolni kell,
illetve ha a javaslat forrásszükséglet-növekedést vagy
-csökkenést eredményez, a tervegyensúly megõrzése érde-
kében meg kell benne jelölni a javasolt megoldást is.
A módosító javaslat indoklás, illetve megoldási javaslat
hiányában nem tárgyalható.

(5) Az egyes tervezési fázisokban a megelõzõ tervezési
fázisokban jóváhagyott tervezési okmányok tartalma – az
idõközben meghozott felsõ szintû döntések következtében
– szükség szerint pontosítható, módosítható oly módon,
hogy a pontosított, módosított rész a jóváhagyás elõtt álló
tervezési dokumentumban kidolgozásra, átvezetésre ke-
rül.

Javaslattétel az MH Képességeinek fejlesztésére

5. §

(1) A HVK HTCSF a „Javaslattétel az MH Képességei-
nek fejlesztésére” címû tervezési okmány elkészítése érde-
kében elemzi a „Miniszteri irányelvek” tartalmát, figye-
lembe veszi a 4. § (1) bekezdés a) pontjában szereplõ for-
rásprognózist és annak elemzését.

(2) A HVK HTCSF a HM VPF, a HM VTF, és a HVK
HDMCSF bevonásával – a „Miniszteri irányelvek”, a terv-
idõszakra vonatkozó „Haderõ helyzetjelentés” és „a terv-
idõszakra vonatkozó Haderõszükséglet”, valamint a meg-
lévõ és folyamatban lévõ fejlesztési programok figyelem-
bevételével – a képességhiányok és feleslegek alapján
több változatban, a realitásokon alapuló elgondolást alakít
ki a képességhiányok és feleslegek megszüntetésének
módjaira, feladataira és ütemezésére.

(3) A „Javaslat az MH Képességeinek fejlesztésére” ter-
vezési okmány nagybani forrásszükségletét a felsõ szintû
gazdálkodó szervek, szervezetek állapítják meg.

(4) A tervezési okmány opciói fontossági sorrendben
tartalmazzák a tervidõszak fejlesztési célkitûzéseit, a cél-
kitûzések eléréséhez szükséges fõ feladatokat, azok üte-
mezését, a fejlesztési programelgondolás javaslatokat, a
NATO/EU hozzájárulási igények és képességfejlesztési
ajánlások katonai szakmai megítélését, a feladatok erõfor-
rás-szükségletét opciónként, valamint az egyes opciókhoz

tartozó, a tervidõszakban el nem érhetõ képességek követ-
kezményeinek és kockázatainak bemutatását.

(5) A HVK HTCSF a „Javaslat az MH Képességeinek
fejlesztésére” vonatkozó opciókat döntésre elõterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökének.

(6) A HM Honvéd Vezérkar fõnöke döntésének megfe-
lelõen a HVK HTCSF a tervezési okmányt 2011. január
31-ig a HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban:
HM VTB) elé terjeszti. A HM Honvéd Vezérkar fõnöke
a tervezési okmányt a HM VTB állásfoglalásával 2011.
február 7-ig jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi mi-
niszternek.

10 éves stratégiai tervelgondolás

6. §

(1) A „10 éves stratégiai tervelgondolás” tartalmazza a
tárca felsõ vezetése által meghatározott, illetve a védelem-
politikai célkitûzések elérését biztosító képességek létre-
hozásának, fejlesztésének, mûködés-fenntartásának fel-
adatait, finanszírozásuk tervidõszakban megvalósítható
változatait, azok elõnyeit, hátrányait, következményeit és
kockázatait, továbbá a döntést igénylõ kérdéseket és a ve-
zetõi döntésre vonatkozó javaslatokat.

(2) A HM VTF a tervezési okmány elkészítése érdeké-
ben elemzi a „Miniszteri irányelvek”, illetve a „Javaslat az
MH képességeinek fejlesztésére” címû okmányok tartal-
mát.

(3) A HM GTF a 10 éves forrásprognózis alapján szük-
ség szerint több változatban összeállítja az „elsõdleges for-
rásallokáció”-ra vonatkozó javaslatot:

a) a HM GTF az „elsõdleges forrásallokáció”-ra vonat-
kozó javaslatot 2011. január 31-ig a HM VTB elé terjeszti;

b) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kára az „elsõdleges forrásallokáció”-ra vonatkozó javasla-
tot a HM VTB állásfoglalásával 2011. február 7-ig jóváha-
gyásra felterjeszti a honvédelmi miniszternek;

c) a HM GTF a jóváhagyott „elsõdleges forrásalloká-
ció” alapján a nagybani tervezési keretszámokat 2011.
február 11-ig megküldi a felsõ szintû tervezõ, valamint az
erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ szervek,
szervezetek részére.

(4) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek megha-
tározzák a tervidõszakra vonatkozó célkitûzéseiket és fõ
feladataikat, és 2011. február 18-ig megküldik az illetékes
felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek részére.
A feladatok forrásszükségletének meghatározása céljából
az illetékes felsõ szintû tervezõ és gazdálkodó szervek,
szervezetek egyeztetést hajtanak végre. A felsõ szintû gaz-
dálkodó szervek, szervezetek a feladatok forrásszükségletét
2011. február 28-ig megküldik az illetékes felsõ szintû ter-
vezõ szerveknek, szervezeteknek.

(5) A HVK HTCSF a védelmiképesség-fejlesztési fel-
adatok programozott tervezésérõl és végrehajtásáról szóló
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utasítás rendelkezéseinek megfelelõen 2011. február 18-ig
opciónként (megvalósíthatósági változat) kidolgozza és
priorizálja a tervidõszakra vonatkozó új programelgondo-
lásokat a nagybani tervezési keretszámok figyelembevéte-
lével.

(6) A HVK HTCSF, a HM TKF, a HM FLÜ, HM IÜ, a
HM KPÜ és az MH HEK (a szervezeti változások esetén
az adott feladat tervezéséért felelõs szerv, szervezet)
együttmûködésével 2011. február 18-ig

a) felülvizsgálja a már jóváhagyott programelgondoláso-
kat és program-végrehajtási terveket, valamint a végrehaj-
tás alatt álló programokat;

b) opciónként (megvalósíthatósági változat) kidolgozza
a programok módosítására, pontosítására, halasztására
vagy törlésére vonatkozó javaslatot.

(7) A HVK HTCSF az összegzett új programelgondolá-
sokat, a módosított programelgondolásokat és prog-
ram-végrehajtási terveket 2011. március 7-ig megküldi a
HM VTF, a HM GTF és a felsõ szintû gazdálkodó szervek,
szervezetek részére.

7. §

(1) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek a felada-
tok forrásszükségletének ismeretében fontossági sorrend-
be állítják feladataikat, és a forráskorlátoknak megfelelõen
opciónként (megvalósíthatósági változatonként) véglege-
sítik bedolgozásaikat a „10 éves stratégiai tervelgondo-
lás”-ba. A tervezõ szervek, szervezetek bemutatják a for-
rásokkal alá nem támasztott feladatok elmaradásának vagy
halasztásának következményeit, kockázatait, valamint
megoldási javaslatot dolgoznak ki a feladatok halasztott
végrehajtására:

a) a HM fõosztályok, a miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint fel-
ügyelete alá tartozó szervezetek 2011. március 25-ig a „10
éves stratégiai tervelgondolás” összeállításához a feladatter-
vezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HM VTF, erõfor-
rás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HM GTF
részére küldik meg;

b) a HVK csoportfõnökségek 2011. március 25-ig a
„10 éves stratégiai tervelgondolás” összeállításához a fel-
adattervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat a HVK
HTCSF, erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásai-
kat a HM GTF részére küldik meg;

c) az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ szervek,
szervezetek erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat
2011. március 25-ig a HM GTF részére küldik meg.

(2) A HVK HTCSF a „10 éves stratégiai tervelgondo-
lás” összeállításához a feladattervezéssel kapcsolatos be-
dolgozását 2011. április 8-ig megküldi a HM VTF részére.

(3) A HM GTF a „10 éves stratégiai tervelgondolás”
összeállításához az erõforrás-tervezéssel kapcsolatos be-
dolgozását 2011. április 8-ig megküldi a HM VTF részére.

8. §

(1) A HM VTF a „10 éves stratégiai tervelgondolás” op-
cióinak (megvalósíthatósági változatainak) egyeztetése és
véglegesítése céljából az illetékes tervezõ szervek, szerve-
zetek bevonásával felsõ szintû egyeztetéseket folytat.

(2) A HM VTF 2011. április 29-ig összeállítja a „10 éves
stratégiai tervelgondolás”-t és véleményezés, egyeztetés
céljából megküldi a felsõ szintû tervezõ szerveknek, szer-
vezeteknek.

(3) Az egyeztetést követõen a HM VTF a „10 éves stra-
tégiai tervelgondolás”-t 2011. május 20-ig terjeszti a HM
VTB elé.

(4) A HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért fe-
lelõs helyettes államtitkára a „10 éves stratégiai tervelgon-
dolás”-t a HM VTB állásfoglalásával 2011. május 30-ig
felterjeszti döntésre a honvédelmi miniszternek.

10 éves stratégiai terv

9. §

(1) A „10 éves stratégiai tervelgondolás” alapján hozott
miniszteri döntés (meghatározott opció) szerint a felsõ
szintû tervezõ és gazdálkodó szervek, szervezetek befeje-
zik a „10 éves stratégiai terv” kidolgozását.

(2) A HM TKF, a HM FLÜ, a HM IÜ, a HM KPÜ és az
MH HEK (a szervezeti változások esetén az adott feladat
tervezéséért felelõs szerv, szervezet) a „10 éves stratégiai
tervelgondolás” alapján hozott miniszteri döntés (megha-
tározott opció) szerint véglegesíti a fejlesztésekre vonat-
kozó programelgondolásokat, program-végrehajtási terve-
ket, és azok összegzését 2011. június 10-ig megküldi a
HVK HTCSF, a HM GTF és a HM VTF részére.

(3) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek a „10 éves
stratégiai tervelgondolás” alapján hozott miniszteri döntés
(meghatározott opció) szerint pontosítják bedolgozásaikat
a 10 éves stratégiai tervbe, és 2011. június 10-ig megkül-
dik a felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek részére
a feladatok forrásszükségletének pontosítása céljából.
A felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek 2011. június
20-ig megküldik a feladatok pontosított forrásszükségletét
az illetékes felsõ szintû tervezõ szervnek, szervezetnek.

(4) A HM fõosztályok, a miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint fel-
ügyelete alá tartozó szervezetek 2011. június 27-ig a
„10 éves stratégiai terv” összeállításához a feladattervezés-
sel kapcsolatos, elõzõeknek megfelelõen pontosított be-
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dolgozásaikat a HM VTF, erõforrás-tervezéssel kapcsola-
tos bedolgozásaikat a HM GTF részére küldik meg.

(5) A HVK csoportfõnökségek 2011. június 27-ig a
„10 éves stratégiai terv” összeállításához a feladatterve-
zéssel kapcsolatos, elõzõeknek megfelelõen pontosított
bedolgozásaikat a HVK HTCSF, erõforrás-tervezéssel
kapcsolatos bedolgozásaikat a HM GTF részére küldik
meg.

(6) Az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ
szervek, szervezetek az elõzõeknek megfelelõen pontosí-
tott erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozásaikat
2011. június 27-ig a HM GTF részére küldik meg.

(7) A „10 éves stratégiai terv” összeállításához a HVK
HTCSF a feladattervezéssel kapcsolatos bedolgozását, a
HM GTF az erõforrás-tervezéssel kapcsolatos bedolgozá-
sát 2011. július 4-ig megküldi a HM VTF részére.

(8) A HM VTF 2011. július 18-ig összeállítja a „10 éves
tervet” és azt a HM VTB elé terjeszti. A HM védelempoli-
tikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára
a 10 éves stratégiai tervet a HM VTB állásfoglalása alap-
ján 2011. július 29-ig felterjeszti a honvédelmi miniszter-
nek jóváhagyásra.

10. §

(1) A HM TKF a miniszter elõzetes jóváhagyását köve-
tõ 30 napon belül elkészíti a „10 éves stratégiai terv” fõ irá-
nyairól szóló kormány-elõterjesztést.

(2) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott „10 éves
stratégiai terv”-et a HM VTF megküldi a felsõ szintû ter-
vezõ szervek, szervezetek részére.

(3) A felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek a „10
éves stratégiai terv”-bõl – annak kiadását követõ 60 napon
belül – a szükséges mértékben kivonatot készítenek és kül-
denek meg az érintett és alárendelt honvédelmi szerveze-
tek részére.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és
2011. december 31-én hatályát veszíti.

(2) A képesség/szervezetfejlesztési programozásra való
áttérés a következõ tervezési ciklusban történik.

(3) Képességtervezõ katalógus hiányában a HVK
HDMCSF „Képességszükséglet” helyett, „általános és a
tervidõszakra vonatkozó Haderõszükséglet”-et állapít
meg.

(4) Jelen utasításban a HM FLÜ, a HM IÜ és a HM KPÜ
részére meghatározott feladatokat 2011. január 1-jétõl:

a) a HM FLÜ esetében a HM Protokoll és Rendezvény-
szervezõ Igazgatóság, valamint a HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatal;

b) a HM IÜ esetében a HM Üzemeltetési és Fenntartási
Igazgatóság, valamint a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hi-
vatal;

c) a HM KPÜ esetében a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Hivatal

látja el.
(5) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a mi-

niszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (2009–2018)
címû 85/2007. (HK 16.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
103/2010. (XII. 3.) HM

u t a s í t á s a
a hivatásos és szerzõdéses katonák

2008. évi illetményfejlesztésérõl, valamint
az illetmények év közbeni megállapításáról szóló

9/2008. (HK 5.) 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 a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A hivatásos és szerzõdéses katonák 2008. évi illetmény-
fejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni megál-
lapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás (a további-
akban: Ut.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya – a (2)–(3) bekezdésben foglal-
tak kivételével – a Honvédelmi Minisztériumban, a honvé-
delmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása, fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá tarto-
zó, valamint a HM parlamenti államtitkára által felügyelt
szervezeteknél, továbbá a Magyar Honvédség katonai
szervezeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi szer-
vezet) szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses kato-
nákra, illetve a katonai felsõoktatási intézmény honvédsé-
gi ösztöndíjas hallgatóira és a katonai középfokú oktatási
intézmény hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgatók)
terjed ki.”

2. §

Az Ut. 8/B. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/B. § A hallgatók illetményét 40 900 Ft-os technikai

illetményalappal kell számolni.”
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3. §

Az Ut. a következõ 8/C. §-sal egészül ki:
„8/C. § Az utasítás 6. §-ában foglalt rendelkezéseket a

késõbbi illetménymegállapítás és -kezelés során is alkal-
mazni kell.”

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. §

(1) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló
26/2010. (II. 26.) HM utasítás 112. § (2) bekezdés c) pont-
jának, valamint a 6. számú melléklet 6. pontjának „(neve-
lési ellátásra)” szövegrésze.

(2) Ezen utasítás a közzétételét követõ második napon
hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
104/2010. (XII. 10.) HM

u t a s í t á s a
a hadfelszerelés rendszeresítésérõl

és rendszerbõl történõ kivonásának rendjérõl szóló
9/2010. (I. 22.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdés f) pontja alapján – figyelemmel a Hvt. 87. § (1) és
(2) bekezdésében foglaltakra – a hadfelszerelés rendszere-
sítésérõl és rendszerbõl történõ kivonásának rendjérõl
szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás módosításáról a követ-
kezõ

utasítást

adom ki:

1. §

A hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl törté-
nõ kivonásának rendjérõl szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: Ut.) 5. § (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) A haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat a HM FLÜ Had-
felszerelés Fejlesztési és Programtervezési Igazgatóság által
készített vizsgálati terv alapján kerül végrehajtásra.”

2. §

Az Ut. 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az intézkedési tervet a hadfelszerelés rendszeresí-
tésében vagy kivonásában érintett szervezetek vezetõinek
aláírásával ellátva a 8. § (2) bekezdés és a 9. § (2) bekezdés
szerinti – a határozat kiadására jogosult – személy részére
jóváhagyásra fel kell terjeszteni.

(5) A jóváhagyott intézkedési tervet a készítõ az RB tit-
kára részére az RB ülése elõtt legalább egy hónappal köte-
les megküldeni.”

3. §

Az Ut. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az RB összetétele:
a) az RB elnöke: a HM védelemgazdaságért felelõs he-

lyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VGHÁT);
b) az RB társelnöke: a HM Honvéd Vezérkar fõnök he-

lyettese;
c) az RB tagjai:
1. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, fõosztály-

vezetõ,
2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály, fõosztályvezetõ,
3. HM Gazdasági Tervezési Fõosztály, fõosztályvezetõ,
4. HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály, fõosztályvezetõ,
5. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség, csoportfõnök,
6. HVK Logisztikai Csoportfõnökség, csoportfõnök,
7. HVK Haderõ-tervezési Csoportfõnökség, csoport-

fõnök,
8. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség, csoportfõnök,
9. HVK Egészségügyi Csoportfõnökség, csoportfõnök,
10. HM KEHH, fõigazgató,
11. HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-el-

lenõrzési Hivatal, fõigazgató,
12. HM FLÜ, vezérigazgató,
13. HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, vezér-

igazgató,
14. HM Infrastrukturális Ügynökség, vezérigazgató,
15. MH Összhaderõnemi Parancsnokság, parancsnok,
16. MH HEK, parancsnok;
d) az RB titkára: HM FLÜ, vezérigazgató-helyettes.”

4. §

Az Ut. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. A haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat keretében a HM
FLÜ az adott hadfelszerelést saját kapacitásaival vizsgál-
ja, szolgáltatás keretében vizsgáltatja és a más szervek ál-
tal elvégzett vizsgálat eredményét figyelembe veheti. Vég-
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rehajtásának terjedelmét, menetét, feltételeit az összes
egyedi körülményre tekintettel a vizsgálati tervben kell
meghatározni, melyet a HM FLÜ hadfelszerelés fejlesztési
és programtervezési igazgatója hagy jóvá.”

5. §

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

(2) Az Ut. 14. § (1) és (2) bekezdésében a „HM VTI-
SZÁT” szövegrész helyébe a „HM VGHÁT” szöveg lép.

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
105/2010. (XII. 10.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai
Munkacsoport és humánstratégia-kidolgozó

munkacsoport létrehozásáról és mûködésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– a 87/2010. HM utasítással kiadott, a Honvédelmi Mi-
nisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 25. §
(2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

(1) A HM humánpolitikáját érintõ vezetõi döntések elõ-
készítésére állandó bizottságot létesítek. A bizottság meg-
nevezése: HM Humánpolitikai Munkacsoport (a további-
akban: HMCS).

(2) A HMCS vezetõje a HM kabinetfõnöke.

3. §

(1) A HMCS rendeltetése a fejezet humánpolitikai tár-
gyú kérdéseinek, feladatainak véleményezése, a honvédel-
mi miniszter hatáskörébe utalt témakörök felügyeletének
elõsegítése, valamint a döntés-elõkészítés során szakmai-
lag megalapozott álláspont kialakítása.

(2) A HMCS feladatai:
a) humánpolitikai tárgyú stratégiai ügyek véleményezé-

se, szakmai álláspont kialakítása;
b) a személyi feltételrendszer biztosításával kapcsolatos

javaslatok megfogalmazása;
c) a humánstratégia kidolgozásának, érvényesülésének fi-

gyelemmel kísérése, korrekciós javaslatok véleményezése;
d) a honvédelmi miniszter döntési, illetve elõterjesztési

jogkörébe tartozó, humánpolitikai vonatkozású jogszabály-
és utasítás-tervezetek koncepciójának véleményezése;

e) a miniszteri értekezlet napirendjén szereplõ humán-
politikai tárgyú stratégiai ügyek véleményezése, szakmai
álláspont kialakítása;

f) humán intézményrendszer átalakításával kapcsolatos
döntések elõkészítése;

g) a humánpolitikai döntések egységes szakmai értelme-
zése és azok megfelelõ kommunikációjának biztosítása.

