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Jog sza bá lyok

6/2010. (III. 30.)
HM–EÜM együt tes ren de let

Egyes HM–EÜM együt tes ren de le tek nek a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2004. évi CXL. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2008. évi CXI.
tör vény ha tály ba lé pé sé vel összefüggõ módosításról 732

12/2010. (III. 31.)
PM–HM együt tes ren de let

Egyes katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki
rendelkezések részletes szabályairól 734

Ha tá ro zat

48/2010. (III. 15.)
KE határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 740

50/2010. (III. 15.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 740

53/2010. (III. 15.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 740

57/2010. (III. 16.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 740

1068/2010. (III. 18.)
Korm. határozat

A Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek
rend jé rõl szó ló 2134/2006. (VI II. 27.) Korm. ha tá ro zat
módosításáról 741

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság jogi személyiségû
szervezeti egységei (hatályos szöveg) 741

18/2010. (HK 6.)
HM határozat

Rendszeresítésre kerülõ hadfelszerelésekrõl
747

23/2010. (HK 6.)
HM határozat

Rendszeresítésre kerülõ hadfelszerelésekrõl
748
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Mi nisz te ri uta sí tá sok

01/2010. (HK 6.)
HM utasítás

A Mi nisz te ri Ta nács adó Tes tü let és a Mi nisz te ri Dön tés-elõ -
ké szí tõ Cso port mû kö dé si rendjérõl 749

33/2010. (III. 19.)
HM utasítás

A 2010. évi országgyûlési képviselõi választásokon való
részvétel biztosításával kapcsolatos feladatokról 749

34/2010. (III. 26.)
HM utasítás

Az egészségügyi szabadság nyilvántartásával, valamint az
egészségügyi szabadság idõtartamára járó távolléti díj
folyósításával kapcsolatos feladatokról 751

35/2010. (III. 26.)
HM utasítás

A 2010. évi Nem zet kö zi re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Be mu ta tó
meg szer ve zé sé vel és vég re haj tá sá val össze füg gõ fel ada tok ról 761

36/2010. (III. 26.)
HM utasítás

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um In for má ció Kap cso la ti Rend sze -
ré nek módosításáról 764

37/2010. (III. 26.)
HM utasítás

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Csa pa tok Ér dek vé del mi
Szö vet sé ge ál tal kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak vég re haj -
tá sá ról szó ló 32/2009. (V. 8.) HM uta sí tás hatályon kívül
helyezésérõl 764

38/2010. (III. 31.)
HM utasítás

A hivatásos és szerzõdéses állományú katonák általános
katonai és egyes szakmai ismereteinek bõvítéséhez szükséges
továbbképzésekrõl 764

39/2010. (IV. 9.)
HM utasítás

Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk és ideiglenes
külföldi tanulmányokat folytatók külföldinapidíj-pótlékáról 766

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

16/2010. (HK 6.)
HM VTI SZÁT intézkedés

A szá raz föl di üzem anya gok és egyes szol gál ta tá sok üzem -
anyag-kár tyá ra tör té nõ vá sár lá sá ról 773

17/2010. (HK 6.)
HM JSZÁT–HM HVKF 
együt tes in téz ke dés

A 2010. áp ri lis ha vi nyo mo zó tisz ti ké szen lé ti szol gá lat el lá tá -
sá ról

778

24/2010. (HK 6.)
HM KF intézkedés

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um, mint in téz mény 2010. évi gaz -
dál ko dá sá ról 778

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

123/2010. (HK 6.)
HM HVKF parancs

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek az
országgyûlési képviselõk 2010. évi általános választásával
kapcsolatos feladatairól 787

131/2010. (HK 6.)
HM HVKF parancs

Az MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis pa rancs no ki be osz tás át -
adás-át vé te lé rõl 787

132/2010. (HK 6.)
HM HVKF parancs

A Ma gyar Hon véd ség 2010. évi ka to nai sport baj nok sá gá nak
meg szer ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról 787

134/2010. (HK 6.)
HM HVKF parancs

A hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról és a hely õr ség-pa -
rancs no ki fel ada to kat el lá tó pa rancs no kok meg bí zá si díj ár ól
szó ló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs módosításáról 787
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135/2010. (HK 6.)
HM HVKF parancs

A 2010. évi Magyar Honvédség szintû katonai rendészeti
képzés elõkészítésérõl és végrehajtásáról 787

136/2010. (HK 6.)
HM HVKF parancs

A NATO ISAF mûveletben résztvevõ magyar kontingensek
és egyéni beosztású katonák logisztikai támogatását
végrehajtó MH Nemzeti Támogató Elem kijelölésérõl és
felkészítésérõl 788

150/2010. (HK 6.)
HM HVKF parancs

A 2011. évi Nem zet kö zi Kü lön le ges Mû ve le ti Alap tan fo lyam 
(Ha tá ro zott Lé pés 2011 kü lön le ges mû ve le ti fel ké szí té si ren -
dez vény) elõ ké szí tés érõl és végrehajtásáról 790

139/2010. (HK 6.)
HM HVKF intézkedés

A tex til ki vi te lû ve zény lõ zász ló si jel vé nyek rend sze re sí tés érõl 793

142/2010. (HK 6.)
HM HVKF intézkedés

A NATO ISAF mûveletben részvételre tervezett MH Légi
Kiképzés-támogató Csoport kijelölésérõl és felkészítésérõl 796

Fõ nö ki ren del ke zé sek

54/2010. (HK 6.)
MH ÖHP intézkedés

„A HE LI KOP TER VE ZE TÕ JE LÖL TEK KI KÉP ZÉ SI UTA -
SÍ TÁ SA (HJKU-2009)” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba
léptetésérõl 798

89/2010. (HK 6.)
MH ÖHP intézkedés

Belsõ rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl 798

90/2010. (HK 6.)
MH ÖHP intézkedés

Az „APP-6 (B) Összhaderõnemi szimbólumkészlet” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 798

91/2010. (HK 6.)
MH ÖHP intézkedés

„A KÜ LÖN LE GES MÛ VE LE TI KA TO NÁK HE GYI KI -
KÉP ZÉ SÉ NEK KÉ ZI KÖNY VE” cí mû fõ nök sé gi ki ad vány
ha tály ba léptetésérõl 799

16/2010. (HK 6.)
HM KPÜ intézkedés

A ter mé szet be ni jut ta tá sok után a mun kál ta tót ter he lõ adók és
já ru lé kok meg fi ze té sé hez és be val lá sá hoz szük sé ges adat -
szol gál ta tás teljesítésérõl 799

Szer zõ dé sek

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 805

Szer ve ze ti hí rek

3/2010. (IV. 9.)
HM HVKFH közlemény 

Egységes NATO-elõírások elfogadásáról
806

Hon vé del mi minisz ter Pályázati felhívás 807

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése 808

MH KIAK Bé lyeg zõ érvénytelenítése 809

ZMNE Pályázati felhívások 809
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter és az egészségügyi miniszter
6/2010. (III. 30.) HM–EüM

együttes rendelete
egyes HM–EüM együttes rendeleteknek

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 

2004. évi CXL. törvény módosításáról  szóló 
2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggõ

módosításáról

Az ál la mi célú légi köz le ke dés szak sze mély ze té nek
szak szol gá la ti en ge dé lye i rõl  szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együt tes ren de let te kin te té ben a lé gi köz le ke -
dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 74.  § (2) be kez dé sé -
nek j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a köz le ke -
dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör -
ében el já ró köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz -
ter rel, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben –,
a Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész -
ség ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá sá nak,
va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat tal  való együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 21/2003.
(VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de let te kin te té ben
az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl
 szóló 1991. évi XI. tör vény 15.  § (6) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján,
az ál la mi célú légi köz le ke dés ben foly ta tott szak szol gá la ti
te vé keny ség re pü lõ egész sé gi fel té te le i rõl  szóló 22/2005.
(VI. 14.) HM–EüM együt tes ren de let te kin te té ben a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 74.  § (2) be -
kez dé sé nek l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 
71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A.  § (1) bekezdésében, 
 illetve az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következõket
rendeljük el:

1.  §

(1) Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyeirõl  szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együttes rendelet (a továb biak ban: R1.) 8.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szakszolgálati engedélyt magyar és angol nyelvû
szöveggel a Hatóság adja ki. Az engedély tartalmazza:

a) az engedélyes családi és utónevét, születési családi
és utónevét,

b) a rendfokozatát,
c) az arcképét,
d) a születési idejét,
e) a képesítését,
f) légijármûvezetõ, légijármû személyzet, ejtõernyõs,

repülõmûszaki földi szakszemélyzet esetében a típust és
a kategóriát, légiforgalmi irányító esetében a jogosítást és
a légtérre  való utalást,

g) az engedély idõbeli hatályát,
h) arra  való utalást, hogy az engedély a Hatósági

Repülõorvosi Igazolvánnyal együtt hatályos.”

(2) Az R1. 2.  § b) pont já ban, 27.  § (2) be kez dé sé ben,
35.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 35.  § (2) be kez -
désében, 38.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 41.  § (2) és (3) be -
kez dé sé ben, 44.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 44.  §
(2) be kez dé sé ben, 47.  § (3) be kez dé sé ben, 50.  § (3) be kez -
dé sé ben, 53.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 56.  § (2) és (3) be -
kez dé sé ben, 59.  § (2) be kez dé sé ben, 62.  § (2) és (3) be kez -
dé sé ben, 65.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 68.  § (2) és (3) be -
kez dé sé ben, 71.  § (2) be kez dé sé ben, 74.  § (2) be kez dé sé -
ben, 77.  § (2) be kez dé sé ben, 80.  § (2) és (3) be kez dé sé ben,
83.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 86.  § (2) be kez dé sé ben,
89.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 92.  § (2) be kez dé sé ben,
95.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 98.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben, 101.  § (1) be kez dé sé ben, (2) be kez dé sé nek elsõ és
má so dik tag mon da tá ban és (3) be kez dé sé ben, 106.  §-ában, 
112.  §-ában, 115.  §-ában, 121.  § (2) be kez dé sé ben, 124.  §
(2) be kez dé sé ben, 127.  § (2) be kez dé sé ben, 132.  § (3) be -
kez dé sé ben az „ér vé nyes sé gé nek” szö veg rész he lyé be
az „idõ be li ha tá lyá nak” szö veg, 2.  § e) pont já ban,
6.  §-ában, 7.  § (1) be kez dé sé ben, 36.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 39.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 45.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 48.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 51.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 54.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 60.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 63.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 66.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 69.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 78.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 87.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 93.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 99.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 107.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 133.  §-ában az „ér vé nyes”
szö veg rész he lyé be a „ha tá lyos” szö veg, 8.  § (4) be kez dé -
sé ben az „ér vény te len né” szö veg rész he lyé be a „ha tály ta -
lan ná” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „ér -
vé nyes sé gé nek ha tár ide je” szö veg rész he lyé be az „idõ be li
ha tá lya” szö veg, 14.  §-ában az „ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta -
ma” szö veg rész he lyé be az „idõ be li ha tá lya” szö veg, 27.  §
(2) be kez dé sé ben a „kez de mé nye zi” szö veg rész he lyé be
a „ké rel me zi” szö veg, 27.  § (3) be kez dé sé ben az „ér vé -
nyes ség” szö veg rész he lyé be az „idõ be li ha tály” szö veg,
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28.  § (1) be kez dé sé ben az „ér vé nyes sé gét” szö veg rész he -
lyé be a „ha tá lyát” szö veg, 29.  § (1) be kez dé sé ben az „ér -
vé nyes sé gét” szö veg rész he lyé be az „idõ be li ha tá lyát”
szö veg, 31.  § (3) be kez dé sé ben, 117.  § (3) be kez dé sé ben
az „az ér vé nyes” szö veg rész he lyé be az „a ha tá lyos” szö -
veg, 44.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „az ér vé nyes -
ség” szö veg rész he lyé be az „az idõ be li ha tály” szö veg,
59.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „ér vé nyes sé ge”
szö veg rész he lyé be az „idõ be li ha tá lya” szö veg, 71.  §
(3) be kez dé sé ben az „en ge dé lyes ér vé nyes sé gé nek” szö -
veg rész he lyé be az „en ge dély idõ be li ha tá lyá nak” szö veg,
109.  §-ában az „ér vé nyes sé gé nek a” szö veg rész he lyé be
az „idõ be li ha tá lyá nak” szö veg, 110.  § (1) be kez dé sé ben
a „ké rel met” szö veg rész he lyé be a „ké re lem be nyúj tá sát”
szö veg, 118.  § (1) be kez dé sé ben a „kez de mé nyez he tõ”
szö veg rész he lyé be a „ké rel mez he tõ” szö veg rész, 118.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „sze mé lyi ada ta it (név,
szü le té si idõ, any ja neve)” szö veg rész he lyé be a „csa lá di
és utó ne vét, szü le té si csa lá di és utó ne vét, szü le té si ide jét,
any ja szü le té si csa lá di és utó ne vét” szö veg, 118.  § (2) be -
kez dé sé ben az „az ér vé nyes” szö veg rész he lyé be az „a ha -
tá lyos” szö veg, 119.  § (4) be kez dé sé ben és 122.  § (4) be -
kez dé sé ben az „en ge dély ké re lem hez” szö veg rész he lyé be
az „en ge dély ki adá sá ra irá nyu ló ké re lem hez” szö veg,
121.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban az „ér vé nyes sé -
ge” szö veg rész he lyé be az „idõ be li ha tá lya” szö veg, 122.  § 
(2) be kez dé sé nek a) pontjában a „kezdeményezte”
szövegrész helyébe a „kérelmezte” szöveg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R1. 11.  § (1) be kez dé sé ben a „ha -
tá ro zat ban” szö veg rész, 11.  § (2) be kez dé se, 29.  § (1) be -
kez dé sé ben az „a sze mé lyi ada to kon kí vül” szö veg rész,
30.  § (4) be kez dé sé ben a „ve ze tõ je” szö veg rész, valamint
1. számú melléklete.

2.  §

 (1) A Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz -
egész ség ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá -
sá nak, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo -
si Szol gá lat tal  való együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló
21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R2.) 13.  § (3) be kez dé se helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Szol gá lat hon véd-tisz ti fõ or vo si, he lyet tes hon -
véd-tisz ti fõ or vo si, hon véd-tisz ti or vo si, va la mint köz -
egész ség ügyi- jár vány ügyi fel ügye lõi iga zol vá nyát ma -
gyar és an gol nyel ven a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter
adja ki. Az igazolvány tartalmazza:

a) az iga zol vány jo go sult já nak csa lá di és utó ne vét, szü -
le té si csa lá di és utónevét,

b) rend fo ko za tát,

c) szol gá la ti iga zol vá nyá nak szá mát,

d) az arra  való uta lást, hogy az iga zol vány a szol gá la ti
iga zol vánnyal együtt ha tá lyos.”

(2) Az R2. 5.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si”
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg, 5.  § (3) be kez -
dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és a) pont já ban a „vá ro si”
szö veg rész he lyé be a „kis tér sé gi” szö veg, 5.  § (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ban az „MH Egész ség ügyi Pa rancs nok -
ság (a továb biak ban: MH EüP) pa rancs no ká nak alá ren -
delt” szö veg rész he lyé be az „MH Dr. Radó György Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont (a továb biak ban: MH HEK)
pa rancs no ká nak szak ma i lag alá ren delt” szö veg, 5.  §
(5) be kez dé sé ben, 7.  § (1), (2), (3) és (4) be kez dé sé ben,
13.  § (2) be kez dé sé ben az „MH EüP” szö veg rész he lyé be
az „MH HEK” szö veg, 5.  § (5) be kez dé sé ben, 7.  § (5) be -
kez dé sé ben és 12.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já ban a „hon -
vé del mi” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs”
szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg rész he -
lyé be a „re gi o ná lis” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben a „szak -
mai fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi jog kört” szö veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro -
zat” szö veg rész he lyé be a „dön tés” szö veg, 9.  § (2) be kez -
dé sé ben a „jegy zõ köny vet” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá -
gi el len õr zés rõl  szóló jegy zõ köny vet” szö veg, 9.  § (3) be -
kez dé sé ben az „Az el len õr zés rõl” szö veg rész he lyé be
az „A ha tó sá gi el len õr zés rõl” szö veg, 9.  § (4) be kez dé sé -
ben a „nyolc na pon” szö veg rész he lyé be az „5 mun ka na -
pon” szö veg, 9.  § (5) be kez dé sé ben a „ti zen öt na pon” szö -
veg rész he lyé be a „10 mun ka na pon” szö veg, 10.  § (1) be -
kez dé sé ben a „ha tá ro zat tal ren de li el” szö veg rész he lyé be
az „elrendeli” szöveg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R2. 5.  § (3) be kez dé sé ben az „a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõ kön be lül”
szö veg rész, 5.  § (4) be kez dé sé nek f) pont já ban
az „1997. évi XLVII.” szö veg rész, 9.  § (1) be kez dé se, 9.  §
(3) be kez dé sé ben a „– a Ket. 39.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot ta kon túl –” szö veg rész, 9.  § (6) be kez dé se, va la -
mint 1. szá mú mel lék le te.

3.  §

(1) Az ál la mi célú légi köz le ke dés ben foly ta tott szak -
szol gá la ti te vé keny ség re pü lõ egész sé gi fel té te le i rõl  szóló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együt tes ren de let (a továb -
biak ban: R3.) 12.  § (4) be kez dé se he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A fe lül vizs gá lat for má já val kap cso la tos szak mai
dön tést – fi gye lem mel az ese mény jel le gé re és az el szen -
ve dett tra u mák sú lyos sá gá ra – az el sõ fo kú ROB elnöke
hozza meg.”

(2) Az R3. 15.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ha tó sá gi mi nõ sí tés ér de ké ben az el sõ fo kú ROB
el nö ke a szak szol gá la ti en ge dély hez szük sé ges re pü lõ -
egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá la tok el vég zé se után iga zo -
lást ál lít ki, me lyet alá írá sá val, va la mint sze mé lyi or vo si
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bé lyeg zõ- le nyo ma tá val hi te le sít és azt közli a Hatósággal. 
Az igazolás tartalmazza:

a) a vizsgált személy alakulatát,
b) a természetes személyazonosító adatait,
c) a rendfokozatát,
d) a bizottság megnevezését,
e) az alkalmasságot,
f) a kórismét,
g) a gyógyító-megelõzõ utasítást,
h) a bizottság elnökének nevét,
i) a repülõorvosi igazolás nyilvántartási számát.”

(3) Az R3. 17.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Ha tó ság a „Szak szol gá lat el lá tá sá ra kor lá to zás sal 
al kal mas” vagy „ide ig le ne sen al kal mat lan”,  illetve „al kal -
mat lan” mi nõ sí tést tar tal ma zó ha tá ro za tát a mi nõ sí tett sze -
mé lyen kí vül köz li an nak állományille té kes pa rancs no ká -
val, va la mint a vizsgálatot végzõ elsõfokú ROB-bal.”

(4) Az R3. 2.  §-ában „az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór -
ház ra” szö veg rész he lyé be „a Ma gyar Hon véd ség Dr.
Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont Re pü lõ or -
vo si-, Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet re” szö veg,
2.  §-ában az „MH KRK” szö veg rész he lyé be a „REKI”
szö veg, 3.  § a) pont já ban a „ha tó sá gi el já rás ke re té ben”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ke re -
té ben” szö veg, 3.  § d) pont já ban, 10.  § (2) és (4) be kez dé -
sé ben, 14.  § (4) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban, 19.  §
(1) be kez dé sé ben „az MH KRK” szö veg rész he lyé be „a
REKI” szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé nek a), b) és c) pont já ban 
az „ér vé nyes sé gi ide je” szö veg rész he lyé be az „idõ be li ha -
tá lya” szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „ér -
vé nyes sé gi idõ” szö veg rész he lyé be az „idõ be li ha tály”
szö veg, 10.  § (4) be kez dé sé ben az „ille té kes” szö veg rész
he lyé be a „ha tás kör rel ren del ke zõ” szö veg, 12.  § (4) be -
kez dé sé ben „az el sõ fo kú ROB el nö ké vel egyez tet ve hoz za 
meg” szö veg rész he lyé be az „úgy hoz za meg, hogy az el -
sõ fo kú ROB el nö két az el já rás ba szak ér tõ ként be von ja”
szö veg, 13.  § (1) be kez dé sé ben az „MH Egész ség ügyi Pa -
rancs nok ság” szö veg rész he lyé be az „MH Dr. Radó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont” szö veg, 14.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „neve, szü le té si éve, any -
ja neve” szö veg rész he lyé be a „csa lá di és utó ne ve, szü le té -
si csa lá di és utó ne ve, szü le té si ide je, any ja szü le té si csa lá -
di és utó ne ve” szö veg, 15.  § (3) be kez dé sé ben az „a 3. szá -
mú mel lék let sze rin ti iga zol ványt ál lít ki” szö veg rész he -
lyé be az „iga zol ványt ál lít ki, amely an nak idõ be li ha tá lyát 
és az idõ sza kos or vo si vizs gá la to kat tar tal maz za” szö veg,
15.  § (5) be kez dé sé ben az „ér vé nyes sé gé nek” szö veg rész
he lyé be az „idõ be li ha tá lyá nak” szö veg, 16.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ér vé nyét” szö veg rész he lyé be a „hatályát”
szöveg, 16.  § (5) bekezdésében az „érvényesség”
szövegrész helyébe a „hatály” szöveg, 17.  §
(2) bekezdésében az „ ,  illetve ha a szakszemélyzet
a minõsítés ellen fellebbez, a döntés vagy a fellebbezés

napjától” szövegrész helyébe az „a minõsített személy”
szöveg lép.

(5) Ha tá lyát vesz ti az R3. 10.  § (4) be kez dé sé ben a „ , ha -
tá ro zat ban” szö veg rész, 15.  § (3) be kez dé sé ben a „ , 8 na pon
be lül” szö vegrész, 18.  §-a, 20.  §-ában a „ , a 4. szá mú mel -
lék let sze rin ti táb lá zat for má já ban” szö veg rész, 21.  §
(3) be kez dé se, va la mint a 2–4. szá mú mel lék le te.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, az e ren de let tel meg ál la pí tott vagy mó do sí tott ren -
del ke zé se ket a ha tály ba lé pé sü ket köve tõen in dult vagy
meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal maz ni, az e ren de let tel
ha tá lyon kí vül he lye zett ren del ke zé se ket a hatályba -
lépésüket köve tõen in dult vagy megismételt eljárásokban
nem lehet alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. július 1. napján hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre  s. k., Dr. Székely Tamás s. k.,
honvédelmi miniszter egészségügyi miniszter

A pénzügyminiszter és a honvédelmi miniszter
12/2010. (III. 31.) PM–HM 

együttes rendelete
egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos
jövedéki rendelkezések részletes szabályairól

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
129.  § (3) be kez dés a), b) és c) pont ja i ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont -
já ban, va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek
vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let
32/A.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

E ren de let ha tá lya az üzem anyag nak és az egyéb jö ve -
dé ki ter mék nek a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek
for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 13.  § (1) be kez dés 
f) pont ja, va la mint az üzem anyag nak a Jöt. 53.  § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti be szer zé sé re, nyil ván tar tá sá ra és el -
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szá mo lá sá ra, va la mint a Jöt. 106.  § (11) bekezdésében
elõírt nyilvántartás-vezetésre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. egyéb jö ve dé ki ter mék: a Jöt. 3.  § (2) be kez dés

b)–g) pont já ban meg je lölt jö ve dé ki ter mék,

2. fel jo go sí tott szer ve zet: az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré -
szes ál la ma i nak és az 1995. évi CII. tör vény ben ki hir de tett
Bé ke part ner ség más részt vevõ ál la ma i nak Ma gyar or szá -
gon tar tóz ko dó fegy ve res erõi és pol gá ri ál lo má nya,

3. ke ret en ge dé lyes: a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nak
a Jöt. 53.  § (3) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sá ban ke -
ret en ge dély re jo go sult, ke ret en ge déllyel ren del ke zõ,
a vám- és ha tár for gal mi fel ada tok vég re haj tá sá ért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé ge,

4. üzem anyag: a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45, 
a 2710 11 49, a 2710 19 21, a 2710 19 41, a 2710 19 45 és
a 2710 19 49 vám ta ri fa szá mú ás vány olaj ter mék,

5. üzem anyag pet ró le um: a 2710 19 21 vám ta ri fa szám
alá tar to zó ás vány olaj ter mék.