4. §

A HMCS vezetõje hatáskörében jogosult a honvédelmi
miniszter felügyeleti jogköre biztosítása érdekében:

a) a fejezethez tartozó valamennyi szervtõl, a jogszabá-
lyi elõírások figyelembevétele mellett a humánpolitika
tárgykörébe tartozó döntések megalapozásához szükséges
információkat, adatokat bekérni;

b) a HMCS tagjai felé elemzõ, értékelõ feladatot meg-
határozni;

c) a hazai és nemzetközi szervezetekben, illetve bizott-
ságokban a tárca humánpolitikai jellegû képviseletét ellátó
személyeket beszámoltatni;

d) szükség esetén a humánpolitikai kérdésekkel kapcso-
latos tárcaközi egyeztetéseket végezni.

5. §

(1) A HMCS titkára a HM Humánpolitikai Fõosztály,
Humánstratégiai Osztály osztályvezetõje.

(2) A HMCS tagjai:
a) a Honvéd Vezérkar fõnöke által kijelölt személy,
b) a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-

titkár által kijelölt személy,
c) a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs

helyettes államtitkár által kijelölt személy,
d) a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár által

kijelölt személy,
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e) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka
által kijelölt személy,

f) a HM humánpolitikai fõosztályvezetõje,
g) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje.
(3) A HMCS tagjait – a HMCS vezetõjével elõzetesen

egyeztetve – az általuk kijelölt személyek helyettesítik.
(4) A HMCS ülésén eseti meghívottként részt vehetnek

a HMCS vezetõjének döntése alapján meghívott szemé-
lyek.

6. §

(1) A HMCS tevékenységét a honvédelmi miniszter ál-
tal jóváhagyott éves munka- és feladatterv alapján végzi.
Az éves munkatervet a HMCS titkára állítja össze, majd a
HMCS ülésén történõ megtárgyalását követõen a HMCS
vezetõje jóváhagyásra elõterjeszti.

(2) A munkatervben nem szereplõ egyéb kérdések napi-
rendre tûzésérõl a HMCS vezetõje dönt.

(3) A HMCS az éves munka- és feladattervet az ügy-
rendjében leírtak szerint hajtja végre. A HMCS az ügy-
rendjét önállóan határozza meg, melyet írásba kell foglal-
ni. A HMCS ülésekrõl feljegyzés készül, melyet a HMCS
tagjainak meg kell küldeni.

(4) A HMCS javaslatait a HMCS vezetõje a HM köz-
igazgatási államtitkára és a HM Honvéd Vezérkar fõnöke
egyidejû tájékoztatása mellett a honvédelmi miniszter ré-
szére terjeszti fel.

7. §

(1) A HM 2011–2021 közötti humánstratégiájának ki-
dolgozására eseti munkacsoportot (a továbbiakban: Munka-
csoportot) hozok létre.

(2) A Munkacsoport vezetõje a HM kabinetfõnöke, tit-
kára a HM Humánpolitikai Fõosztály, Humánstratégiai
Osztály osztályvezetõje. Tagjai:

a) a HM Honvéd Vezérkar fõnöke által,
b) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje

által,
c) a HM jogi fõosztályvezetõje által,
d) a HM igazgatási és jogi képviseleti fõosztályvezetõje

által,
e) a HM védelempolitikai fõosztályvezetõje által,
f) a HM védelmi tervezési fõosztályvezetõje által,
g) a HM gazdasági tervezési fõosztályvezetõje által,
h) a HM vagyonfelügyeleti fõosztályvezetõje által,
i) a HM kontrolling és szabályozási fõosztályvezetõje

által,
j) a HVK személyzeti csoportfõnöke által,
k) a HVK haderõtervezési csoportfõnöke által,
l) a HVK kiképzési csoportfõnöke által,
m) a HVK egészségügyi csoportfõnöke által,

n) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka
által,

o) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-
igazgatója által,

p) a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója
által,

q) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezér-
igazgatója által,

r) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hi-
vatal igazgatója által,

s) a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ fõ-
igazgatója által,

t) az MK Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatója által,
u) az MK Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatója által,
v) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora

által
kijelölt (szervezetenként 1-1 fõ) személyek.

(3) A Munkacsoport vezetõjét távollétében a HM hu-
mánpolitikai fõosztályvezetõje helyettesíti. A Munkacso-
portba tagként kijelölt személy helyettesítésérõl a kijelölõ
elöljáró gondoskodik.

(4) A Munkacsoportba a tagokat 2010. december 13-ig
kell kijelölni. A kijelölt személyek nevét, rendfokozatát,
beosztását és elérhetõségét a HM Humánpolitikai Fõosz-
tály részére kell megküldeni.

(5) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetõi ál-
tal kijelölt személyek a Munkacsoport vezetõjének meghí-
vása esetén vesznek részt a Munkacsoport munkájában.

(6) A Munkacsoport vezetõje a Munkacsoport munkájá-
ba más külsõ szakértõk bevonására is jogosult.

(7) A Munkacsoport üléseirõl feljegyzés készül, melyet
a Munkacsoport tagjainak meg kell küldeni.

8. §

(1) A Munkacsoport alakuló ülését 2010. december
13-ig kell megtartani.

(2) A Munkacsoport 2011. június 30-án a mûködését
befejezi.

9. §

(1) A Munkacsoport a titkár által elkészített és a Munka-
csoport vezetõje által jóváhagyott munkaterv szerint végzi
a feladatát.

(2) A Munkacsoport titkára:
a) elkészíti a Munkacsoport munkatervét és 2010. de-

cember 13-ig jóváhagyásra felterjeszti a Munkacsoport
vezetõjéhez,

b) a Munkacsoport tagok javaslatai alapján szövegszerû
stratégia-tervezetet készít 2011. február 11-ig.

(3) A Munkacsoport vezetõje:
a) irányítja a Munkacsoport munkáját,
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b) a humánstratégia tervezetét beterjeszti a Honvédelmi
Érdekegyeztetõ Fórum 2011. februári ülésére,

c) a humánstratégia tervezetét 2011. február 21-ig beter-
jeszti miniszteri értekezletre,

d) a miniszteri értekezleten született döntés alapján
2011. március 15-ig a humánstratégiára vonatkozó HM
utasítás kiadását kezdeményezi a honvédelmi miniszter-
nél.

10. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
106/2010. (XII. 10.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
Rehabilitációs Intézetek, Rehabilitációs Osztály

osztályvezetõ fõorvosi munkakörének, beosztásának
betöltésére kiírt pályázat elbírálását elõkészítõ,

véleményezõ bizottság kijelölésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakra – a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ Re-
habilitációs Intézetek, Rehabilitációs Osztály osztályveze-
tõ-fõorvosi munkakörének, beosztásának betöltésére
2010. október 23-án kiírt pályázat elbírálásának elõkészí-
tése érdekében az alábbi véleményezõ bizottságot jelö-
löm ki:

a) elnök: Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára;

b) tagok:
ba) dr. Dankó István, a HM Jogi Fõosztály fõosztályve-

zetõje,

bb) dr. Németh András o. dandártábornok, a HVK
Egészségügyi Csoportfõnökség csoportfõnöke,

bc) Bozó Tibor ezredes, a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökség csoportfõnöke,

bd) prof. dr. Grósz Andor o. dandártábornok, a Honvéd-
kórház – Állami Egészségügyi Központ katonai fõigazga-
tó-helyettese,

be) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott képvi-
selõ, véleményezési joggal;

c) titkár: dr. Sándor Judit alezredes, a HVK Személyzeti
Csoportfõnökség, Katonai Igazgatási Osztály kiemelt fõ-
tisztje.

2. §

(1) Az osztályvezetõ-fõorvosi munkakörre, beosztásra
beérkezett pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében
2010. december 6-áig kerül sor a HM-ben.

(2) A munkakörre, beosztásra beérkezett pályázatok
bontását követõen a pályamunkák másolatait a HVK Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség véleményezésre megküldi az il-
letékes szakmai kollégium elnökének.

3. §

(1) A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre
2011. január 21-éig kerül sor. Az elbírálást megelõzõen a
véleményezõ bizottság – az illetékes szakmai kollégium
állásfoglalásának birtokában – a jelölteket bizottságilag
meghallgatja.

(2) A meghallgatásról jegyzõkönyv készül, amely tar-
talmazza az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó vé-
leményt. Ha az illetékes szakmai kollégium a jelöltekre
vonatkozó állásfoglalását – a soron következõ kollégiumi
ülés idõpontjára tekintettel – késõbb alakítja ki, a bizottsá-
gi meghallgatásra ezt követõen kerülhet csak sor. A közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (6) bekezdésében rögzített, a pályázók meghallga-
tására vonatkozó határidõt ebben az esetben is be kell tar-
tani.

4. §

(1) A véleményezõ bizottság a pályázatok értékelését
követõen személyi javaslatot tesz, amelyeket a HVK Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség a beérkezett pályamunkákkal
és a meghallgatásokról készült jegyzõkönyvekkel együtt,
szolgálati úton felterjeszt a honvédelmi miniszter részére.

(2) A megbízólevél átadására a pályázatok eredmény-
hirdetésével egy idõben kerül sor.
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5. §

(1) A HVK Személyzeti Csoportfõnökség a kiírt pályá-
zat eredményérõl az eredményhirdetést követõ 30 napon
belül – a pályázati anyagok visszaküldésével egyidejû-
leg – valamennyi pályázót írásban értesíti.

(2) A pályázat eredményének közzétételérõl a HM Saj-
tóiroda gondoskodik.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2011. március 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
107/2010. (XII. 10.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
objektumai õrzés-védelme átalakításával kapcsolatos

irányítási és koordinációs feladatok ellátásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja és a
97. § (1) bekezdés n) pontja alapján, az õrzés-védelem át-
alakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elõse-
gítése érdekében a következõ

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 irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire terjed ki.

2. §

Az õrzés-védelem átalakításának célja, hogy 2011. ja-
nuár 1-jétõl a honvédelmi szempontból fontos, vagy foko-
zott védelmet igénylõ objektumok õrzését önkéntes védel-

mi tartalékos állományba tartozó fegyveres biztonsági
õrök (a továbbiakban: állomány) lássák el.

3. §

Az állomány békeidõszakban a HM Elektronikai, Lo-
gisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság (a továbbiakban: HM EI Zrt.) által foglalkoztatott
személyekbõl áll. Az állomány minõsített idõszakban az
MH Hadrendjében az objektumok õrzéséért felelõs kato-
nai szervezeteknél a „H” állományában rendszeresített be-
osztásokban – õralegységekbe szervezve – teljesít szolgá-
latot.

4. §

Az õrzés-védelem átalakításával kapcsolatos jogszabá-
lyi háttér megteremtése az érintett szervezetek szakmai ja-
vaslatai alapján a HM Jogi Fõosztály feladata.

5. §

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség a HM
Gazdasági Tervezési Fõosztállyal együttmûködve az õr-
zés-védelem átalakítása során jelentkezõ kiadási, bevételi
és létszám-elõirányzatokat az erõforrástervekre alapozot-
tan, a feladat végrehajtásáért közvetlenül felelõs költség-
vetési szervezetek adatszolgáltatása alapján tervezi meg és
végzi a jóváhagyott költségvetési tervek alapján az érintett
szervezetek irányába a feladat finanszírozását.

6. §

Az õrzés-védelem átalakításával kapcsolatos infrastruk-
turális feltételek biztosítása a HM Infrastrukturális Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM IÜ) feladata, melyet a HM EI
Zrt.-vel együttmûködve hajt végre.

7. §

(1) Az õrzés-védelem kialakításához szükséges állo-
mány biztonsági követelményeknek való megfelelését az
MK Katonai Biztonsági Hivatal ellenõrzi.

(2) Az MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban:
MK KFH) objektumai õrzés-védelme kialakításához szük-
séges állomány kiválasztását, belsõ biztonsági és bûnmeg-
elõzési célú ellenõrzését, valamint törvény által elrendelt
esetekben a nemzetbiztonsági ellenõrzését az MK KFH
hajtja végre.
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8. §

Az állomány kiképzésének, vizsgáztatásának megterve-
zése, azok végrehajtására vonatkozó intézkedés kiadása a
Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfõnökség feladata.

9. §

Az állomány részére egyenruházati szakanyagot és
fegyvereket külön intézkedés alapján a hadi állománytáb-
lákban meghatározott létszámra az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) biztosít.

10. §

(1) A fegyverzet használatba adásáról szóló, a HM és a
HM EI Zrt. közötti szerzõdés elkészítése a HM Vagyonfel-
ügyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM VFF) feladata.
A szerzõdés aláírója mint a HM vagyonkezelõ képviselõ-
je, a HM VFF fõosztályvezetõje.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingó használatba adási szer-
zõdés elkészítéséhez szükséges adatokat a Honvéd Vezér-
kar Hadmûveleti Csoportfõnökség és az MH ÖHP adja
meg.

11. §

Az állomány ruházati ellátása az MH ruházati ellátási
rendjében történik.

12. §

Az állomány logisztikai ellátásával kapcsolatos, az MH
katonai szervezeteket érintõ feladatok végrehajtását a
Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnöke intézkedésé-
ben szabályozza.

13. §

Az állomány 2011. január 1-jével történõ ellátásából
adódó, a Magyar Honvédséget terhelõ ellátási költségek
kerüljenek felvételre az érintett szervek, szervezetek elemi
költségvetésébe, illetve 2012. január 1-jével a rövid és a
hosszú távú tervekbe.

14. §

A HM Honvéd Vezérkar fõnöke vagy az illetékes cso-
portfõnök az õrzés-védelem átalakításával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtására intézkedést adhat ki.

15. §

Az õrzés-védelmi szolgáltatóval a 2011. január 1-jétõl
hatályba lépõ megbízási szerzõdés megkötése a HM IÜ
feladata.

16. §

Az állomány egészségügyi szûrõvizsgálatára a Honvéd
Vezérkar egészségügyi csoportfõnöke intézkedjen.

17. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
82/2010. (HK 18.) HM KÁT– HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a 2010/2011. évi influenzaszezonra történõ

felkészülésrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
100. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alap-
ján – figyelemmel a Magyar Honvédség feladatával kap-
csolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl,
azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének rendjé-
rõl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESzCsM együttes rende-
let 5. § (4) bekezdés c) pontjára – a 2010/2011. évi
influenzaszezonra történõ felkészülésre a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe, valamint közvetlen felügyele-
te alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezet), valamint a MH teljes
személyi állományára, (továbbiakban: személyi állomány)
terjed ki.

2. Az influenzavírus okozta járványok 2009. áprilisig
Magyarországon szezonális jelleggel, jellemzõen a téli
idõszakban, november elejétõl április végéig fordultak elõ.
A 2009. június 11-én kihirdetett influenza-világjárvány
[influenza A(H1N1)] a WHO (Egészségügyi Világszerve-
zet) igazgatójának bejelentése alapján 2010. augusztus
10-én véget ért, és a világjárványt követõ idõszakba lép-
tünk. Ebben a pandémiát követõ idõszakban az influenza-
aktivitás elõre láthatóan visszatér a szezonális influenza
idõszakában észlelt szintre. A 2010–11-es szezonra törté-
nõ felkészülés során számítani kell arra, hogy a H1N1 ví-
rus jelenléte meghatározó lesz.

Az influenzavírusra jellemzõ különösen magas kontagi-
ozitás és rövid inkubációs idõ miatt a fogékony közössé-
gekben rövid idõ alatt nagy számú megbetegedés jelent-
kezhet, mely a Magyar Honvédség állományát érintve aka-
dályozhatja a rendeltetés szerinti feladatok végrehajtását.

3. Az influenzajárványok megelõzésében a téli idõszak
higiénés rendszabályainak betartása mellett kulcsfontos-
ságú szerepe van az állomány influenza elleni specifikus
immunprofilaxisának a WHO éves ajánlásán alapuló inf-

luenza elleni védõoltás útján, valamint a járványügyi je-
lentõ szolgálat mûködtetésének.

4. A Magyar Honvédségnél szezonális influenza elleni
védõoltásban részesíthetõ, azt fel kell ajánlani elsõsorban:

a) a MH egészségügyi szolgálatának teljes szakállomá-
nyának,

b) a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ tel-
jes egészségügyi szakállományának,

c) a MH közép- és felsõfokú oktatási intézményeinek
teljes hallgatói és oktatói állományának,

d) a külföldön szolgálatot teljesítõ vagy 2011. március
31. elõtt külföldi szolgálatát megkezdõ teljes személyi ál-
lománynak

e) a járványügyi érdekbõl kijelölt állományt: a parancs-
nokok által meghatározott, a szolgálatellátás szempontjá-
ból kulcsfontosságúnak ítélt beosztásokban szolgáló sze-
mélyek, valamint az egészségügyi szolgálatok által jár-
ványügyi okból kijelölt állomány.

5. Az idei influenza szezonban a háromkomponensû
szezonális influenza elleni védõoltás áll a MH oltási cél-
csoportjainak rendelkezésére, amely védelmet nyújt a pan-
démiás influenza A (H1N1) vírus, továbbá két másik sze-
zonális influenza vírustörzs ellen.

6. Az oltóanyagot a felhasználásig hûtõszekrényben +2
– +8 Celsius-fok hõmérsékleten, fénytõl védve kell tárolni.
Az oltóanyagot lefagyasztani nem szabad! A korábbi év-
ben kiadott maradék oltóanyagot nem lehet felhasználni!

7. Az oltóanyag szétosztását a MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság,
Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-mikrobiológiai
Osztálya (továbbiakban Járványügyi Osztály) szervezze
meg és bonyolítsa le! Az egészségügyi szolgálatok 2010.
november 25-ig küldjék meg oltóanyagigényüket a MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ részére.
Az MH katonai szervezeteinek egészségügyi szolgálatait
az oltóanyag átvételének lehetõségérõl a MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazga-
tóság, Közegészségügyi Intézet 2010. december 1-jéig ér-
tesíti az alakulatokat.

8. A felhasználásra nem került oltóanyagokat 2011. ja-
nuár 7-ig, a tárolási és szállítási elõírások betartásával a
MH Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata (a további-
akban: MH KJSZ) Nemzetközi Oltóközpontja részére
vissza kell küldeni.

9. Azok az alakulatok és szervezetek, amelyek bármely
okból a kiutalás keretében nem kapták meg a teljes igé-
nyelt mennyiséget, illetve ahol új oltási igény merült fel,
2011. január 7-ig pótlólagos oltóanyag igényléssel élhet-
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nek, melynek fedezete az Oltóközpontba visszaszállított,
felhasználásra nem került oltóanyag.

10. Az MH katonai szervezeteinek egészségügyi szol-
gálatai a mellékelt minta – Influenza elleni védõoltások

nyilvántartása a 2010/2011. évi szezonban – szerint köte-
lesek nyilvántartani az oltottakat. Az oltás végrehajtását az
egyéni egészségügyi dokumentációba is (nemzetközi oltá-
si igazolvány, egészségügyi könyv, egészségügyi karton,
számítógépes adatbázis) be kell jegyezni.

11. A külföldi szolgálatra felkészülõ állományok influ-
enza elleni védõoltását a célterületre elõírt alapimmunizá-
ciós oltásokkal együtt az MH KJSZ Nemzetközi Oltóköz-
pontja végzi.

12. A védõoltások alakulásának nyomon követése érde-
kében az oltások végrehajtását az Influenza elleni védõol-

tások nyilvántartása a 2010/2011. évi szezonban táblázat
másolatának megküldésével négy alkalommal, 2010 de-
cember 10-ig, 2011. január 10-ig, 2011. február 10-ig és
2011. március 10-ig kell jelenteni a MH KJSZ hon-
véd-tisztifõorvos részére. A jelentés minden esetben az
adott idõszakban beadásra került oltási adatokat tartalmaz-
za! A MH KJSZ hajtson végre soron kívüli ellenõrzéseket
az alakulatoknál és intézményeknél!

13. A járványügyi helyzet alakulásának figyelemmel kí-
sérése és aktuális értékelése érdekében a járványügyi je-
lentõszolgálat folytatólagos mûködtetését rendelem el
2010. év 40. héttõl 2011. év 20. hetének végéig a követke-
zõ szervezeteknél:

a) MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred,
b) MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
c) MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
d) MH 25. Klapka György Lövészdandár,
e) MH 25/88 Könnyû Vegyes Zászlóalj,
f) MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj,
g) MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
h) MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-

gató Ezred,
i) MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred,
j) MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis,
k) MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred,
l) MH 86. Szolnok Helikopter Bázis,
m) MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj,
n) MH Pápa Bázisrepülõtér,
o) MH Támogató Dandár,
p) MH Központi Kiképzõ Bázis,
q) Honvédkórház- Állami Egészségügyi Központ,

A fekvõbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
az influenza megbetegedésre vonatkozó adatszolgáltatá-
si/jelentési kötelezettségeiket az országos tiszti fõorvos ál-
tal kiadott 6007-1/2010 számú körlevélben, illetve ennek
alapján az illetékes regionális tiszti fõorvos azonos tárgyú
levelében foglaltak alapján kell teljesíteni 2010. év 40.
hete és 2011. év 20. hete közötti idõszakban.

14. Az adatszolgáltatásra kötelezettek hetente, hétfõn
14.00 óráig regisztrálják és jelentsék a MH KJSZ [HM
tel./fax: 57-233/223-84, tel./fax: (06-1) 282-8216] számá-
ra a rendelésen megjelent összes influenzaszerû megbete-
gedést.

15. Az influenzaszerû megbetegedés gyanúja azon sze-
mélyeknél merül fel, akiknél a tünetek hirtelen megjelené-
se és a következõ négy általános tünet legalább egyike, il-
letve a következõ három légzõszervi tünet legalább egyike
fennáll:

a) Általános tünetek:
1. hõemelkedés vagy láz,
2. rossz közérzet,
3. fejfájás,
4. izomfájdalom.
b) Légzõszervi tünetek:
1. köhögés,
2. torokfájás,
3. légszomj.

16. A jelentést a MH KJSZ felé a 2. számú melléklet
szerinti formában kell megküldeni.

17. Az alakulatok egészségügyi szolgálatai az influen-
zaszerû tünetekkel jelentkezõ betegektõl a Járványügyi
Osztállyal vagy a MH KJSZ szakmai ügyeletesével telefo-
non történt egyeztetést követõen vizsgálati anyagot küld-
hetnek [telefon munkaidõben: 57-233, munkaidõn túl: 06
(30) 815-0869].

18. A vizsgálati anyag vételéhez szükséges mintavételi
csomagot az egészségügyi szolgálatok a Járványügyi Osz-
tálytól [1097 Budapest, Gyáli út 17–19., HM tel./fax:
57-233/223-84, tel./fax: 06 (1) 282-8216g vételezhetik fel.

19. A mintavételi csomagot hûtve kell szállítani és a fel-
használás helyén tárolni, a levett mintát a szállításig, vala-
mint a szállítás során +4 – +8 °C-on kell tárolni.

20. A levett mintákat az egészségügyi szolgálat 48 órán
belül szállítsa be a Járványügyi Osztályra.

21. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2011. szeptember 30-án hatályát veszti. Az intézkedés ha-
tályba lépésével egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium
kabinetfõnökének a 2009/2010. évi influenzaszezonra tör-
ténõ felkészülésrõl szóló 63/2009. (HK 16.), a pandémiás
influenza vakcina (Fluval P) alkalmazásáról szóló
64/2009. (HK 16.) és az új influenzavírus (A/H1N1) által
okozott betegségek megelõzése érdekében szükséges jár-
ványügyi intézkedésekrõl szóló 65/2009. (HK 16.) HM
KF intézkedése hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k., Dr. Benkõ Tibor

altábornagy s. k.,
HM közigazgatási államtitkár Honvéd vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2010. november 22.
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1. számú melléklet a 82/2010. (HK 18.) HM KÁT–HM HVKF együttes intézkedéshez

Influenza elleni védõoltások nyilvántartása a 2010/2011. évi influenza szezonban

Oltóhely: ………………………………..

Fsz. Név Rf. Születési dátum Nemzetközi oltási
igazolvány száma Oltási indikáció* Oltás ideje Oltóorvos neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

* Amennyiben a járványügyi érdekbõl elvégzett oltási indikáción túl van egyéb veszélyeztetõ körülmény, ennek feltüntetése: egészségügyi dolgozó, egész-
ségügyi intézményben tartósan ápolt személy, krónikus légzõszervi betegség, szív-, érrendszeri betegség, krónikus vesebetegség, diabetes, egyéb anyagcsere-
betegség, betegség vagy orvosi kezelés miatt csökkent immunitású személyek.

2. számú melléklet a 82/2010. (HK 18.) HM KÁT–HM HVKF együttes intézkedéshez

Influenzaszerû megbetegedések és oltottság nyilvántartása a 2010/2011. évi influenzaszezonban

Jelentéstevõ alakulat: ………………………

Influenzaszerû tünetekkel jelentkezõk korcsoportos (év) bontásban

Jelentési hét Betegforgalom 15–24 25–34 35–59 >=60

Sz ∅ Sz ∅ Sz ∅ Sz ∅

Jelmagyarázat:

Sz: Szezonális oltóanyaggal oltott

∅: Influenza elleni oltást nem kapott
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
84/2010. (HK 18.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
az ügyviteli fegyelem szilárdításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdésében, valamint
101. § (4) és bekezdésében foglalt feladatkörünkben
eljárva az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM szervek), a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre
(a továbbiakban: HM szervezetek), valamint a Magyar
Honvédség Támogató Dandárra (a továbbiakban: MH
TD).

2. A HM –I és HM-II objektumaiban (az MH TD HM
Objektumok Ügyviteli Osztály által kiszolgált szerveze-
teknél) 2010. október 18–19. között – a minõsített iratok
munkaidõn túli tárolásának ellenõrzésére – titokvédelmi
célellenõrzés került végrehajtásra.

3. Az ellenõrzés tapasztalatai alapján az ügyviteli fegye-
lem megszilárdítása érdekében az alábbiakat rendeljük el:

a) A HM szervek, szervezetek vezetõi tanulmányozzák
az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet, a szükséges intéz-
kedéseket saját hatáskörben tegyék meg. A jegyzõkönyv a
HM titokvédelmi felügyelõjénél (HVK Híradó, Informati-
kai és Információvédelmi csoportfõnök) megtekinthetõ.

b) Az ügyintézõk a minõsített irat tárolására szolgáló le-
mezszekrényeken tüntessék fel a felnyitásra jogosult ne-
vét, pecsétnyomó számát és a kulcs tárolásának helyét.
Munkaidõ után a lemezszekrények zárásáért, pecsételésé-
ért a kulcsdoboz leadásáért az ügyintézõ a felelõs.

c) A számítógépek jelszavait az ügyintézõk lezárt borí-
tékban, lemezszekrényben tárolják. A jelszó szabálytalan
tárolása esetén hajtsanak végre jelszómódosítást.

d) Munkaidõ befejeztével az ügyintézõk kötelesek a hi-
vatalos, nyilvántartott nyílt iratokat is elzárni (zárható író-
asztal, faszekrény, lemezszekrény). Nyitott polcon, aszta-
lon nyílt irat tárolása is tilos!

e) A hivatalos bélyegzõ és a személyi pecsétnyomó
használója felelõs annak rendeltetésszerû használatáért és
biztonságos õrzéséért. A hivatalos bélyegzõket munkaidõ
után zárható irodabútorban vagy lemezszekrényben kell
tárolni.

f) Nyilvántartatlan adathordozókon honvédelmi vonat-
kozású adatok rögzítése tilos, az adathordozók nyilvántar-
tásba vételéért az ügyintézõ a felelõs.

g) Az ügyintézõk és ügykezelõk a rájuk bízott iratokért
fegyelmi felelõsséggel tartoznak.

4. A felügyelet nélkül hagyott helyiségeket az ott tárolt
adathordozók, technikai eszközök védelme érdekében
munkaidõ alatt is be kell zárni.

5. A vezetõk rendszertelen idõközönként ellenõrizzék
beosztottaiknál az ügyintézés és iratkezelés szabályainak
megtartását, valamint a munkahelyek ügyviteli szempont-
ból történõ, munkaidõn kívüli állapotának helyzetét.

6. Az MH TD HM Objektumok ügyviteli osztályvezetõ-
je 2010. december 06-10. között tartson foglalkozást az
ügyintézõk részére a 2. pontban hivatkozott titokvédelmi
célellenõrzés tapasztalatairól, az iratok munkaidõn kívüli
tárolásának szabályairól, valamint a tételes ügyviteli ellen-
õrzés végrehajtásával kapcsolatos ügyintézõi feladatokról.

7. Az éves tételes ügyviteli ellenõrzés (nemzeti, NATO,
EU) eredményes végrehajtása érdekében az alábbi cso-
portfõnökségek, fõosztályok 1-1 fõt biztosítsanak a bizott-
ságba: – HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, HM
Humánpolitikai Fõosztály, HM Jogi Fõosztály, HM Igaz-
gatási és Jogi Képviseleti Fõosztály, HM Védelempoliti-
kai Fõosztály, HM Védelmi Tervezési Fõosztály, HM
Gazdasági Tervezési Fõosztály, HM Vagyonfelügyeleti
Fõosztály, HM Kontrolling és Szabályozási Fõosztály,
HVK Vezérkari Iroda, HVK Személyzeti Csoportfõnök-
ség, HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség, HVK Logiszti-
kai Csoportfõnökség, HVK Haderõtervezési Csoportfõ-
nökség, HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség. A vezetõk a kijelölésnél vegyék figye-
lembe, hogy a bizottságba csak érvényes „C” nemzetbiz-
tonsági ellenõrzéssel rendelkezõ személyek delegálhatók.
A bizottsági tagok elfoglaltsága 2011. január 3.–február
28. között tervezett. A bizottságba jelölt személyek adatait
2010. november 29-ig az MH TD HM Objektumok
Ügyviteli Osztály vezetõjének adják meg!

8. Jelen együttes intézkedést a HM szervek és szerveze-
tek vezetõ állománya teljes terjedelmében a személyi állo-
mánya a rá vonatkozó mértékben ismerje meg.

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

Fodor Lajos s. k., Dr. Benkõ Tibor

altábornagy s. k.,
HM közigazgatási államtitkár Honvéd Vezérkar fõnöke
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

85/2010. (HK 18.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek, valamint

a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti
korszerûsítésének egyes feladatairól szóló

98/2010. (XI. 16.) HM utasításban
meghatározottakkal összefüggõ szakmai feladatok

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése, 100. § (3) és
(4) bekezdése, valamint 101. § (4) és (5) bekezdése alapján
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezetei szervezeti korszerûsítésével kapcsolatos egyes
szakmai feladatok végrehajtásáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a feladat végrehajtással érintett – a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó,
valamint a Honvéd Vezérkar fõnök szolgálati alárendelt-
ségébe tartozó – szervezetekre (a továbbiakban együtt:
végrehajtásban érintett szervezetek) terjed ki.

2. A HM és a végrehajtásban érintett szervezetek a hon-
védelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szer-
vezetei szervezeti korszerûsítésének egyes feladatairól
szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasításban (a továbbiakban:
HM utasítás) meghatározott feladataik határidõre történõ
végrehajtása érdekében a jelen együttes intézkedésben
szabályozott szakmai követelmények alapján végzik tevé-
kenységüket.

3. A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi a fog-
lalkoztatottakra vonatkozó döntéseket a Magyar Honvéd-
ség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogál-
lásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.), a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi
LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) és a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kjt.), valamint a végrehajtásukra kiadott ren-
delkezések elõírásai szerint hozzák meg.

4. A személyügyi eljárás során biztosítani kell az érin-
tett állomány részére a 3. pont szerinti jogszabályokban
meghatározott járandóságokat és jogosultságokat.

5. A szervezeti korszerûsítés során törekedni kell a meg-
lévõ állomány lehetõség szerinti megtartására.

A személyügyi munkával kapcsolatos
általános rendelkezések

6. A feladatok végrehajtásának elõkészítése során a
jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogkört gya-
korló vezetõk, valamint a személyügyi szervek a szerveze-
ti átalakítás megkezdése elõtt:

a) végezzék el a személyügyi alapnyilvántartások ellen-
õrzését – beleértve a számítógépes nyilvántartó rendszert
(a továbbiakban: HM KGIR) – a humánerõforrás tervezé-
se, a személyügyi döntések elõkészítése és a vezetõk tájé-
koztatásához szükséges információk biztosítása érdeké-
ben;

b) pontosítsák a végrehajtásban érintett szervezeteknél
beosztást be nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi ellá-
tásra utaltak (munkajogi vagy rendelkezési állományban
lévõk), továbbá képzésben résztvevõk számát, helyzetét;

c) a végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi mérjék
fel az állományukban lévõ kormánytisztviselõk, kormány-
zati ügykezelõk és közalkalmazottak (a továbbiakban
együtt: állomány) szándékát további foglalkoztatásukat
érintõen;

d) pontosítsák az elõmeneteli szabályok alapján maga-
sabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk, illetve
beiskolázásra jelentkezettek (tervezettek) nyilvántartását.

7. Az állományilletékes vezetõk intézkedjenek arra vo-
natkozóan, hogy az alapnyilvántartást végzõ személyügyi
szervek legkésõbb 2010. december 15-ig név szerinti ki-
mutatást kapjanak azon állományról, akik részére az adott
szervezetnél beosztás nem biztosítható. A megalakuló új
szervezetek, szervezeti elemek vezetõi intézkedjenek,
hogy a jogelõd szervezet(ek) állományilletékes vezetõje
útján az alapnyilvántartást végzõ személyügyi szervek
2010. december 17-ig név szerinti tájékoztatást kapjanak a
tovább-foglalkoztatásra tervezett állományról.

8. A beosztásba nem helyezhetõ katonaállomány továb-
bi szolgálati jogviszonyára vonatkozó döntésre vonatkozó
2. illetve 3. körös személyi beszélgetések lefolytatása ér-
dekében a HVK személyzeti csoportfõnök tegyen javasla-
tot a személyi beszélgetések lefolytatásához szükséges bi-
zottságok összetételére és mûködési rendjük biztosítására.
A szervezeti korszerûsítéshez kapcsolódóan katonai szol-
gálati jogviszony megszüntetésre vonatkozó javaslatot fel-
terjeszteni – a Hjt.-ben meghatározott, törvény erejénél
fogva történõ megszûnés eseteit kivéve – csak a 2. illetve
3. körös személyi beszélgetéseken hozott döntések alapján
lehet. A 2. és 3. körös személyi beszélgetéseket jelen intéz-
kedések 15. és 16. pontjában meghatározottak szerint kell
lefolytatni és a szükséges jegyzõkönyvet elkészíteni.

9. A továbbfoglalkoztatásra tervezett, valamint a to-
vábbfoglalkoztatásra nem tervezett állománnyal kapcsola-
tos személyügyi kérdésekben az adott munkakör (beosz-
tás) feltöltésére (feltöltésének megtervezésére) jogkörrel
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rendelkezõ vezetõ a személyügyi szervek bevonásával az
érintett szervezet munkaköri jegyzékének kiadását követõ
10. munkanapig alakítsa ki döntését és a személyi beszél-
getések elõkészítése érdekében a szervezetére vonatkozó
munkaköri jegyzék, illetve állománytábla nevesített máso-
latát adja le az illetékes személyügyi szervnek.

10. A végrehajtásban érintett állomány azon tagjai ré-
szére, akik a HM KGIR rendszerben számítástechnikai
eszközt üzemeltetnek, az erre rendszeresített 3/A-B, illet-
ve 3/C Adatlapokon kell gondoskodni az eszközök áthe-
lyezésére, igénylésére, illetve a felhasználónevek és jogo-
sultságok kiosztására, módosítására, illetve esetleges tör-
lésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

11. A személyügyi szervek a személyügyi igazgatási el-
járás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ fel-
dolgozása érdekében gondoskodjanak arról, hogy a kelet-
kezõ személyügyi parancsok és határozatok egy példánya
– a jogerõre emelkedést követõen a lehetõ leghamarabb,
de legkésõbb 30 napon belül – az illetékes személyügyi
szervek vezetõinek ezzel kapcsolatban kiadott eljárásren-
det tartalmazó intézkedéseiben megfogalmazott módon az
MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ részé-
re megküldésre kerüljön.

12. A végrehajtásban érintett állománnyal az állomány-
illetékes vezetõk 2010. december 15. és 2011. április 29.
között folytassák le az elõírt személyügyi eljárást. A be-
osztásba tervezett állományra vonatkozó javaslatokat a
személyi beszélgetést követõen, de legkésõbb 2011. május
3-ig terjesszék fel a munkáltatói jogkörrel rendelkezõ hi-
vatali felettesnek, illetve szolgálati elöljárónak.

13. A személyügyi eljárás során a személyi beszélgetést
lefolytató bizottságnak biztosítani kell az érintett által kért
és általa megjelölt érdekképviseleti szerv képviselõjének
jelenlétét. Errõl az érintettet a személyi beszélgetés kezde-
tén, jegyzõkönyvbe foglalva nyilatkoztatni kell. Abban az
esetben, ha az érintett kívánja az érdekképviseleti szerv
képviselõjének jelenlétét, és annak azonnali meghívása
nem lehetséges, a személyi beszélgetésre új idõpontot kell
meghatározni.

14. Ha az érintett foglalkoztatott szakszervezeti tisztsé-
get tölt be, felmentéséhez szükséges a felsõbb szakszerve-
zeti szerv egyetértése.

15. A személyi beszélgetéseket:
a) a szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal a

hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl,
módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az
integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás
rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a további-
akban: R.) 118. § (6) bekezdésében meghatározott bizott-
ságnak kell lefolytatnia;

b) a kormánytisztviselõk, kormányzati ügykezelõk,
közalkalmazottak közül csak a továbbfoglalkoztatásra
nem tervezettekkel, illetve más vagy újonnan létrehozásra
kerülõ szervezeteknél foglalkoztatásra tervezettekkel kell
lefolytatni;

c) a végrehajtásban érintett szervezet vezetõje, parancsno-
ka az illetékes személyügyi szerv bevonásával folytatja le.

16. A személyi beszélgetés során a foglalkoztatottat tá-
jékoztatni kell:

a) jogairól, szolgálati-, kormánytisztviselõi-, kormány-
zati ügykezelõi-, közalkalmazotti jogviszonyának módosí-
tásáról, a jogviszony megszüntetésérõl, valamint ezek jog-
szabályi következményeirõl;

b) felmentés esetén a szolgálati jogviszonyban álló sze-
mélyt – különös tekintettel az egyes gazdasági és pénzügyi
tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló 2010. évi XC. törvénnyel bevezetett különadóra vo-
natkozó rendelkezésekre – a felmentési idõ hosszára vo-
natkozó kezdeményezési jogáról;

c) szolgálati nyugdíjra jogosultság esetén a lakhatás-tá-
mogatás lehetõségeirõl és a korábban megszerzett lakhatá-
si támogatási formákkal kapcsolatos lehetõségekrõl, jogai-
ról, az érintett szervezet jogi szolgálatának képviselõje,
vagy lakásügyekkel foglalkozó tagja adjon tájékoztatást;

d) a személyügyi eljárás alapján hozott vezetõi döntés-
sel kapcsolatos jogorvoslati lehetõségrõl.