3. §

(1) A Jöt. 13.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti adó men -
tes sé gi nyi lat ko za tot az 1. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom -
mal kell a fel jo go sí tott szer ve zet nek ki ál lí ta nia.

(2) A fel jo go sí tott szer ve zet a ki tá ro lást kö ve tõ 30 na pon
be lül kö te les az adó men tes sé gi nyi lat ko za tot az adó rak tár
en ge dé lye sé nek át ad ni.

(3) Az adó men tes sé gi nyi lat ko zat ki ál lít ha tó egy ok má -
nyon több ki tá ro lás ra vagy a ki tá ro lá sok fel so ro lá sát
az adó men tes sé gi nyi lat ko zat sze rin ti adat tar ta lom mal
rész le te zõ össze sí tõ nek az ok mány hoz csa to lá sá val.

(4) Ab ban az eset ben, ha a fel jo go sí tott szer ve -
zet – az ál ta la ki ál lí tott adó men tes sé gi nyi lat ko zat el le né -
re – az (1) be kez dés sze rin ti be szer zé se te kin te té ben jo go -
su lat la nul ré sze sült adó men tes ség ben, kö te les a ré szé re fel 
nem szá mí tott jö ve dé ki adót a vám ha tó ság nak meg fi zet ni.
Adó meg fi ze té si kö te le zett sége az adó men tes ség re  való jo -
go su lat lan sá gát meg ala po zó ok, kö rül mény, egyéb fel té tel
be áll tá tól ese dé kes.

4. §

(1) A ke ret en ge dé lyes az üzem anyag pet ró le um be szer -
zé sé rõl, tá ro lá sá ról és kész le té rõl a 2. mel lék let sze rin ti,

az egyéb üzem anyag ese té ben a 3. mel lék let sze rin ti adat -
tar ta lom mal, a ke ret en ge dély ben az adó men tes fel hasz ná -
lás he lye ként en ge dé lye zett he lyen ként (a továb biak ban:
te lep hely) a vám ha tó ság ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett kü -
lön nyom tat vá nyon fo lya ma to san nyil ván tar tást ve zet,
mely nek ada ta it ha von ta össze sí te ni kell.

(2) A ke ret en ge dé lyes adó men tes cél ra tör tént fel hasz -
ná lás ként

a) az üzem anyag pet ró le um ese té ben

aa) a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) kö te lé -
ké be tar to zó légi jár mû be  való ki szol gá lást a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um és az MH vo nat ko zó bel sõ ren del ke zé se i nek 
és a vo nat ko zó jö ve dé ki elõ írásoknak meg fele lõen,

ab) a fel jo go sí tott szer ve zet kö te lé ké be tar to zó légi jár -
mû be  való ki szol gá lást a köl csö nös lo gisz ti kai se gít ség -
nyúj tás NATO szab vá nyos elõ írásairól  szóló STANAG
2034 „ANNEX A” mel lék let sze rin ti, sza bály sze rû en ki -
töl tött fel töl té si bi zony lat tal (a továb biak ban: fel töl té si bi -
zony lat),

b) az a) pont ban nem em lí tett üzem anya gok ese té ben
fel töl té si bi zony lat tal és a kül föl di fegy ve res erõk ma gyar -
or szá gi csa pat moz gá sá ra ki adott en ge déllyel
dokumentálva számolhatja el.

5. §

(1) A ke ret en ge dé lyes nek az üzem anyag te lep he lyek
kö zöt ti át tá ro lá sát a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl,
va la mint egyes szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 
23.) Korm. ren de let 16.  § (1) be kez dé se sze rin ti vám szerv -
hez (a továb biak ban: ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám- és
pénz ügy õri hi va tal) az át tá ro lás sal egy ide jû leg be kell je -
len te nie.

(2) A ke ret en ge dé lyes nek a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó
vám- és pénz ügy õri hi va tal hoz

a) a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gb) és gc) al pont ja
sze rin ti üzem anyag töl tõ pont (a továb biak ban: üzem -
anyag töl tõ pont) ki szol gá lá sát vég zõ te lep he lyet (a továb -
biak ban: ki je lölt te lep hely), az üzem anyag töl tõ pont ra tör -
té nõ ki szál lí tást meg elõ zõ en,

b) az üzem anyag töl tõ pont ra tör té nõ ki szál lí tást, a ki -
szál lí tás sal egy ide jû leg

be kell je len te nie.

(3) Az üzem anyag nak az üzem anyag töl tõ pont ra  való
ki tá ro lá sát és vissza tá ro lá sát a ki je lölt te lep hely tech ni kai
kész let moz gá sa ként kell a 4.  § (1) be kez dés sze rin ti nyil -
ván tar tá sok ban ki mu tat ni.

(4) Az üzem anyag nak a ki je lölt te lep hely és az üzem -
anyag töl tõ pont kö zöt ti szál lí tá sa a ki je lölt te lep hely ál tal,
az MH vo nat ko zó bel sõ ren del ke zé se i nek meg fele lõen ki -
ál lí tott bel sõ bi zony lat tal (a továb biak ban: szál lí tá si bi -
zony lat) tör tén het.
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(5) Az üzem anyag töl tõ pon ton a mé rés ügyi szerv ál tal
hi te le sí tett át fo lyás mé rõt kell használni.

6. §

A nem zet kö zi szer zõ dés vagy nem zet kö zi szer zõ dé sen
ala pu ló kö te le zett ség vál la lás alap ján az or szág te rü le tén
tar tóz ko dó, gya kor la to zó vagy át vo nu ló kül föl di fegy ve -
res erõk el lá tá sá ra ki je lölt szer ve zet (a továb biakban: ki je -
lölt szer ve zet) a jö ve dé ki ter mé kek e te vé keny ség gel
össze füg gõ jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke del me ese tén
olyan nyil ván tar tást ve zet, amely nek alap ján a vám ha tó ság 
ké ré sé re bár mely idõ szak ra vo nat ko zó an ren del ke zés re
tud ja bo csá ta ni

a) szál lí tón kén ti bon tás ban a be szer zett jö ve dé ki ter mé -
kek rõl a szál lí tó ál tal ki ál lí tott szám la szá má nak, ki ál lí tá sa
idõ pont já nak, a jö ve dé ki ter mék meg ne ve zé sé nek, be szer -
zett mennyi sé gé nek és

b) ve võn kén ti (kül föl di fegy ve res erõk) bon tás ban a to -
vább adott jö ve dé ki ter mék rõl ki ál lí tott szám la szá má nak,
ki ál lí tá sa idõ pont já nak
adatait.

7. §

Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) Ha tá lyát vesz ti a ka to nai lajst rom je lû légi jár mû ben
fel hasz nált üzem anyag pet ró le um,  illetve az Észak-at lan ti
Szer zõ dés tag ál la ma i nak és a Bé ke part ner ség más részt
vevõ ál la ma i nak Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó fegy ve res
erõi és pol gá ri ál lo má nya ál tal fel hasz nált üzem anya gok
adó men tes be szer zé sé nek, nyil ván tar tá sá nak és el szá mo -
lá sá nak, az ilyen cél ra ki tá rolt üzem anyag utá ni fel füg -
gesz tett adó-meg ál la pí tá si és adó fi ze té si kö te le zett ség aló -
li vég le ges men te sü lés rész le tes sza bá lya i ról, va la mint
a kül föl di ál la mok fegy ve res erõ i nek el lá tá sát vég zõ szer -
ve zet jö ve dé ki nyil ván tar tá sá nak ve ze té sé re vo nat ko zó
elõ írásokról  szóló 8/2008. (III. 31.) PM–HM együt tes ren -
de let.

(2) E § (1) be kez dé se 2010. áp ri lis 2-án ha tá lyát vesz ti.
E be kez dés 2010. áp ri lis 3-án ha tá lyát vesz ti.

 Dr. Osz kó Pé ter s. k., Dr. Sze ke res Im re s. k.,
pénz ügy mi nisz ter honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Nyilvántartási szám:

Print number:

NYILATKOZAT

DECLARATION

Nyilatkozatot kiadmányozó
NATO/PFP tagállam fegyveres erõi
Issuing organisation of Armed 
Forces of
NATO/PFP member state

Megnevezése:
Denomination:
Címe:
Address:

Aláíró neve:
Name of signatory:
Beosztása:
Title/post:

Adóraktár-engedélyes

Supplier

Neve:
Name:
Címe:
Address:

Adószáma/jövedéki engedély száma:
Tax number/excise number:

e-TKO sorszáma:
Serial number of e-AD:

Kitárolás idõpontja:
Date of dispatch:

Jövedéki termék megnevezése:
Name of excise product:

Jövedéki termék vámtarifaszáma:*
(CN Code):

Mennyiségi egység:*
Unit of measurement:

Mennyiség:*
Quantity:

Kijelentem, hogy a fenti sorszámú e-TKO adatai a  valóságnak megfelelnek, és egyúttal igazolom, hogy az e-TKO-n
szereplõ

a) üzemanyag a NATO/PFP tagállamok fegyveres erõi és polgári állománya hivatalos tevékenységével
összefüggésben,

b) egyéb jövedéki termék a NATO tagállamok fegyveres erõinek és polgári állományának kizárólagos
kiszolgálására létesített étterem, kantin részére

került beszerzésre.

I declare that the data of to the above numbered e-AD comply with real facts and hereby certify that

a) the motor fuel concerned has been acquired in connection with the official activity of the Armed Forces and
civilian personnel of NATO/PFP member states.

b) the excise product (other than motor fuel) has been acquired for the messes or canteens established exclusively to 
supply the Armed Forces and civilian personnel of NATO member states.

P. H./Stamp

Dátum/Date

..........................................................
Kiadmányozó aláírása

Signature of issuer

* Az e-TKO megfelelõ rovataival egyezõen kitöltve. To be filled in in compliance with the relevant boxes of the e-AD.
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2. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyag petróleum adómentes beszerzésének és felhasználásának nyilvántartása

(A mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva)

1. Nyitókészlet.

2. Növekedés

2.1. be szer zett, be tá rolt mennyi ség; a szál lí tó, az MH rak tá rá nak, te lep he lyé nek, meg ne ve zé se; a be szer zés, be tá -
ro lás idõpontja,

2.2.* üzem anyag töl tõ pont ra be tá rolt mennyi ség, az üzem anyag töl tõ pont meg ne ve zé se, át vé tel (be tá ro lás) idõ -
pont ja, szál lí tá si bizonylat sorszáma,

2.3. a re pü lé si te vé keny ség hez  való fel hasz ná lás ra al kal mat lan, le fej tett (le szí vott) mennyi ség, a kész let re vé tel
(vissza vé tel) idõpontja.

3. Csökkenés

3.1. az MH kö te lé ké be tar to zó légi jár mû be tör té nõ,

3.1.1. a 3.1.2.–3.1.3. al pont ba nem tar to zó ki adás (mennyi ség, idõ pont, fel hasz ná ló légi jár mû azo no sí tá sa, fel töl té -
si bi zony lat sorszáma),

3.1.2. a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gb) al pont ja sze rin ti ki adás üzem anyag töl tõ pont ról (mennyi ség, idõ pont, be -
tá ro ló re pü lõ csa pat azonosítása),

3.1.3. a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gc) al pont ja sze rin ti ki adás üzem anyag töl tõ pont ról (mennyi ség, idõ pont, be -
tá ro ló re pü lõ csa pat azonosítása),

3.2. a fel jo go sí tott szer ve zet kö te lé ké be tar to zó légi jár mû be történõ,

3.2.1. a 3.2.2. al pont ba nem tar to zó ki adás (mennyi ség, idõ pont, fel hasz ná ló légi jár mû azo no sí tá sa, fel töl té si bi -
zony lat sorszáma),

3.2.2. üzem anyag töl tõ pont ról a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gc) al pont ja sze rin ti ki adás (mennyi ség, idõ pont, fel -
hasz ná ló légi jár mû azo no sí tá sa, fel töl té si bizonylat sorszáma),

3.3. a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont ga) al pont ja sze rin ti ki adás (mennyi ség, idõ pont, e-TKO sor szá ma),

3.4.* üzem anyag töl tõ pont ra ki szál lí tás (mennyi ség, idõ pont, üzem anyag töl tõ pont meg ne ve zé se, szál lí tá si bi -
zony lat sorszáma),

3.5. a ke ret en ge dé lyes má sik adó men tes te lep he lyé re  való át adás (mennyi ség, idõ pont, e-TKO sorszáma),

3.6. iga zolt meg sem mi sü lés, meg sem mi sí tés (mennyi ség, idõ pont).

4. Zá ró kész let.

* A kijelölt telephely technikai készletmozgásaként nyilvántartásba vett készletnövekedések és készletcsökkenések.
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3. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez

Az üzemanyag (kivéve üzemanyag petróleum) adómentes beszerzésének és felhasználásának nyilvántartása
(Termékenként, a mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva)

1. Nyitókészlet.

2. Nö ve ke dés
2.1. be szer zett, be tá rolt mennyi ség; a szál lí tó, az MH rak tá rá nak, te lep he lyé nek meg ne ve zé se; a be szer zés, be tá -

ro lás idõpontja,
2.2.* üzem anyag töl tõ pont ra be tá rolt mennyi ség, az üzem anyag töl tõ pont meg ne ve zé se, át vé tel (be tá ro lás) idõ -

pont ja, szál lí tá si bizonylat sorszáma.

3. Csök ke nés
3.1. a fel jo go sí tott szer ve zet nek tör té nõ,
3.1.1. a 3.1.2. alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, feltöltési bizonylat sorszáma),
3.1.2. üzem anyag töl tõ pont ról a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont gc) al pont ja sze rin ti ki adás (mennyi ség, idõ pont, fel -

töl té si bi zony lat sorszáma),
3.2. a Jöt. 11.  § (1) be kez dés g) pont ga) al pont ja sze rin ti ki adás (mennyi ség, idõ pont, e-TKO sor szá ma),
3.3.* üzem anyag töl tõ pont ra ki szál lí tás (mennyi ség, idõ pont, üzem anyag töl tõ pont meg ne ve zé se, szál lí tá si bi -

zony lat sorszáma),
3.4. a ke ret en ge dé lyes má sik adó men tes te lep he lyé re  való át adás (mennyi ség, idõ pont, e-TKO sorszáma),
3.5. iga zolt meg sem mi sü lés, meg sem mi sí tés (mennyi ség, idõ pont).

4. Zárókészlet.

* A kijelölt telephely technikai készletmozgásaként nyilvántartásba vett készletnövekedések és készletcsökkenések.
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök 
48/2010. (III. 15.) 

KE határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí -
tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd -
ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz tésére
Pa lás ti Fe renc dan dár tá bor no kot 2010. már ci us 15-ei
hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2010. március 8.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00872/2010.

A köztársasági elnök 
50/2010. (III. 15.) 

KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére dr. Ko vács Sán dor Ist ván had bí ró ez re dest 2010.
már ci us 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. március 8.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00871/2010.

A köztársasági elnök 
53/2010. (III. 15.) 

KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Tar ján Ist ván ez re dest 2010. már ci us 15-ei ha tállyal 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. március 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00870/2010.

A köztársasági elnök 
57/2010. (III. 16.) 

KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Hu szár Já nos ez re dest 2010. áp ri lis 16-ai ha tállyal
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2010. március 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00869/2010.
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A Kormány 
1068/2010. (III. 18.) 
Korm. határozata

a Magyar Honvédség irányításának és felsõszintû
vezetésének rendjérõl  szóló 

2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozat módosításáról

1. A Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá nak és fel sõ szin tû
ve ze té sé nek rend jé rõl  szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm.
ha tá ro zat 4. pont elsõ mon da tá ban az „in for ma ti kai és in -
for má ció vé del mi, ügy vi te li,” szövegrész hatályát veszti.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát veszti.

Baj nai Gor don s. k.,
miniszterelnök

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság jogi
személyiségû szervezeti egységei1, 2

(ha tá lyos szö veg)

1.Ma gyar Hon véd ség KFOR Zász ló alj
1.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -

véd ség KFOR Zász ló alj, 2009. szep tem ber 1-jé tõl Ma gyar 
Hon véd ség KFOR Kon tin gens.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KFZ, 2009. szep tem ber
1-jé tõl MH KFOR KONT.

1.2.3 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,
Fü re di út 146/A.

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH KFOR Z, 2009. 
szep tem ber 1-jé tõl 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH KFOR
KONT.

Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, va la mint kül föl -
dön a KFOR NATO mû ve le ti területe.

1.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2008. jú li us 15.
1.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, zász ló alj jog ál lá sú ide ig le nes ka -
to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség (a to -
váb bi ak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény -
lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má -
nyá ból kell fel töl te ni.

1.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról
szó ló 84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés
c) pont já nak cb) al pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba, a 2. §

(3) be kez dés a) pont já nak ae) al pont ja alap ján az 1. ka te -
gó ri á ba tar to zik.

1.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben.
1.7. A szer ve ze ti egy ség az MH Össz ha de rõ ne mi Pa -

rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH ÖHP) pa rancs nok szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét a KFOR il le té kes pa rancs no ká -
nak uta sí tá sai sze rint lát ja el. 

1.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rend je:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: zász ló alj pa rancs nok, 2009.
szep tem ber 1-jé tõl kon tin gens pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka
ve zény li.

1.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a zász ló alj pa -
rancs nok (kon tin gens pa rancs nok) jo go sult, aki a ve zény -
lé si hely ál lo mány il le té kes pa rancs no ka ként a jog sza bá -
lyok ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja a jo go kat és tel je -
sí ti a kö te le zett sé ge ket.

1.10.4  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és fe le lõs ség:

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai)
tá mo ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó, az MH ÖHP pa rancs no ka ál tal ki je lölt költ ség ve té si
szer ve végzi.

Az MH ÖHP pa rancs nok a költ ség ve té si elõ irány za ton
be lül a szer ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál -
ko dá sa ke re té ül szol gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat
ál la pít meg.

1.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár vég zi.

2.5 Ma gyar Hon véd ség KFOR Meg elõ zõ Egész ség ügyi
La bo ra tó ri um

2.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség KFOR Meg elõ zõ Egész ség ügyi Laboratórium.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KFOR MEL
2.2.6 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,

Fü re di út 146/A.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH KFOR MEL
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, va la mint kül föl -

dön a KFOR NATO mû ve le ti területe.

4 Mó do sí tot ta az 1/2010. (II. 10.) HM ha tá ro zat 14. pont.
5 Ha tá lyát vesz ti 2010. 04. 30-án az 1/2010. (II. 10.) HM ha tá ro zat 15. pont.
6 Mó do sí tot ta: 58/2009. (IX. 18.) HM ha tá ro zat 5. pont.
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32/2009. (VI. 5.) HM ha tá ro zat hoz Az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
jo gi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé gei (ha tá lyos szö veg)” köz lé se ha tály ta -
lan. 

3 Mó do sí tot ta: 58/2009. (IX. 18.) HM ha tá ro zat 5. pont.



2.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2008. jú li us 1.
2.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, ön ál ló szá zad jog ál lá sú ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si
lét szám ke re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it 
az MH eszközállományából kell feltölteni.

2.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szó ló
84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés b) pont já -
nak bd) al pont ja alap ján a 2. ka te gó ri á ba, a 2. § (3) be kez -
dés a) pont já nak af) al pont ja alap ján az 1. ka te gó ri á ba tar -
to zik.

2.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mûveletekben.
2.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik, ál lo mány il le té kes pa -
rancs no ka az MH ÖHP pa rancs nok. A kül föl di al kal ma zá -
si kör zet ben mû ve le ti te vé keny sé gét a KFOR il le té kes
parancsnokának utasításai szerint látja el.

2.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rendje:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: ve ze tõ fõ or vos;
b) a ve ze tõ fõ or vost be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no -

ka ve zény li.
2.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a ve ze tõ fõ or vos

jo go sult, aki a sze mé lyi ál lo mány szol gá la ti elöl já ró ja ként
a jog sza bá lyok ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

2.10.7 A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la tos 
jo gok, kö te le zett sé gek és felelõsség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH KFOR Zász ló al jon (2009. szep tem ber 1-jé tõl MH
KFOR Kon tin gen sen) ke resz tül az MH ön ál ló an mû kö dõ
és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon -
to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ ség ve té si szer ve, az
egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) tá mo ga tó fel ada to kat
az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, az MH ÖHP
parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve végzi.

Az MH ÖHP a költ ség ve té si elõ irány za ton be lül a szer -
ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál ko dá sa ke -
re té ül szol gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat állapít
meg.

2.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár végzi.

3. Ma gyar Hon véd ség EU FOR Kon tin gens

3.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség EU FOR Kon tin gens.

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH EU FOR KONT

7 Mó do sí tot ta az 1/2010. (II. 10.) HM ha tá ro zat 14. pont.

3.2.8 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,
Fü re di út 146/A.

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/EU FOR KONT
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Bosz nia Her ceg -

ovi na.
3.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2007. áp ri lis 20.
3.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, ön ál ló szá zad jog ál lá sú ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si
lét szám ke re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it 
az MH eszközállományából kell feltölteni.

3.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szó ló
84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés b) pont já -
nak bb) al pont ja alap ján a 2. ka te gó ri á ba, a 2. § (3) be kez -
dés a) pont já nak aa) al pont ja alap ján az 1. ka te gó ri á ba tar -
to zik.

3.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mûveletekben.
3.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét az EU FOR il le té kes pa rancs no -
ká nak utasításai szerint látja el. 

3.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rendje:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: nem ze ti tá mo ga tó elem pa -
rancs nok (kon tin gens pa rancs nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka
ve zény li.

3.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a pa rancs nok jo -
go sult, aki a ve zény lé si hely ál lo mány il le té kes pa rancs no -
ka ként a jog sza bá lyok ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja a
jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

3.10.9  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és fe le lõs ség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai)
tá mo ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP pa rancs nok a költ ség ve té si elõ irány za ton be -
lül a szer ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál ko dá sa 
ke re té ül szol gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat ál la pít meg.

3.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár végzi.

8 Mó do sí tot ta: 58/2009. (IX. 18.) HM ha tá ro zat 5. pont.
 9 Mó do sí tot ta az 1/2010. (II. 10.) HM ha tá ro zat 14. pont.
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4. Ma gyar Hon véd ség Tar to má nyi Új já épí té si Cso port
4.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -

véd ség Tar to má nyi Új já épí té si Csoport
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH PRT
4.2.10 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,

Fü re di út 146/A.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/PRT
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Af ga nisz tán ban az 

ISAF meg ha tá ro zott mû ve le ti területe.
4.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2006. au gusz tus 1.
4.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, ez red jog ál lá sú ide ig le nes ka to -
nai szer ve zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si lét szám ke -
re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH
eszközállományából kell feltölteni.

4.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szó ló
84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés e) pont já -
nak eb) al pont ja alap ján az 5. ka te gó ri á ba, a 2. § (3) be kez dés
c) pont já nak ca) al pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

4.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben
4.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben mû ve le ti te vé keny sé gét az ISAF il le té kes pa -
rancs no ká nak uta sí tá sai sze rint lát ja el.

4.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rend je:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka

ve zény li.
4.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a pa rancs nok jo -

go sult, aki a ve zény lé si hely ál lo mány il le té kes pa rancs no -
ka ként a jog sza bá lyok ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja a jo -
go kat és tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

4.10.11  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és fe le lõs ség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai)
tá mo ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó, az MH ÖHP pa rancs no ka ál tal ki je lölt költ ség ve té si
szer ve végzi.

Az MH ÖHP pa rancs nok a költ ség ve té si elõ irány za ton
be lül a szer ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál -
ko dá sa ke re té ül szol gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat
ál la pít meg.