17. Az illetékes személyügyi szervek a szervezési idõ-
szakban folyamatosan rendelkezzenek a végrehajtásban
érintett szervezeteket illetõen szervezetenként és foglal-
koztatott állománykategóriánként naprakész nyilvántar-
tással a rendszeresített és meglévõ létszámokról, illetve a
kiáramlás létszámviszonyairól. A pontosított nyilvántartá-
sokat a HM illetékes személyügyi szervei vezetõinek in-
tézkedése szerint kell felterjeszteni.

18. A házastársi vagy közokirattal igazolt élettársi kap-
csolatban élõ foglalkoztatottak esetében mindkét fél jogvi-
szonyának megszüntetésére – amennyiben mindkét fél el-
látás nélkül maradna (ebbõl a szempontból a munkanélküli
ellátás nem tekinthetõ ellátásának) – csak az erre vonatko-
zó írásbeli, együttes beleegyezésük után kerülhet sor. E
korlátozás nem vonja maga után az érintett személy azo-
nos szervezetnél azonos beosztásban/munkakörben törté-
nõ foglalkoztatásának kötelezettségét, és a tovább-foglal-
koztatás érdekében a felek kötelesek együttmûködni a jog-
viszonyukra vonatkozó törvények által biztosított lehetõ-
ségek keretei között.

A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
általános rendelkezések

19. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
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238. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint, a
lakhatás támogatásban részesített személy szolgálati, kor-
mánytisztviselõi, közalkalmazotti, vagy munkaviszonya
bármilyen jogcímen történõ megszûnésérõl, valamint a
jogviszony szünetelésérõl az állományilletékes parancs-
nok (vezetõ) 15 napon belül értesíteni köteles:

a) HM rendelkezésû lakás, szálló bérlõje esetén a terüle-
tileg illetékes helyi lakásgazdálkodási szervet;

b) vissza nem térítendõ juttatásban vagy munkáltatói
kölcsönben részesült személy (foglalkoztatott) esetén a terü-
leti lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységét;

c) lakbértámogatásban, lakásüzemeltetési hozzájárulás-
ban vagy albérleti díj hozzájárulásban részesült személy
(foglalkoztatott) esetében a helyi lakásgazdálkodási szervet.

20. Állami kezességvállalásban részesült foglalkozta-
tott esetében a Hjt. 126/A. § (6) és (7) bekezdéseinek illet-
ve a Ktjv. 3. §-a alapján az állományilletékes vezetõ 8 na-
pos határidõ betartásával értesíteni köteles az illetékes hi-
telintézetet.

21. A szolgálati beosztást, munkakört betöltõ, de külföl-
dön szolgálatát ellátó, vagy belföldi képzésre vezényelt
foglalkoztatottal kapcsolatos személyügyi eljárást a 6-18.
pontokban foglaltak alapján az alábbi eltérésekkel kell le-
folytatni:

a) külföldi szolgálat esetén a személyi beszélgetést az
érintett személy külszolgálata szerinti elöljárójának bevo-
násával, telefax igénybevételével – meghatározott minta
alapján dokumentálva – kell lefolytatni, illetve rendkívül
indokolt esetben az érintett szolgálati érdekbõl visszaren-
delhetõ;

b) belföldi képzésre történt tartós vezénylés esetén az
érintettet az oktatási intézmény vezetõje útján a személyi
beszélgetés idõtartamára vissza kell rendelni.

22. A 21. pont alá tartozók közül azokat, akik részére
beosztást nem terveznek, a külföldi szolgálatra vezénylés
fennmaradó és a személyügyi eljárás lefolytatásához szük-
séges idõ tartamára rendelkezési állományba kell helyezni,
amelyrõl õket írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájé-
koztatásnak tartalmaznia kell a külföldre vezénylés meg-
szûnését követõ személyügyi eljárásra utalást is.

A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

23. A személyügyi eljárást az alábbiak szerint kell le-
folytatni:

a) az elsõ körben 2010. december 10-ig a szervezeti kor-
szerûsítésben érintett vezetõk tervezzék meg a meglévõ
foglalkoztatottak beosztásba helyezését, illetve jogviszo-
nyának más módon történõ rendezését. A más, illetve új-
onnan létrehozott HM szervezet, MH katonai szervezet ál-
lományába átcsoportosításra tervezett (tervezhetõ) foglal-

koztatottakkal az érintett HM szervezet vezetõje, MH ka-
tonai szervezet parancsnoka, illetve a munkáltatói jogkört
gyakorló által kijelölt vezetõ folytasson le személyi be-
szélgetést és tegyen javaslatot az állományilletékes pa-
rancsnok (vezetõ) részére az áthelyezés, kinevezés kezde-
ményezésére. Az elöljárói hatáskörbe tartozó személyi ja-
vaslatokat az állományilletékes parancsnok a személyi be-
szélgetést – más szervezetnél lefolytatott beszélgetés ese-
tén a fogadó szervezet értesítését – követõ három munka-
napon belül terjessze fel az elöljáró személyügyi szerv ré-
szére;

b) a 2. és 3. körben összevontan – figyelemmel a R.
123/A. §-ra – 2011. április 30-ig a HM illetékes személy-
ügyi szerv vezetõje tegyen javaslatot a létszámtöbbletet
képezõ és a rendelkezési állomány beosztásra várók cso-
portjában lévõk beosztásba helyezésére;

c) a végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi hatás-
körüknek megfelelõen szervezzék az elsõ körös személyi
beszélgetéseket, illetve a HM illetékes személyügyi szer-
vek vezetõinek intézkedésére vegyenek részt a 2. és 3. kö-
rös eljárásban.

24. Az MH rendelkezési állományába tartozó, szolgálati
jogviszonyban lévõ foglalkoztatottak megtartására, illetve
újabb szolgálati jogviszonyban lévõ foglalkoztatottak MH
rendelkezési állományába történõ helyezésére csak a jog-
szabályi feltételek érvényesülése esetén, a tervezett beosz-
tás egyidejû megjelölésével kerülhet sor. A rendelkezési
állományba tartozó foglalkoztatottak esetében a 23. pont
b) alpontban megjelöltek figyelembe vételével intézkedni
kell a beosztásba helyezésre nem tervezettek jogviszonyá-
nak megszüntetésére, amennyiben jogszabály másként
nem rendelkezik. Rendelkezési állományba helyezésre ki-
zárólag a HM illetékes személyügyi szerv vezetõje által
végrehajtásra kerülõ összevont 2. és 3. körös személyi be-
szélgetés alapján kerülhet sor.

25. Az állomány azon tagjainak esetében, akik a sze-
mélyügyi alapnyilvántartás adatai alapján rendelkeznek
nyugállományba helyezéshez szükséges szolgálati idõvel
és szolgálati viszonyuk megszüntetését tervezik, a szemé-
lyi beszélgetés elõtt a személyügyi szervek a rendelkezés-
re álló adatok alapján szerezzék be a szolgálati idõ megál-
lapításáról szóló igazolást. Az igazolás elkészítéséhez
szükséges adatok a személyi beszélgetés lefolytatása elõtt
legalább 15 nappal kerüljenek megküldésre a HM Közgaz-
dasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM
KPÜ) Illetmény, Munkaügyi és Nyugdíjmegállapító Igaz-
gatóság részére.

26. Kinevezésekre vonatkozó javaslat megtételekor be
kell tartani az elõmenetelre vonatkozó jogszabályi elõírá-
sokat, külön figyelmet kell fordítani a R. 109. § (2) bekez-
désében foglaltakra.
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27. A személyügyi eljárás technikai szabályait a HM il-
letékes személyügyi szervek vezetõi határozzák meg, egy-
ben biztosítsák, hogy a jelenleg tanulmányaikat folytatók,
valamint külföldi szolgálatukat 2010. évben befejezõk, to-
vábbá a Hjt. 48. § (1) bekezdés b)-e) pontjai szerint az MH
rendelkezési állományába tartozók beosztásba helyezése,
illetve annak tervezése megtörténjen és róluk a munkálta-
tói jogkört gyakorlók, illetve az általuk megbízott vezetõk
részére – a HM szervezet, MH katonai szervezet állomá-
nyának megtervezéséhez – szükséges információk rendel-
kezésre álljanak.

28. A szolgálati viszony megszûnése esetén a HM
KGIR zárási idõpontjainak figyelembe vételével biztosíta-
ni kell, hogy az állomány tagja részére illetménye és – a
Hjt. eltérõ rendelkezései kivételével – egyéb járandóságai
a szolgálatteljesítés utolsó napján kifizetésre kerüljenek,
továbbá ki kell adni a szolgálati viszonyra vonatkozó iga-
zolást.

A kormánytisztviselõkre vonatkozó szabályok

29. A személyügyi eljárás keretében a végrehajtásban
érintett szervezet vezetõje:

a) mérje fel azon kormánytisztviselõk körét, akiknek ki-
nevezés-módosítással történõ tovább-foglalkoztatását
kezdeményezi, megjelölve a tervezett munkakört;

b) mérje fel azon kormánytisztviselõk körét, akik részé-
re a továbbiakban nem tud munkakört biztosítani, illetve a
Ktjv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján felmentésüket
kezdeményezi;

c) mérje fel azon kormánytisztviselõk körét, akiknek a
munkaköre a szervezeti korszerûsítés következtében meg-
szûnik, de a feladatkör más szervnek történõ átadásával
egyidejûleg az érintett személy áthelyezését tervezik.

30. Az állományilletékes személyügyi szerv a 29. pont
szerinti írásos elõterjesztések alapján:

a) a jogviszony megszüntetésére, illetve áthelyezésre
tervezett kormány-tisztviselõk esetében – a személyi be-
szélgetést megelõzõen – személyre szabottan állapítsa
meg a várható járandóságokat, illetve a jogviszony meg-
szüntetése esetén az öregségi vagy elõrehozott öregségi
nyugállományba helyezés lehetõségét;

b) a 29. pont a) alpontjában foglaltak vonatkozásában
készítse elõ a kinevezés-módosításokat és 2011. április
30-ig terjessze elõ a munkáltatói jogkör gyakorlója részére;

c) a Ktjv. hatálya alá tartozó állományt foglalkoztató
szervezetek fordítsanak figyelmet a szervezetre, illetve a
kormánytisztviselõk vonatkozásában a központi közigaz-
gatási nyilvántartáshoz szükséges adatoknak a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium részére történõ megkül-
désére.

A közalkalmazottakra vonatkozó szabályok

31. A személyügyi eljárásban érintett szervezet vezetõje:
a) mérje fel azon közalkalmazottak körét, akinek kine-

vezés módosítással tovább foglalkoztatását kezdeménye-
zi, megjelölve a tervezett munkakört,

b) mérje föl azon közalkalmazottak körét, akiknek nem
tud munkakört biztosítani és felmentésüket kezdeményezi,

c) mérje fel, hogy mely személyek esetében tervezhetõ
az áthelyezés,

d) a fentiekrõl 2010. december 10-ig tegyen jelentést a
HVK személyzeti csoportfõnöknek.

Rekonverziós feladatok

32. A HVK személyzeti csoportfõnök az elkészített terv
alapján végezze a rekonverziós feladatokat és koordinálja
annak végrehajtását.

33. A 32. pont szerinti csoportfõnök és a végrehajtásban
érintett szervezetek vezetõi – együttmûködve a területileg
illetékes Munkaügyi Központokkal és az MH Szociálpoli-
tikai Közalapítvánnyal – szervezzék a szervezetbõl kike-
rülõk civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének fel-
adatait.

34. A 32. pont szerinti csoportfõnök szervezze a rekon-
verziós tevékenységet, folyamatosan segítse a végrehaj-
tásban érintett szervezetek vezetõit feladataik szakszerû
végrehajtásában. Segítse elõ a folyamatos kapcsolattartást
az Állami Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes
szervezete által kijelölt együttmûködõ szakértõkkel és az
érintett képzésében résztvevõ szervezetekkel.

35. A HM humánpolitikai fõosztályvezetõ koordinálja a
személyi állomány pihentetésével és a szociális gondosko-
dással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM
rendelet 7–8. §-aiban meghatározott támogatások biztosí-
tásához szükséges források felhasználását.

A pénzügyi és számviteli biztosítás általános feladatai

36. Az alapító határozatokban foglaltaknak megfelelõ-
en, az újonnan létrehozott, valamint a névváltoztatásban és
szervezeti-, létszám racionalizálásban érintett HM szerve-
zetek és MH katonai szervezetek részére a HM KPÜ – ve-
lük együttmûködve – teremtse meg a költségvetési gazdál-
kodás feltételeit, melynek keretében biztosítsa különösen:

a) legkésõbb 2010. december 15-ig a Magyar Állam-
kincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) történõ kezdemé-
nyezéssel az elõirányzat-felhasználási keretszámlák nyitá-
sát, illetve módosítását 2011. január 1-jei hatályba lépéssel;
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b) a pénzügyi és számviteli ellátást végzõ gazdálkodás
támogató és pénzügyi ellátó referatúrák utaltsági rend mó-
dosításával végrehajtott kijelölését 2010. december 5-ig;

c) az új bélyegzõk MH Katonai Igazgatási és Adatfel-
dolgozó Központtól (a továbbiakban: MH KIAK) történõ
közvetlen igénylését 2010. december 1-ig;

d) az elõirányzat-felhasználási keretszámlákhoz kap-
csolódó aláírás-bejelentõ kartonok Kincstár 2010. decem-
ber 20-ig történõ megküldését;

e) a 2011. évi intézményi és központi elemi költségvetés
tervezéséhez szükséges tervezési keretek 2011. január
10-ig történõ kialakítását és a szükséges elõirányzat-mó-
dosítások kezdeményezését 2011. január 31-ig.

37. Az MH KIAK a 36. pont c) alpontja szerint igényelt
bélyegzõk elkészítésérõl úgy gondoskodjon, hogy azok a
HM KPÜ részére 2010. december 10-ig átadásra kerüljenek.

38. Az alapító határozatokban foglaltaknak megfelelõ-
en, a beolvadással megszüntetésre kerülõ és a befogadó,
névváltoztatásban és szervezeti-, létszám racionalizálás-
ban érintett HM szervezetekkel együttmûködve a HM
KPÜ:

a) biztosítsa a megszüntetésre kerülõ honvédelmi szer-
vezet elõirányzat-felhasználási keretszámlájának 2010.
december 31-ével történõ megszüntetését, a befogadó
honvédelmi szervezet elõirányzat-felhasználási keret-
számlájának 2011. január 1-jével történõ módosítását, va-
lamint az átvételre kerülõ kincstári devizaszámla, hitelin-
tézeti és célelszámolási számlák rendezését;

b) a megszüntetésre kerülõ honvédelmi szervezetnél a
Kincstár év végi tájékoztatójához igazodva határozza meg
az utolsó pénztári napot, a kiadott elõlegeket számoltassa
el és hajtsa végre a házi pénztár záró egyenlegének elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlára készpénzben történõ
befizetését úgy, hogy azt a Kincstár még 2010-re befogadja,

c) biztosítsa a befogadó honvédelmi szervezet részére a
36. pont b)–e) alpontjaiban meghatározott feladatok vég-
rehajtását.

39. A megszüntetésre kerülõ honvédelmi szervezet – az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.
24.) Korm. rendelet 13/A §-ában foglaltak figyelembe vé-
telével összeállított – a költségvetési beszámoló elkészíté-
sének rendjére kiadásra kerülõ intézkedésében meghatáro-
zottak szerint készítse el a záró beszámolókat.

40. A szervezési változásokban érintett honvédelmi
szervezetek vizsgálják felül a HM Költségvetés Gazdálko-
dási Információs Rendszerben meglévõ jogosultságokat és
a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés gazdál-
kodási információs rendszer felépítésérõl, mûködési rend-
jérõl, üzemeltetésérõl és továbbfejlesztésérõl szóló
97/2007. (HK. 17.) HM utasítás, valamint a végrehajtására
kiadott 393/2007. HM KPÜ intézkedésben meghatározot-

tak szerint. Törlési, módosítási és létesítési igényeiket a HM
KPÜ részére legkésõbb 2011. március 31-ig küldjék meg.

41. Jelen együttes intézkedésben foglaltak figyelembe
vételével a pénzügyi-számviteli feladatok biztosításának
részletes végrehajtására a HM KPÜ vezérigazgatója saját
hatáskörben intézkedik.

Logisztikai feladatok

42. A szervezeti korszerûsítésben érintett HM szerveze-
tek, MH katonai szervezetek logisztikai támogatását az
érintett logisztikai támogató elemek vezetõi úgy tervez-
zék, hogy a szervezeti korszerûsítésben érintettek mûkö-
dése a szervezeti korszerûsítés teljes idõtartama alatt biz-
tosítva legyen.

43. A HVK logisztikai csoportfõnök intézkedjen az
LMF/40-1/2010. nyt. számon jóváhagyott logisztikai
utaltsági rend módosítására.

44. A szervezeti korszerûsítés során átalakuló, megszû-
nõ HM szervezetek vezetõi, illetve katonai szervezetek pa-
rancsnokai – az illetékes ellátó szervek által biztosított
nyilvántartások alapján – intézkedjenek a vezetésük alatt
lévõ HM szervezet, MH katonai szervezet anyagi, techni-
kai eszközei nyilvántartásának pontosítására, a leltározá-
sok végrehajtására és a jegyzõkönyvek illetékes ellátó
szervek részére történõ átadására.

45. A leltározás során minden anyag és eszköz esetében
rögzíteni kell az egyedi azonosítókat (HETK szám) és a
gyári számokat, ilyen módon kerüljön bemutatásra minden
anyagi, technikai eszköz.

46. A leltározás során feltárt felesleg és hiány nyilván-
tartási rendezéséért az érintett és a megszûnõ szervezetek
anyagfelelõsei felelnek.

47. A leltározás következtében szükségessé váló kárel-
járásokat olyan számvetéssel kell rendezni, hogy azok a
személyi mozgásokat megelõzõen megvalósuljanak. A
káreljárások lefolytatásáért az állományilletékes vezetõ,
illetve parancsnok a felelõs.

48. A feleslegessé váló anyagokat az illetékes ellátó
szervek részére kell le-, illetve átadni.

49. Az egyes (szak)anyagok elszámolását, a végrehaj-
tásban érintett szervezetektõl távozók anyagi elszámolta-
tását a vonatkozó minisztériumi vezetõi intézkedésekben
foglaltaknak megfelelõen kell végrehajtani.

50. A végrehajtásban érintett szervezeteknél a megbí-
zott anyagfelelõsök személyügyi mozgatását úgy tervez-
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zék, hogy arra az anyagi-technikai eszközök leltározását,
leadását, illetve a szükséges jegyzõkönyvek elkészítését,
valamint az elszámolásokat követõen kerüljön sor.

51. Az átalakuló, illetve újonnan megalakuló szervezeti
korszerûsítésben érintett HM szervezet vezetõje, illetve
katonai szervezet parancsnoka a szervezet (szükséges
esetben annak részei) vonatkozásában anyagfelelõst jelöl
ki. A kijelölt anyagfelelõs, az ellátó szervektõl anya-
gi-technikai eszközök átvételére csak abban az esetben jo-
gosult, ha aláírás mintáját az illetékes ellátó szerveknek
elõzetesen leadta.

52. A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi, illet-
ve katonai szervezetek parancsnokai az érvényben lévõ
normák szerint az ellátásért felelõs szervek, szervezetek
vezetõivel együttmûködve pontosítsák a vezetésük alatt
álló szervezet anyagi-technikai szükségleteit.