10 Mó do sí tot ta: 58/2009. (IX. 18.) HM ha tá ro zat 5. pont.
11 Mó do sí tot ta az 1/2010. (II. 10.) HM ha tá ro zat 14. pont.

4.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár vég zi.

5. Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Ta nács adó és Össze kö tõ
Cso port

5.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Mû ve le ti Ta nács adó és Össze kö tõ Csoport

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH OMLT
5.2.12 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,

Fü re di út 146/A.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH OMLT
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Af ga nisz tán ban az 

ISAF meg ha tá ro zott mû ve le ti területe.
5.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2008. de cem ber 23.
5.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, zász ló alj jog ál lá sú ide ig le nes ka -
to nai szer ve zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si lét szám -
ke re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH
eszközállományából kell feltölteni.

5.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szóló
84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés f) pont já -
nak fb) al pont ja alap ján a 6. ka te gó ri á ba, a 2. § (3) be kez -
dés c) pont já nak cf) al pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to -
zik.

5.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mûveletekben.
5.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik, ál lo mány il le té kes pa -
rancs no ka az MH ÖHP pa rancs nok. A kül föl di al kal ma zá -
si kör zet ben mû ve le ti te vé keny sé gét az ISAF il le té kes pa -
rancs no ká nak uta sí tá sai sze rint lát ja el.

5.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rendje:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: lö vész zász ló alj pa rancs nok,
ta nács adó (kon tin gens pa rancs nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka
ve zény li.

5.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a pa rancs nok jo -
go sult, aki a szer ve ze ti egy ség ál lo má nyá nak szol gá la ti
elöl já ró ja ként gya ko rol ja a jog sza bá lyok ban és az ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek
kö zött gya ko rol ja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

5.10.13  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és felelõsség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH Tar to má nyi Új já épí té si Cso por ton ke resz tül az MH
ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám vi te li
fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ ség ve -
té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) tá mo -
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ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve 
végzi.

5.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár végzi.

6. Ma gyar Hon véd ség Kü lön le ges Mû ve le ti Cso port
6.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -

véd ség Kü lön le ges Mû ve le ti Csoport
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH KMCS
6.2.14 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,

Fü re di út 146/A.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH KMCS
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Af ga nisz tán ban az 

ISAF meg ha tá ro zott mû ve le ti területe.
6.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2008. de cem ber 23.
6.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, zász ló alj jog ál lá sú ide ig le nes ka -
to nai szer ve zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si lét szám -
ke re té bõl ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH
eszközállományából kell feltölteni.

6.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szó ló
84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés f) pont jának 
fa) al pont ja alap ján a 6. ka te gó ri á ba, a 2. § (3) be kez dés
c) pont já nak cg) al pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba tar to zik.

6.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mûveletekben.
6.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik, ál lo mány il le té kes pa -
rancs no ka az MH ÖHP pa rancs nok. A kül föl di al kal ma zá -
si kör zet ben mû ve le ti te vé keny sé gét az ISAF il le té kes
parancsnokának utasításai szerint látja el.

6.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rendje:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: fõ tiszt (kon tin gens pa rancs -
nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka
ve zény li.

6.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a kon tin gens pa -
rancs nok jo go sult, aki a szer ve ze ti egy ség ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja ként gya ko rol ja a jog sza bá lyok ban és
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott
ke re tek között a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

6.10.15  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és felelõsség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH Tar to má nyi Új já épí té si Cso por ton ke resz tül az MH
ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám vi te li
fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ ség ve -

té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai) tá mo -
ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve 
végzi.

Az MH ÖHP pa rancs no ka a költ ség ve té si elõ irány za ton 
be lül a szer ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál -
ko dá sa ke re té ül szol gá ló el kü lö ní tett részelõirányzatokat
állapít meg

6.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár végzi.

7. Ma gyar Hon véd ség ENSZ Cip ru si Bé ke fenn tar tó
Misszió Ma gyar Kon tin gens

7.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség ENSZ Cip ru si Bé ke fenn tar tó Misszió Ma gyar
Kontingens

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: UN FI CYP Ma gyar Kon tin -
gens (UN FI CYP/HUNCON)

7.2.16 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,
Fü re di út 146/A.

Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/UN FI CYP HUN -
CON

Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Cip rus.

7.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2006. szep tem ber 25.

Jog foly to nos ság alap ján: 1995. no vem ber 14.

7.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -
si jegy zék kel lét re ho zott, ön ál ló szá zad jog ál lá sú ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség (a 
to váb bi ak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve -
zény lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo -
má nyá ból kell fel töl te ni.

7.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szó -
ló 84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés
a) pont já nak aa) al pont ja alap ján az 1. ka te gó ri á ba, a 2. §
(3) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja alap ján a 2. ka te gó -
ri á ba tar to zik.

7.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge:

842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -
lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mûveletekben.

7.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs no ka szol -
gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben mû ve le ti te vé keny sé gét az UN FI CYP il le té kes
pa rancs no ká nak utasításai szerint látja el.

7.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rendje:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: kon tin gens pa rancs nok;

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka
ve zény li.

16 Mó do sí tot ta: 58/2009. (IX. 18.) HM ha tá ro zat 5. pont.
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7.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a kon tin gens pa -
rancs nok jo go sult, a ve zény lé si hely ál lo mány il le té kes pa -
rancs no ka ként a jog sza bá lyok ban és az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol ja a jo go kat és tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

7.10.17  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és fe le lõs ség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai)
tá mo ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP a költ ség ve té si elõ irány za ton be lül a szer -
ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál ko dá sa ke -
re té ül szol gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat állapít
meg.

7.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár végzi.

8. Ma gyar Hon véd ség Ve gyes Híd épí tõ Szá zad
8.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -

véd ség Ve gyes Híd épí tõ Század
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH VH SZD
8.2.18A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,

Fü re di út 146/A.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH VH SZD
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, kül föl di al kal ma -

zá si kör ze te meg fe le lõ köz jo gi dön tés el fo ga dá sát kö ve tõ -
en ke rül meg ha tá ro zás ra.

8.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2007. ja nu ár 1.
8.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, ön ál ló szá zad jog ál lá sú ide ig le -
nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si
lét szám ke re té bõl ki je lö lés sel, az al kal ma zás ra vo nat ko zó
köz jo gi dön tést kö ve tõ en ve zény lés sel, anya gi-tech ni kai
esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá ból kell fel töl te ni.

8.5. A szer ve ze ti egy ség bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo má nyá nak rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sa a
fel adat vég re haj tás ra vo nat ko zó köz jo gi dön tés után tör té -
nik.

8.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben.
8.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs no ka szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. Ké szen lét el éré se és meg -
fe le lõ köz jo gi dön tés meg ho za ta la után a kül föl di al kal ma -
zá si kör zet ben mû ve le ti te vé keny sé gét a NATO il le té kes
pa rancs no ká nak uta sí tá sai alap ján lát ja el. 

17 Mó do sí tot ta az 1/2010. (II. 10.) HM ha tá ro zat 14. pont.
18 Mó do sí tot ta: 58/2009. (IX. 18.) HM ha tá ro zat 5. pont.

8.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rendje:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: szá zad pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka

ve zény li.
8.9. Mû ve let vég re haj tá sa so rán a szer ve ze ti egy ség

kép vi se le té re a szá zad pa rancs nok jo go sult, a ve zény lé si
hely ál lo mány il le té kes pa rancs no ka ként a jog sza bá lyok -
ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja a jo go kat és tel je sí ti a kö -
te le zett sé ge ket.

8.10.19  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és felelõsség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai)
tá mo ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP pa rancs no ka a költ ség ve té si elõ irány za ton 
be lül a szer ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál -
ko dá sa ke re té ül szol gá ló el kü lö ní tett részelõirányzatokat
állapít meg.

8.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár végzi.

9.Ma gyar Hon véd ség NATO Re a gá ló Erõk
9.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -

véd ség NATO Re a gá ló Erõk
Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH NRF
9.2.20 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,

Fü re di út 146/A.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH NRF
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, kül föl dön a

NATO szer ve ze ti leg il le té kes NRF pa rancs nok ság fe le lõs -
sé gi kö ré be tartozó mûveleti terület.

9.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2006. ja nu ár 12.
9.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé -

si jegy zék kel lét re ho zott, vál tá son ként meg ha tá ro zott lét -
szám mal és jog ál lás sal ren del ke zõ ide ig le nes ka to nai szer -
ve zet. Ál lo má nyát az MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl
ki je lö lés sel, a ké szen lét idõ sza ká ra ké szen lé ti szol gá lat ba
ve zény lés sel, az al kal ma zás ra vo nat ko zó köz jo gi dön tést
kö ve tõ en ve zény lés sel, anyagi-technikai eszközeit az MH
eszközállományából kell feltölteni.

9.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben
részt vevõ ál lo má nyá nak rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sa a
fel adat vég re haj tás ra vo nat ko zó közjogi döntés után
történik.

19 Mó do sí tot ta az 1/2010. (II. 10.) HM ha tá ro zat 14. pont.
20 Mó do sí tot ta: 58/2009. (IX. 18.) HM ha tá ro zat 5. pont.
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9.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben.
9.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik. A kül föl di al kal ma zá si
kör zet ben te vé keny sé gét az azt el ren de lõ köz jo gi dön tés
után, az MH NRF il le té kes pa rancs no ká nak uta sí tá sai sze -
rint lát ja el.

9.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rend je:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: nem ze ti tá mo ga tó elem pa -
rancs nok (kon tin gens pa rancs nok);

b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka
ve zény li.

9.9. Mû ve let vég re haj tá sa so rán a szer ve ze ti egy ség
kép vi se le té re a kon tin gens pa rancs nok jo go sult, aki a ve -
zény lé si hely ál lo mány il le té kes pa rancs no ka ként a jog sza -
bá lyok ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya ko rol ja a jo go kat és tel je -
sí ti a kö te le zett sé ge ket.

9.10.21  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso la -
tos jo gok, kö te le zett sé gek és fe le lõs ség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai)
tá mo ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó, az MH ÖHP pa rancs no ka ál tal ki je lölt költ ség ve té si
szer ve végzi.

Az MH ÖHP pa rancs no ka a költ ség ve té si elõ irány za ton 
be lül a szer ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál -
ko dá sa ke re té ül szol gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat
ál la pít meg.

9.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár vég zi.

10.22Ma gyar Hon véd ség Af gán Vá lasz tá so kat Biz to sí tó
Sza kasz

10.1. A szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se: Ma gyar Hon -
véd ség Af gán Vá lasz tá so kat Biz to sí tó Sza kasz

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: MH AVBSZ
10.2.23 A szer ve ze ti egy ség szék he lye: 7400 Ka pos vár,

Fü re di út 146/A.
Pos ta cí me: 7401 Ka pos vár, Pf. 179/MH AVBSZ
Al kal ma zá si kör ze te: Ma gyar or szág, Af ga nisz tán ban az 

ISAF meg ha tá ro zott mû ve le ti te rü le te.
10.3. Meg ala kí tá sá nak idõ pont ja: 2009. jú li us 1.
10.4. A szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re -

lé si jegy zék kel lét re ho zott, ön ál ló sza kasz jog ál lás sal ren -
del ke zõ ide ig le nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát az MH

költ ség ve té si lét szám ke re té bõl a NATO Re a gá ló Erõk
(NRF) vál tá sá ba fel aján lott ma gyar erõk nem ze ti tá mo ga tó 
ele mé bõl – ere de ti fel ada ta alól men te sít ve – ve zény lés sel, 
anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má nyá ból
kell fel töl te ni.

10.5. A szer ve ze ti egy ség a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek -
ben részt vevõ ál lo mány rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról
szó ló 84/2008. (HK 16.) HM uta sí tás 2. § (2) be kez dés e)
pont já nak ee) al pont ja alap ján az 5. ka te gó ri á ba, a 2. § (3)
be kez dés c) pont já nak ch) al pont ja alap ján a 3. ka te gó ri á ba 
tar to zik.

10.6. A szer ve ze ti egy ség te vé keny sé ge: 
842192 Nem zet kö zi ka to nai és ren dé sze ti sze rep vál la -

lás, bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben.
10.7. A szer ve ze ti egy ség az MH ÖHP pa rancs nok szol -

gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zik, ál lo mány il le té kes pa rancs -
no ka az MH ÖHP pa rancs nok. A kül föl di al kal ma zá si kör -
zet ben át alá ren de lés re ke rül a Ma gyar Hon véd ség Tar to má -
nyi Új já épí té si Cso port pa rancs nok alá ren delt sé gé be, mû -
ve le ti te vé keny sé gét an nak uta sí tá sai sze rint lát ja el.

10.8. A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek, ve -
zény lé sé nek rend je:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: sza kasz pa rancs nok;
b) a pa rancs no kot be osz tás ba az MH ÖHP pa rancs no ka

ve zény li.
10.9. A szer ve ze ti egy ség kép vi se le té re a sza kasz pa -

rancs nok jo go sult, aki a szer ve ze ti egy ség ál lo má nyá nak
szol gá la ti elöl já ró ja ként – a jog sza bá lyok ban és az ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i ben meg ha tá ro zott ke re tek kö -
zött – gya ko rol ja a jo go kat és tel je sí ti a kö te le zett sé ge ket.

10.10.24  A szer ve ze ti egy ség gaz dál ko dá sá val kap cso -
la tos jo gok, kö te le zett sé gek és fe le lõs ség: 

A szer ve ze ti egy ség pénz ügyi és gaz da sá gi fel ada ta it az
MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, a pénz ügyi és szám -
vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve, az egyéb szel le mi és fi zi kai (tech ni kai)
tá mo ga tó fel ada to kat az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó mû kö dõ, az MH ÖHP pa rancs no ka ál tal ki je lölt költ -
ség ve té si szer ve vég zi az MH Tar to má nyi Új já épí té si Cso -
por ton ke resz tül.

Az MH ÖHP pa rancs no ka a költ ség ve té si elõ irány za ton 
be lül a szer ve ze ti egy ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál -
ko dá sa ke re té ül szol gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat
ál la pít meg.

10.11. A szer ve ze ti egy ség nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét a Kt. 5. §-a és 14. § (3) be kez dé se alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár vég zi.

A mel lék let szö ve ge ha tá lyos 2010. feb ru ár 15-tõl.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

24 Mó do sí tot ta az 1/2010. ( II. 10.) HM ha tá ro zat 14. pont.
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A honvédelmi miniszter
18/2010. (HK 6.) HM

h a t á r o z a t a
rendszeresítésre kerülõ hadfelszerelésekrõl 

A Rend sze re sí té si Bi zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be
vé te lé vel az aláb bi had fel sze re lé sek rend sze re sí té sét
rendelem el:

1. Sky lark I-LE UAV tí pu sú kis ha tó tá vol sá gú pi ló ta
nél kü li re pü lõ esz köz re (SU AV- Short Ran ge Un man -
ned Ae ri al Ve hic le) épü lõ fel de rí tõ rend szer

Ren del te té se: Kis ha tó tá vol sá gú, kis ma gas sá gú re pü -
lés sel tör té nõ op ti kai fel de rí tés vég re haj tá sa ob jek tum kö -
rü li fel de rí tés tá mo ga tá sa, út vo nal elõ ze tes fel de rí té se,
konk rét cél pon tok fel de rí té se, cél pon tok meg ha tá ro zá sa,
to váb bá adott korlátokon belül célpontok azonosítása
céljából.

2. RÁBA H18.206 DAE-001 tí pu sú kon té ner szál lí tó
ka to nai te rep já ró bá zis-jár mû

Ren del te té se: ka to nai te rep já ró bá zis jár mû szab vá nyos 
ISO 10’ be fog la ló mé re tû, hír adó-in for ma ti kai (HIK/G) és
rá dió ál lo más (PK1/G) konténer szállításához. 

3. RÁBA H18.206 DAE-002 tí pu sú, Pa lift T12-4570
vál to za tú cse ré lõ-ra ko dó be-ren de zés sel sze relt ka to -
nai te rep já ró bá zis jár mû

Ren del te té se: ka to nai te rep já ró bá zis jár mû szab vá nyos
ISO 10’ be fog la ló mé re tû kon té ner, va la mint ISO 10’-s
cse re fel épít mény (sík és pony vás pla tó) fel és le ra ko dá sá -
ra, illetve szállításához.

4. ISO 10’ szab vá nyos mé re tû, 4 500 mm-s cse re fel -
épít mény (síkp la tó és pony vás pla tó)

Ren del te té se: cse re fel épít mény ka to nai szak anya gok,
szak fel sze re lé sek és egy ség-ra ko má nyok mál há zott szál lí -
tá sá hoz. 

5. RÁBA H18.206 DAE-003 tí pu sú ka to nai te rep já ró 
bá zis jár mû

Ren del te té se: ka to nai te rep já ró bá zis jár mû, szab vá -
nyos ISO 10’ be fog la ló mé re tû (hûtõ és ke nye res) kon té -
ner szállításához. 

6. RÁBA H18.206 DAEL-002 tí pu sú, pla tós ka to nai
te rep já ró gép jár mû

Ren del te té se: pla tós ka to nai te rep já ró bá zis jár mû, ka -
to nai szak anya gok, szak fel-sze re lé sek és egység -
rakományok szál lí tá sá hoz.

7.  RÁBA H18.206 DAEL-003 tí pu sú, pla tós ka to nai
te rep já ró bá zis jár mû

Ren del te té se: BMK-130M mo tor csó nak víz re toló
adap ter rel sze relt pla tós ka to nai te rep já ró bá zis jár mû, ka -
to nai szak anya gok, szak fel sze re lé sek, egység rakományok
szál lí tá sá hoz.

8. RÁBA H18.206 DA EL-004 tí pu sú, Pal fin ger PK
9501 B vál to za tú ön ra ko dó da rus eme lõ be ren de zés sel
sze relt, pla tós ka to nai te rep já ró bá zis jár mû

Ren del te té se: ön ra ko dó da rus eme lõ be ren de zés sel
sze relt pla tós ka to nai te rep já ró bá zis jár mû, ADR EXP-II.
ki vi tel ben szál lí tott, lõ szer és egyéb ve szé lyes anya gok
(rob ba nó anya gok) fel- és le ra ko dá sá hoz, szál lí tá sá hoz.

9. RÁBA H18.206 DAEL-005 tí pu sú, Pal fin ger PK
9501 B vál to za tú ön ra ko dó da rus eme lõ be ren de zés sel
sze relt ka to nai te rep já ró bá zis jár mû;

Ren del te té se: ön ra ko dó da rus eme lõ be ren de zés sel
sze relt, pla tós ka to nai te rep já ró bá zis jár mû ka to nai szak -
anya gok, szak fel sze re lé sek és egy ség ra ko má nyok fel- és
lerakodásához, szállításához.

10. RÁBA H18.206 DA EL-006 tí pu sú, pla tós ka to nai 
te rep já ró bá zis jár mû

Ren del te té se: pla tós ka to nai te rep já ró bá zis jár mû,
ADR EXP-II. ki vi tel ben szál lí tott, lõ szer és egyéb ve szé -
lyes anya gok (rob ba nó anya gok) szállításához.

11. RÁBA H18.206 DA EL-009 tí pu sú, pla tós ka to nai 
te rep já ró bá zis jár mû

Ren del te té se: pla tós ka to nai te rep já ró bá zis jár mû,
ADR-FL ki vi tel ben szál lí tott ve gyi vé del mi men te sí tõ és
egyéb ve szé lyes anyagok szállításához.

12. Ha di tech ni kai kar ban tar tó kon té ner

Ren del te té se: A ha di tech ni kai kon té ner be fel adat cent -
ri ku san in teg rált esz kö zök és be ren de zé sek hasz ná la tá val
a szak ja ví tó ál lo mány ké pes sé té te le a Ma gyar Hon véd -
ség nél rend sze re sí tett ha di tech ni kai esz kö zök al egy ség és
egy ség szin tû tech ni kai kiszolgálásának és javításának
végrehajtására.

Budapest, 2010. március 29.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
honvédelmi miniszter

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 747



A honvédelmi miniszter 
23/2010. (HK 6.) HM

h a t á r o z a t a
rendszeresítésre kerülõ hadfelszerelésrõl 

A Rend sze re sí té si Bi zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be
vé te lé vel tûz sze rész szak ál lo mány és szak fel sze re lés szál -
lí tá sa és vé del me, a szál lít má nyok, me net osz lo pok kí sé ré -
se és biz to sí tá sa cél já ból kor lá to zá si rend sza bá lyok be -
tar ta tá sa mel lett el ren de lem a Co u gar pán cé lo zott tûz -
sze rész jár mû rend sze re sí té sét. 

Alkalmazási korlátozások:

1.  A za va ró be ren de zés be épí té sé nek a vissza ja ví tá sá ig
a jár mû be be épí tett WBS 2500 C-RCIED be ren de zés sel
rá dió elekt ro ni kai za va rást ti los vég re haj ta ni.

2. Ke rül ni kell a jár mû me re dek emel ke dõn/lej tõn való
le ál lí tá sát. Amennyi ben az el ke rül he tet len, ak kor a jár mû
üze mi fék be ren de zés hasz ná la tá val a rög zí tõ fék re rá kell
se gí te ni, il let ve az álló jár mû vet biz ton sá go san ki kell
ékel ni. 

Budapest, 2010. március 31.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
01/2010. (HK 6.) HM

u t a s í t á s a
a Miniszteri Tanácsadó testület 

és a Miniszteri Döntés-elõkészítõ Csoport
mûködési rendjérõl*

Az utasítást az érintettek külön kapják meg.

A hon vé del mi mi nisz ter
33/2010. (III. 19.) HM

u t a s í t á s a
a 2010. évi or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá so kon

való rész vé tel biz to sí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
– fi gye lem mel a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény ren del ke zé se i re, a Ma gyar Hon véd ség hiva -
tásos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
szó ló 2001. évi XCV. tör vény 28. §-ára, va la mint az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk 2010. évi ál ta lá nos vá lasz tá sa idõ -
pont já nak ki tû zé sé rõl szó ló 6/2010. (I. 22.) KE határo -
zatra – a 2010. évi or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá so kon
való rész vé tel biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról az
aláb bi

uta sí tást

adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té ri um ra (a to váb bi ak ban: HM), a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be,
köz vet len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa, to váb bá fel ügye le -
te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. §

A vá lasz tá son való rész vé tel az egyén sza bad el ha tá ro -
zá sán ala pul, ezért a sza va zá son tör té nõ meg je le nést jog el -
le ne sen aka dá lyoz ni, vagy a meg je le nés re pa ran csot adni,
il le tõ leg az egyén sza bad aka ra tát bár mi lyen for má ban és
mó don be fo lyá sol ni ti los.

3. §

A ka to nai szer ve ze tek ál lo mány il le té kes pa rancs no kai
(ve ze tõi) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek in téz ke dé se
alap ján meg ter ve zik a vá lasz tás nap já ra az ál lo mány el fog -
lalt sá gát, to váb bá tá jé koz tat ják a sze mé lyi ál lo mányt ar ról, 
hogy a vá lasz tá son való rész vé te li (sza va zá si) jo gát – a tör -
vény ben fog lalt ki vé tel lel – a la kó he lyén gya ko rol hat ja.

4. §

A vá lasz tá son való rész vé telt az ál lo mány szá má ra le he -
tõ vé kell ten ni. A sze mé lyi ál lo mány azon tag jai szá má ra,
akik a szol gá la tu kat la kó he lyük tõl tá vol tel je sí tik, a szol -
gá lat el lá tá sát úgy kell meg szer vez ni, hogy a vá lasz tás
nap ján la kó he lyü kön sza vaz has sa nak. Amennyi ben az ál -
lo mány tag ja szá má ra a la kó he lyén való sza va zás nem le -
het sé ges – a kül föl di szol gá lat sa já tos sá ga i ból ere dõ kor lá -
to zá sok fi gye lem be vé te lé vel – le he tõ vé kell ten ni szá má ra
a je len uta sí tás mel lék le te sze rint a szol gá lat tel je sí té se he -
lyén való vá lasz tást. A vá lasz tá son való rész vé tel hez szük -
sé ges idõ re a sze mé lyi ál lo mányt szol gá lat men tes ség illeti
meg.

5. §

A vá lasz tás nap ján éles lö vé szet, gya kor lat, je len tõ sebb
csa pat moz gás vég re haj tá sát úgy kell meg szer vez ni, hogy a 
sze mé lyi ál lo mány sza va za ti jo gá nak gya kor lá sát a le he tõ
leg ki sebb mér ték ben be fo lyá sol ja.

6. §

A szer ve ze tek pa rancs no kai (ve ze tõi) a ké szen lé ti, va la -
mint az ügye le ti és õr szol gá la tok ve zény lé sét és vál tá sá -
nak idõ pont ját a vá lasz tás nap já ra az aláb bi ak sze rint sza -
bá lyoz zák:

a) szol gá lat (fel adat) el lá tá sá ra le he tõ leg a hely õr ség ben 
la kó kat kell ve zé nyel ni;

b) a szol gá lat vál tás idõ pont ját oly mó don kell meg ha tá -
roz ni, hogy a szol gá la tot le adók, va la mint a szol gá lat ba lé -
põk szol gá lat elõtt vagy után la kó he lyü kön szavazhas -
sanak.

7. §

(1) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány a nagy kö -
vet sé gek kel, fõ kon zu lá tu sok kal ren del ke zõ ma gyar kül -
kép vi se le te ken gya ko rol hat ja a sza va za ti jo gát, amely hez
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az ál lo mány il le té kes pa rancs no kok a ren del ke zés re álló
esz kö zök kel, fi gye lem be véve a ka to nai szer ve zet harc ké -
pes sé gé nek fenn tar tá sát, il let ve a szol gá la ti fel adat el lá tá -
sát, min den tör vé nyes se gít sé get megadnak.

(2) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány vá lasz tá -
son való rész vé te lét se gí tõ in téz ke dé se ket az ál lo mány il le -
té kes pa rancs nok – en nek hi á nyá ban a nem ze ti rang idõs,
il let ve a ka to nai kép vi se lõ – a he lyi sa já tos sá gok fi gye lem -
be vé te lé vel te szi meg, fi gye lem mel a 8. § sze rint ki adott
pa rancs ren del ke zé se i re is.

8. §

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke je len uta sí tás ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ há rom na pon be lül pa rancs ban ha tá roz za
meg a ka to nai szer ve ze tek, va la mint a kül föl di misszi ók
ál lo má nya vá lasz tá son való rész vé te lé nek biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat – a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló
2001. évi XCV. tör vény 18. § és 28. §-ai vá lasz tó jog gya -
kor lá sá ra, va la mint a sza bad moz gás és a tar tóz ko dá si hely 
sza bad meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek fi -
gye lem be vé te lé vel.

9. §

(1) Az uta sí tás 1. mel lék le te tar tal maz za a la kó hely tõl
tá vol tör té nõ sza va zás sza bá lya i ról szó ló Tá jé koz ta tót.
A sza va zás sal kap cso la tos to váb bi in for má ci ók a 2010. évi 
or szág gyû lé si vá lasz tá sok hi va ta los hon lap ján (www.
 valasztas.hu) meg ta lál ha tók.

(2) Az uta sí tás 1. mel lék let b) pont já ban meg ha tá ro zott
aján lott le ve lek pos tai költ sé ge it a nem ze ti tá mo ga tás költ -
ség ve tés ke re té bõl kell fe dez ni.

10. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, és 2010. jú li us 31-én ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2010. már ci us 10.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

1. mel lék let a 33/2010. (III. 19.) HM uta sí tás hoz

Tá jé koz ta tó a la kó hely tõl tá vol tör té nõ sza va zás
sza bá lya i ról

a) A sze mé lyi ál lo mány azon tag ja, aki nem a la kó he lyén
tar tóz ko dik, iga zo lás sal sza vaz hat az azon meg je lölt te le pü -
lés egy ki je lölt sza va zó he lyi sé gé ben. Az iga zo lás sal a sza va -
zás nap ját meg elõ zõ en az iga zo lá son fel tün te tett te le pü lé sen
a he lyi vá lasz tá si iro dá ban, vagy a sza va zás nap ján az iga zo -
lás sal sza va zás ra ki je lölt sza va zó kör ben kér he ti a név jegy -
zék be vé te lét. Iga zo lást – a vá lasz tás elsõ vagy má so dik for -
du ló já ra egy aránt – sze mé lye sen vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ meg ha -
tal ma zott ja út ján 2010. áp ri lis 9-én 16 órá ig kér het a la kó he -
lye sze rin ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl. Ha az érin tett meg ha -
tal ma zott út ján nyújt ja be ké rel mét, a meg ha tal ma zást is csa -
tol ni kell. Aján lott le vél ben úgy kér het iga zo lást, hogy a ké -
re lem 2010. áp ri lis 6-ig meg ér kez zen a la kó he lye sze rin ti he -
lyi vá lasz tá si iro dá ba. Ha az iga zo lás ki adá sát kö ve tõ en meg -
gon dol ja ma gát és még is a la kó he lye sze rin ti sza va zó he lyi -
ség ben sze ret ne sza vaz ni, 2010. áp ri lis 8-án 16 órá ig kér he ti a 
lak cí me sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl, hogy – az
iga zo lás be vo ná sá val egy ide jû leg – ve gyék vissza a la kó he -
lye sze rin ti sza va zó kör be. A vá lasz tó pol gár a la kó he lye sze -
rin ti név jegy zék be tör té nõ vissza vé te lét egy al ka lom mal kér -
heti.

b) Az ál lo mány azon tag ja, aki a vá lasz tás nap ján kül föl -
dön tar tóz ko dik, a Ma gyar Köz tár sa ság nagy kö vet sé gén
vagy fõ kon zu lá tu sán sza vaz hat. En nek ér de ké ben a kül -
kép vi se le ti név jegy zék be vé te lét 2010. már ci us 19-én 16
órá ig kér he ti sze mé lye sen vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma -
gán ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ meg ha -
tal ma zott ja út ján a lak cí me sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro da
ve ze tõ jé tõl (azaz a te le pü lés jegy zõ jé tõl). Aján lott le vél -
ben is be nyújt hat ja ké rel mét úgy, hogy az 2010. már ci us
19-ig meg ér kez zen a he lyi vá lasz tá si iro dá ba. Ha a kül kép -
vi se le ti név jegy zék be tör tént fel vé te lét kö ve tõ en meg gon -
dol ja ma gát, és még is Ma gyar or szá gon sze ret ne sza vaz ni,
ugyan csak 2010. már ci us 19-én 16 órá ig kér he ti a lak cí me
sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl, hogy a kül kép vi -
se le ti név jegy zék bõl tö röl jék és ve gyék vissza a la kó he lye
sze rin ti sza va zó kör be. Ha a kül kép vi se le ti név jegy zék be
tör tént fel vé te lét kö ve tõ en sze ret né meg vál toz tat ni kül föl -
di sza va zá sá nak hely szí nét, ugyan csak 2010. már ci us
19-én 16 órá ig kér he ti a lak cí me sze rin ti he lyi vá lasz tá si
iro da ve ze tõ jé tõl, hogy egy má sik kül kép vi se let név jegy -
zé ké be te gyék át.
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A hon vé del mi mi nisz ter
34/2010. (III. 26.) HM

u t a s í t á s a
az egész ség ügyi sza bad ság nyil ván tar tá sá val,

va la mint az egész ség ügyi sza bad ság idõ tar ta má ra
járó tá vol lé ti díj fo lyó sí tá sá val kap cso la tos

fel ada tok ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
az aláb bi

uta sí tást

adom ki:

1. Az uta sí tás ha tá lya

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé -
be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa, va la mint fel ügye le te 
alá tar to zó szer ve ze tek re, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Tá -
bo ri Lel ké szi Szol gá lat ra, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze te i re (a to váb bi ak ban együtt: hon vé del mi
szer ve zet).

(2) A be teg ség szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé -
sé nek be je len té se, vizs gá la ta

2. §

(1) A hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó ka to -
na, il let ve a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi
XCV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hjt.) 46. §-a alap ján más
szerv hez ve zé nyelt ka to na be teg sé gé nek szol gá la ti kö tel -
mek kel való össze füg gé se szak mai fenn ál lá sá nak le he tõ -
sé gét elõ ze te sen vé le mé nye zi

a) a leg fel jebb 14 nap tá ri nap egész ség ügyi sza bad ság ra
vo nat ko zó ja vas la tot tevõ alap el lá tást vég zõ or vos,

b) a leg fel jebb 14 nap tá ri na pig tar tó egész ség ügyi sza -
bad ság en ge dé lye zé se ese tén a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: HM
ÁEK), il let ve a Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó György
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH
HEK) szak ren de lést biz to sí tó egész ség ügyi in té ze te szak -
ren de lé sé nek orvosa,

c) a kór há zi el bo csá tást kö ve tõ en leg fel jebb 28 nap tá ri
na pig tar tó egész ség ügyi sza bad ság en ge dé lye zé se ese tén
a HM ÁEK fek võ be teg-el lá tó osz tá lya i nak, il let ve az MH
HEK Re pü lõ or vo si Egész ség vizs gá ló és Ku ta tó In té zet
Egy na pos Se bé sze ti Rész le gé nek fõ or vo sa,

d) a leg fel jebb 90 nap tá ri na pig tar tó „egész ség ügyi sza -
bad ság” en ge dé lye zé se ese tén a Ma gyar Hon véd ség El sõ -
fo kú Egész ség ügyi Fe lül vizs gá ló Bi zott sá ga,

e) az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad ság leg fel jebb
180 nap tá ri na pig tör té nõ meg hosszab bí tá sa ese tén a Ma -
gyar Hon véd ség Má sod fo kú Egész ség ügyi Fe lül vizs gá ló
Bi zott sá ga (a to váb bi ak ban: Má sod fo kú FÜV Bi zott ság),

f) a 180 na pon túl, leg fel jebb 365 nap tá ri nap idõ tar ta -
mig tar tó egész ség ügyi sza bad ság en ge dé lye zé se ese tén a
Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Egész ség ügyi Fe lül vizs gá ló 
Bi zott sá ga.

(2) A be teg ség elõ ze tes vé le mé nye zé sét a Be teg sé gek
Nem zet kö zi Osz tá lyo zá sa címû ki ad vány fi gye lem be vé te -
lé vel meg ál la pí tott di ag nó zist ala pul véve az egész ség ügyi 
sza bad ság ra vo nat ko zó ja vas lat meg té te lé vel, il let ve az
egész ség ügyi sza bad ság en ge dé lye zé sé vel egy ide jû leg
kell vég re haj ta ni.

3. §

(1) Ha az elõ ze tes vé le mény sze rint a be teg ség szolgá -
lati kö tel mek kel való össze füg gé sé nek szak mai le he tõ sé ge 
fenn áll, a 2. § (1) be kez dé se alap ján elõ ze tes vé le ményt
ké szí tõ or vos, il let ve bi zott ság a di ag nó zis fel ál lí tá sát kö -
ve tõ 24 órán be lül kö te les azt be je len te ni a Ma gyar Hon -
véd ség Köz egész ség ügyi-jár vány ügyi Szol gá la tá nak (to -
váb bi ak ban: MH KJSZ). 

(2) A be teg ség szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé -
sé nek szak mai le he tõ sé ge ak kor áll fenn, ha 

a) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra, va la -
mint a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra való
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság el bí rá lá sá ról,
to váb bá az egész ség ügyi sza bad ság, a szol gá lat men tes ség
és a csök ken tett napi szol gá la ti idõ en ge dé lye zé sé nek sza -
bá lya i ról szó ló 7/2006. (III. 21.) HM ren de let 1. mel lék le -
té nek e) pont ja az adott be teg ség szol gá la ti kö tel mek kel
való össze füg gé sé nek a szak mai le he tõ sé gét meghatá -
rozza és

b) a be teg sé get ki vál tó kó ro ki té nye zõ sze re pel az
1. mel lék let ben.

(3) A be je len tést a 2. mel lék let sze rin ti be je len tõ la pon
(a to váb bi ak ban: be je len tõ lap) kell tel je sí te ni. A be je len -
tõ la pot zárt bo rí ték ban, „Or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett”
fel irat tal el lát va, az ügy vi te li sza bá lyok nak meg fe le lõ
 módon az MH KJSZ ré szé re két pél dány ban kell meg kül -
de ni.

(4) A 2. § (1) be kez dés alap ján elõ ze tes vé le ményt ké -
szí tõ or vos, il let ve bi zott ság a be je len tés rõl a 3. mel lék let
sze rin ti „Egész ség ügyi Sza bad ság” címû adat lap ki töl té sé -
vel és meg kül dé sé vel tá jé koz tat ni kö te les az alap el lá tás il -
le té kes egész ség ügyi szol gá la tát. Az alap el lá tás il le té kes
egész ség ügyi szol gá la tá nak kép vi se le té ben el já ró sze mély 
a meg kül dött adat la pot alá ír ja, és az egész ség ügyi szol gá -
lat nak a bé lyeg zõ le nyo ma tá val lát ja el, ame lyet ha la dék -
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ta la nul to váb bít az érin tett ka to na ál lo mány il le té kes pa -
rancs no ka ré szé re. Ha a 2. § (1) be kez dés alap ján elõ ze tes
vé le ményt ké szí tõ or vos az alap el lá tás il le té kes egész ség -
ügyi szol gá la tá nak or vo sa, a 3. mel lék let sze rin ti „Egész -
ség ügyi Sza bad ság” címû adat la pot – ki töl té sét kö ve tõ en – 
köz vet le nül az érin tett ka to na ál lo mány il le té kes pa rancs -
no ka részére küldi meg.

(5) Az MH KJSZ a be je len tést ki vizs gál ja.  Ha az MH
KJSZ a vizs gá lat so rán arra a meg ál la pí tás ra jut, hogy a be -
je len tés tár gyát ké pe zõ be teg ség a szol gá la ti kö tel mek kel
össze függ, az er rõl szó ló szak mai ál lás fog la lá sát és a be je -
len tõ lap egy pél dá nyát a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mó don, 30 mun ka na pon be lül meg kül di a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a to -
váb bi ak ban: HM KPÜ) ré szé re.

(6) Az (1)–(5) be kez dés ben fog lalt sza bá lyo zás nem
érin ti a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság ka to nai szol gá lat ra
való al kal mas ság vizs gá la tá val kap cso la tos, a be teg ség
szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé sé nek vé le mé nye -
zé si ha tás kö rét. 

2. Az egész ség ügyi sza bad ság nyil ván tar tá sa

4. §

(1) A HM KPÜ a be teg ség, bal eset szol gá la ti kö tel mek -
kel való össze füg gés mi nõ sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro -

zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ en a ha tá ro zat ról – dön tést 
tar tal ma zó – ki vo na tot ké szít, ame lyet ha la dék ta la nul
meg küld az el já rás alá vont ka to na szol gá la ti he lye sze rint
il le té kes hon vé del mi szer ve zet sze mély ügyi szer vé nek.
A Hjt. 46. §-a alap ján más szerv hez ve zé nyelt ka to na ese -
té ben a ki vo na tot a ve zény lés sze rin ti szerv hez kell meg -
kül de ni.

(2) Az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad sá got a sza -
bad ság alap já ul szol gá ló jog cím mi nõ sí té sé nek és mér té -
ké nek meg fe le lõ en a hon vé del mi szer ve zet sze mély ügyi
szer ve a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Költ ség ve té si Gaz dál -
ko dá si In for má ci ós Rend szer Hu mán-Bér Al rend sze ré ben
(a to váb bi ak ban: HM KGIR HRMS) kö te les rög zí te ni.

(3) A HM KPÜ – a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Sze mély -
ze ti Fõ osz tály ál tal meg fo gal ma zott igé nyek nek meg fe le lõ -
en – a HM KGIR HRMS-ben biz to sít ja a rög zí tés fel té te le it.

3. Záró ren del ke zé sek

5. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Bu da pest, 2010. már ci us 16.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

752 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám

1. mel lék let a 34/2010. (III. 26.) HM uta sí tás hoz

Szol gá la ti meg be te ge dé sek jegy zé ke

Kód

 A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZÕK

 A1 Ak ril nit ril ál tal oko zott be teg sé gek

 A2 Ar zén és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A3 Be ril li um és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A4 Szén-mon oxid ál tal oko zott be teg sé gek

 A5 Fosz gén ál tal oko zott be teg sé gek

 A6 Hid ro gén-ci a nid ál tal oko zott be teg sé gek

 A7 Ci a ni dok és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A8 Izo ci a ná tok ál tal oko zott be teg sé gek

 A9 Kad mi um és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A10 Króm és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A11 Hi gany és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek



Kód

 A12 Man gán és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A13 Sa lét rom sav ál tal oko zott be teg sé gek

 A14 Nit ro gén-oxi dok ál tal oko zott be teg sé gek

 A15 Am mó nia ál tal oko zott be teg sé gek

 A16 Nik kel és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A17 Fosz for és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A18 Ólom és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A19 Kén-oxi dok ál tal oko zott be teg sé gek

 A20 Kén sav ál tal oko zott be teg sé gek

 A21 Szén-di szul fid (szén ké neg) ál tal oko zott be teg sé gek

 A22 Va ná di um és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A23 Klór ál tal oko zott be teg sé gek

 A24 Bróm ál tal oko zott be teg sé gek

 A25 Jód ál tal oko zott be teg sé gek

 A26 Flu or és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A27
Ben zi nek bõl (kõ olaj-ere de tû, ala csony for rás pon tú szén hid ro gén ele gyek bõl) szár ma zó ali fás és ali cik li kus 
szén hid ro gé nek ál tal oko zott be teg sé gek

 A28 Vi nil klo rid ál tal oko zott be teg sé gek

 A29 Tri klór-eti lén ál tal oko zott be teg sé gek

 A30 Tet rak lór-eti lén ál tal oko zott be teg sé gek

 A31 Egyéb ali fás és aro más szén hid ro gé nek ha lo gén szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A32 Bu til-, me til- és izop ro pil-al ko hol ál tal oko zott be teg sé gek

 A33
Eti lén-gli kol, di eti lén-gli kol, 1,4-bu tán di ol, va la mint gli ko lok és gli ce rin nit ro szár ma zé kai ál tal oko zott
be teg sé gek

 A34
Me til-éter, etil-éter, izop ro pil-éter, vi nil-éter, di klór-izo pro pil éter, gva ja kol, az eti lén gli kol me til-éte re és
etil-éte re ál tal oko zott be teg sé gek

 A35
Ace ton klór ace ton, bróm ace ton, he xaf lu o ra ce ton, me til-etil-ke ton, me til-n-bu til-ke ton, etil-izo bu til-ke ton,
di ace ton-al ko hol, me zi til-oxid, 2-me til cik lo he xa non ál tal oko zott be teg sé gek

 A36 Egyéb al ko ho lok, gli ko lok, ke to nok, al de hi dek, ész te rek ál tal oko zott be teg sé gek

 A37 Szer ves fosz for sav-ész te rek, kar ba mát in szek ti ci dek ál tal oko zott be teg sé gek

 A38 Szer ves sa vak ál tal oko zott be teg sé gek

 A39 For mal de hid ál tal oko zott be teg sé gek

 A40 Nit ro-gli ce rin és más ali fás nit ro szár ma zé kok ál tal oko zott be teg sé gek

 A41 Ben zol ál tal oko zott be teg sé gek

 A42 To lu ol ál tal oko zott be teg sé gek

 A43 Xi lol ál tal oko zott be teg sé gek

 A44 Egyéb ben zol ho mo lóg ál tal oko zott be teg sé gek
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Kód

 A45
Naf ta lin vagy a naf ta lin meg fe le lõi (a naf ta lin meg fe le lõ it a CnH2n-12 összeg kép let jel lem zi) ál tal oko zott
be teg sé gek

 A46 Szti rol és di vi nil ben zol ál tal oko zott be teg sé gek

 A47 Aro más szén hid ro gé nek ha lo gé ne zett szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A48 Fe no lok és meg fe le lõ ik vagy ha lo gé ne zett szár ma zé ka ik ál tal oko zott be teg sé gek

 A49 Naf tol és meg fe le lõi vagy ha lo gé ne zett szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A50 Al kil-aril-oxi dok ha lo gé ne zett szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A51 Al kil-aril-szul fo ná tok ha lo gé ne zett szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A52 Ben zo ki no nok ál tal oko zott be teg sé gek

 A53
Aro más ami nok vagy aro más hid ra zi nok vagy ezek ha lo gé ne zett, fe no los, nit ri fi kált, nit rált vagy szul fo nált 
szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A54 Ali fás ami nok és ha lo gé ne zett szár ma zé ka ik ál tal oko zott be teg sé gek

 A55 Aro más szén hid ro gé nek nit rált szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A56 Fe no lok és meg fe le lõ ik nit rált szár ma zé kai ál tal oko zott be teg sé gek

 A57 An ti mon és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A58 Sa lét rom sav-ész te rek ál tal oko zott be teg sé gek

 A59 Nit ro-gli ce rin és más sa lét rom sa vas ész te rek ál tal oko zott be teg sé gek

 A60 Kén-hid ro gén ál tal oko zott be teg sé gek

 A61 Szer ves ol dó sze rek ál tal oko zott en cep ha lo pat hi ák, ame lyek más cím szó alá nem tar toz nak

 A62 Szer ves ol dó sze rek ál tal oko zott poly ne u ro pat hi ák, ame lyek más cím szó alá nem tar toz nak

 A63 Di o xán (di eti lén oxid) ál tal oko zott be teg sé gek

 A64
Min den egyéb a mun ka vég zés, fog lal ko zás köz ben hasz nált és a mun ka vál la ló test fe lü le té re, szer ve ze té be
ju tó ve gyi anyag (be le ért ve az egyéb nö vény vé dõ sze re ket) ál tal oko zott be teg sé gek

 A65 Ko rom ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A66 Bi tu men ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A67 Kát rány ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A68 Szu rok ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A69 Ant ra cén és ve gyü le tei ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A70 Ás vá nyi és egyéb ola jok ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A71 Nyers pa raf fin ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A72 Kar ba zol és ve gyü le tei ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A73 Szén desz til lá ció mel lék ter mé kei ál tal oko zott bõr be teg sé gek és bõr rák

 A74 Ve gyi anya gok ál tal oko zott kon takt ir ri ta tív der ma ti tisz

 A75 Ve gyi anya gok ál tal oko zott kon takt al ler gi ás der ma ti tisz

 A76 Ve gyi anya gok ál tal oko zott egyéb bõr be teg sé gek (pl. ola jak ne) és nyál ka hár tya be teg sé gek

 A77 Egyéb bõr be teg sé gek és bõr rá kok
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A78 Szi li kó zis

 A79 Tü dõ tu ber ku ló zis sal kom bi nált szi li kó zis

 A80 Az besz tó zis

 A81 Az beszt por be lég zé sét kö ve tõ me sot he li o ma

 A82 Egyéb pne u mo ko ni ó zi sok

 A83 Az beszt szö võd mé nye hör gõ rák for má já ban

 A84 Szint ere zett (zsu go rí tott) fé mek po ra ál tal oko zott hör gõ-tü dõ-be teg sé gek

 A85 Ko balt, ón, bá ri um és gra fit po rá nak be lég zé se ál tal oko zott lég zõ rend sze ri be teg sé gek

 A86 Ke mény fém ál tal oko zott tü dõ fib ró zi sok

 A87 Szi de ró zis

 A88 Tu do má nyo san iga zolt ké mi ai al ler gé nek ál tal ki vál tott és mun ká val kap cso la tos al ler gi ás aszt ma

 A89 Tu do má nyo san iga zolt ké mi ai al ler gé nek ál tal ki vál tott és mun ká val kap cso la tos al ler gi ás ri ni tisz

 A90 Fa por ál tal oko zott fel sõ lég úti da ga na tos be teg sé gek

 A91 A ple u ra az beszt ál tal oko zott, lég zé si rest rik ci ó val já ró fib ró zi sa

 A92 Mély szí ni bá nyá ban dol go zó bá nyá szok kró ni kus obst ruk tív hörg hu rut ja és em fi zé má ja