53. A végrehajtásban érintett szervezetek, a számítás-
technikai anyagaikat és eszközeiket az újonnan megalaku-
ló, átalakuló HM szervezetek és MH katonai szervezetek
részére, igény esetén átadhatják. Ezen anyagmozgásokról
az érintett anyagfelelõsök pontos listát kötelesek készíteni
és azt az illetékes ellátó szervezet részére megküldeni. A
logisztikai szakanyagok és technikai eszközök mozgásbi-
zonylat nélküli átcsoportosítása nem engedélyezett.

54. A nyilvántartások rendezését a szervezési idõszak
végéig végre kell hajtani.

Egészségügyi feladatok

55. A szervezeti korszerûsítésben érintett szervezetek
egészségügyi biztosítását az érintett szervezetek vezetõi
úgy tervezzék, hogy az a személyi állomány számára fo-
lyamatosan biztosított legyen.

56. A szervezeti korszerûsítés során átalakuló, megszû-
nõ HM szervezetek vezetõi, illetve katonai szervezetek pa-
rancsnokai intézkedjenek az egészségügyi szakanyagok és
technikai eszközök év végi leltározásának kiértékelését
követõen a jegyzõkönyvek MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) részé-
re 2011. április 15-ig történõ megküldésére. A jegyzõ-
könyvekhez csatolják a tárgyi eszköz lapokat és az utal-
ványtervezeteket.

57. Az egészségügyi szakanyagok és technikai eszkö-
zök mozgásbizonylat nélküli átcsoportosítása nem enge-
délyezett.

58. A leltározás során feltárt hiányok és feleslegek ren-
dezéséért az érintett szervezet anyagfelelõse, az esetlege-
sen szükségessé váló káreljárások lefolytatásáért az érin-
tett szervezet vezetõje, illetve parancsnoka a felelõs.

59. A feleslegessé váló egészségügyi szakanyagokat és
technikai eszközöket az MH HEK részére kell leadni.

60. A szervezeti változásban érintett szervezetek föld-
rajzi elhelyezkedésük figyelembe vételével tegyenek ja-
vaslatot az egészségügyi utaltsági rendbe történõ felvéte-
lükre, illetve a meglévõ utaltságuk módosítására a HVK
egészségügyi csoportfõnök részére.

61. Az egészségügyi utaltsági rend alapján az érintett
szervezetek adjanak le névjegyzéket a meglévõ személyi
állományukról az egészségügyi biztosítást végzõ orvosi
rendelõ, rendelõ vezetõ fõorvosa (szakorvosa) részére. A
névjegyzéken jelöljék a szervezeti korszerûsítés során az
MH állományából kiváló személyeket, illetve egy másik
egészségügyi biztosítást végzõ rendelõhöz utalt szervezet-
hez áthelyezésre kerülõ állományt.

62. Az egészségügyi dokumentációnak a személyi moz-
gással összefüggésben szükségessé váló átadás-átvételét
az egészségügyi szakállomány az orvosi titoktartásra és a
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok fi-
gyelembe vételével, az ügyviteli szabályok alapján hajtsa
végre.

Elhelyezési feladatok

63. A végrehajtásban érintett szervezetek 2010. decem-
ber 31-ig készítsék el és jóváhagyásra terjesszék fel az ille-
tékes ellátó szervezet vezetõjének az újonnan megalakítás-
ra tervezett szervezetek elhelyezésére, valamint az átala-
kuló, megszûnõ HM szervezetek, illetve katonai szerveze-
tek elhelyezési anyagainak átcsoportosítására vonatkozó
javaslatot, továbbá az ahhoz kapcsolódó gépjármû biztosí-
tási tervet.

Híradó, informatikai
és információvédelmi feladatok

64. Az ügyviteli anyagok rendezését a szervezési válto-
zásokban érintett szervezetek ügyviteli szakfeladatairól
szóló 4/2004. (HK 10.) HM információ- és dokumentum-
védelmi fõosztályvezetõi szakintézkedésben foglaltak
szerint kell végrehajtani.

65. Az újonnan megalakuló szervezetek felállított ügy-
viteli szervei a mûködéshez szükséges iratokat vegyék át a
feladatrendszert korábban ellátó szervezet ügyviteli szer-
vétõl.

66. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója
– együttmûködve az információvédelemért felelõs HM
szervvel – szervezze meg és gondoskodjon a szervezeti
korszerûsítésben érintett (más szervezeti formában tovább
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mûködõ) szervezetek levéltári és irattári értékû anyagai-
nak levételérõl és megõrzésérõl.

67. A megszûnõ HM szervezet ügyviteli szervei a mû-
ködéshez szükséges iratokat adják át a feladatrendszert jö-
võben ellátó szervezetek ügyviteli szerveinek.

68. A HM szervezetekhez áthelyezésre kerülõ személyi
állomány vigye magával belépési engedélyét az új HM
szervezethez.

69. A fényképes jelszámos belépési engedélyek nyil-
vántartását pontosítani kell. Az átadásra, illetve a leadásra
kerülõ belépési engedélyekrõl a végrehajtásban érintett
szervezetek készítsenek jegyzéket, melyet küldjenek meg
a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfõnökség részére.

70. Az érintett szervezet biztonsági vezetõje szervezze
meg a biztonsági tárolók új helyszínekre történõ áttelepíté-
sét, melynek során a tárolók kódjait alaphelyzetbe kell ál-
lítni, a használatban lévõ, a tartalék és a kódállító kulcso-
kat a tárolókkal együtt kell szállítani.

71. A minõsített adat tárolására, illetve elektronikus fel-
dolgozására kijelölt helyszínek akkreditációját kell kezde-
ményezni, a titokvédelmi szabályzatot, biztonsági sza-
bályzatokat, intézkedési tervet az új körülményeknek
megfelelõen át kell dolgozni.

72. A híradó és informatikai szolgáltatásokat a szerve-
zési idõszak teljes ideje alatt biztosítani kell. A szolgáltatá-
sok átcsoportosítására, csökkentésére vagy megszünteté-
sére csak a szervezési feladat végrehajtásának ütemében
kerülhet sor.

73. A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi a szer-
vezetükre vonatkozó szervezeti és személyi változásokat
küldjék meg a HVK Híradó, Informatikai és Információ-
védelmi Csoportfõnökség részére a híradó-informatikai
szolgáltatások biztosításának (átszervezésének) érdeké-
ben. Az adatok tartalmazzák a változásban érintett szemé-
lyek nevét, rendfokozatát, beosztását, valamint a számukra
biztosítandó, módosítandó vagy törlésre kerülõ híradó-in-
formatikai szolgáltatásokat. Külön figyelmet kell fordítani
azon személyek adatainak megadására, akiknek munka-
(szolgálati) viszonya megszûnik, valamint a NIAR, EU
KT és VKH hálózatok felhasználói jegyzékében bekövet-
kezõ változásokra.

74. A minõsített elektronikus adatkezelõ rendszereket
üzemeltetõ szervek, szervezetek rendszerbiztonsági fel-
ügyelõi a felhasználói változásokat a rendszerek központi
rendszerbiztonsági szervezete felé a biztonsági dokumen-
tumokban meghatározott rend szerint kezdeményezzék.

75. A szervezeti korszerûsítésben érintett HM szerveze-
tek vezetõi, MH katonai szervezetek parancsnokai felelõ-
sek a híradó és informatikai eszközök mozgatásának meg-
szervezéséért, azok esetleges átadásáért, az adatmentések
végrehajtásáért, az információvédelmi rendszabályok be-
tartásáért.

76. Azon személyek, akiknek szolgálati, illetve munka-
viszonya megszûnik, a használatukban lévõ szolgálati rá-
diótelefont, SIM-kártyát, telefonkészüléket, faxberende-
zést, EDR-készüléket, számítástechnikai eszközöket adják
le az õket ellátó szervezet részére. Az adathordozóval,
vagy adattárolási funkcióra alkalmas memóriával rendel-
kezõ eszközök esetében a felhasználói adatok, valamint a
további használatot akadályozó személyes beállítások,
szolgáltatások megfelelõ eljárással történõ törlését – a
szükséges adatok mentését követõen – az eszközök leadá-
sa elõtt el kell végezni. A speciális szolgáltatást (például
bérelt áramkör, egyedi internet-hozzáférés) vagy eszközt
(például egyedi router, switch) igénybe vevõ szervezet ve-
zetõjének nyilatkoznia kell az ellátásért felelõs szervezet
felé annak további szükségességérõl, leadásáról.

77. A végrehajtásban érintett szervezetek objektumai-
nak ellátását biztosító szervezetek gondoskodjanak az át-
vett híradó és informatikai eszközök bevételezésérõl,
szakszerû tárolásáról, továbbá a mentésekhez szükséges
adathordozók biztosításáról.

78. A minõsített adatot tartalmazó eszközt, adathordo-
zót az MH Titokvédelmi Szabályzatában (Ált/3.), illetve
az MH Egységes Iratkezelési Szabályzatában (Ált/40.)
meghatározott módon a felhasználó adja át a szervezetileg
illetékes ügyviteli szervezetnek.

79. Eredeti jogállásukban maradó – beosztási norma
alapján rádiótelefon használatra külön engedély nélkül jo-
gosult – személyek rádiótelefonnal történõ ellátását a szol-
gálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló
64/2007. (HK. 12.) HM utasításban meghatározottak sze-
rint, a korábbi hívószám megtartásával az ellátó szerveze-
tek biztosítsák.

80. Egyedi engedély alapján ellátott, rádiótelefont hasz-
náló személyek beosztásuk (munkakörük) megszûnésével
a rádiótelefon használatára a továbbiakban nem jogosul-
tak. Más beosztásba történõ kinevezésük esetén részükre
új engedélyezési eljárás kezdeményezése szükséges a
szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól
szóló 64/2007. (HK. 12.) HM utasítás alapján.

81. Az ellátási rend változása esetén az érintett állo-
mány adja le híradó és informatikai eszközeit az illetékes
objektum ellátó szervezet részére.
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82. Az EDR eszközök leadása, kiutalása, átcsoportosí-
tása és használata a vonatkozó HM utasítás szerint törté-
nik.

83. Az ellátásért felelõs szervezet – a HM Híradó, Infor-
matikai és Információvédelmi Csoportfõnökség feladat-
szabása, valamint az új szervezeti és ellátási rendnek meg-
felelõ igények alapján – csoportosítsa át a híradó és infor-
matikai eszközöket, vonja be a feleslegessé váló eszközö-
ket.

84. Az újonnan létrehozásra kerülõ szervezetek híradó
és informatikai eszközigényeit elsõsorban a leadott, mûkö-
dõképes eszközökbõl kell biztosítani.

85. A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi, MH
katonai szervezetek parancsnokai, ahol a szerv megneve-
zésében, illetve a vezetõ személyében változás követke-
zett be, értesítsék – amennyiben önálló postafiókszámmal
rendelkeznek – az érintett postafiók-bérleményt biztosító
postai szerv vezetõjét.

86. A leadásra kerülõ számítástechnikai eszközökrõl az
adatok szakszerû törlésének ellenõrzését – ha szükséges,
végleges törlését – az illetékes híradó és informatikai üze-
meltetõ szervezet, HM KGIR eszközök esetében a HM
KPÜ hatáskörébe utalt informatikai üzemeltetõ szervezet
hajtsa végre.

87. A leadásra kerülõ számítástechnikai eszközök ismé-
telt felhasználását az alábbi prioritással kell tervezni:

a) a szervezeti korszerûsítés során megalakításra kerülõ
HM szervezetek;

b) MH katonai szervezetek, egyéb HM szervek és szer-
vezetek a leadott igény szerint.

88. A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõje fele-
lõs a megszûnõ felhasználói nevek (MH intranet, MH in-
ternet) és elektronikus postafiók felhasználói nevek
(@mil.hu, @hm.gov.hu) megadásáért az informatikai üze-
meltetést ellátó szervezetek felé a postafiókok megszünte-
tése céljából.

89. A HM szervezetek egyik objektumból a másik ob-
jektumba történõ átköltözése esetén a jelenlegi HM hívó-
számhordozásra nincs lehetõség, ennek kapcsán a közpon-
tok leterheltsége miatt csak a kiemelt hívószámok átirányí-
tására van lehetõség 30 napig.

90. A végrehajtásban érintett szervezetek híradó megbí-
zottjai felelõsek saját szervezeteik vonatkozásában a Ma-
gyar Honvédség tudakozói telefonkönyv pontosításáért, –
együttmûködve az illetékes híradó és informatikai köz-
ponttal – amely érinti az újonnan létrehozott hívószámokat
és a törlésre kerülõ felhasználókat is.

Államháztartási belsõ ellenõrzési feladatok

91. Az újonnan megalakuló, illetve átalakuló, vagy fel-
adatrend és névváltozásban érintett szervezetek vezetõi az
államháztartási belsõ ellenõrzés tekintetében jelentkezõ
kötelezettségeik teljesítése során az államháztartásról szó-
ló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §-ában foglaltakra
figyelemmel a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. és 4/A. §-aiban
foglaltak szerinti személyi feltételek megteremtése mel-
lett, a 18–22. §-aiban foglalt stratégiai és éves belsõ ellen-
õrzési tervek, illetve a 31. §-ában foglalt éves ellenõrzési
jelentések tekintetében – amelyekkel kapcsolatos részletes
szabályokat a HM fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes
belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházásáról szóló
23/2004. (IX. 3.) HM rendelet, valamint a HM fejezet ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzési rendjének szabályairól, a
HM fejezet egységes államháztartási belsõ ellenõrzési ké-
zikönyvének kiadásáról szóló 81/2007. (HK 15.) HM uta-
sítás elõírásai, valamint a mellékletét képezõ HM fejezet
egységes államháztartási belsõ ellenõrzési kézikönyve
módszertani útmutatói határozzák meg – a következõk
szerint kell eljárni:

a) a 2010. december 31-én megszüntetésre kerülõ szer-
vezet a 2011–2015. évet érintõ stratégiai és a 2011. évet
érintõ államháztartási belsõ ellenõrzési tervet nem készít, a
2010. évi államháztartási belsõ ellenõrzések teljesítésérõl
szóló éves jelentést a megszüntetés idõpontjára készíti el
és az elõírt rendben felterjeszti;

b) a 2011. január 1-jén újonnan megalakításra kerülõ
szervezetek a 2011–2015. évet érintõ stratégiai és a 2011.
évet érintõ államháztartási belsõ ellenõrzési tervet az ala-
pító határozatukban foglalt a szervezeti és mûködési sza-
bályzat felterjesztésére vonatkozó határidõt követõ 60 na-
pon belül terjesztik fel a HM Központi Ellenõrzési és Ha-
tósági Hivatal vezetõje részére;

c) a végrehajtásban érintett szervezeteknek a 2011. évi
államháztartási belsõ ellenõrzési tervek kidolgozása, vala-
mint felülvizsgálatot követõ módosítása során kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a mûködési folyamatok szervezeti
változásokból eredõ kockázataira;

d) a feladatvégzés részletes szakmai követelményeit a
HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal által kiadott
(HM-II/110-2/2010/kehh) útmutató tartalmazza.

92. Ez az intézkedés 2010. december 1-jén lép hatályba,
és 2011. december 31-én hatályát veszti.

93. A 2011. január 1-jén hatályba lépõ munkaköri jegy-
zékekben és állománytáblákban rendszeresített HM szer-
vezetek vezetõi, MH katonai szervezetek parancsnokai ré-
szére a szakmai feladatokat és a folyamatban lévõ ügyeket
a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatában meghatá-
rozottak szerint kell átadni, azzal az eltéréssel, hogy az át-
adás-átvételrõl készített jegyzõkönyveket az érintett szer-
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vezetet irányító minisztériumi vezetõ, illetve a Honvéd
Vezérkar fõnöke hagyja jóvá.

94. Ha a HM szervezet átadás-átvétele több jóváhagyó
feladatkörét is érinti, együttesen jogosultak a jegyzõkönyv
jóváhagyására.

Fodor Lajos s. k., Dr. Benkõ Tibor

altábornagy s. k.,
HM közigazgatási államtitár Honvéd Vezérkar fõnöke

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

86/2010. (HK 18.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2010. december havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

87/2010. (HK 18.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium
és a költségvetési felügyelete alá tartozó szervezetek

kormánytisztviselõi 2010. évi ruházati
költségtérítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése alapján, a
Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete
alá tartozó szervezetek kormánytisztviselõinek 2010. évi
ruházati költségtérítésére a következõk szerint intézke-
dem.

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a HM Védelmi Hivatalra, a HM Központi Ellenõrzési és
Hatósági Hivatalra, a HM Nemzetközi Együttmûködési és
Fegyverzet-ellenõrzési Hivatalra, a HM Társadalmi Kap-
csolatok és Hadisírgondozó Hivatalra, valamint az e szer-
vezeteknél foglalkoztatott kormánytisztviselõkre, kor-
mányzati ügykezelõkre, valamint a prémiumévek prog-
ramról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló közszolgálati
jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: kormány-
tisztviselõk) terjed ki.

2. A 2010. november 1-jén jogviszonyban álló kor-
mánytisztviselõk 15 000 Ft egyszeri ruházati költségtérí-
tésre jogosultak.

3. A részmunkaidõben foglalkoztatott kormánytisztvi-
selõk munkaidejükkel arányosan jogosultak a ruházati
költségtérítésre.

4. A prémiumévek programról és a különleges foglal-
koztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény ha-
tálya alá tartozó kormánytisztviselõk 4500 Ft összegû ru-
házati költségtérítésre jogosultak.

5. A ruházati költségtérítésre nem jogosultak azok,
akiknek a jogviszonya 2010. november 1-jén nem állt
fenn, valamint akik ebben az idõpontban

a) felmentési idejüket töltötték és mentesítve voltak a
munkavégzés alól,

b) gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási
segélyben részesültek kivéve, ha a gyermekgondozási se-
gély folyósítása mellett honvédelmi szervezetnél munkát
végeznek, valamint

c) bármilyen jogcímen igénybe vett 30 napot meghaladó
illetmény nélküli szabadságon voltak.

6. Nem jogosultak a ruházati költségtérítésre azok sem,
akiknek jogviszonya a ruházati költségtérítés kifizetésekor
nem áll fenn.

7. A ruházati költségtérítés a kulturált munkahelyi meg-
jelenéshez szükséges felsõruházati cikkek és lábbeli vásár-
lására szolgál, melyet számlával kell igazolni.

8. A ruházati költségtérítést – a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség által elõállított és az 1. pontban sze-
replõ szervezetek személyügyi és pénzügyi ellátásáért fe-
lelõs szervezeti elemek által ellenõrzött jegyzék alapján –
2010. december 7-ig kell kifizetni és azzal a kormánytiszt-
viselõnek 2011. január 10-ig a honvédelmi szervezet nevé-
re szóló számlával kell elszámolni úgy, hogy a számlán
legkésõbb 2010. december 31-ei dátum szerepelhet.

9. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2011. március 31-én a hatályát veszti. A hatálybalépéssel
egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési
felügyelete alá tartozó szervezetek köztisztviselõinek
2009. évi ruházati költségtérítése kifizetésének rendjérõl
szóló 21/2009. (HK 6.) HM kabinetfõnöki intézkedés ha-
tályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. december 2.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
371/2010. (HK 18.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj

létrehozásával kapcsolatos részletes feladatok
végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
383/2010. (HK 18.) HVKF

p a r a n c s a
a szervezet elemzés-értékelés

2011. évi feladatainak végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
385/2010. (HK 18.) HVKF

p a r a n c s a
a Honvéd Vezérkart érintõ átalakítási feladatok

2. ütemének és a Magyar Honvédség
katonai szervezetei korszerûsítése feladatainak

végrehajtásáról, valamint
a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkart érintõ

átalakítási feladatok 1. ütemének végrehajtásáról
szóló 329/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
386/2010. (HK 18.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek

2010. évi karácsonyi és az újévi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
367/2010. (HK 18.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ
Erõk (ISAF) mûveleteiben részt vevõ állomány soron
következõ váltásának kijelölésérõl és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban Hvt.) 101. § (3) g)

pontja és (4) bekezdése alapján – figyelemmel az afganisz-
táni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF)
mûveleteiben történõ további magyar katonai szerepválla-
lásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatra, vala-
mint a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló
és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar Hon-
védséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM
utasításra az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közre-
mûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben részt vevõ állomány
soron következõ váltásának kijelölésérõl és felkészítésérõl
az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe
tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) azon katonai szervezeteire, amelyek az afganisztáni
ISAF mûveleteiben résztvevõ állomány soron következõ
váltásának kijelölésében és felkészítésében érintettek.

2. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Az af-
ganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk
(ISAF) mûveleteiben részt vevõ állomány soron követke-
zõ váltása.

3. Az afganisztáni ISAF mûveleteiben részt vevõ állo-
mány soron következõ váltása közvetlenül az MH ÖHP
parancsnokának van alárendelve. Az afganisztáni ISAF
mûveleteiben részt vevõ állomány soron következõ váltá-
sa 2011 márciusától 6 hónapos idõtartamra az ISAF Regi-
onal Command – North (a továbbiakban: RC – N) parancs-
nokának mûveleti irányítása alá tartozó katonai szervezet.

4. Az afganisztáni ISAF mûveleteiben részt vevõ állo-
mány soron következõ váltása feladatait tervezetten 2011.
év márciusától 6 hónapos idõtartamban hajtja végre.

5. Az afganisztáni ISAF mûveleteiben részt vevõ állo-
mány soron következõ váltásának erõforrás-, költségszük-
ségleti és kiadási igénytervek összeállítását a honvédelmi
tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ szintû tervezési sza-
bályainak alkalmazásáról szóló 98/2009. (XII. 11.) HM
utasítás és a honvédelmi tárca 2011–2014. évekre vonat-
kozó rövid távú tervének kidolgozásáról szóló 64/2010.
(V. 21.) HM utasításban foglaltak szerint tervezzék.

6. Az afganisztáni ISAF mûveleteiben részt vevõ állo-
mány soron következõ váltásának mûveletekre – különös
tekintettel az objektum és erõk megóvása (Force Protecti-
on) feladatokra – való felkészítését 2010. november 5. és
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2011. február 15. között hajtják végre az MH ÖHP terve
alapján.

7. A felkészítés megkezdése elõtt az MH ÖHP tegyen
javaslatot az egyes missziók szükséges szervezeti változ-
tatására, figyelembe véve az ISAF szerepvállalás átalakí-
tására vonatkozó elgondolásokat.

8. A misszióban résztvevõ külföldi állomány felkészíté-
sét és mentorálását az MH ÖHP terve alapján hajtják vég-
re.

9. A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség az MH
ÖHP-vel együttmûködve tervezi, koordinálja és biztosítja
a részvételt a hazai kiképzési rendezvényeken.

10. Az állomány felszerelésének biztosítását a Magyar
Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámoga-
tó mûveletekkel kapcsolatos, a Magyar Honvédséget érin-
tõ feladatok logisztikai támogatás végrehajtásának részle-
tes szabályairól szóló 132/2008. (HK 9.) HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség vezérigazgatói és MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság parancsnoki együttes intézkedés-
ben meghatározottak szerint hajtják végre.

11. Az MH ÖHP a hadfelszerelést alapvetõen saját
készleteinek felhasználásával tervezi és szervezi. A meg-
lévõ készletbõl nem biztosítható hadfelszerelésre illetve
szolgáltatásokra vonatkozó igényét megküldi a HM FLÜ
és a MH HEK részére.

12. Az MH ÖHP felterjesztett igényei alapján a HM
FLÜ intézkedik a nemzetközi közúti szállítások végrehaj-
tásához szükséges diplomáciai engedélyek kiadására, a
vám- és határnyitások kezdeményezésére és a kiszállítan-
dó katonai szakanyagok vámügyintézésére, valamint a
NATO menetparancsok biztosítására. Az MH ÖHP intéz-
kedik a személyi állomány szolgálati útlevéllel történõ el-
látására. Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó
Központ (a továbbiakban MH KIAK) – az MH ÖHP felter-
jesztett igényei alapján – biztosítja mindazon személyi do-
kumentumokat (személyi igazoló jegy, szolgálati igazol-
vány, hadifogoly-igazolvány stb.), amelyekkel a kihelye-
zetteknek rendelkezniük kell.

13. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az afganisztáni ISAF mûveleteiben részt vevõ ál-
lomány soron következõ váltásának alkalmassági vizsgá-
latát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi fel-
készítését, egészségügyi eszközökkel és szakanyagokkal
történõ ellátását. Az MH HEK az alkalmasság megállapí-
tását követõen – a kiutazáshoz szükséges okmányok kiállí-
tása céljából – haladéktalanul megküldi az állomány vér-
csoport szerológiai leleteit az MH KIAK részére.

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

15. Az MH ÖHP a hadmûveleti követelmények figye-
lembe vételével tervezi, irányítja, koordinálja és ellenõrzi
a közlekedési támogatási feladatokat, a kontingensek al-
kalmazási területre/területrõl történõ szállításához szüksé-
ges szállítóeszközök biztosítását. Hazai kapacitáshiány, il-
letve a szerzõdésekkel le nem fedett szállító kapacitás
igény esetén adatokat biztosít a HM FLÜ részére, aki meg-
vizsgálja más nemzetek (katonai) stratégiai szállító kapa-
citása igénybevételének lehetõségét, és szükség esetén
kezdeményezi a két és többoldalú szerzõdések megköté-
sét, a közbeszerzési eljárás megindítását.

16. Az MH ÖHP parancsnoka 2011. február 20-ig jelent
a készenlét elérésérõl.

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

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. november 12.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
376/2010. (HK 18.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Honvéd Vezérkar felsõszintû vezetõi

és munkaértekezletei rendjérõl, valamint az azokkal
összefüggõ egyes feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HVK Vezérkar fõnök helyettesének
92/2010. (HK 18.) HVKFH

i n t é z k e d é s e
egységes NATO-elõírások alkalmazásba vételének

elrendelésérõl

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

I. STANAG 3827 AMD (EDITION 5) – MINIMUM
REQUIREMENTS FOR PHYSIOLOGICAL TRAI-
NING OF AIRCREW IN HIGH „G“ ENVIRONMENT

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Egészségügyi fõnökség
Alkalmazásba vétel idõpontja: 2011. február 1.
Végrehajtás módja: Az egységesítési egyezmény kiadá-

sa teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven.

II. STANAG 6023 NTG (EDITION 2) – EDUCATION
AND TRAINING FOR PEACE SUPPORT OPERATI-
ONS – ATrainP-1(A)

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Szárazföldi hadmûveleti és kiképzési fõnökség
Alkalmazásba vétel idõpontja: 2011. február 1.
Végrehajtás módja: Az egységesítési egyezmény kiadá-

sa teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven.

III. STANAG 7190 AT (EDITION 2) – PROCEDURE
FOR CROSS-PARACHUTING AUTHORIZATION

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

gierõ hadmûveleti és kiképzési fõnökség
Alkalmazásba vétel idõpontja: 2011. február 1.
Végrehajtás módja: Az egységesítési egyezmény kiadá-

sa teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven.

A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumokat. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosí-

tásokat is, a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ
korábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

Egyidejûleg, a HKF/121-5/2009/htf. Nyilvántartási szá-
mon kiadott, A NATO MÛVELETI JELLEGÛ STA-
NAG-ek TÉMAFELELÕS- ÉS TÉMAKEZELÕ JEGY-
ZÉKE-t módosítom, a STANAG 2021 JAS számú egysé-
gesítési egyezmény témafelelõsének a HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökséget (HM FLÜ), témakezelõjének a
HM FLÜ Anyagi-technikai és közlekedési igazgatóság,
Túlélõképesség rendszerek osztályt, a STANAG 2515
CBRN számú egységesítési egyezmény témafelelõsének a
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokságot
(MH ÖHP), témakezelõjének az MH ÖHP Szárazföldi
hadmûveleti és kiképzési fõnökséget, a STANAG 2519
IERH számú egységesítési egyezmény témafelelõsének az
MH ÖHP-t, témakezelõjének az MH ÖHP Híradó és in-
formatikai fõnökséget, a STANAG 2611 LO számú egysé-
gesítési egyezmény témafelelõsének a HVK Hadmûveleti
Csoportfõnökséget (HVK HDMCSF-ség), témakezelõjé-
nek a HVK HDMCSF-ség Hadmûveleti osztályt, a STA-
NAG 6023 NTG számú egységesítési egyezmény témafe-
lelõsének az MH ÖHP-t, témakezelõjének az MH ÖHP
Szárazföldi hadmûveleti és kiképzési fõnökséget, a
STANAG 7190 AT számú egységesítési egyezmény
témafelelõsének az MH ÖHP-t, témakezelõjének az MH
ÖHP Légierõ hadmûveleti és kiképzési fõnökséget,
jelölöm ki.

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

A HVK személyzeti csoportfõnökének
114/2010. (HK 18.) HVK SZCSF

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

állományába jelentkezõk és tartozók ideiglenes
személyügyi eljárás rendjének részletes

szabályozásáról*

A HVK személyzeti csoportfõnökének
124/2010. (HK 18.) HVK SZCSF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség õrzés-védelmi feladatokat ellátó

önkéntes védelmi tartalékos állományba tartozók
nyilvántartása és a felkészítés érdekében, illetve

a békeidõszakban végrehajtandó, elõre megtervezett
tényleges szolgálatra történõ behívása, valamint

kihirdetett veszélyhelyzetben történõ bevonultatása
rendjének részletes szabályozásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar
egészségügyi csoportfõnökének
3/2010. (HK 18.) HVK EÜCSF

i n t é z k e d é s e
a fogászati betegellátás

és anyagfelhasználás jelentési rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
(továbbiakban: MH) belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. § (2) bekezdésére – a fogászati betegellátás és
anyagfelhasználás jelentési rendjérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH által fenntartott és fi-
nanszírozott, valamint a MH által fenntartott és az Orszá-
gos Egészségbiztosító Pénztár által finanszírozott vala-

mennyi fogászati ellátást végzõ rendelõ egészségügyi
szakállományára kiterjed.

2. A fogászati rendelõk szakállománya készítsen össze-
sített éves betegforgalmi és anyagfelhasználási jelentést az
újabb típusú (zöld borítású, fektetett, A4-es méretû) fogá-
szati ambuláns napló felhasználásával, melyet 2011.
január 3-tól kötelezõ vezetni.

3. A jelentéseiket jelen intézkedés mellékleteként ki-
adott táblázatok alapján készítsék el és telefaxon (fax: 022
73 093), egyben elektronikus formában (e-mail: med-
gyogy@hm.gov.hu) a HVK EÜCSF részére minden év ja-
nuár 31-ig terjesszék fel. Az intézkedés mellékletében
szereplõ táblázatok alapján elkészített elsõ jelentés
határideje 2012. január 31.

4. A jelentések felterjesztésének rendje:
a) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (továbbiak-

ban: MH ÖHP) alárendeltségébe tartozó hazai és külszol-
gálatot ellátó alakulatai az MH ÖHP egészségügyi
fõnökének;

b) az MH Támogató Dandár (továbbiakban: MH TDD)
ellátási körébe tartozó objektumok fogászatai az MH TDD
vezetõ orvosának küldjék meg jelentésüket.

c) Az MH ÖHP egészségügyi fõnöke és az MH TDD ve-
zetõ orvosa az alárendeltjeik éves betegforgalmi és anyag-
felhasználási adatait összesítve is – külön a hazait, külön a
külföldit – terjesszék fel.

d) A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az MH Központi
Kiképzõ Bázis, az MH HEK budapesti, kecskeméti és hé-
vízi fogászatai jelentéseiket a HVK EÜCSF részére
küldjék meg.

5. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.* A fo-
gászati betegellátás és anyagfelhasználás jelentési rendjé-
rõl szóló 449/2008. (HK 11.) számú MH HEK PK intézke-
dés 2011. február 1-jén hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. november 29.
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1. számú melléklet a 3/2010. (HK 18.) HVK EÜCSF intézkedéshez

MINTATÁR

Honvédelmi szerv megnevezése

Betegforgalmi adatok (20… január 01.–20… december 31.)

Megnevezés

Fogászati rendelésen megjelent (fõ)

Ht.,Szerz.
Ti., tts.

Szerz.
leg.

Tanint.
hallg. Ktv., Ka. Nyugáll. Egyéb Össz.

B
N

O

K00: A fogfejlõdés és áttörés rendellenességei

K01: Retineált és impactált fogak

K02: Fogszuvasodás

K03: A fog kemény szöveteinek egyéb betegségei

K04: A pulpa és a periapicalis szövetek betegségei

K05: Gingivitis és a periodontium betegségei

K06: A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb betegségei

K07: Dentofacialis rendellenességek

K08: A fogak és a támasztószöveteik egyéb rendellenességei

K09: Szájkörüli cysták

K10: Az állcsontok egyéb betegségei

K11: A nyálmirigyek betegségei

K12: Stomatitis és rokon elváltozások

Összesen

O
E

N
O

FA 002: Fogorvosi vizsgálat, kontroll

TA 012: Konzílium, szakvélemény készítése

FA 014: Szakrendelésre utalás

TA 169: Egyéni megelõzõ tanácsadás

TA 184: Fogászati várandósgonozás

TA 185: Fogorvosi szûrõvizsgálat (18 éves korig, ill. 18. év feletti
középfokú, nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõknél)

TA 186: Fogorvosi szûrõvizsgálat, felnõttnek

TA 006: Intraorális rtg. felvétel (db)

FA 018: Gyógyszerrendelés

TA 021: Intraorális érzéstelenítés

FA 098: Gyökérkezelés

TA 100: Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

TA 101: Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA 102: Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

TA 103: Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA 104: Polírozás, finírozás tömésenként

TE 105: Inlay, onlay készítése

TA 107: Gyökértömés készítése

TA 116: Gyökértömés eltávolítása

TA 109: Fogkorona felépítése gyári csappal

TA 110: Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása
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Megnevezés

Fogászati rendelésen megjelent (fõ)

Ht.,Szerz.
Ti., tts.

Szerz.
leg.

Tanint.
hallg. Ktv., Ka. Nyugáll. Egyéb Össz.

OEN
O

FA 112: Ideiglenes tömés készítése

FA 116: Érzékeny fogfelszín kezelése

TA 114: Tasak gyógyszeres kezelése

TA 111: Fogkõ eltávolítása, supra- és subgingivalisan

TB 114: Gingivectomia

TB 115: Tasak kezelése zárt kürettázással

TB 126: Fogak becsiszolása

TA 020: Lézerkezelés (soft)

TA 130: Fogeltávolítás

TA 138: Incisio, circumcisio

FA 156: Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel

FA 157: Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel

FA 158: Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

TA 171: Egyszerû elõkészítést igénylõ korona („szóló”) behelyezése

TA 172: Vállas elõkészítést igénylõ korona ( „szóló”) behelyezése

TA 161: Gyökércsapos fogmû behelyezése

TA 163: Hídtest behelyezése

TA 164: Korona, híd eltávolítása

TA 165: Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

TA 166: Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

TA 167: Korona és/vagy híd visszaragasztása

TA 168: Harapásemelõ behejezése

FA 172: Fogsorpróba

TA 173: Fogpótlás korrekció

TA 178: Lemezes fogpótlás javítása

FA 181: Csonk preparáció

FA 182: Vázpróba

FA 191: Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

TA 190: Barázdazárás

Egyéb

Összesen

Dátum Aláírás
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Honvédelmi szerv megnevezése

Fogászati rendelõk anyagfelhasználása

20… január 01.–20… december 31.

Anyag megnevezése ME
Mennyiség

Nyitó Felhasznált Maradvány

fecskendõ darab

érzéstelenítõ ampulla

üvegionomer anyagok gramm

composit anyagok gramm

ragasztó anyag gramm

gyökértömõ anyag gramm

alábélelõ gramm

lenyomatanyag gramm

ínyecset darab

csapos felépítmény (gyári) darab

Dátum

Aláírás

Kitöltési útmutató:

üvegionomer anyagok: 1 adag = 2 gramm

composit anyagok: 1 adag = 4 gramm

ragasztóanyag: 1 adag = 4 gramm

gyökértömõ anyag: 1 adag = 2 gramm

alábélelõ: 1 adag = 4 gramm

lenyomatanyag: Alginát 1 adag = 11 gramm

lenyomatanyag: Gipsz 1 adag = 15 gramm
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Magyar Honvédség
HM-I objektum parancsnokának
14/2010.(HK 18.) HM-I OBJ PK

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

parkolási rendjérõl

A honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével,
mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási tevékeny-
séggel kapcsolatos feladatokról szóló 6/2010. (I. 15.) HM
utasítás 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján – figyelemmel a
7. § (1) bekezdés rendelkezéseire – a Honvédelmi Minisz-
térium I. objektumának parkolási rendjérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium I objektum (a továbbiakban: HM-I.) parkolóit
igénybe vevõ személyekre és szervekre, valamint a parko-
lást irányító és ellenõrzõ szervezetekre.

I. Parkolási engedélyek

2. Az objektum parkolóit az objektumparancsnokhoz
benyújtott – parancsnoki (vezetõi) záradékkal ellátott –
kérelem alapján a vezetõ objektumkomendáns által kiadott
érvényes parkolási engedély birtokában lehet igénybe
venni. A parkolási engedélyek az alábbiak:

a) ÁLLANDÓ PARKOLÁSI ENGEDÉLY (a további-
akban: ÁLLANDÓ PE)

b) KORLÁTOZOTT PARKOLÁSI ENGEDÉLY (a to-
vábbiakban: KORLÁTOZOTT PE)

c) ESETI PARKOLÁSI ENGEDÉLY (a továbbiakban:
ESETI PE)

3. ÁLLANDÓ PE: a HM objektumokban egységesen
érvényes behajtási engedély, HM címerrel nyomott, sor-
számozott jogosultsági szintjelzéssel ellátott, rendszámot
és éves érvényesítést tartalmaz.

3.1. ÁLLANDÓ PE az Országgyûlés Hivatala, a Mi-
niszterelnökség, a HM szervek a miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetek (továbbiakban: HM
szervezetek) a miniszter közvetlen, illetve fenntartói irá-
nyítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek, a
parlamenti államtitkár által felügyelt szervezet és az MH
katonai szervezetek szolgálati gépjármûvei, az objektum
kiszolgálását, ellátását végzõ szervezetek szolgálati célú
gépjármûvei, valamint a HM-I. objektumban dolgozó

vezetõ beosztású személyek magángépjármûvei részére
adható ki.

3.2. ÁLLANDÓ PE birtokában az 1., 2., 3., 4., 5., 6. sz.
parkolózóna üzemidõben vehetõ igénybe.

4. KORLÁTOZOTT PE: szolgálati gépjármûvekre és a
HM-I. objektumban dolgozó személyek magángépjármû-
vei részére adható ki. HM címerrel nyomott, sorszámozott
jogosultsági szintjelzéssel ellátott, rendszámot és éves ér-
vényesítést tartalmaz. 4.1. KORLÁTOZOTT PE birtoká-
ban a 4., 5., 6.; 7. sz. parkolózóna üzemidõben vehetõ
igénybe.

5. ESETI PE: szolgálati- és magángépjármûvek parko-
lására jogosít. Sorszámozott, jogosultsági szintjelzéssel
van ellátva és rendszámot tartalmaz. Felhasználója egy al-
kalommal a kijelölt parkoló zónákat térítés nélkül (az
igénybevétel idõtartama: igénylés szerint, vagy max. 3 óra
lehet) veheti igénybe. Indokolt esetben ez az idõtartam
meghosszabbítható.