 A93 Az beszt por be lég zé se ál tal oko zott tü dõ rák

 A94 Alu mí ni um és ve gyü le tei ál tal oko zott be teg sé gek

 A95 Lú gos sa lak po ra ál tal oko zott bron cho pul mo ná ris be teg sé gek

 B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZÕK

 B1 Ult ra ibo lya, inf ra vö rös, egyéb nem io ni zá ló su gár zás ál tal oko zott be teg sé gek (ki vé ve elekt ro opht hal mia)

 B2 Elekt ro opht hal mia

 B3 Zaj ál tal oko zott hal lás ká ro so dá sok

 B4 Túl nyo más alat ti mun ka vég zés ál tal oko zott be teg sé gek

 B5 He lyi leg ha tó vib rá ció ál tal oko zott be teg ség

 B6 Egész test vib rá ció ál tal oko zott be teg sé gek (be le ért ve az ágyé ki ge rinc porc ko rong be teg sé ge it)

 B7 Fog lal ko zás sal kap cso la tos egyéb fi zi kai kó ro ki té nye zõ ál tal oko zott be teg sé gek

 B8 Io ni zá ló su gár zás ál tal oko zott be teg sé gek

 C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZÕK

 C1 Egyéb zo o nó zi sok

 C2 Te ta nusz

 C3 Bru cel ló zis

 C4 Or ni tó zis

 C5 Kul lancs-en ke fa li tisz

 C6 At rax

 C7 Lep tos pi ró zis
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 C8 Q-láz

 C9 Tu la ré mia

 C10 Bo rel li ó zis (Lyme-kór)

 C11 Tri cho fi ti á zis

 C12 Fog lal ko zás sal kap cso lat ban ke let ke zett he pa ti ti szek

 C13 Fog lal ko zás sal kap cso lat ban ke let ke zett tu ber ku ló zis

 C14 Amõ bi á zis

 C15 Fer tõ zõ be teg sé gek ál tal oko zott idült egész ség ká ro so dás, ha az a fog lal ko zás sal kap cso lat ban ke let ke zett

 C16 Hi va ta los kül szol gá lat so rán szer zett tró pu si be teg sé gek

 C17 Genny kel tõk ál tal oko zott bõr be teg sé gek

 C18 Gom bák ál tal oko zott bõr be teg sé gek

 C19 Exo gen (ext rin sic) al ler gi ás al ve o li tisz

 C20 Gya pot, len, ken der, ju ta, szi zál és cu kor nád po rok és ros tok be lég zé se ál tal oko zott tü dõ be teg sé gek

 C21 Fog lal ko zás sal kap cso la tos bi o ló gi ai kó ro ki té nye zõk ál tal oko zott egyéb be teg sé gek

 C22 Tu do má nyos iga zolt bi o ló gi ai al ler gé nek ál tal ki vál tott és mun ká val kap cso la tos al ler gi ás aszt ma

 C23 Tu do má nyos iga zolt bi o ló gi ai al ler gé nek ál tal ki vál tott és mun ká val kap cso la tos al ler gi ás ri ni tisz

 D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZÕK

 D1 A pe ri ar ti ku lá ris töm lõk nyo más mi at ti be teg sé ge

 D2 Prae-pa tel lá ris és sub-pa tel lá ris bur si tis

 D3 Olec ra non bur si tis

 D4 Váll bur si tis

 D5 Az ín hü vely-túl erõl te tés ál tal oko zott be teg sé gek

 D6 A pe ri ten di ne um-túl erõl te tés ál tal oko zott be teg ség

 D7 Az izom és ín ta pa dá si he lyek túl erõl te tés ál tal oko zott be teg sé gek

 D8 Térd ízü le ti me nisz kusz sé rü lé se

 D9 Nyo más ere de tû pe ri fé ri ás ideg ká ro so dás

 D10 Car pal tun nel (kéz tõ alag út) szind ró ma

 D11 Bá nyá szok nystag mu sa (szem te ke rez gé se)

 D12 Az ágyé ki ge rinc porc ko rong te her moz ga tás ál tal oko zott be teg sé gei

 D13 A nya ki ge rinc sza kasz porc ko rong te her moz ga tás ál tal oko zott be teg sé gei

 D14 Cson tok, ízü le tek, iz mok, inak túl zott, il let ve egy ol da lú igény be vé te le ál tal oko zott be teg sé gei

 D15 Pszi cho szo ci á lis kó ro ki té nye zõk

 D16 Er go nó mi ai kó ro ki té nye zõk ál tal oko zott be teg sé gek

 D17 A mun ka vég zés sel vagy a mun ka kör nye zet tel kap cso la tos egyéb be teg sé gek
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2. mel lék let a 34/2010. (III. 26.) HM uta sí tás hoz

1. Be je len tés a szol gá la ti meg be te ge dés rõl (mér ge zés rõl), fo ko zott expozícióról 

Me gye*: cc   Be je len tés azo no sí tó*: ccccc cc ccc

Be je len tõ:          c 1 – alap el lá tás or vo sa
2 – já ró be teg szak ren de lés or vo sa
3 – fek võ be teg el lá tó osz tály fõ or vo sa
4 – FÜV bi zott ság or vo sa
5 – egyéb or vos

Be je len tõ or vos neve: …………………………………………………        P. H.

Be je len tés dá tu ma:  20 cc cc cc
____________________________________________________________________________________________

A be je len tett eset:      c 1 – szol gá la ti, fog lal ko zá si meg be te ge dés
2 – szol gá la ti, fog lal ko zá si mér ge zés
3 – fo ko zott ex po zí ció

Di ag nó zis*: ……………………………………………………… c cc
(Csak szol gá la ti, fog lal ko zá si meg be te ge dés, fog lal ko zá si mér ge zés ese tén kell kitölteni)

Elõ for du lás:      c 1 – egye di
2 – tö me ges
3 – ha lá los

____________________________________________________________________________________________

Hon véd sé gi szer ve zet neve: ...........................................................................................................................................

Te lep hely címe (a be je len tés he lye sze rint): ..................................................................................................................

A meg be te ge dés sel kap cso la tos be osz tá sok, il let ve mun ka kö rök megnevezése: ..........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A meg be te ge dett neve és rend fo ko za ta: ........................................................................................................................

TAJ-szá ma: ccc ccc ccc

Neme:          c 1 – fér fi 
2 – nõ 

Szü le té si dá tu ma: cccc cc cc

Szü le té si he lye: ..............................................................................................................................................................

Any ja neve: ....................................................................................................................................................................

* A ki töl té si uta sí tás sze rint ki töl ten dõ.
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Lak cí me: ........................................................................................................................................................................

Je len le gi be osz tá sa, mun ka kö re, te vé keny sé ge: ............................................................................................................

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

A meg be te ge dés sel (fo ko zott ex po zí ci ós eset tel) kap cso la tos 

je len le gi be osz tás ban, mun ka kör ben el töl tött ex po zí ci ós idõ (hó nap):      cc c

A meg be te ge dés sel (fo ko zott ex po zí ci ós eset tel) kap cso la tos beosztásban, 

mun ka kör ben össze sen el töl tött ex po zí ci ós idõ (hó nap):                 ccc , c

Be je len tést in do ko ló, csa tolt or vo si do ku men tu mok szá ma:           cc

____________________________________________________________________________________________

A fo ko zott ex po zí ci ós eset be je len té sé nek alap já ul szol gá ló la bo ra tó ri u mi eredmények:

Vér ben Vi ze let ben

pa ra mé ter ér ték mér ték egy ség pa ra mé ter ér ték mér ték egy ség

____________________________________________________________________________________________

(Csak a ki vizs gá lást kö ve tõ en töl ten dõ ki)

Az MH KJSZ vé le mé nye:

A be je len tés:      c 1 – el fo gad va

2 – el uta sít va

El fo ga dott szol gá la ti, fog lal ko zá si meg be te ge dés (mér ge zés): ccc

El fo ga dott fo ko zott ex po zí ció: ccc

Di ag nó zis: ......................................................................................................................................................................

Dá tum:  cccc cc cc

P. H.

………………………………………
ki vizs gá lást vég zõ alá írá sa
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2. Ki töl té si uta sí tás a be je len tés hez

Me gye: a ro vat ban nem a be je len tõ szék he lye sze rin ti me gye ér ten dõ, ha nem a meg be te ge dett szol gá la ti helye szerinti

01 – Bu da pest 11 – Ko má rom-Esz ter gom
02 – Ba ra nya 12 – Nóg rád
03 – Bács-Kis kun 13 – Pest
04 – Bé kés 14 – So mogy
05 – Bor sod-Aba új-Zemp lén 15 – Sza bolcs-Szat már-Be reg
06 – Csong rád 16 – Jász-Nagy kun-Szol nok
07 – Fej ér 17 – Tol na
08 – Gyõr-Mo son-Sop ron 18 – Vas
09 – Haj dú-Bi har 19 – Veszp rém
10 – He ves 20 – Zala

Honvédségi szervezet
neve, telephelye 

A megbetegedett jelenlegi szolgálati helye.

Bejelentés azonosító: az elsõ öt számjegy a bejelentõ orvos pecsétszáma, a 6. és 7. számjegy a bejelentés éve
(évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentõ orvos által adott sorszám

Diagnózis: az 1. mellékletben szereplõ bejelentendõ megbetegedések jegyzékében a megbetegedést
okozó tényezõ szövegesen, valamint a „Kód” mezõben lévõ betûjel és arab számok
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3. mel lék let a 34/2010. (III. 26.) HM uta sí tás hoz

…………………………………………………
       Egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé se 

EGÉSZ SÉG ÜGYI SZA BAD SÁG 

………………………………………………………………. (név) …………………………………… (rend fo ko zat) 
……………………………………………… (tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jele) ré szé re ……… nap egész ség ügyi
sza bad sá got ja va so lok/en ge dé lye zek1 ……………………-tól ………….………-ig.  

A be teg ség szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé sé nek vizs gá la tát kez de mé nyez tem/nem kez de mé nyez tem1

Kelt: ………………………………….

P. H.

…………….…………………………………………………………
Ja vas la tot tevõ or vos/En ge dé lye zõ or vos/FÜV bi zott ság el nö ke1

____________________________________________________________________________________________

Kelt: ………………………………….

P. H.

…………….…………………………………………………………
alap el lá tás il le té kes egész ség ügyi szol gá la tá nak kép vi se le té ben eljáró személy

1 A meg fe le lõ részt alá kell húz ni.
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A hon vé del mi mi nisz ter
35/2010. (III. 26.) HM

u t a s í t á s a
a 2010. évi Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai

Be mu ta tó meg szer ve zé sé vel és vég re haj tá sá val
össze füg gõ fel ada tok ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 2010. évi
Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Be mu ta tó meg -
szer ve zé sé nek elõ ké szí té sé vel össze füg gõ fel ada tok ról
cím mel ki adott 91/2009. (XI. 20.) HM uta sí tás ren del ke zé -
se i re – a hon vé del mi tár ca au gusz tu si ün ne pi ren dez vény -
so ro za tá nak köz pon ti prog ram ja ként a 2010. au gusz tus
7–8-án meg ren de zés re ke rü lõ Nem zet kö zi Re pü lõ nap és

Haditechnikai Bemutató megszervezésére és vég re haj tá -
sá ra az aláb bi

uta sí tást
adom ki:

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um, a HM hi va ta la i nak és hát tér in téz mé nye i nek, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek a fel -
adat vég re haj tá sá ban érin tett ál lo má nyá ra.

(2) A Nem zet kö zi Re pü lõ nap és Ha di tech ni kai Bemu -
tató (Ren dez vény) Hon vé del mi Mi nisz té ri um Elekt ro ni -
kai, Lo gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ Zrt. (HM EI Zrt.) társ -
ren de zé sé ben ke rül meg ren de zés re.

(3) A ren dez vény vég re haj tá sá ba be vont MH szer ve ze -
tek és a HM hát tér in téz mé nyek szer ve ze tei je len uta sí tás
sze rin ti fel ada ta i kat a 2010. évi ki kép zé si és fel adat ter ve ik 
alap ján hajt ják vég re.
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2. §

(1) A ren dez vény meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ra és el -
len õr zé sé re bi zott sá got (Bi zott ság) hozok létre, melynek tagjai:

Elnök: dr. Szeredi Péter
HM kabinetfõnök

Társelnök: Tömböl László mk. vezérezredes
HM Honvéd Vezérkar Fõnök

Katonai elnökhelyettes: Benkõ Tibor altábornagy
MH Összhaderõnemi Parancsnokság, parancsnok

Titkár: Vida Károly ny. ezredes
Nemzeti Közlekedési Hatóság, fõtanácsos

Üzemeltetési igazgató: Koltai Gábor
HM EI Zrt., vezérigazgató 

Repülési igazgató: Kilián Nándor dandártábornok
MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis, parancsnok

Protokoll és tervezési igazgató: Takács István ezredes
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgatóság,
igazgató

Kommunikációs igazgató: Bocskai István
HM Kommunikációs Fõosztály, fõosztályvezetõ, szóvivõ

Egészségügyi biztosítási
igazgató:

Prof. dr. Grósz Andor o. dandártábornok
HM Állami Egészségügyi Központ, katonai fõigazgató-helyettes

Biztonsági igazgató: Görög Sándor okl. mk. ezredes
MK Katonai Biztonsági Hivatal II. KBI, igazgató

Jogi igazgató: dr. Petrov Sarolta
HM Kabinettitkárság, ügyintézõ

Szakreferensek:

Légügyi szakreferens: Arnold Ferenc ny. ezredes
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatóság, igazgatóhelyettes



Katonai szakreferens: Balassa István ezredes
MH ÖHP, hadtápfõnök

Kommunikációs szakreferens: Szabó Zsolt mk. alezredes
HM KF Médiaosztály, osztályvezetõ

HM KEHH szakreferens Rávai Attila mk. ezredes
Központi Ellenõrzési Hatósági Hivatal
Munkavédelmi hatósági Osztály, osztályvezetõ
Balogh Miklós mk. ezredes
HM KEHH, Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tûzvédelmi Hatósági
Osztály, osztályvezetõ
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3. §

(1) Az el nök és társ el nök fe le lõs a Ren dez vény meg szer -
ve zé sé ért és le bo nyo lí tá sá ért. Fel ada ta it a he lyet te sén és a
tit ká ron keresztül látja el.

(2) A ka to nai el nök he lyet tes
a) fe lel a Ren dez vénnyel kap cso la tos ka to nai fel ada tok

be ter ve zé sé ért a mun ka- és fel adat terv be, 
b) meg ha tá roz za a Ren dez vény szer ve zé si fel ada ta i ba és 

prog ram já ba be vont ka to nai erõ ket és eszközöket,
c) ko or di nál ja és fel ügye li a ka to nai szak fel ada tok vég -

re haj tá sát és 
d) tel jes kö rû en he lyet te sí ti a Bi zott ság elnökét.

(3) A tit kár 
a) fe lel a mun ka- és fel adat terv ki dol go zá sá ért, a bi zott -

ság ülé se i nek elõ ké szí té sé ért és fel ter jesz té sé ért, a Bi zott -
ság mun ka rend jé nek meg ha tá ro zá sá ért, a bi zott sá gi ülé sek
le ve ze té sé ért, a Bizott ság tagjai tevékenységének ko or di -
ná lá sá ért,

b) ter ve zi és szer ve zi a lá to ga tók ré szé re szer ve zett ka to -
nai és egyéb prog ra mo kat,

c) ko or di nál ja a tá mo ga tói PR- és mar ke ting te vé keny sé -
ge ket, és az ezek kel össze füg gõ fel ada tok végrehajtását,

d) el ké szít te ti a Ren dez vény koc ká zat vi se lé si elem zé -
sét és 

e) el len õr zi a ter vek és prog ra mok vég re haj tá sát. Eb ben
a fel adat kör ében tel jes kö rû en he lyet te sí ti a Bizottság el -
nökét.

(4) Az üze mel te té si igaz ga tó
a) össze han gol ja a HM EI Zrt. fel adat kö ré hez tar to zó

nem ka to nai jel le gû el lá tá si és ki szol gá lá si fel ada tok vég re -
haj tá sát a Ren dez vény re lá to ga tó közönség ellátását ille -
tõen,

b) in téz ke dik a Ren dez vény le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
inf ra struk tú ra ki ala kí tá sá ra és

c) a kom mu ni ká ci ós igaz ga tó szak mai irá nyí tá sá val
szer ve zi és vég re hajt ja a vál lal ko zói PR- és kommuniká -
ciós feladatokat. 

(5) A re pü lé si igaz ga tó
a) tel jes kö rû en meg ter ve zi a légi be mu ta tót, in téz ke dik

an nak vég re haj tá sá ra,

b) el lát ja a 11/1999. (VIII. 26.) HM ren de let ben meg ha -
tá ro zott igaz ga tói fel ada to kat.

(6) A pro to koll és ter ve zé si igaz ga tó

a) fe lel a Ren dez vény fi nan szí ro zá si, for rás- és szük ség -
le ti, va la mint költ ség ve té si ter vé nek el ké szít te té sé ért és
vég re haj tá sá ért, en nek ke re té ben a jog sze rû gaz dál ko dá si
te vé keny sé gért, a Ren dez vény szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa
ér de ké ben meg kö ten dõ szerzõdések gazdasági vonatko -
zású elõ ké szí té sé ért,

b) el ké szí ti a Ren dez vény rõl szó ló gaz da sá gi je len té se -
ket és

c) in téz ke dik a Ren dez vény re tör té nõ pro to kol lá ris meg -
hí vá sok ra, fe lel az így meg hí vott ven dé gek el lá tá sá ért, va -
la mint a Ren dez vé nyen részt ve võ va la mennyi ha zai és kül -
föl di ka to na és pol gá ri közremûködõ teljes körû ellátásáért.

(7) A biz ton sá gi igaz ga tó 

a) in téz ke dik a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló
1995. évi CXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott nem zet biz -
ton sá gi fel ada tok végrehajtására, 

b) az érin tett ka to nai, ren dé sze ti és pol gá ri szer ve ze tek -
kel együtt mû köd ve ter ve zi, szer ve zi és fel ügye li a Ren dez -
vény komp lex biz ton sá gá val kap cso la tos feladatok vég re -
haj tá sát. 

(8) A kom mu ni ká ci ós igaz ga tó 

a) fe le lõs a Ren dez vény hez kap cso ló dó ka to nai és nem
ka to nai jel le gû, a tá jé koz ta tást és az ér ték köz ve tí tést se gí -
tõ, ki egé szí tõ, a Ren dez vény nép sze rû sí té sé ért és a prog ra -
mok kal kap cso la tos elõzetes és helyszíni tájékoztatásért, 

b) irá nyít ja a Ren dez vény kom mu ni ká ci ó ját, a vál lal ko -
zói PR- és mar ke ting te vé keny sé get.

(9) Az egész ség ügyi biz to sí tá si igaz ga tó szer ve zi, irá -
nyít ja és fel ügye li a Ren dez vény tel jes körû egész ség ügyi
biz to sí tá sa el lá tá sá nak vég re haj tá sát. A fel adat vég re haj tá -
sa so rán együtt mû kö dik a pol gá ri légi és föl di men tõ szer -
ve ze tek kel, az ÁNTSZ szerveivel.

(10) A jogi igaz ga tó 

a) ki dol goz za a Ren dez vény meg szer ve zé sé hez és vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges to váb bi sza bá lyo zó kat, kü lö nös te -
kin tet tel a ka bi net fõ nö ki és ve zér kar fõnöki együttes in téz -
ke dés re,



b) vé le mé nye zi a tár ca és a HM EI Zrt. kö zött meg kö tés -
re ke rü lõ együtt mû kö dé si meg ál la po dást, együtt mû köd ve
a HM EI Zrt. jogászával és 

c) jogi se gít sé get nyújt a Ren dez vény szer ve zé se, vég re -
haj tá sa so rán fel me rü lõ kérdésekben.

(11) A lég ügyi szak re fe rens a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság kép vi se lõ je ként fe le lõs a Ren dez vénnyel kap cso la -
tos lég ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok le bo nyo lí tá -
sá ért. Fel ada ta vég re haj tá sa so rán együtt mû kö dik a repü -
lési igaz ga tó val.

(12) A ka to nai szak re fe rens fel ada ta az MH ÖHP alá -
ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek nek a Ren dez vény vég -
re haj tá sá val össze füg gõ fel ada ta i nak ko or di ná lá sa.

(13) A kom mu ni ká ci ós szak re fe rens fel ada ta a kom mu -
ni ká ci ós igaz ga tó uta sí tá sai és a kom mu ni ká ci ós terv alap -
ján, a Ren dez vény si ke re ér de ké ben foly ta tott PR-mun ka
elõ ké szí té se és szer ve zé se.

(14) A KEHH szak re fe rens be szer zi a Ren dez vény vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye ket, kap cso la -
tot tart az érin tett szak ha tó sá gok kal. Elõ se gí tik és fel ügye -
lik a ha tó sá gi elõ írá sok be tar tá sát.

4. §

(1) A HM és a HM EI Zrt. együtt mû kö dé si meg ál la po -
dást köt nek, mely rész le te sen tar tal maz za a HM EI Zrt.
Ren dez vénnyel kap cso la tos fel ada tit. A HM EI Zrt. fe lel a
sa ját anya gi koc ká za tá ra meg kö tött szer zõ dé sek jog sze rû -
sé gé ért. Az így lét re jött szer zõ dé sek egy-egy pél dá nyát a
jogi és a gaz da sá gi igaz ga tó ré szé re kö te les meg kül de ni. 

(2) A Bi zott ság il le té kes tag jai 2010. már ci us 12-éig el -
ké szí tik, és jó vá ha gyás ra fel ter jesz tik – a tit ká ron ke resz -
tül – a Bi zott ság el nö ké nek a Ren dez vény vég re haj tá sá val
kap cso la tos mun ka- és fel adat ter vet, a prog ram ter vet, a
kom mu ni ká ci ós ter vet, il let ve a fi nan szí ro zá si, a for rás- és
szük ség le ti, va la mint a költ ség ve té si el gon do lást.

(3) Az (1) be kez dé sé ben fog lalt ter vek és az el gon do lás
jó vá ha gyá sát kö ve tõ en, az ab ban érin tett szer ve ze tek a
for rás- és szük ség le ti terv össze ál lí tá sá hoz el ké szí tik és
2010. áp ri lis 1-jé ig fel ter jesz tik a ter ve zé si igaz ga tó ré szé -
re a vég re haj tan dó fel ada ta ik ról és azok költ ség ve té si igé -
nyé rõl szó ló be dol go zá su kat. 

(4) A szer ve zés ben érin tett szer ve ze tek adatszolgálta -
tása alap ján a ter ve zé si igaz ga tó 2010. áp ri lis 20-áig el ké -
szí ti, és a Bi zott ság el nö ké hez jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a
Ren dez vény for rás- és szük ség le ti ter vét. 

(5) A költ ség ve té si terv el ké szí té sé nél a Ren dez vény
biz ton sá gá hoz kap cso ló dó ki adá sok te kin te té ben az ál ta lá -
nos biz ton sá gi in téz ke dé sek kel össze füg gõ ki adá so kat kell 
sze re pel tet ni. A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló
1995. évi CXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tok

vég re haj tá sá nak költ sé gei az MK Katonai Biztonsági Hi -
va talt ter he lik.

(6) A ter vek és az in téz ke dé sek ki dol go zá sá ban el sõd le -
ges szem pont a ren dez vény biz ton sá gos, ese mény men tes
le bo nyo lí tá sa, ezért tö re ked ni kell a biz ton sá gi, a pro to kol -
lá ris, a ka to nai, va la mint a bal eset- és tûz vé del mi fel ada tok 
tel jes körû meg ha tá ro zá sá ra, il let ve azok si ke res és egy ben 
költ ség ha té kony vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra.

(7) A Bi zott ság tag jai 2010. ok tó ber 1-jé ig a szak te rü le -
tük re vo nat ko zó je len tést, be szá mo lót ké szí te nek a Ren -
dez vény elõ ké szí té sé rõl, le bo nyo lí tá sá ról, me lyet a tit ká -
ron ke resz tül meg kül de nek a Bi zott ság el nö ké nek. 