5.1 ESETI PE-re jogosult személyek és szervezetek
gépjármûvei:

a) miniszter, az államtitkárok, a kabinetfõnök, a helyet-
tes-államtitkárok, a honvéd vezérkar fõnöke, a honvéd ve-
zérkar fõnök helyettese, valamint a HM szervezetek veze-
tõihez érkezõ vendégek gépjármûvei;

b) MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) ál-
lományából az objektumban mûködõ Mûszaki Ellenõrzõ
Állomás szolgáltatásait igénybevevõk (menetlevél
alapján);

c) MH TD pénzkísérést végrehajtó gépjármûvei (menet-
levél alapján);

d) a napi szolgáltatást (anyagszállítást, szervizelést,
élelmezésihulladék-szállítást stb.) végzõk

5.2. A vendégek gépjármûvei 3 db elkülönített parkoló-
helyet vehetnek igénybe az 1. sz. zónában. Amennyiben
azok már foglaltak, akkor részükre bármely más parkoló
zónában biztosítható a parkolási lehetõség.

6. Az objektumban dolgozó személyek magángépjár-
mûveikkel az adott szervezetre megállapított kvóta alapján
kiadott parkolási engedély birtokában a „C” épület belsõ
udvarában (3. sz. zóna) található 49 darab parkolóhelyet
használhatják, a többi zónában található parkolóhelyeket
érkezési sorrendben vehetik igénybe. A magángépjármû-
vekre kiadott kvótás parkolási engedélyek kiadása a HM I
objektumban található szervezetek létszáma szerint törté-
nik. Az adott szervezet vezetõje a szervezetére megállapí-
tott kvóta alapján saját hatáskörben dönt a parkolási
engedélyek elosztásáról. A szervezetekre megállapított
kvótákat az intézkedés melléklete tartalmazza.
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7. Az igénybe vehetõ parkoló zónák:

1. sz. zóna: Balaton utca Üzemidõ: 00.00–24.00-ig

2. sz. zóna: „A” épület belsõ udvar Üzemidõ: 00.00–24.00-ig

3. sz. zóna: „C” épület belsõ udvar

Üzemidõ
magángépjármû:
06.00–20.00-ig,
szolgálati gépjármû:
00.00–24.00-ig

4. sz. zóna: Honvéd utca

Üzemidõ
magángépjármû:
06.00–20.00-ig,
szolgálati gépjármû:
00.00–24.00-ig

5. sz. zóna: Balaton utca

Üzemidõ
magángépjármû:
06.00–20.00-ig,
szolgálati gépjármû:
00.00–24.00-ig

6. sz. zóna: Stollár Béla utca

Üzemidõ
magángépjármû:
06.00–20.00-ig,
szolgálati gépjármû:
00.00–24.00-ig

7. sz. zóna: Fedett motor-kerékpár tároló

Üzemidõ
magángépjármû:
06.00–20.00-ig,
szolgálati gépjármû:
00.00–24.00-ig

7.1. Az 1.; 2.; 3. számú parkoló zónák a hét minden nap-
ján, a 4.; 5.; 6.; 7. számú parkolózónák csak munkanapo-
kon üzemelnek.

II. A parkolózónák igénybevétele

7. Az 1. számú parkolózóna ÁLLANDÓ PE birtokában
vehetõ igénybe, az alábbiak szerint:

a) a HM-I. és HM-II objektumban elhelyezett HM szer-
vezetek és az MH katonai szervezetek szolgálati gépjár-
mûvei;

b) továbbá a miniszter közvetlen és fenntartói irányítá-
sa, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek szolgálati
gépjármûvei;

c) az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizott-
ságának elnöke, alelnökei, a Köztársasági Elnöki Hivatal
Katonai Fõosztálya, szolgálati gépjármûvei;

d) az MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban
MK KFH), az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a további-
akban: MK KBH) szolgálati gépjármûvei (igénylés alap-
ján);

e) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka,
parancsnokhelyettesei, törzsfõnöke, a fõnökségek fõnö-
kei, az MH dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont, az MH TD állományából a parancsnok, a parancsnok
helyettesei és törzsfõnöke gépjármûvei, valamint egység-
szintig szervezetenként egy-egy szolgálati gépjármû;

f) az egyéb szervek állományából a katonai fõügyész, a
fõügyész-helyettes, a nemzeti katonai képviselõ,

g) a HM-I-II. objektum kiszolgálását, ellátását végzõ
katonai és polgári szervezetek vezetõinek, parancsnokai-
nak és helyetteseinek valamint rendszeres munkát végzõ
dolgozóinak szolgálati célú gépjármûvei,

h) a Budapesti Katonai Ügyészség által kiállított nyo-
mozótiszti igazolvánnyal rendelkezõ nyomozótisztek
szolgálati és magángépjármûvei.

8. A 2. számú parkolózóna az „A” jelzéssel felülnyo-
mott ÁLLANDÓ PE birtokában vehetõ igénybe, az alábbi-
ak szerint:

a) a HM állományából: a miniszter, az államtitkárok, a
kabinetfõnök, a helyettes-államtitkárok, a honvéd vezér-
kar fõnöke, a honvéd vezérkar fõnök helyettese, törzsigaz-
gató, a csoportfõnökök, a miniszteri titkárságvezetõ, az ál-
lamtitkári titkárságvezetõk, vezérkari irodavezetõk, HM
fõosztályvezetõk, a HM-I objektum parancsnoka, az MH
Mûveleti Központ parancsnoka, az MH Központi Ügyelet
szolgálat ügyeletes gépjármûve, MH vezénylõ zászlós
szolgálati gépjármûve;

b) a HM-I objektumban lévõ hivatalok (HM Védelmi
Hivatal, MK KBH, MK KFH) vezetõi szintû (fõigazgató,
fõigazgató-helyettes, igazgató) szolgálati gépjármûvei,
valamint az állandó futárfeladatot ellátó szolgálati gépjár-
mûvei;

c) az MH TD futár és tábori posta gépjármûvei;
d) az objektum mûködését üzemeltetését végzõ szervek

(HM Infrastrukturális Ügynökség Anyagi-koordinációs
Osztály; MH TD 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály.) gép-
jármûvei;
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e) az ORFK készenléti rendõrség Rendészeti Igazgatási
Állami Futár Szolgálat gépjármûvei;

f) a szolgáltatási szerzõdés alapján az objektum kiszol-
gálását. ellátását. hibaelhárítását végzõ polgári szervek
gépjármûvei.

9. A 3. számú parkolózóna a „C” jelzéssel felülnyomott
ÁLLANDÓ PE birtokában vehetõ igénybe, az alábbiak
szerint:

a) a „C” épületben elhelyezett szervezetek szolgálati
gépjármûvei;

b) a szolgáltatási szerzõdés alapján az objektum kiszol-
gálását, ellátását, hibaelhárítását végzõ polgári szervek
gépjármûvei,

c) a kvótás parkolási engedéllyel rendelkezõ személyek
magángépjármûvei.

10. A 4., 5., 6., 7. számú parkolózóna KORLÁTOZOTT
PE birtokában vehetõ igénybe, az alábbiak szerint:

a) HM-I objektumban dolgozó személyek magángép-
jármûveikkel a fennmaradó parkoló helyeket érkezési sor-
rendben vehetik igénybe.

b) a HM és az MH szolgálati személygépjármûvei közül
azok, amelyek nem rendelkeznek állandó PE-el, azonban
rendszeresen végeznek ügyintézést és szolgálati feladato-
kat látnak el az objektumban.

c) a 7. számú parkolózóna motorkerékpár és kerékpár
fedett tárolására szolgál. A parkolót igénybevevõk gon-
doskodnak a motor illetve a kerékpár zárhatóságáról.

11. A parkoló zónákra kiadott parkolási engedélyek az
objektumra érvényes belépési engedélyekkel együtt
érvényesek.

III. A parkolási engedélyek igénylésének
és biztosításának rendje, érvényessége

12. Az ÁLLANDÓ PE-t a 8. a.) pontban felsoroltak ré-
szére külön igénylés nélkül a vezetõ objektumkomendáns
adja ki. Minden más esetben a PE-t igényelni kell.

13. A magángépjármûvekre vonatkozó ÁLLANDÓ
PE-k és KORLÁTOZOTT PE-ek, rendszám alapján korlá-
tozott számban kerülnek kiállításra.

14. Az ÁLLANDÓ és a KORLÁTOZOTT PE-ek az
adott évre pecséttel ellátva a következõ év február 15-ig

érvényesek. A kiadott PE-ek évenkénti érvényesítésére
vonatkozó igényeket, minden év december 15-ig kell a ve-
zetõ objektumkomendánshoz benyújtani, aki január 15. és
február 15. között hajtja végre az érvényesség megújítását.

IV. A parkolás rendje

15. A gépjármûvek parkolását az objektum Biztosító
Rendész Szolgálat irányítja és ellenõrzi. A parkolási enge-
délyek érvényességét naponta ellenõrzi, melyhez igénybe
veheti a rendõrség, a közterület felügyelet, valamint a par-
kolási társulás segítségét (külön együttmûködési megálla-
podás alapján).

16. A parkolási engedélyeket a szélvédõ vezetõ felõli
oldalon úgy kell elhelyezni, hogy az jól olvasható legyen.

17. A Honvédelmi Minisztérium által rendezett fogadá-
sok, valamint rendezvények során, az eseti PARKOLÁSI
REND kialakításáról a vezetõ objektumkomendáns intéz-
kedik.

18. A 4., 5., 6., 7. sz. parkolózónákban az üzemidõn kí-
vüli idõszakra szóló külön parkolási igényeket az objek-
tumparancsnok engedélyezi.

19. A jelen intézkedésben foglaltak, valamint a parkolá-
si rend be nem tartása, a parkolási engedély bevonását
vonja maga után.

V. Záró rendelkezések

20. Ez az intézkedés 2011. január 1-jén lép hatályba.
Egyidejûleg a HM-HVK-I. objektum parkolási rendjérõl
szóló 40/2004. (HK 11.) HM HVK HDM és KIK CSF in-
tézkedés hatálytalanítására a jogutód szervezet irányában
intézkedem.

21. Az intézkedés hatálybalépését követõ 30 napon be-
lül az új parkolási engedélyre be kell terjeszteni az igénye-
ket a objektumparancsnokhoz. A régi parkolási engedé-
lyek az új parkolási engedélyek kiadásáig érvényesek.

Sipos Sándor ezredes s. k.,
HM-I. objektumparancsnok
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Melléklet a 14/2010. (HK 18.) MH-I. OBJ PK intézkedéshez

Magángépjármûvek parkolási engedélyeinek szervezetek létszáma szerint megállapított kvótaelosztása

Sorszám Szervezet Kvóta

1. Miniszteri Kabinet 4

2. Parlamenti Államtitkári Titkárság 1

3. Közigazgatási Államtitkári Titkárság, HM Tervezési Koordinációs Fõosztály,
Humánpolitikai Fõosztály

5

4. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár, HM Jogi Fõosztály,
HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály

4

5. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár,
HM Védelempolitikai Fõosztály, HM Védelmi Tervezési Fõosztály

4

6. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár, HM Gazdasági Tervezési Fõosztály,
HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály, HM Kontrolling és Szabályozási Fõosztály

5

7. HVK Vezérkari Iroda 2

8. HVK Személyzeti Csoportfõnökség 3

9. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség 3

10. HVK Híradó Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség 3

11. HVK Kiképzési Csoportfõnökség 2

12. HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzetellenõrzési Hivatal 3

13. HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal 2

14. HM Védelmi Hivatal 2

15. MH Mûveleti Központ 4

16. MK KBH 23. Igazgatóság, KBH 231. Osztály 2
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

374/2010. (HK 18.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

„Kezelési utasítás a nagyteljesítményû
tábori víztisztító állomás üzemeltetéséhez” 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 szolgálati könyvek és
fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK. 18) HM utasítás 4. §. (1) bekezdésére – a
fenti címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés mellék-
leteként kiadom.

2. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

3. Az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány pedig
kiadásakor lép hatályba.

4. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Kovács József vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Mûveleti Központ
parancsnokának

340/2010. (HK 18.) MH MK
i n t é z k e d é s e

a „Központi Tapasztalat-adatbázis
Mûködtetési Kézikönyv” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás 4. §. (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
165/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés (a továbbiak-
ban: Intézkedés) 11. f) pontjában meghatározottakra – a
„Központi Tapasztalat-adatbázis Mûködtetési Kézi-
könyv”címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a 74/2008. (HK 15.) HM utasí-
tás és az Intézkedés alapján a Magyar Honvédség Mûveleti
Tapasztalat-feldolgozó Rendszerének mûködtetésében

érintett HM szervekre, a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása,
valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a
Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

2. A „Központi Tapasztalat-adatbázis Mûködtetési Ké-
zikönyv”címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mel-
lékleteként kiadom.

3. Az intézkedés a közzététel napján, a kiadvány pedig
kiadásakor lép hatályba.

Sipos Sándor ezredes s. k.,
törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Mûveleti Központ parancsnokának

350/2010. (HK 18.) MH MK
i n t é z k e d é s e

a „Rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység
(C-IED) alapismeret” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Rögtönzött
robbanóeszközök elleni tevékenység (C-IED) alapisme-
ret” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A fõnökségi kiadvány tartalmát a Magyar Honvédség
válságkezelõ mûveleti feladatok végrehajtására felkészülõ
személyi állomány részletesen ismerje meg.

2. A „Rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység
(C-IED) alapismeret” címû fõnökségi kiadványt ezen in-
tézkedés mellékleteként kiadom.

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

Sipos Sándor ezredes s. k.,
törzsfõnök
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A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatójának

76/2010. (HK 18.) HM FLÜ
i n t é z k e d é s e

„Kiegészítés az An-26 típusú repülõgép
Egységes Mûszaki Kiszolgálási Szakutasításához

2. könyv” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján a „Kiegészítés az An-26 típusú repülõgép
Egységes Mûszaki Kiszolgálási Szakutasításához 2.
könyv” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az
alábbi

int é z k e d é s t

adom ki:

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

2. A „Kiegészítés az An-26 típusú repülõgép Egységes
Mûszaki Kiszolgálási Szakutasításához 2. könyv” címû
fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként fel-
használásra kiadom.

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

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

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
vezérigazgató

A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatójának

78/2010. (HK 18.) HM FLÜ
i n t é z k e d é s e

„Az An-26 típusú repülõgép
Légi Üzemeltetési Szakutasítása” címû

fõnökségi kiadvány hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján a „Az An-26 típusú repülõgép Légi Üze-
meltetési Szakutasítása” címû fõnökségi kiadvány hatá-
lyon kívül helyezésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Hatályon kívül helyezem a 19/2010. (HK 5.) HM
FLÜ intézkedés által hatályba léptetett, 21/436 nyilvántar-
tási számú „Az An-26 típusú repülõgép Légi Üzemeltetési
Szakutasítása” címû fõnökségi kiadványt.

3. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
vezérigazgató

A Magyar Köztársaság
Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának

22/2010. (HK 18.) MK KFH
i n t é z k e d é s e

„A magyar katonai felderítés és hírszerzés története.
Szemelvénygûjtemény” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 13. § (3) bekezdés f) pontjában, a honvé-
delemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV.
törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a szolgálati
könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl
szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján „A magyar katonai felde-
rítés és hírszerzés története. Szemelvénygûjtemény” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Köztársaság Katonai
Felderítõ Hivatal, valamint teljes személyi állományára
terjed ki.

2. „A magyar katonai felderítés és hírszerzés története.
Szemelvénygûjtemény” címû fõnökségi kiadványt ezen
intézkedés mellékleteként kiadom.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát a Magyar Köztársa-
ság Katonai Felderítõ Hivatal személyi állománya a beosz-
tása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg és al-
kalmazza. Ismeretbõvítés céljából valamennyi katonai
szervezet számára rendelkezésre bocsátom.

4. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

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

Tóth András mk. vezérõrnagy s. k.,
fõigazgató
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója * A szerzõdés értéke** A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma ***

Kivitelezési

Budapest XIII. kerület, Papp Károly u. 1–3. Honvédkórház
– Állami Egészségügyi Központ 1. számú telephely új
épülettömb tetején „helipad” éjszakai megvilágításának
feladatai fõvállalkozásban.

ATC AIRCOM Kft.
12484568-2-43 5 478 2010. 11. 09. 2010. 11. 09. 2010. 12. 15.

Kivitelezési
Budapest XVIII. kerület, Szövet utcai HM
vagyonkezelésében lévõ lakótelep fûtési csõvezeték csere
II. ütem.

HÕSZER-TRADE Kft.
10565816-2-43 13 600 2010. 10. 26. 2010. 10. 26. 2010. 12. 15.

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

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója * A szerzõdés értéke** A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma ***

Kivitelezési Pécs, Tubesen lévõ antennatartó torony teljes felületének
rozsdamentesítése és festése.

VENTO Kft.
10856747-2-13 11 607 2010. 11. 18. 2010. 11. 18. 2011. 02. 20.

Kivitelezési Kecskemét, Repülõorvosi, Egészségvizsgáló és Kutató
Intézet kazánház épület tetõszigetelési munkái.

VENTO Kft.
10856747-2-13 5 723 2010. 12. 02. 2010. 12. 02. 2010. 12. 31.

Kivitelezési Tápiószecsõ, MH LEK 5. RB. 30. számú konyha-étkezde
épület tetõszigetelési munkái.

TORUSZ NOVA Kft.
11734293-2-13 8 749 2010. 12. 02. 2010. 12. 02. 2010. 12. 31.

Kivitelezési Budapest V. kerület Balaton u. 17. III/1. számú lakás
karbahelyezési munkái.

CASTRUTI Kft.
12982334-2-43 5 516 2010. 12. 02. 2010. 12. 02. 2010. 12. 31.

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

A szerzõdés megnevezése
(típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója
A szerzõdés

értéke

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási szerzõdés Köznapi sapka, társasági tányérsapka
beszerzése

MH LEK
(15714132-2-51)
M+Z Kft.
(12116700-2-09)

5 788 960 2010. 11. 11. 2010. 11. 11. 2011. 02. 10.

Szállítási szerzõdés Rendfokozati jelzések beszerzése

MH LEK
(15714132-2-51)
Laskawy Ferenc ev.
(40973773-2-42)

5 544 400 2010. 09. 16. 2010. 09. 16 2010. 12. 15.

Szállítási szerzõdés Cégtábla beszerzése

MH LEK
(15714132-2-51)
HM EI Zrt.
(10815135-2-51)

5 912 000 2010. 05. 27. 2010. 06. 28. 2010. 07. 19.

Vállalkozási szerzõdés Akadálypálya karbantartás (Szentendre)

MH LEK
(15714132-2-51)
Kerényi 2005. Kft.
(13460813-2-11)

4 377 108 2010. 08. 03. 2010. 08. 17. 2010. 10. 15.

Vállalkozási szerzõdés BHK sportkombinát karbantartása

MH LEK
(15714132-2-51)
Kerényi 2005. Kft.
(13460813-2-11)

6 391 204 2010. 08. 17. 2010. 09. 10. 2010. 11. 09.

Szállítási szerzõdés CBZ célemelõ beszerzés

MH LEK
(15714132-2-51)
HM EI Zrt.
(10815135-2-51)

4 680 000 2010. 09. 14. 2010. 10. 18. 2010. 11. 15.

Szállítási szerzõdés Szállító repülõgép bérlése

MH LEK
(15714132-2-51)
Sky Escort Hungary Kht.
(19004473-2-19

6 600 000 2010. 05. 06. 2010. 05. 06. 2011. 05. 28.

Vállalkozási szerzõdés 265. sz. épület részleges karbahelyezése

MH PBRT
(15711555-2-51)
Pápa-Bau Építõipari Kft.
(1470934-2-19)

6 983 677 2010. 11. 08. 2010. 11. 08. 2011. 12. 15.

Árubeszerzés Egyéni védõeszközök beszállítása (MH 25
K.GY.l.dd. 834-16/2010.)

MH 25. K.GY. l.dd.
(15702636-2-51)
FETTI Kft.
(11915805-2-13)

7 989 400 2010. 11. 22. 2010. 11. 22. 2011. 12. 31.
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Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szerzõdés megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója* A szerzõdés értéke A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

Szállítási szerzõdés Közúti gépjármûvek gumiköpeny
készletbeszerzés

MH 64. Boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred
(10023002-00291109)

6 872 240 Ft 2010. 11. 26. 2010. 11. 26. 2010. 12. 31.

Magyar Honvédség Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

A szerzõdés megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója* A szerzõdés értéke A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

Vállalkozási szerzõdés
Camp Pannonia 1. sz. kapuhoz vezetõ útban
és a táboron kívüli csatornafalban árvíz okozta
károk helyreállítása

MH NTE Afganisztán
ACCESS GROUP
Company (helyi
vállalkozó) és HM IÜ
(költségviselõ)

48 000 USD
(9 648 960

HUF)
2010. 11. 13. 2010. 11. 13. 2010. 13. 31.

* A felek nem rendelkeznek (saját) azonosítóval.
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SZERVEZETI HÍREK

A Honvédelmi Minisztérium
alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. § (2) bekezdése alapján a Ma-
gyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma alapító ok-
iratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk sze-
rint adom ki.

1. A költségvetési szerv megnevezése:
Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma (a to-

vábbiakban: Minisztérium)
Rövidített neve: HM
Idegen nyelvû neve:
Ministry of Defence (angol nyelven)
Minist�re de la Défense Nationale (francia nyelven)
Verteidigungsministerium (német nyelven)

2. A költségvetési szerv székhelye:
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dá-
tuma:

Magyar Köztársaság Országgyûlése
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:

1848. április 11.

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jog-
szabály megnevezése:

A független magyar felelõs ministerium alakításáról
szóló 1848. évi III. törvénycikk 14. § g) pontja.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2010. évi XLII. törvény.

5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye:
A honvédelemért felelõs miniszter (továbbiakban: mi-

niszter) munkaszerveként a Magyar Köztársaság Kormá-
nya (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.) irányítása
alatt álló különös hatáskörû államigazgatási szerv. Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatát a miniszter – a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter jóváha-
gyását követõen – adja ki.

6. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A Minisztérium vezetõje a miniszter, akit a Magyar

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
33. § (4) bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatá-
ra a köztársasági elnök nevez ki. A munkáltatói jogokat –
törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a miniszterelnök
gyakorolja.

A Minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási ál-
lamtitkár, a Minisztérium részét képezõ Honvéd Vezérkart
a HM Honvéd Vezérkar fõnöke vezeti.

7. A költségvetési szerv illetékessége:
Országos.

8. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jog-
kör gyakorlása alapján:

Önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési
szerv.

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

– A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 99. §-a alap-
ján az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésében és a Hvt. 70. §-á-
ban meghatározott feladatok végrehajtásával, az ország
katonai védelemre történõ felkészítésének tervezésével és
szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, vala-
mint a Magyar Honvédség irányításával és felsõszintû ve-
zetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Hvt. 74. § (3) be-
kezdése alapján a Honvédség szervezeti keretébe tartozó a
legfõbb ügyész irányítása alatt mûködõ kettõs jogállású
katonai ügyészi szervezet költségvetési tevékenységének
irányításával kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

– A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a katonai nem-
zetbiztonsági szolgálatok miniszteri irányításával, a felsõ-
oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. § (1) be-
kezdése alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
miniszteri fenntartói irányításával, a központi egészség-
ügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló
2009/2007. (I. 30.) Korm. határozat 4. pontja alapján a
Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd,
Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) miniszteri
felügyeletével kapcsolatos tevékenység végzése.

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi

besorolása:
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842191 Katonadiplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és sza-

bályozása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
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842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítség-
nyújtás;

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység
(kivéve ár- és belvíz-védelem).

Államháztartási szakágazati besorolás:
842210 Védelmi feladatok központi igazgatása és sza-

bályozása

11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglal-
koztatási jogviszonya:

– állami vezetõk: a központi államigazgatási szervek-
rõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-
sáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján;

– kormánytisztviselõk: a kormánytisztviselõk jogállá-
sáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján;

– hivatásos és szerzõdéses katonák: a Magyar Honvéd-
ség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogál-
lásáról szóló 2001. évi XCV. törvény alapján;

– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a
Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata szabá-
lyozza.

Az Áht. 18/I. § (5) bekezdésének megfelelõen jelen Ala-
pító Okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba az
alábbi kivételekkel:

– 8. pontjának módosulása 2010. augusztus 15. napján,
– 11. pont kormánytisztviselõkre vonatkozó része

2010. július 6. napján lép hatályba.

A jelen egységes szerkezetû Alapító Okirat hatálybalé-
pésével egyidejûleg a Minisztérium Alapító Okirata
VIII/KIM/1177/6/2010. számú, 2010. május 29-én kelt
egységes szerkezetû szövege hatályát veszti.

Budapest, 2010. november 17.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának
8/2010. (XII. 3.) HM KÁT

közleménye
NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 100. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról
és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra és az MH Operatív Koordinációs Bizottság
2010. szeptember 9-i ülésén kialakított javaslatára – a következõ NATO-dokumentumokra vonatkozó magyar elfogadó
nyilatkozatot adom ki:

1. STANAG 1385 (EDITION 5) – GUIDE SPECIFICATION (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR
NAVAL DISTILLATE FUELS
(F-75 AND F-76)
– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.

2. STANAG 2352 (EDITION 6) – NUCLEAR, BIOLOGICAL AND CHEMICAL (NBC) DEFENCE
EQUIPMENT – OPERATIONAL GUIDELINES
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. május hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

3. STANAG 2818 (EDITION 2) DEMOLITION MATERIAL: DESIGN, TESTING AND ASSESSMENTS
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. szeptember hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél
egyaránt.



4. STANAG 2827 (EDITION 6) – MATERIALS HANDLING IN THE FIELD
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. december hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél
egyaránt.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 2827 (EDITION 6) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárásairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:
Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Logisztikai Mûveleti Fõnökség
Bevezetés idõpontja: 2010. december 1.
Végrehajtás módja: A STANAG 2827 (ED. 6.) dokumentum kiadása magyar nyelven.

5. STANAG 2829 (EDITION 4) (RATIFICATION DRAFT 2) – MATERIALS HANDLING EQUIPMENT
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihirdetést követõ 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

6. STANAG 2957 (EDITION 5) – INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS USED BY ARMED FORCES IN
THE NUCLEAR FIELD
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. május hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

7. STANAG 3731 (EDITION 5) – BIBLIOGRAPHY ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. október hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

8. STANAG 3839 (EDITION 1) AVIONICS SOFTWARE ENGINEERING – AAVSP-1
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. január hónap, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 3839 (EDITION 1) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárásairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:
Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Repülõ Mérnök-mûszaki Fõnökség
Bevezetés idõpontja: 2011. január 1.
Végrehajtás módja: MH ÖHP PK intézkedés.
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9. STANAG 3981 (EDITION 2) – MINIMUM PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS FOR IMMERSION
PROTECTION ASSEMBLIES FOR AIRCREW
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. február hónap, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 3981 (EDITION 2) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárásairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:
Témafelelõs: MH DR. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
Témakezelõ: MH DR. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

Repülõorvosi Egészségvizsgáló és Kutató Intézet
Bevezetés idõpontja: 2011. február 1.
Végrehajtás módja: MH HEK PK intézkedés.

10. STANAG 4284 (EDITION 1) HMX (OCTOGENE) PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS,
SPECIFICATION FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER
– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.
Megjegyzés: A Magyar Honvédség jelenleg nem rendelkezik octogene (HMX) robbanóanyaggal, illetve a
közeljövõben sem tervez ilyet beszerezni.

11. STANAG 4418 (EDITION 1) COUNTERSURVEILLANCE REQUIREMENT
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. május hónap, a szárazföldi haderõnél.

12. STANAG 4607 (EDITION 3) (RATIFICATION DRAFT) NATO GROUND MOVING TARGET INDICATOR
(GMTI) FORMAT
– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.
Megjegyzés: A Magyar Honvédség jelenleg ilyen rendszeresített eszközzel nem rendelkezik.

13. STANAG 7063 (EDITION 2) (RATIFICATION DRAFT 1) – METHODS OF DETECTION AND
TREATMENT OF FUELS CONTAMINATED BY MICRO-ORGANISMS
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihirdetést követõ 3 hónap múlva (DOP+3m), a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél egyaránt.

14. STANAG 7112 (EDITION 1) (RATIFICATION DRAFT 2) – RECOMMENDED MEDICAL EQUIPMENT
FOR AEROMEDICAL EVACUATIONS
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihirdetést követõ 6 hónap múlva (DOP+6m), a légierõnél.

Budapest, 2010. november 24.

Fodor Lajos s. k.,
a Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkára
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A HVK Vezérkar fõnök helyettesének
9/2010. (X. 15.) HM HVKFH

k ö z l e m é n y e
egységes NATO-elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2010. november 25-i ülésén kialakított javaslata alapján a
következõ NATO dokumentumokra vonatkozó magyar el-
fogadó nyilatkozatot

kiadom:

I. STANAG 1167 MAROPS (EDITION 18) – NATO
ABOVE WATER WARFARE MANUAL – ATP-31(B)

– Magyarország nem vesz részt;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem
indokolják az MH részvételét.

II. STANAG 1171 MILOC (EDITION 9) – NATO
HANDBOOK OF MILITARY OCEANOGRAPHIC
INFORMATION AND SERVICES – ATP-32(D)

– Magyarország nem vesz részt;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem
indokolják az MH részvételét.

III. STANAG 1174 MAROPS (EDITION 19) – ALLIED
MARITIME TACTICAL SIGNAL AND
MANEUVERING BOOK – ATP-1(E) VOL II

– Magyarország nem vesz részt;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem
indokolják az MH részvételét.

IV. STANAG 1175 MAROPS (EDITION 18) – ALLIED
MARITIME VOICE REPORTING PROCEDURES
– APP-1(C)

– Magyarország nem vesz részt;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem
indokolják az MH részvételét.

V. STANAG 1177 NMW (EDITION 4) – DORMANT
„Q” MESSAGE PUBLICATIONS – AHP-7(B)
VOLUMES I, II, III, IV, V & VI

– Magyarország nem vesz részt;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem
indokolják az MH részvételét.

VI. STANAG 1183 AO (EDITION 5) – NATO
QUALIFICATIONS FOR FIXED WING ABOVE
WATER WARFARE (AWW)/AIR DEFENCE (AD)
AIRCRAFT CONTROLLERS

– Elfogadás, bevezetés nélkül;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel.

VII. STANAG 1196 MAROPS (EDITION 9)
(RATIFICATION DRAFT 1) – NAVAL ARCTIC
MANUAL – ATP-17(C)

– Magyarország nem vesz részt;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem
indokolják az MH részvételét.

VIII . STANAG 1232 RAS (EDITION 6) –
SHIP-TO-SHIP TOWING – ATP-43(C)/MTP-43(C)

– Magyarország nem vesz részt;
– Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik hadi-

tengerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem
indokolják az MH részvételét.

IX. STANAG 1401 IERH (EDITION 13) – JOINT
BREVITY WORDS PUBLICATION – APP-7(E)

– Elfogadás, fenntartás nélkül;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. márci-

us hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 1401 IERH

(EDITION 13) dokumentumot a NATO már kihirdette és
így hatályos, a Magyar Honvédség egységesítési, szabvá-
nyosítási eljárásairól és doktrinális feladatairól szóló
56/2009. (HK 15.) HM VTI SZÁT–HM HVKFH együttes
intézkedés 26. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal
elrendelem az alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

– Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Híradó és informatikai fõnökség

– Bevezetés idõpontja: 2011. március 1.
– Végrehajtás módja: Az APP-7(E) dokumentum ki-

adása eredeti angol nyelven.

X. STANAG 2019 IERH (EDITION 6)
(RATIFICATION DRAFT 1) – NATO JOINT
MILITARY SYMBOLOGY – APP-6(C)

– Elfogadás, fenntartás nélkül;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

XI. STANAG 2541 MEDSTD (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 1) – AUDIT PRINCIPLES
AND RISK ASSESSMENT OF FOOD PROCESSORS
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AND SUPPLIERS PROVIDING FOOD TO THE
MILITARY – AMedP-20

– Elfogadás, fenntartás nélkül;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

XII. STANAG 2557 MEDSTD (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 1) – VETERINARY
GUIDELINES ON MAJOR TRANSMISSIBLE
ANIMAL DISEASES AND PREVENTING THEIR
TRANSFER – AmedP-26

– Elfogadás, fenntartás nélkül;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

XIII. STANAG 2559 MEDSTD (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 1) – POST EXPOSURE
PROPHYLAXIS IN RABIES

– Elfogadás, fenntartással;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

– Fenntartás: A 19. b) pontban részletezett passzív im-
munizálás a Magyar Honvédségben nem kerül bevezetés-
re, tekintettel arra, hogy az MH védõoltási gyakorlatában a
veszettség elleni postexpozíciós védõoltási protokoll kizá-
rólag az aktív immunizálásra épül.

XIV. STANAG 2611 LO (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 2) – ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR COUNTERINSURGENCY (COIN)
– AJP-3.4.4

– Elfogadás, fenntartás nélkül;
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

Egyidejûleg, a HKF/121-5/2009/htf. Nyilvántartási szá-
mon kiadott, A NATO mûveleti jellegû STANAG-ek té-
mafelelõs- és témakezelõ jegyzékét módosítom, a
STANAG 1401 IERH számú egységesítési egyezmény té-
mafelelõsének a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokságot, témakezelõjének a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság, Híradó és informatikai
fõnökséget jelölöm ki.

Budapest, 2010. december 3.

Orosz Zoltán vezérõrnagy s. k.,
a HVK Vezérkar fõnök helyettese

Pályázat

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fõtitkára a
rektor jogkörében eljárva pályázatot hirdet a Tudomány-
szervezõ Központ (TK) igazgatói munkakörének betölté-
sére (hivatásos katona). A munkakör a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozik.

A TK közvetlenül a tudományos rektorhelyettes aláren-
deltségébe tartozik.

Rendszeresített rendfokozat: alezredes (I/V.)
Elõmeneteli rend: általános
MAK: 96Ga14ZZRBK

Feladatai:
– vezeti a TK-t és felel annak munkájáért;
– az egyetem meghatározott tudományos testületei

(Egyetemi Tudományos Tanács, Doktori Tanács, Habilitá-
ciós Bizottság) titkári teendõinek ellátása;

– a tudományos rektorhelyettes alá tartozó szervezeti
egységek egyes tervezési feladatainak koordinálása, jelen-
tések elkészítése;

– az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájá-
nak (KFIS) összeállítása, pontosítása, megvalósításának
felügyelete és nyilvántartása;

– az egyetemi tudományos tevékenységhez kapcsolódó
dokumentumok kidolgozásának koordinálása;

– a tudományos testületek (Doktori Tanács, Habilitációs
Bizottság) szabályzatainak betartatása, a határozatok vég-
rehajtásának koordinálása;

– a tudományos rendezvények szervezésének koordiná-
lása, felügyelete; egyes kiemelt tudományos rendezvé-
nyek önálló megszervezése, végrehajtása;

– a tudományos kiadványozással, tájékoztatással, publi-
kálással kapcsolatos törvények, rendeletek, intézkedések,
határozatok, szabványok és egyéb szabályzók betartatása
az egyetemen;

– a doktori képzésre történõ felvétellel, valamint a dok-
tori fokozatszerzési, honosítási, illetve habilitációs eljárá-
sokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok tervezése,
szervezése; a végrehajtás irányítása és felügyelete;

– folyamatos kapcsolattartás és együttmûködés az egye-
tem doktori iskoláival, tudományos diákköri tanácsaival,
más egyetemi és külsõ (Országos Doktori Tanács, Magyar
Akkreditációs Bizottság) tudományos testületekkel, szer-
vezetekkel;

– a TK-t érintõ pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsola-
tos törvények, rendeletek, intézkedések, határozatok és
egyéb szabályzók betartatása; a kifizetések jogosságának
ellenõrzése; referálás a tudományos rektorhelyettesnek;

– a tudományos rektorhelyettes helyettesítése.
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A pályázó rendelkezzen:
– alezredesi rendfokozattal, vagy az alezredesi rendfo-

kozatba történõ kinevezés minden feltételével;
– egyetemi (MSc) végzettséggel;
– tudományos (PhD) fokozattal;
– nyelvvizsgával angol nyelvbõl.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– az angol mellett más idegen nyelv (lehetõleg világ-

nyelv) tárgyalóképes (középfokú) ismerete;
– az oktatás- vagy tudományszervezés terén szerzett ta-

pasztalat;
– vezetõi gyakorlat;
– ECDL, vagy azonos szintû számítógép-kezelõi ismeret;
– külföldön folytatott felsõfokú/posztgraduális tanulmány.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

A munkakör a pályázat elnyerése után azonnal betölthetõ.

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

nevezését;
– eddigi szakmai tevékenységét;
– idegennyelv-tudását;
– az elnyert beosztásra vonatkozó jövõbeni célkitûzéseit,

terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázati szöveget;
– a részletes szakmai önéletrajzot;
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást

tanúsító okiratok munkáltató által igazolt – az eredetivel
megegyezõ – másolatát;

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagba az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek be-
tekinthetnek.

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

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezett pályázatokat a rektor jogkörében eljáró fõ-

titkár által kijelölt bizottság bírálja el. A bizottság a pályá-
zati felhívásnak megfelelõ pályázatot benyújtókkal elõze-
tes személyi beszélgetést folytat le, amelyre a beadási ha-
táridõt követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, fõtitkár
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE 1581 Budapest Pf. 15.

A borítékra rá kell írni:
„Pályázat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tu-

dományszervezõ Központ igazgatói munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
ZMNE Személy- és Munkaügyi Osztály
Telefon: +36 1 432-9009; HM 29-009

A rektor jogkörében eljárva:

Dr. Lakatos László ny. okl. mk. vezérõrnagy
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

fõtitkár
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SZERVEZETI HÍREK

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

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Juhász Ferenc alezredes H 030910

2. Lenkey Imre õrnagy H 028563

3. Váczi Norbert százados H 033283

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Bora Sándor szakaszvezetõ S 036292

2. Mehlmann Roland szakaszvezetõ S 026294

3. Mizsák Attila szakaszvezetõ S 028311

4. Molnár Péter szakaszvezetõ S 023952

5. Pappné Ábrahám Judit törzsõrmester S 033833

6. Schmidt Roland szakaszvezetõ S 030608

7. Spohn Gábor szakaszvezetõ S 027038

8. Ubrankovics Zsolt szakaszvezetõ S 012620

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Bank Gyula százados N 026695

2. Dr. Rabóczki Ede vezérõrnagy N 011165

3. Kiss József zászlós N 027053

4. Kozma Péter fõtörzszászlós N 024227

5. Nagy József zászlós N 026243

6. Palotás Mihály alezredes N 026685

7. Sintai Károlyné törzszászlós N 027134

8. Szécsi Jenõ Miklós százados N 026781

9. Szûcs Pál alezredes N 025715

10. Vészi György alezredes N 024603

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Dr. Oláh Gyõzõ Csaba – K 018232
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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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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

A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/222-25, 474-1172
A szerkesztésért felelõs: dr. Dankó István
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