(8) A ter ve zé si igaz ga tó 2010. ok tó ber 1-jé ig elõ ze tes
gaz da sá gi be szá mo lót, 2010. no vem ber 15-éig rész le tes
gaz da sá gi be szá mo lót ké szít, me lyet fel ter jeszt a Bi zott ság 
el nö ké nek.

(9) A HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség és az
MH ÖHP kö te les ki emelt fi gyel met for dí ta ni a ha son ló jel -
le gû, vi szo nos sá gon ala pu ló kül föl di ren dez vé nye ken tör -
té nõ rész vé tel ter ve zé sé re, vég re haj tá sá ra.

5. §

(1) A Ren dez vénnyel kap cso la tos dí szel gõ és ka to nai
ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sát, va la mint a Bi zott ság mun -
ká já hoz szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket az MH Tá mo ga tó
Dan dár igény sze rint biz to sít ja.

(2) A Ren dez vény lá to ga tó i nak ki szol gá lá sá val kap cso -
la tos fel ada tok – be lép te tés, par ko lás, ven dég lá tás stb. –
vég zé sé re a ka to nai szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyát
igény be ven ni nem le het. A fel ada tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges, az MH szer ve ze tek tõl igé nyelt tech ni kai esz kö -
zök té rí tés men te sen igény be ve he tõk.

(3) Az MH sze mé lyi ál lo má nyá nak és hoz zá tar to zó i nak
Ren dez vény re tör té nõ szál lí tá sát a ka to nai szer ve ze tek a
sa ját esz kö ze ik kel, de az ala ku la tok költ ség ve té si elõ -
irány za ta i ból, a jó vá ha gyott üzem anyag ke re tük ter hé re
hajt ják vég re. 

6. §

Je len uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba, és 2010.
de cem ber 15-én ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2010. már ci us 12.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A hon vé del mi mi nisz ter
36/2010. (III. 26.) HM

u t a s í t á s a
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

In for má ció Kap cso la ti Rend sze ré nek
mó do sí tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a Hon vé del mi Mi nisz té ri um In for má ció Kap cso la -
ti Rend sze re ki adá sá ról szó ló 77/2007. (HK 15.) HM uta sí -
tás mó do sí tá sá ra a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. §

(1) Az uta sí tás sal ki adott Hon vé del mi Mi nisz té ri um In -
for má ció Kap cso la ti Rend sze rét (a to váb bi ak ban: IKR)
ezen uta sí tás mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint mó -
do sí tom. 

(2) Az ezen uta sí tás mel lék le tét az IKR ha tá lya alá tar -
tozó szer ve ze tek köz vet le nül kapják meg.

2. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép 
ha tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát veszti.

Bu da pest, 2010. már ci us 12.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter
37/2010. (III. 26.) HM

u t a s í t á s a
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 

és a Csa pa tok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge ál tal kö tött
meg ál la po dás ban fog lal tak vég re haj tá sá ról szó ló

32/2009. (V. 8.) HM uta sí tás ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Csa pa tok Ér dek vé del -
mi Szö vet sé ge ál tal kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak vég -
re haj tá sá ról szó ló 32/2009. (V. 8.) HM uta sí tást hatályon
kívül helyezem.

2. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

Bu da pest, 2010. már ci us 22.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter
38/2010. (III. 31.) HM

u t a s í t á s a
a hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nák

ál ta lá nos ka to nai és egyes szak mai is me re te i nek
bõ ví té sé hez szük sé ges to vább kép zé sek rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a Ma gyar Hon véd ség ben szol gá ló hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo má nyú ka to nák ál ta lá nos ka to nai, va la mint egyes
szak mai is me re te i nek bõ ví té sé hez szük sé ges to vább kép -
zé sek rõl a következõ 

uta sí tást

adom ki:

Az uta sí tás ha tá lya

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
( továbbiakban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, köz vet len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa,
to váb bá fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a továbbiakban: MH) katonai szer ve -
ze te i re ter jed ki.

Az ál ta lá nos ka to nai, va la mint szak mai is me re tek
bõ ví té se

2. §

(1) Az ál ta lá nos ka to nai és egyes szak mai is me re tek bõ -
ví té se ér de ké ben to vább kép zé se ket kell szer vez ni. A fog -
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lal ko zá so kon – a ha tály ban lévõ szol gá la ti köny vek és fõ -
nök sé gi ki ad vá nyok fel hasz ná lá sá val – az alábbi té ma kö -
rö ket dol goz zák fel:

a) a szer ve ze tek nél rend sze re sí tett egyé ni fegy ve rek
(gép ka ra bély, pisz toly), va la mint az MH-ban rend sze re sí -
tett ké zi grá ná tok bal eset men tes ke ze lé se és szakszerû
alkalmazása;

b) a szer ve zet mû kö dé sét érin tõ, meg je lent (mó do sí tott)
tör vé nyek és fel sõ szin tû sza bály zók, elõ írá sok ismerte -
tése;

c) a ka to nai szol gá lat el lá tá sá hoz szük sé ges fi zi kai ké -
pes sé gek ki ala kí tá sa, szinten tartása;

d) a be osz tás hoz kö tött, fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges
szak mai is me re tek ki ala kí tá sa és szinten tartása.

(2) Az adott szer ve zet ren del te té sét, te vé keny sé gét, va -
la mint sze mé lyi ál lo má nya fel adat kö rét fi gye lem be véve,
a szer ve zet ve ze tõ je az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me -
nõ en az aláb bi té ma kö rök törzs ta nu ló na pok ke re té ben
történõ feldolgozását is meghatározhatja:

a) az új had mû ve le ti/har cá sza ti el vek és el já rá sok is me -
re te;

b) az egyé ni lég zés- és bõr vé del mi esz kö zök ren del te té -
sé nek, fõ ré sze i nek, al kal ma zá sá nak sza bá lyai, az esz kö -
zök al kal ma zá sá nak gyakorlása; 

c) az MH-ban rend sze re sí tett ha di tech ni kai esz kö zök
har cá sza ti, tech ni kai jel lem zõ i nek, al kal ma zá si te rü le te i -
nek ismerete;

d) az MH-ban al kal ma zott ala ki fo gá sok és moz du la tok
gya kor lá sa, a ka to nai ren dez vé nyek le fo lyá sá nak isme -
rete; 

e) a ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada tai alap ja i nak
ismerete;

f) a rög tön zött rob ba nó esz kö zök el le ni te vé keny ség
(C-IED) is me re te;

g) ve gyi, bi o ló gi ai, ra di o ló gi ai és nuk le á ris fegy ve rek
el le ni vé de lem (C, B, R, N), ABV kör nye zet ben való te vé -
keny ség sajátosságai;

h) az MH-ban al kal ma zott je lek és jel zé sek is me re te,
gya kor lá sa;

i) az Uni ver zá lis Transz ver zá lis Mer ca tor-fé le (UTM)
ve tü le ti rend szer ben ké szült tér kép és az al kal ma zott je lö -
lé sek is me re te, me net vég re haj tá sa te re pen váz lat (lé gi -
fény kép, tér kép) alapján;

j) az egész ség tu da tos ma ga tar tás ra és az egész sé ges
élet mód ra ne ve lés, a pre ven tív egész ség szem lé let ki ala kí -
tá sa, az ön és köl csö nös se gít ség nyúj tás gyakoroltatása;

(3) A fog lal ko zá sok cél ja:
a) a szer ve zet nél rend sze re sí tett had fel sze re lé si anya -

gok, ka to nai vé dõ esz kö zök szak sze rû és biz ton sá gos ke ze -
lé sé nek, al kal ma zá sá nak elméleti oktatása;

b) a szer ve zet nél rend sze re sí tett had fel sze re lé si anya -
gok, egyé ni és ka to nai vé dõ esz kö zök szak sze rû és biz ton -
sá gos ke ze lé sé nek, alkalmazásának gyakorlása;

c) a szer ve zet mû kö dé sét érin tõ ka to nai és szak mai jog -
sza bá lyok és egyéb sza bá lyo zók tar tal má nak feldolgozása.

A ki kép zé si fel ada tok ter ve zé se

3. §

Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek ve ze tõi éven -
te ter ve zik az ál lo má nyuk ra vo nat ko zó ki kép zé si fel ada to -
kat az alábbi tartalommal:

a) a to vább kép zé sek és ki kép zé si na pok szá ma, tar tal -
ma, vég re haj tá suk rend je, a vég re haj tá sá ért fe le lõs pa -
rancs no kok/vezetõk kijelölése;

b) éven te tíz (ál ta lá ban havi egy) nap idõ tar tam ban
(törzs-) ta nu ló na pok, me lyek ke re té ben ál ta lá nos ka to nai
fel ké szí tõ fog lal ko zá sok kerülnek végrehajtásra;

c) fél éven te egy al ka lom mal 1. szá mú lõ gya kor lat (pisz -
toly, gép ka ra bély), va la mint a lõ gya kor la tot kö ve tõ en
6 km-es gyorsított menet;

d) a ka to nák kal szem ben tá masz tott fi zi kai ál la pot fel -
mé rés ide je, vég re haj tá si rend je, a fel ké szü lés üte me zé se.
(A T1–T2 edzett sé gi ka te gó ri á ba tar to zó ka to nák heti
3 órás, a T3–T4 edzett sé gi ka te gó ri á ba tar to zó ka to nák
napi 1 órás fizikai felkészülésének rendje.)

A fog lal ko zá sok elõ ké szí té se és nyil ván tar tá sa

4. §

A szer ve zett cso por tos fog lal ko zá sok vég re haj tá sá ért
fe le lõs ve ze tõk le ve ze té si ter vet és fog lal ko zá si je gyet ké -
szí te nek. A HM szer vei és szer ve ze tei vo nat ko zá sá ban az
ér vé nyes utalt sá gi rend nek meg fe le lõ en az igé nyelt lõ ki -
kép zés fog lal ko zá sok le ve ze té si ter vét, va la mint a hoz zá -
juk kap cso ló dó fog lal ko zá si je gye ket a lö vé sze tet bizto -
sító ka to nai szervezet központilag készíti el és biztosítja.

5. §

A szer ve zett cso por tos fog lal ko zá sok vég re haj tá sá nak,
a részt ve võk meg je le né sé nek iga zo lá sá ra és a fog lal ko zás
ér té ke lé sé re a HM-szer vek nél és -szer ve ze tek nél név jegy -
zé ket, a ka to nai szer ve ze tek nél az MH-nál rend sze re sí tett
nap ló a tiszt és tiszt he lyet te sek ki kép zé sé nek nyil ván tar tá -
sá ról címû okmányt kell vezetni.

Záró ren del ke zés

6. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2010. már ci us 24.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter 
39/2010. (IV. 9.) HM 

u t a s í t á s a
az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk

és ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók
külföldinapidíj-pótlékáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004.
évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dé sé nek n) pont ja, va la mint 
az ide ig le nes kül föl di ki kül de tés na pi dí já nak össze gé rõl és 
ki fi ze té sé rõl szó ló 204/2009. (IX. 18.) Korm. ren de let 3. §
(1) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség 
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá -
ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény 52. § (4) be kez dé sé re,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí -
tõ és kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya
de vi za el lát má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li
já ran dó sá ga i ról szó ló 26/2007. (VI. 20.) HM ren de let ben
fog lal tak ra – a hon véd ség ide ig le nes kül föl di szolgálatot
teljesítõ és ideiglenes külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya külföldinapidíj-pótlékáról a
következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um (to váb -
bi ak ban: HM), a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi -
va tal, a HM Vé del mi Hi va tal, a Ma gyar Köz tár sa ság (a to -
váb bi ak ban: MK) Ál lan dó EBESZ Kép vi se let Ka to nai
Kép vi se let (Bécs) és az MK Ál lan dó NATO Kép vi se let
Vé de lem po li ti kai Rész leg (Brüsszel) sze mé lyi ál lo má nyá -
ra, va la mint az ellátásukban részt vevõ honvédségi
szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A HM, va la mint a HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha -
tó sá gi Hi va tal és a HM Vé del mi Hi va tal sze mé lyi ál lo má -
nyá nak ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ – a szer ve -
zet Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta vagy az érin tett
sze mély mun ka kö ri le írá sa sze rint nem zet kö zi fel adat el lá -
tá sá ban érin tett –, il let ve ide ig le nes kül föl di ta nul má nyo -
kat foly ta tó tag ja a kül föl dön töl tött na pok ra az ide ig le nes
kül föl di ki kül de tés na pi dí já nak össze gé rõl és ki fi ze té sé rõl
szó ló 204/2009. (IX. 18.) Korm. ren de let (to váb bi ak ban:
Korm. r.) 3. § (1) be kez dé se alap ján kül föl di na pi díj-pót lék ra
jo go sult. A kül föl di na pi díj-pót lék net tó össze ge meg egye -
zik – a Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és
kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi -
za el lát má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já -
ran dó sá ga i ról szó ló 26/2007. (VI.20.) HM ren de let (to -

váb bi ak ban: HM r.) 52. § (1)–(3) és (5)–(6) be kez dé sei fi -
gye lem be vé te lé vel – az uta sí tás 1. mel lék le te alap ján szá -
mí tott összeg és a Korm. r. 2. §-a sze rin ti na pi díj szá mí tott
adó- és já ru lék ter hek kel csök ken tett, majd egész szám ra
ke re kí tett össze gé nek különbözetével.

(2) Amennyi ben az 1. mel lék let va la mely or szág ra a
Korm. r. sze rin ti na pi díj pénz ne mé tõl el té rõ va lu ta nem ben 
ha tá roz meg össze get, a kül föl di na pi díj-pót lék össze gé nek 
meg ál la pí tá sa so rán az 1. mel lék let sze rin ti össze get kell –
az ide ig le nes kül föl di szol gá lat (ta nul mány) kez dõ idõ -
pont ját meg elõ zõ hó nap 15. nap ján ér vé nyes hi va ta los
MNB-de vi za ár fo lya mon – a Korm. r. szerinti napidíj
pénznemére átszámítani.

(3) A kül föl di na pi díj-pót lék net tó össze gét a Korm. r.
sze rin ti na pi díj szá mí tott net tó össze gé vel együtt, elõ leg -
ként kell az érin tet tek ré szé re a ki uta zást meg elõ zõ en ki fi -
zet ni. A fel vett elõ leg gel leg ké sõbb a ha za uta zást kö ve tõ
nyolc mun ka na pon be lül el kell szá mol ni.

(4) A ki fi ze tett kül föl di na pi díj-pót lé kot a kap cso ló dó
adó- és já ru lék ter hek meg ál la pí tá sa és el szá mo lá sa ér de -
ké ben brut tó sí ta ni kell, amely nek so rán a HM r. 12. §-a
sze rin ti el já rás ren det kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

(5) Az egy nap tá ri hó nap ban ide ig le nes kül föl di szol gá -
lat tal, il let ve ide ig le nes kül föl di ta nul mánnyal töl tött na -
pok ra fo lyó sí tott kül föl di na pi díj-pót lék együt tes brut tó
össze ge nem ha lad hat ja meg a Korm. r. 3. § (1) be kez dé se
sze rin ti fel sõ kor lát össze gét. Ezen be kez dés al kal ma zá sa
so rán a fo lyó sí tott kül föl di na pi díj-pót lék brut tó össze gé -
nek fo rint ra tör té nõ át szá mí tá sát a HM r. 12. § (5) be kez dé -
se sze rin ti MNB-de vi za ár fo lya mon kell vég re haj ta ni.

(6) A kül föl di na pi díj-pót lék ra való jo go sult ság té nyét a
ki uta zá si en ge dé lyen sze mé lyen ként fel kell tüntetni.

3. §

Az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let Ka to nai Kép vi se let
(Bécs) és az MK Ál lan dó NATO Kép vi se let Vé de lem po li -
ti kai Rész leg (Brüsszel) sze mé lyi ál lo má nya nem jo go sult
a 2. § sze rin ti kül föl di na pi díj-pót lék ra. Az ezen ál lo mány
ál tal tel je sí tett ide ig le nes kül föl di szol gá lat idõ tar ta má ra
járó na pi dí jat – a HM r. 14. §-ában fog lal tak fi gyel men kí -
vül ha gyá sá val – a Korm. r. sze rin ti fel té te lek kel kell biz -
to sí ta ni.

4. §

(1) Ez az uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it azon ban – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
2010. ja nu ár 26-tól kell alkalmazni.
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(2) A 4. § (5) be kez dé sét és az 1. mel lék le tet 2009. ok tó -
ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) Ez az utasítás 2010. december 31-én hatályát veszti.

(4) A Korm. r. 3. § (1) be kez dé se sze rin ti kül föl di na pi -
díj-pót lék nak a 2010. ja nu ár 26. és az uta sí tás ha tály ba lé -
pé se kö zöt ti idõ szak ban tel je sí tett ide ig le nes kül föl di szol -
gá lat, il let ve ide ig le nes kül föl di ta nul mány nap ja i ra járó
össze gét utó lag kell a jo go sul tak ré szé re fo rint ban – a 2. §
(5) be kez dé se sze rin ti MNB-de vi za ár fo lyam fi gye lem be -

vé te lé vel – ki fi zet ni, a ki uta zá si en ge dé lyek kap cso ló dó
mó do sí tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül.

(5) A Korm. r. hatálya alá nem tartozó honvédségi
személyi állomány külföldi napidíját a melléklet szerinti
kiszabatok alapulvételével kell megállapítani.

Budapest, 2010. március 31.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 39/2010. (IV. 9.) HM utasításhoz

A külföldi napidíj nettó összege

AFRIKA

Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Algéria EUR 71 64 58 52

Angola USD 73 66 59 53

Benin USD 73 66 59 53

Bissau-Guinea USD 81 73 66 59

Botswana USD 64 58 52 47

Burkina Faso USD 72 65 59 53

Burundi USD 70 63 57 51

Comore-szigetek USD 78 70 63 57

Csád USD 77 69 62 56

Dél-afrikai Köztársaság EUR 57 51 46 41

Dzsibuti USD 75 68 61 55

Egyenlítõi Guinea USD 68 61 55 50

Egyiptom EUR 63 57 51 46

Elefántcsontpart USD 68 61 55 50

Eritrea USD 67 60 54 49

Etiópia USD 70 63 57 51

Gabon USD 68 61 55 50

Gambia USD 64 58 52 47

Ghána USD 68 61 55 50

Guinea USD 68 61 55 50

Kamerun USD 69 62 56 50

Kenya USD 70 63 57 51

Kongó USD 78 70 63 57

Kongói Demokratikus
Köztársaság

USD 71 64 58 52



Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Közép-afrikai Köztársaság USD 73 66 59 53

Lesotho USD 64 58 52 47

Libéria USD 68 61 55 50

Líbia USD 72 65 59 53

Madagaszkár USD 69 62 56 50

Malawi USD 69 62 56 50

Mali USD 72 65 59 53

Marokkó EUR 60 54 49 44

Mauritánia USD 69 62 56 50

Mauritius USD 71 64 58 52

Mozambik USD 67 60 54 49

Namibia USD 65 59 53 48

Niger USD 71 64 58 52

Nigéria USD 80 72 65 59

Nyugat-Szahara USD 84 76 69 62

Ruanda USD 71 64 58 52

Sao Tome és Principe USD 72 65 59 53

Seychelle-szigetek USD 77 69 62 56

Sierra Leone USD 69 62 56 50

Szenegál USD 71 64 58 52

Szomália USD 52 47 42 38

Szudán USD 72 65 59 53

Szváziföld USD 63 57 51 46

Tanzánia USD 54 49 44 40

Togó USD 68 61 55 50

Tunézia EUR 62 56 50 45

Uganda USD 62 56 50 45

Zambia USD 70 63 57 51

Zimbabwe USD 74 67 60 54

Zöld-foki-szigetek USD 68 62 55 50

AMERIKA

Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Amerikai Egyesült Államok USD 79 71 64 58

Antigua és Barbuda USD 69 62 56 50

Argentína USD 64 58 52 47

Bahama USD 74 67 60 54

Barbados USD 77 69 62 56

Belize USD 69 62 56 50
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Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Bermuda USD 69 62 56 50

Bolívia USD 61 55 50 45

Brazília EUR 59 53 48 43

Chile EUR 57 51 46 41

Costa Rica USD 68 61 55 50

Dominikai Köztársaság USD 64 58 52 47

Ecuador USD 65 59 53 48

Grenada USD 77 69 62 56

Guatemala USD 67 60 54 49

Guyana USD 68 61 55 50

Haiti USD 68 61 55 50

Holland Antillák USD 69 62 56 50

Honduras USD 72 65 59 53

Jamaica USD 68 61 55 50

Kanada EUR 64 58 52 47

Kolumbia USD 64 58 52 47

Kuba USD 74 67 60 54

Mexikó USD 67 60 54 49

Montserrat USD 69 62 56 50

Nicaragua USD 66 59 53 48

Panama USD 67 60 54 49

Paraguay USD 65 59 53 48

Peru USD 66 59 53 48

Puerto Rico USD 69 62 56 50

Saint Kitts és Nevis USD 69 62 56 50

Saint Lucia USD 69 62 56 50

Salvador USD 69 62 56 50

St. Vincent és Grenadine USD 69 62 56 50

Suriname USD 68 61 55 50

Trinidad és Tobago USD 69 62 56 50

Uruguay USD 64 58 52 47

Venezuela USD 66 59 53 48

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Ausztrália EUR 65 59 53 48

Cook-szigetek USD 72 65 59 53

Fidzsi-szigetek USD 66 59 53 48

Kiribati USD 72 65 59 53
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Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Marshall-szigetek USD 72 65 59 53

Mikronézia USD 68 61 55 50

Nyugat-Szamoa USD 68 61 55 50

Pápua Új-Guinea USD 70 63 57 51

Salamon-szigetek USD 61 55 50 45

Tonga USD 60 54 49 44

Tuvalu USD 66 59 53 48

Új-Kaledónia USD 66 59 53 48

Új-Zéland USD 66 59 53 48

Vanuatu USD 71 64 58 52

ÁZSIA

Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Afganisztán USD 66 59 53 48

Azerbajdzsán USD 69 62 56 50

Bahrein USD 69 62 56 50

Bangladesh USD 67 60 54 49

Bhutan USD 69 62 56 50

Brunei USD 64 58 52 47

Egyesült Arab Emirátusok USD 68 61 55 50

Fülöp-szigetek USD 65 59 53 48

Grúzia USD 65 59 53 48

Hongkong EUR 63 57 51 46

India USD 70 63 57 51

Indonézia EUR 70 63 57 51

Irak USD 84 76 68 61

Irán EUR 72 65 59 53

Izrael USD 79 71 64 58

Japán EUR 76 68 61 55

Jemen USD 65 59 53 48

Jordánia EUR 63 57 51 46

Kambodzsa USD 66 59 53 48

Katar EUR 60 54 49 44

Kazahsztán EUR 72 65 59 53

Kína EUR 69 62 56 50

Kirgizisztán USD 58 52 47 42

Koreai Köztársaság EUR 65 59 53 48

Koreai NDK USD 72 65 59 53

Kuwait EUR 60 54 49 44
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Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Laosz USD 65 59 53 48

Libanon USD 77 69 62 56

Macao USD 68 61 55 50

Malajzia EUR 59 53 48 43

Maldív-szigetek USD 69 62 56 50

Mianmar USD 66 59 53 48

Mongólia EUR 68 61 55 50

Nepál USD 65 59 53 48

Omán USD 67 60 54 49

Örményország USD 68 61 55 50

Pakisztán EUR 68 61 55 50

Palesztina USD 79 71 64 58

Srí Lanka USD 65 59 53 48

Szaud-Arábia EUR 66 59 53 48

Szingapúr EUR 60 54 49 44

Szíria EUR 69 62 56 50

Tajvan EUR 63 57 51 46

Thaiföld EUR 60 54 49 44

Törökország EUR 68 61 55 50

Türkmenisztán USD 76 68 61 55

Üzbegisztán USD 67 60 54 49

Vietnam USD 65 59 53 48

EURÓPA

Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Albánia EUR 76 68 61 55

Ausztria EUR 72 65 59 53

Belgium EUR 70 63 57 51

Bosznia-Hercegovina EUR 70 63 57 51

Bulgária EUR 68 61 55 50

Ciprus EUR 63 57 51 46

Csehország EUR 62 56 50 45

Dánia EUR 76 68 61 55

Észtország EUR 60 54 49 44

Fehéroroszország EUR 62 56 50 45

Finnország EUR 71 64 58 52

Franciaország EUR 71 64 58 52

Gibraltár EUR 65 59 53 48

Görögország EUR 64 58 52 47
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Ország (térség) Valutanem 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

Hollandia EUR 69 62 56 50

Horvátország EUR 67 60 54 49

Írország EUR 68 61 55 50

Izland EUR 71 64 58 52

Koszovó EUR 58 52 47 42

Lengyelország EUR 59 53 48 43

Lettország EUR 62 56 50 45

Liechtenstein EUR 78 70 63 57

Litvánia EUR 60 54 49 44

Luxemburg EUR 65 59 53 48

Macedónia EUR 70 63 57 51

Málta EUR 65 59 53 48

Moldova EUR 69 62 56 50

Monaco EUR 71 64 58 52

Montenegró EUR 71 64 58 52

Nagy-Britannia EUR 72 65 59 53

Németország EUR 70 63 57 51

Norvégia EUR 71 64 58 52

Olaszország EUR 69 62 56 50

Oroszország EUR 77 69 62 56

Portugália EUR 66 59 53 48

Románia EUR 70 63 57 51

Spanyolország EUR 67 60 54 49

Svájc EUR 74 67 60 54

Svédország EUR 71 64 58 52

Szerbia EUR 71 64 58 52

Szlovákia EUR 62 56 50 45

Szlovénia EUR 61 55 50 45

Ukrajna EUR 71 64 58 52

Vatikán EUR 69 62 56 50
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um

vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis
szak ál lam tit ká rá nak

16/2010. (HK 6.) HM VTI SZÁT 
i n t é z k e d é s e 

a szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások
üzemanyag-kártyára történõ vásárlásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. §-ának (2) be kez dé se alap ján a
szá raz föl di üzem anya gok üzem anyag-kár tyá ra tör té nõ vá -
sár lá sá nak sza bá lya i ról az alábbiak szerint

intézkedem:

Általános rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra,
a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, köz -
vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa, va la mint fel ügye le te alá tar -
to zó szer ve ze tek re, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség (a to -
váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a to váb bi ak ban
együtt: üze mel te tõ szer ve zet) ter jed ki.

2. Üzem anyag-kár tyá val tör té nõ el lá tás ra ki zá ró lag a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség (a to váb bi ak ban: HM FLÜ) ál tal le foly ta tott be -
szer zé si el já rás út ján biz to sí tott üzem anyag-kár tyát le het
igény be ven ni.

3. A tárgy év re ter ve zett üzem anyag-kár tyá val tör té nõ
haj tó anyag be szer zé se ket a HM FLÜ a ré szé re biz to sí tott
köz pon ti költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re ter ve zi, me lyet
a tárgy év re vo nat ko zó Éves Be szer zé si Ter vé ben sze re pel -
tet. A ter ve zés so rán kü lön sor ban kell sze re pel tet ni a bel -
föl di és a kül föl di haj tó anyag-el lá tás ra be szer zen dõ üzem -
anyag-kár tyák ra vo nat ko zó össze ge ket és el já rá so kat.

4. Az üze mel te tõ szer ve ze tek a 24-es anyag nem re elõ -
irány za tot nem ter vez het nek.

5. Bel föl di haj tó anyag vá sár lá sa kész pénz fi ze tés el le -
né ben nem le het sé ges.

Az üzemanyag-kártyák igénylési rendje

6. Üzemanyag-kártyás ellátás történhet:

a) ál lan dó hasz ná lat ra ki adott, ki zá ró lag bel föl di után töl -
tés re jo go sí tó üzem anyag kár tyá val (a to váb bi ak ban: bel -
föl di üzemanyag-kártya),

b) ide ig le nes hasz ná lat ra ki adott, ki zá ró lag kül föl di után -
töl tés re jo go sí tó üzem anyag kár tyá val (a to váb bi ak ban: kül -
föl di üzemanyag-kártya),

c) ál lan dó hasz ná lat ra ki adott, bel föl di és kül föl di után -
töl tés re egy aránt jo go sí tó üzem anyag kár tyá val (a to váb -
bi ak ban: kom bi nált üzem anyag-kár tya), vagy ál lan dó
hasz ná lat ra egy ide jû leg ki adott bel föl di üzem anyag-kár -
tyá val és külföldi üzemanyag-kártyával.

7. A 6. pont c) al pont ban sze rep lõ kom bi nált üzem -
anyag-kár tya, il let ve bel föl di üzem anyag-kár tyák és kül -
föl di üzem anyag-kár tyák egy ide jû ki adá sa ki zá ró lag a sze -
mé lyi hasz ná lat ra ki adott köz úti és te rep já ró sze mély gép -
ko csik hoz igé nyel he tõ. Más esz kö zök höz kü lön igény
alap ján a HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja vas la ta alap ján a Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá -
lis szak ál lam tit kár (a to váb bi ak ban: HM VTI SZÁT) egye -
di leg en ge dé lye zi a 6. pont c) alpontban szereplõ kártya,
vagy kártyák kiadását és használatát.

8. Az üzem anyag-kár tyá val tör té nõ el lá tás ér de ké ben az 
üze mel te tõ szer ve ze tek igé nye i ket a szol gá la ti út be tar tá -
sá val, a bel föl di üzem anyag-kár tyák ra és a kül föl di üzem -
anyag-kár tyák ra kü lön-kü lön, a Mel lék let sze rin ti fel szá -
mí tá si ki mu ta tás alap ján – a tárgy évet meg elõ zõ év no -
vem ber 5-ig írott és elekt ro ni kus for má ban a HM FLÜ ré -
szé re kül dik meg. Az MH Tá mo ga tó Dan dár (a to váb bi -
ak ban: MH TD) az igé nye it a Ma gyar Hon véd ség Össz ha -
de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH ÖHP)
egyidejû tájékoztatása mellett közvetlenül a HM FLÜ
részére küldi meg.

9. Az igé nyek jo gos sá gát a HM FLÜ vizs gál ja meg
– egye di igé nyek ese tén a HM VTI SZÁT dön té se alap -
ján – amely nek ered mé nyé rõl min den év no vem ber 25-ig
tá jé koz ta tást küld az MH ÖHP ré szé re. Az MH ÖHP de -
cem ber 3-ig ér te sí ti az üze mel te tõ szer ve ze te ket a dön tés -
rõl. Az MH TD igé nye i nek el bí rá lá sát a HM FLÜ az MH
ÖHP egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett köz vet le nül kül di meg
az MH TD ré szé re.

10. Az igény jó vá ha gyá sát kö ve tõ en a HM FLÜ de cem -
ber 10-ig meg igény li a 2. pont ban sze rep lõ be szer zé si el já -
rás nyer tes aján lat te võ jé tõl az üzem anyag-kár tyá kat. Az
el ké szült üzem anyag-kár tyá kat az ar ról szó ló ér te sí tés
alap ján az üze mel te tõ szer ve zet üzem anyag szolgálata a
HM FLÜ-tõl veszi át.

11. Az olyan gép jár mû vek ese té ben, me lyek a fel szá mí -
tá si ki mu ta tás ban nem sze re pel nek (pl. év köz ben át vett
gép jár mû vek, stb.), de üzem anyag-kár tyá val tör té nõ el lá -
tá suk in do kolt, az üze mel te tõ szer ve ze tek egye di leg ter -
jesz tik fel kár tya igé nye i ket a 8. pont ban meg ha tá ro zott
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mó don, ki egé szít ve azt az át adó szer ve zet meg ne ve zé sé nek
feltüntetésével.

12. Az üze mel te tõ szer ve zet ál lo má nyá ból év köz ben
ki ke rü lõ gép jár mû ese té ben az üze mel te tõ szer ve zet az
üzem anyag-kár tyát 10 mun ka na pon be lül a HM FLÜ-höz
le ad ja. A HM FLÜ a le adott üzem anyag-kár tyát el jut tat ja
az azt ki bo csá tó szol gál ta tó hoz és kezdeményezi annak
érvénytelenítését.

Az üzemanyag-kártyára vásárolt termékek,
szolgáltatások elszámolása

13. Az üzem anyag-kár tya fel hasz ná lá sá val be szer zett
haj tó anya gok mennyi sé ge az üze mel te tõ szer ve zet éves
haj tó anyag fo gyasz tá si keretét terheli.

14. A HM FLÜ a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za -
tok alap ján a bel föl di üzem anyag-kár tyák ra és a kül föl di
üzem anyag-kár tyák ra kü lön-kü lön egy összeg ben meg ha -
tá roz za a tárgy év re fel töl tött haj tó anya gok és szol gál ta tá -
sok vá sár lá sá ra for dít ha tó ke ret össze get. A ke re tet az MH
ÖHP oszt ja el az alá ren delt üze mel te tõ szer ve ze tek kö zött,
mely rõl tá jé koz tat ja a Ma gyar Hon véd ség Ve szé lyes anyag
El lá tó Köz pon tot (a to váb bi ak ban: MH VEK) és az üze mel -
te tõ szer ve ze te ket. Az üze mel te tõ szer ve zet a ré szé re jó vá -
ha gyott ke re tet nem lép he ti túl. Az így el osz tott ke re tek
kö zött az MH ÖHP év köz ben át cso por to sí tá so kat hajt hat
vég re az egyes üze mel te tõ szer ve ze tek kö zött az MH VEK
egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett. A tárgy év re a bel föl di és
kül föl di kár tyák ra jó vá ha gyott össze sí tett ke re te ket a szep -
tem be ri felhasználási adatok figyelembevételével a HM
FLÜ felülvizsgálja, és szükség szerint – a költségvetési
lehetõségek figyelembevételével – korrigálja.

15. A bel föl di üzem anyag-kár tyák ra és a kül föl di üzem -
anyag-kár tyák ra tör tént elõ irány zat-fel hasz ná lá sok ról az
MH VEK a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15-ig je len tést
ter jeszt fel – bel föl di üzem anyag-kár tya és kül föl di üzem -
anyag-kár tya, va la mint üze mel te tõ szer ve zet bon tás ban –
az MH ÖHP ré szé re, va la mint egyez te ti a ke ret-fel hasz ná -
lást az üze mel te tõ szer ve ze tek kel. Amennyi ben az üze -
mel te tõ szer ve zet a tárgy év re va la mely üzem anyag-kár -
tyás haj tó anyag után töl tés re biz to sí tott ke ret 85%-át fel -
hasz nál ta, ar ról annak parancsnokát az MH VEK a
szolgálati út betartásával 5 napon belül értesíti.

16. A HM FLÜ mind a bel föl di üzem anyag-kár tyák ra,
mind a kül föl di üzem anyag-kár tyák ra vá sá rolt ter mé ke ket
és szol gál ta tá so kat tar tal ma zó szám lá kat a vo nat ko zó
pénz ügyi sza bá lyok nak meg fe le lõ en, a haj tó- és ke nõ -
anya go kat a „haj tó és ke nõ anyag be szer zés 5461”, a fagy -
ál ló hû tõ fo lya dé kot és a szél vé dõ mo só fo lya dé kot az
„egyéb anya gok 549195”, a gépi mo sa tást az „egyéb más
jel le gû szol gál ta tás 55219999” fõ köny vi szám la szám ra

biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re egyen lí ti ki.
A szám lá kat min den eset ben a tárgy év re jó vá ha gyott elõ -
irány za tok ter hé re kell ki egyen lí te ni, füg get le nül a szám la
ki ál lí tá sá nak és fi ze té si ha tár ide jé nek idõpontjától.

17. Ha a tárgy évi haj tó anyag fel töl tés ki fi ze té se a kö vet -
ke zõ év ben ese dé kes, az év végi be szá mo ló ban ezt kö te le -
zett ség vál la lás sal ter helt té tel ként kell szerepeltetni.

18. Ha a hon véd sé gi szer ve zet nek fel ró ha tó mu lasz tás -
ból adó dó an a kár tyát ki bo csá tó cég ké se del mi-ka mat kö -
ve te lést tá maszt, a szer ve zet ve ze tõ je in téz ke dik a mu lasz -
tó sze méllyel szem ben kár el já rás le foly ta tá sá ra a kár té rí té -
si fe le lõs ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti, legfeljebb 
a késedelmi kamat összegét elérõ mértékéig.

Az üzemanyag-kártyák nyilvántartása

19. Az üzem anyag szak te rü let fe le lõ se vagy a kár tyák
ke ze lé sé re pa rancs ban ki je lölt sze mély az ügy vi te li szerv
ál tal nyil ván tar tás ba vett ok mány ban nyil ván tart ja a kár -
tya-át adá so kat. A nyil ván tar tás tar tal maz za a ki adást el -
ren de lõ pa rancs szá mát, a kár tya szá mát, a kár tya tí pu sát,
az át adás és a vissza vé tel ide jét, az át ve võ sze mély ne vét,
rend fo ko za tát, be osz tá sát, alá írá sát és an nak az esz köz nek
a meg ne ve zé sét, egye di azonosítóját, amely
üzemanyag-ellátására a kártya kiadásra került.

Üzemanyag-kártya letiltása

20. A kár tyát át ve võ sze mély a kár tya el vesz té se, el lo -
pá sa, vagy il le ték te len sze mély hez ju tá sa ese tén azon nal
jel zi ezt az üze mel te tõ szer ve zet üzem anyag szak te rü let
fe le lõ sé nek vagy a kár tyák ke ze lé sé re pa rancs ban ki je lölt
sze mély nek, aki ha la dék ta la nul in téz ke dik a kár tya le til tá -
sá ról a kár tyát ki bo csá tó szol gál ta tó felé. Az üze mel te tõ
szer ve zet a le til tás ról leg ké sõbb a le til tást kö ve tõ mun ka -
na pon a kár tya ada ta it, a le til tást ki vál tó kö rül mé nyek rö -
vid le írá sát (mi kor, hol tör tént, vagy de rült fény az eset re),
va la mint a tett intézkedések idõpontját és leírását
tartalmazó tájékozatót küld a HM FLÜ részére.

A belföldi üzemanyag-kártyával történõ 
hajtóanyag ellátás különös szabályai

21. Va la mely üze mel te tõ szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó,
a 22. pont sze rin ti esz köz bel föl di üzem anyag-el lá tá sá ra
üzem anyag kár tyát ki zá ró lag a HM FLÜ biz to sít hat.

22. El sõd le ge sen az MH sa ját töl tõ ál lo más há ló za tá ban
kell a haj tó anyag fel töl té se ket végrehajtani.

Bel föl di üzem anyag-kár tya csak az aláb bi esz kö zök höz
biz to sít ha tó:

a) sze mé lyi hasz ná la tú gép jár mû vek hez,

774 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



b) kor lá to zott sze mé lyi hasz ná la tú gép jár mû vek hez,
c) la kás és mun ka hely kö zött be szál lí tás ra jo go sul tak

szol gá la ti gép jár mû ve i hez,
d) a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram (NSIP) ke -

re té ben be szer zett gép jár mû vek hez,
 e) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Ál la mi Egész ség ügyi

Köz pont és a Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó György Hon -
véd Egész ség ügyi Köz pont ál lo má nyá ba tar to zó mentõ
gépkocsikhoz,

f) az MH 1. Hon véd Tûz sze rész és Ha di ha jós Zász ló alj
ál lo má nyá ba tar to zó tûz sze rész jár õr fel ada tot el lá tó
eszközökhöz,

g) az emelt mi nõ sé gû au tó ben zint és gáz ola jat fo gyasz tó 
esz kö zök höz,

h) olyan üze mel te tõ szer ve zet esz kö ze i hez, mely 10 ki -
lo mé te res kör ze té ben nincs el ér he tõ hon véd sé gi üzem -
anyag-töl tõ állomás.

i) Az a)–h) al pon tok ban nem em lí tett egyéb esz kö zök -
höz kü lön igény alap ján a HM FLÜ ve zér igaz ga tó ja vas la -
ta alap ján a HM VTI SZÁT egye di leg en ge dé lye zi az
üzem anyag kár tya kiadását és használatát.

23. A ben zin üze mû 1800 cm3 hen ger ûr tar tal mat el érõ,
vagy azt meg ha la dó mo tor ral sze relt sze mély gép ko csik
ese té ben 95-nél ma ga sabb ok tán szá mú ben zint, az OPEL
FRON TE RA te rep já ró gép ko csik ese té ben emelt mi nõ sé -
gû gáz olaj vá sár lá sát kell al kal maz ni. Az egyéb esz kö zök
ese té ben a HM FLÜ egye di leg en ge dé lye zi a 95 ok tán -
szám tól el té rõ benzin, illetve az emelt minõségû gázolaj
alkalmazását.

24. Az üze mel te tõ szer ve zet pa rancs no ka (ve zér igaz ga -
tó ja, igaz ga tó ja, ve ze tõ je) éven te a HM FLÜ jó vá ha gyá sát
kö ve tõ en – tí pus és for gal mi rend szám sze rint – pa rancs -
ban ha tá roz za meg azo kat a gép jár mû ve ket, ame lyek bel -
föl di üzemanyag-kártyával kerülnek ellátásra.

25. A bel föl di üzem anyag-kár tyák ter hé re ki zá ró lag az
adott haj tó anyag és gépi au tó mo sás szol gál ta tás vá sá rol ha -
tó. A bel föl di üzem anyag-kár tya egyéb vá sár lás ra (pl. ke -
nõ anyag, SHOP ter mé kek, egyéb szol gál ta tás) nem vehetõ 
igénybe.

26. A ka to nai szer ve ze tek az aláb bi bel föl di üzem -
anyag-kár tyá kat igé nyel he tik:

a) adott for gal mi rend szám ra, PIN kód dal, a gép jár mû
üzem anyag tar tá lyá ba tör té nõ meg ha tá ro zott tí pu sú haj tó -
anyag fel töl tés re és gépi autómosásra,

b) for gal mi rend szám nél kül, PIN kód dal, a gép jár mû
üzem anyag tar tá lyá ba tör té nõ bár mely tí pu sú haj tó anyag
fel töl tés re és gépi au tó mo sás ra (tartalék kártya),

c) for gal mi rend szám nél kül, PIN kód dal, ki zá ró lag gépi 
au tó mo sás ra.

27. A gép jár mû vek el lá tá sa ér de ké ben el sõ sor ban a 26. pont 
a) al pont sze rin ti üzem anyag-kár tya igé nyel he tõ. A 26. pont

b) és c) al pont sze rin ti üzem anyag-kár tyák az ál lo mány il -
le té kes pa rancs nok ja vas la ta alap ján, in do kolt eset ben,
kor lá to zott szám ban igé nyel he tõk, ese ti ki adá suk ra az
üze mel te tõ szer ve zet pa rancs no ka in téz ke dik. A 26. pont
b) és c) al pont ban sze rep lõ üzem anyag-kár tyá kat min den
egyes igény be vé tel után vissza kell adni az üzem anyag
szak te rü let felelõsének vagy a kártyák kezelésére
parancsban kijelölt személynek.

28. A bel föl di üzem anyag-kár tyák igény lé se kor a Mel -
lék let sze rin ti fel szá mí tá si ki mu ta tás ban kü lön so ron kell
sze re pel tet ni a Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi
Hi va tal ki he lye zett biz ton sá gi (fõ-)tiszt jei ál tal vég zett te -
vé keny ség biz to sí tá sá val kapcsolatos üzemanyag-kártya
igényeket.

A külföldi üzemanyag-kártyával történõ 
hajtóanyag ellátás különös szabályai

29. Va la mely üze mel te tõ szer ve zet ál lo má nyá ba tar to zó 
sze mély gép ko csi, mik ro busz, te her gép ko csi, au tó busz,
egyéb hõ erõ gép, il let ve az igény be vé tel so rán üze mel te tett 
be épí tett se géd be ren de zés Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
kí vü li igény be vé te le so rán az üzem anyag el lá tást a HM
FLÜ ál tal biztosított külföldi üzemanyag-kártyával kell
végrehajtani.

 
30. Az üze mel te tõ szer ve zet pa rancs no ka az igény be vé -

tel el ren de lé se kor pa rancs ban rög zí ti az esz köz kül föl di
üzem anyag-kár tyá val tör té nõ el lá tá sát. A pa rancs ban rög -
zí te ni kell a fel adat meg ne ve zé sét, idõ tar ta mát, az igény -
be vé tel so rán érin tett or szá go kat, az át ve võ ne vét, rend fo -
ko za tát, a kül föl di üzem anyag-kár tyá val el lá tan dó esz -
köz/esz kö zök tí pu sát, egye di azo no sí tó ját, a kül föl di
üzem anyag-kár tya szá mát, és a le já rat ide jét. Az igény be -
vé tel be fe jez té vel a kül föl di üzem anyag-kár tyát az üzem -
anyag szakterület felelõsének vagy kártyák kezelésére
parancsban kijelölt személynek le kell adni.

31. A sze mé lyi hasz ná la tú jár mû vek ré szé re biz to sí tott
kül föl di üzem anyag-kár tyát an nak ér vé nyes sé gi ide jén be -
lül nem kell le ad ni az üzem anyag szolgálat részére.

32. Az üzem anyag szol gá lat a kül föl di üzem anyag-kár -
tya ki adá sa kor min den al ka lom mal is mer te ti a kár tya hasz -
ná la tá val kap cso la tos sza bá lyo kat az át ve võ ál lo mánnyal.
A kár tya hasz ná lat sza bá lya i nak is me re tét a használó az
aláírásával igazolja.

33. A kül föl di üzem anyag-kár tyák ki zá ró lag az aláb bi
ter mé kek és szol gál ta tás vá sár lá sá ra használhatók:

a) haj tó anyag (az adott esz köz höz elõ írt ok tán szá mú
ben zin, il let ve meg fe le lõ mi nõ sé gû gázolaj),

b) AdB lue ada lék,
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c) mo tor- és haj tó mû olaj (az esz köz höz elõ írt mi nõ ség ben: 
visz ko zi tá si fo ko zat, API/ACEA spe ci fi ká ció),

d) hû tõ fo lya dék (az esz köz höz elõ írt mi nõ ség ben),
e) szél vé dõ mo só fo lya dék (év szak nak meg fe le lõ mi nõ -

ség ben),
f) gépi au tó mo só szol gál ta tás.

34. Azon or szá gok ban, ame lyek ben a kár tya ki bo csá tó
nem tud ja biz to sí ta ni a kül föl di üzem anyag-kár tyák el fo -
ga dá sát, il let ve a kár tya ki bo csá tó ál tal szer zõ dés ben meg -
je lölt kár tya el fo ga dó töl tõ ál lo má sok kal ren del ke zõ or szá -
gok olyan ré gi ó i ban, ahol gaz da sá gos sá gi szem pon to kat
fi gye lem be véve nincs olyan el ér he tõ töl tõ ál lo más, amely
el fo gad ja a kár tya ki bo csá tó ál tal ki bo csá tott kül föl di
üzem anyag-kár tyát, a 33. pont ban meg je lölt anya gok és
szol gál ta tá sok igény be vé te le kor azok el len ér té két kész -
pénz zel le het ki egyen lí te ni. A kész pén zes el len té te le zés re
vo nat ko zó sza bá lyo kat az a Ma gyar Hon véd ség hõ erõ gé -
pei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és
elszámolásának rendjérõl szóló 98/2007. (HK 17.) HM
utasítás tartalmazza.

35. Kül föl di üzem anyag-kár tya ter hé re haj tó anya got
(au tó ben zin, gáz olaj) csak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén 
kí vül, ki zá ró lag az esz köz üzem anyag tar tá lyá ba, il let ve a
be épí tett ki egé szí tõ be ren de zés üzem anyag tar tá lyá ba le -
het töl te ni. Mo tor olaj, haj tó mû olaj, hû tõ fo lya dék, il let ve
szél vé dõ mo só fo lya dék ki zá ró lag az adott igény be vé tel
so rán tény le ge sen fel hasz nált mér té kig, ki zá ró lag után töl -
tés re, és csak kül föl dön vá sá rol ha tó. Au tó mo só szol gál ta -
tás vá sár lá sa szin tén csak kül föl dön engedélyezett.

36. Kül föl di igény be vé tel re tör té nõ útba in du lás, il let ve
ar ról vissza té rés so rán az esz köz be a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén el sõ sor ban a me net vo nal men tén el he lyez ke dõ
MH ob jek tu ma i ban üze mel te tett üzem anyag-töl tõ ál lo má -
so kon, il let ve a bel föl di üzem anyag-kár tya hasz ná la tá val
hajt hat nak vég re üzem anyag-fel töl tést, a ha zai fel töl té sek -

re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint. Bel föl dön hajtóanyag
vásárlása készpénzért ebben az esetben sem engedélyezett.

Záró rendelkezések

37. Az üze mel te tõ szer ve zet üzem anyag szak te rü let fe -
le lõ se vagy a kár tyák ke ze lé sé re pa rancs ban ki je lölt sze -
mély éven te leg alább egy al ka lom mal fel ké szí tést tart az
érin tett ál lo mány ré szé re a kár tyák hasz ná la tá val kap cso -
lat ban. Az ok ta tá son részt ve võk rõl az ok ta tá si ok mány hoz
jegy zé ket kell csa tol ni, mely tar tal maz za az ok ta tá son
megjelent nevét, rendfokozatát, beosztását és aláírását.

38. Az üzem anyag-kár tyás el lá tás rész le tes sza bá lya it a
min den kor ér vé nyes szol gál ta tá si szer zõ dé sek ben fog lal -
tak fi gye lem be vé te lé vel a HM FLÜ ve zér igaz ga tói
intézkedésben szabályozza.

39. Az in téz ke dés ha tály ba lé pé se kor az üze mel te tõ
szer ve ze tek nél lévõ ÖMV Hun gá ria Kft ál tal ki bo csá tott
bel föl di üzem anyag-kár tyák és kül föl di üzem anyag-kár -
tyák a je len in téz ke dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel
to vább ra is hasz nál ha tók.

40. Ez az in téz ke dés az alá írá sát kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba*, egy ide jû leg a szá raz föl di üzem anya gok és egyes
szol gál ta tá sok üzem anyag-kár tyá ra tör té nõ vá sár lá sá nak
sza bá lya i ról szó ló 136/2008. (HK 1/2009.) HM VTI
SZTÁT intézkedés hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. március 17.
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Melléklet a 16/2010. (HK 6.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

Minta a „Felszámítási kimutatás” készítéséhez

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE                                                                                                           számú példány
Telefaxon továbbítandó!

Felszámítási Kimutatás
a hajtóanyagok és egyes szolgáltatások belföldi/külfüldi* üzemanyag-kártyára történõ vásárlására

............. évre

Fsz.

Gépjármû

Tervezett
alapkilométer

Igényelt
kártya

típusa**

Tervezett hajtóanyag mennyisége (liter)

Típusa
Forgalmi

rendszáma

95
oktánszámú
autóbenzin

Emelt
oktánszámú

benzin
Gázolaj

Emelt
minõségû
gázolaj

Dátum

kiadványozásra jogosult aláírása
(név, rendfokozat, beosztás)

*: a megfelelõ kifejezés aláhúzandó
**: Eb be a ro vat ba a kül- és bel föl di hasz ná lat ra egy aránt jo go sí tó kár tya igény lé se ese tén a „kom bi nált” ki fe je zést, kül föl di üzem anyag-kár tya igény lé se

ese tén a „kül föl di” ki fe je zés kell be ír ni. Bel föl di üzem anyag-kár tya igény lé se ese tén az in téz ke dés 26. pont já ban meg ha tá ro zott kár tya faj tá ját kell beírni a
pont és az alpont meghivatkozásával.

Záradék
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A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

17/2010. (HK 6.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s  i n t é z k e d é s e

a 2010. április havi nyomozótiszti 
készenléti szolgálati ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
24/2010. (HK 6.) HM KF 

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

2010. évi gazdálkodásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 100. §-ának (3) be kez dé se alap ján,
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, mint in téz mény 2010. évi
gaz dál ko dá sá ról az alábbi 

intézkedést

adom ki: 

Általános rendelkezések

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott HM szer vek re (a to váb bi ak ban: HM szer vek), a HM 
Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség re (a to váb bi ak ban: HM IÜ), a 
HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség re (a to váb bi -
ak ban: HM KPÜ), az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok -
ság ra, valamint az MH Támogató Dandárra (a
továbbiakban: MH TD). 

2. Az in téz ke dést a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, mint in -
téz mény gaz dál ko dá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
33/2007. (HK 8.) HM uta sí tás sal (a to váb bi ak ban: Uta sí -
tás) együtt kell alkalmazni. 

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése

3. A kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se a HM KPÜ kü -
lön bö zõ szin tû szer ve ze ti ele me i nek fel ada ta. Az el len -
jegy zést a HM KPÜ HM I. Ob jek tum Gaz dál ko dás Tá mo -
ga tó és Pénz ügyi El lá tó Re fe ra tú ra (a to váb bi ak ban:
OGTPER) út ján kell kez de mé nyez ni az 1. szá mú mel lék let
szerinti formanyomtatványon. 

Kötelezettségvállalás

4. Kö te le zett ség vál la lás összeg ha tár tól füg get le nül csak 
írás ban, elõ ze tes pénz ügyi el len jegy zést kö ve tõ en, a ren -
del ke zés re álló sza bad elõ irány zat-ke ret terhére történhet. 

5. Gaz da sá gi ese mé nyen ként kö te le zett ség vál la lás ra
jogosult: 

a) a ka bi net fõ nök és az ál lam tit kár net tó 10 mil lió fo rin -
tot meg ha la dó an; 

b) szak ál lam tit ká rok, HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke a
ren del ke zé sük re bo csá tott sa ját, il let ve az irá nyí tá suk alá
tar to zó HM szer vek ré szé re jó vá ha gyott elõ irány za tok ter -
hé re net tó 10 millió forintig terjedõen; 

c) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz -
té ri um) elõ irány zat ke re tei fe lett ren del ke zõ HM szer vek
és a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség Anya gi Ko or di ná ci -
ós Osz tály (a to váb bi ak ban: HM IÜ AKO) ve ze tõ je, il let ve 
a HM Mi nisz te ri Ka bi net Sze mély ügyi Osz tály (a to váb bi -
ak ban: HM Sze mély ügyi Osz tály) ve ze tõ je net tó 2 mil lió
forintig terjedõen a részükre jóváhagyott elõirányzatok
terhére. 

6. A kö te le zett ség vál la lá si do ku men tu mok egy pél dá -
nyát, kü lö nö sen a jó vá ha gyott fel adat meg va ló sí tá sa ér de -
ké ben kö tött szer zõ dést, a meg ál la po dást, a vissza iga zolt
meg ren de lést, az elõ ze tes kö te le zett ség vál la lást (köz be -
szer zé si el já rás köz zé tett aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
fel hí vá sa, a pályázat kiírása) tartalmazó iratokat az
OGTPER tartja nyilván. 

7. A kö te le zett ség vál la lá sok hoz kap cso ló dó an olyan
ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely bõl meg ál la -
pít ha tó az éven kén ti kö te le zett ség vál la lás össze ge, to váb -
bá biz to sít ja az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let ben (a továbbiakban:
Ámr.) meghatározott minimum adatokat. 

8. Az Uta sí tás 12. § (4) be kez dé se sze rint a HM Sze -
mély ügyi Osz tály ál tal a mi nisz té ri um sze mé lyi ál lo má -
nyá ra vo nat ko zó já ran dó sá gi ha tá ro zat-ter ve ze te ket az
OGT PER ve ze tõ jé vel elõzetesen ellenjegyeztetni kell.

Szakmai igazolás

9. A meg bí zá si szer zõ dé sek ese té ben a szer zõ dés ben
rög zí tett fel ada tok vég re haj tá sá nak szak mai iga zo lá sa a 2.
szá mú mel lék let sze rin ti tel je sí tés iga zo lá si for ma nyom tat -
vá nyon tör té nik. A fel adat vég re haj tá sát a szerzõdésben
felhatalmazott személy igazolja. 

10. A do lo gi, va la mint a pénz ügyi do lo gi ki adá sok tel je -
sí té sé nek szak mai iga zo lá sa az ér vény ben lévõ HM Fe je -
zet Egy sé ges Szám vi te li Po li ti ká ban (a to váb bi ak ban:
Szám vi te li Po li ti ka) meg ha tá ro zott for má tu mú „Utal vány -
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ren de let” nyom tat vá nyon tör té nik. A tel je sí té sek iga zo lá sa 
az 5. pont ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lók, il let ve
az ál ta luk ki je lölt fe le lõ sök kö te le zett sé ge. 

Ér vé nye sí tés

11. Az ér vé nye sí tés az OGTPER ve ze tõ jé nek fel ada ta,
ame lyet az Uta sí tás 14. §-a sze rint hajt vég re. 

Utal vá nyo zás és el len jegy zé se

12. A ki adá sok tel je sí té sé nek és a be vé te lek be sze dé sé -
nek vagy el szá mo lá sá nak el ren de lé sé re (utal vá nyo zás) az
5. pont ban fog lalt net tó ér ték ha tá rok hoz ren delt ha tás kö -
rök ben ke rül het sor. 

13. Utal vá nyoz ni az ere de ti ok mány ra rá ve ze tett vagy kü -
lön – a Szám vi te li Po li ti ká ban meg ha tá ro zott for má tu mú –
írás be li ren del ke zés sel (Utal vány ren de let) le het. 

14. Az utal vá nyo zás el len jegy zé se az OGTPER ve ze tõ -
jé nek fel ada ta, mely nek so rán el len õriz nie kell a gaz dál ko -
dá si sza bá lyok nak való meg fe le lést, vizs gál ja a pénz ügyi
fe de zet meg lé tét, va la mint az ér vé nye sí tés meg tör tén tét. 

Össze fér he tet len ség

15. Ugyan azon gaz da sá gi ese mény re vo nat ko zó össze -
fér he tet len ség re az Ámr. 80. §-át kell alkalmazni

A be szer zé sek egye di nyil ván tar tá sa

16. A HM szer vek nél a be szer zé sek nyil ván tar tá sá nak,
ke zel he tõ sé gé nek és át te kint he tõ sé gé nek ér de ké ben a net -
tó 2 000 000 (azaz két mil lió) fo rin tot meg ha la dó ér té kû be -
szer zé sek ese té ben be szer zé sen ként kü lön gyûj tõ ívet kell
ve zet ni. A gyûj tõ ívet a szer zõ dés tel je sí té sé tõl szá mí tott öt 
évig meg kell õriz ni. A gyûj tõ ív ben nyil ván kell tar ta ni a
be szer zé sek elõ ké szí  té sé vel ,  le foly ta tá sá val  és
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot. 

17. A be szer zés sel kap cso la tos le ve le zést a gyûj tõ ív ben
kell nyil ván tar ta ni ak kor is, ha az zal nem azo nos ügy in té -
zõ kerül megbízásra. 

18. A gyûj tõ ívet az elõ irány zat-ke ret fe lett ren del ke zõ
szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély vezeti. 

19. A költ ség ve té si elõ irány za tok le kö té sé nek fo lya ma -
tos is me re te ér de ké ben a szer zõ dé se ket és a mó do sí tá so kat 
az elõ irány zat nyil ván tar tá sok ban az érin tett elõ irány zat
le kö té se ként – a szer zõ dés nyil ván tar tá si szá má nak fel tün -

te té sé vel – idõ rend ben folyamatosan, áttekinthetõen  kell
vezetni. 

A pá lyá za ti úton oda ítélt tá mo ga tá sok nyil ván tar tá sa

20. A pá lyá za ti úton oda ítélt tá mo ga tá sok nyil ván tar tá -
sá nak, ke zel he tõ sé gé nek és át te kint he tõ sé gé nek ér de ké -
ben a tá mo ga tá sok oda íté lé sé re vo nat ko zó pá lyá za ton ként
kü lön gyûj tõ ívet kell vezetni. A gyûjtõívben nyilván kell
tartani 

a) a pá lyá za ti ki írás do ku men tu ma it, 
b) a pá lyá zat-ér té ke lõ bi zott ság meg ala kí tá sá val kap -

cso la tos do ku men tu mo kat, 
c) a be ér ke zett pá lyá za ti mun ká kat, 
d) a pá lyá za tok el bí rá lá sá val kap cso la tos do ku men tu mo kat,
e) a nyer tes pá lyá zó val kap cso la tos ügy ira to kat, 
f) a pá lyá zók ki ér te sí té sé nek do ku men tu ma it, 
g) a nyer tes pá lyá zók kal kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek

má so la ta it, 
h) a pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb le ve le zést, 
i) a be ér ke zett szak mai-pénz ügyi be szá mo ló kat, 
j) a szak mai-pénz ügyi be szá mo lók be fo ga dá sa vagy el -

uta sí tá sa tár gyá ban ké szült ügy ira to kat.   

Bi zony la ti út

21. A kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé sét kö ve tõ en ke -
rül sor a kö te le zett ség vál la lás ra, a meg ren de lés ezután
hajtható végre. 

22. A be ér ke zõ szám lá kat az ügy vi te li ke ze lést kö ve tõ -
en az elõ irány zat-ke ret tel ren del ke zõ HM szer vek ügy in té -
zõi ve szik át fel dol go zás ra. 

23. A fel dol go zás so rán az ügy in té zõk a szám lá kat fel -
ve ze tik a „Költ ség ve té si elõ irány za tok és fel hasz ná lá sok
nyil ván tar tá sá ba”. 

24. Az elõ irány zat nyil ván tar tá sok egyez te té sét a köny -
ve lé si ada tok kal ne gyed éven te vég re kell haj ta ni. Az el -
len õr zé sek so rán ész lelt eset le ges el té ré se ket a ja ví tá si sza -
bá lyok al kal ma zá sá val kell mó do sí ta ni. Az el len õr zés té -
nyét a nyil ván tar tá so kon fel kell tün tet ni és a meg ál la pí tá -
so kat a Bel sõ El len õr zé si Nap ló ba rög zí te ni kell. Az el len -
õr zés ko or di ná lá sá ért az OGTPER ve ze tõ pénz ügyi re fe -
rens a felelõs. 

25. A be ér ke zett ere de ti szám la be szer zést vég zõ szer -
ve zet ve ze tõ je ál tal hi te le sí tett má so la tát, il let ve a szál lí tó -
le ve let 2 mun ka na pon be lül a HM el he lye zé se sze rin ti ob -
jek tum üze mel te tõ osz tály hoz meg kell kül de ni a be vé te le -
zés vég re haj tá sa cél já ból. Az MH TD a pénz ügyi tel je sí tés
elõtt a szám la má so la ta, il let ve a szál lí tó le vél alap ján be -
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vé te le zi a be szer zett esz kö zö ket és anya go kat. Az ESZ -
KÖZ-utal ványt to váb bi 5 mun ka na pon be lül az MH TD
meg kül di az il le té kes ob jek tum üze mel te tõ osz tály hoz, aki 
to váb bít ja a szám lát ki fi ze tõ OGT PER-re, ahol az az ere -
de ti szám la mel lé csa to lás ra ke rül. 

26. Az MH TD ha tás kö rét meg ha la dó egye di be szer zé -
sek be vé te le zé se it és ana li ti kus nyil ván tar tá sa it az MH
TD, il let ve az anyag nem fe le lõs el lá tó köz pont vég zi. A be -
vé te le zés hez szük sé ges in for má ci ók, do ku men tu mok nyil -
ván tar tó szer ve zet hez tör té nõ el jut ta tá sá ért, az Uta sí tás 19. 
§-a sze rin ti kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé ért a HM IÜ
AKO fe le lõs. Az el lá tó köz pont az anya go kat és esz kö zö -
ket 5 mun ka na pon be lül az MH TD ré szé re utal vá nyoz za
ki. Az MH TD be vé te le zi a be szer zett esz kö zö ket és anya -
go kat, majd az ESZ KÖZ-utal ványt to váb bi 5 mun ka na pon 
be lül az meg kül di az il le té kes ob jek tum üze mel te tõ osz -
tály hoz, aki to váb bít ja a szám lát ki fi ze tõ OGT PER-re,
ahol az az ere de ti szám la mel lé csa to lás ra kerül. 

27. Az ér vé nye sí tett szám la utal vá nyo zá sa és an nak el -
len jegy zé se a bel sõ sza bály zók nak meg fe le lõ en, rend sze -
re sí tett utal vány ren de le ten ke rül vég re haj tás ra leg alább a
pénz ügyi tel je sí té si ha tár idõt meg elõ zõ há rom mun ka nap -
pal. A szám lát an nak ki egyen lí té se ér de ké ben az OGTPER 
rög zí ti a HM Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós
Rend szer ben (KGIR). 

Az anyag fe le lõs

28. A HM szerv ve ze tõ je az adott HM szerv, il let ve
szük sé ges eset ben an nak ré szei vo nat ko zá sá ban anyag fe -
le lõst je löl ki. Az anyag fe le lõs ki je lö lé se írás ban tör tén het. 
Az uta sí tás ha tály ba lé pé se kor anyag fe le lõ si fel ada to kat
el lá tó sze mé lyek meg bí za tá sát ez nem érin ti, ugyan ak kor
ezen sze mé lyek írás ban tör té nõ ki je lö lés rõl, szük sé ges
eset ben az anyag fe le lõs alá írás min tá já nak HM IÜ AKO,
il let ve az il le té kes MH TD ob jek tum üze mel te tõ osz tály
ré szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl – a 3. szá mú mel lék let alap -
ján – 2010. áp ri lis 15-ig gon dos kod ni kell. 

29. Az anyag fe le lõ sök ak tu á lis jegy zé ké nek ve ze té sé ért 
a HM IÜ AKO a fe le lõs. 

30. A HM-I ob jek tum ban az anyag fe le lõs sze mé lyé ben
be kö vet ke zett vál to zás ese tén az új anyag fe le lõs a fel ada -
ta i nak meg kez dé se elõtt a HM anyag igény lé sét és el lá tá sát 
tá mo ga tó in for ma ti kai rend szer (a to váb bi ak ban: VIR
anyag el lá tó rend szer) ke ze lé sé hez szük sé ges fel hasz ná lói
ne vet és jo go sult sá got kér. Az új anyag fe le lõs fel ada ta i nak 
meg kez dé se elõtt ren del kez zen a VIR anyag el lá tó rend -
szer ke ze lé sé hez szük sé ges fel hasz ná lói név vel és jo go -
sult ság gal. 

31. A HM szer vek nél az anyag fe le lõs vál tá sa ese tén tel -
jes körû lel tárt kell ké szí te ni, és az át adás ról ké szült át -
adás-át vé te li jegy zõ könyv egy pél dá nyát a HM szerv ve -
ze tõ jé nek jó vá ha gyá sá val meg kell kül de ni az ob jek tum
üze mel te tõ osz tály ve ze tõ jé nek. Ez zel egy idõ ben az új
anyag fe le lõs meg kül di alá írás-min tá ját az ob jek tum üze -
mel te tõ osz tály és a HM IÜ AKO ré szé re. 

32. Anyag fe le lõs nek csak a szer ve zet HM szerv ál lo má -
nyá ba tar to zó, vagy a HM szerv hez tar tó san ve zé nyelt, le -
he tõ ség sze rint ad mi niszt ra tív/ügy ke ze lõi be osz tást be töl -
tõ személy jelölhetõ ki. 

Az anyag- és esz köz igény lés in for ma ti kai tá mo ga tá sa
a HM-I ob jek tum ban

33. A HM-I ob jek tum ban az anyag el lá tás lo gisz ti kai fo -
lya ma tá nak, az el lá tás ra utalt szer vek szak anya ga i nak, fo -
lya ma tok men tén tör té nõ ter ve zé sé nek, igény lé sé nek, le -
adá sá nak va la mint lel tá ro zá sá nak alap ját a Ma gyar Hon -
véd ség zárt célú há ló za tán mû köd te tett por tál ala pú MH
Ve ze té si In for má ci ós Rend szer (a to váb bi ak ban: MH
VIR) alrendszereként a VIR Anyagellátó Rendszer
biztosítja. 

34. A rend szer üze mel te tõ je az MH TD, amely biz to sít ja 
a rend szer mû kö dé sét, ren del ke zés re ál lá sát. Az üze mel te -
tõ szer ve zet ve ze tõ je szer ve ze te ál lo má nyá ból je lö li ki a
rend szer al kal ma zás gaz dá ját. Az al kal ma zás gaz da az a
fel hasz ná ló, aki a rend szer ben ad mi niszt rá to ri jo go sult sá -
gok kal ren del ke zik és vég re hajt ja a rend szer hez el ké szí tett 
„Üze mel te tõi ké zi könyv ben” meg ha tá ro zott rend szer ad -
mi niszt rá to ri va la mint üze mel te té si feladatokat. 

35. A VIR anyag el lá tó rend szer ke ze lé sé re jo go sult sze -
mé lyek fel ké szí té sé nek meg szer ve zé sé ért a HM IÜ AKO a 
felelõs. 

36. A rend szer fel hasz ná ló i nak ren del kez ni ük kell az
MH VIR por tál el éré sé hez szük sé ges fel hasz ná lói név vel
és jel szó val. A hoz zá fé ré si jo go sult sá gok igény lé sé ért az
el lá tás ra utalt szer ve zet ve ze tõ je, a jo go sult sá gok biz to sí -
tá sá ért az MH Hír adó és In for ma ti kai Rendszer Fõközpont 
parancsnoka a felelõs. 

37. Az el lá tan dó fel ada tok alap ján a rend szer ben fel -
hasz ná lói sze rep kö rö ket kell ki ala kí ta ni a meg fe le lõ hoz -
zá fé ré si jo go sult sá gok kal. A szer ve ze tek ré szé re a szük sé -
ges jo go sult sá go kat (anyag fe le lõs, jó vá ha gyó, el lá tó) a
HM IÜ AKO ve ze tõ jé tõl kell igé nyel ni, aki fe lel a jo go -
sult sá gok beállításáért és annak naprakészen tartásáért. 

38. Az MH VIR anyag-nyil ván tar tá sá nak alap ját a
2009. évi – 2010 ja nu ár já ban vég re haj tás ra ke rült – lel tár
ada tai biztosítják.
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Az anyag igény lés rend je

39. A HM szer vek a fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges
anya go kat, esz kö zö ket a HM szerv ve ze tõ je ál tal jó vá ha -
gyott szol gá la ti je gyen, il let ve – a HM-I ob jek tum ban – a
be ve ze tés re ke rü lõ VIR Anyag el lá tó Rend szert hasz nál va,
a HM IÜ AKO-n keresztül igénylik. 

40. A HM IÜ AKO a be ér ke zett igényt egy be ve ti a HM
szer vek éves igé nyé vel, il let ve az éves szük ség le ti ter vek -
kel, majd a szol gá la ti je gyet, il let ve a VIR anyag el lá tó
rend sze ren ér ke zõ igé nye ket az il le té kes el lá tó szer ve zet -
hez (ob jek tum üzemeltetõ osztályhoz) továbbítja. 

41. Amennyi ben az el lá tást biz to sí tó szer ve zet nem az
MH TD, úgy elsõ lé pés ben az igé nyelt anya got be vé te le -
zés re az MH TD-nek kell átadni. 

42. Az el lá tó szer ve zet a „bel sõ moz gás bi zony lat” el ké -
szí té se után ér te sí ti a HM szerv érin tett anyag fe le lõ sét,
majd ki ad ja ré szé re az igé nyelt anya got. A biz to sí tott szak -
anya got az ob jek tum sze rint il le té kes üze mel te tõ osz tály -
tól a HM szerv anyag fe le lõ se vé te lez he ti fel. A ki elé gí tet -
len igé nyek rõl az el lá tó szer ve zet a HM IÜ AKO út ján, il -
let ve a VIR Anyag el lá tó Rend sze ren ke resz tül tájékoztatja 
a HM szervet, és egyidejûleg kezdeményezi a beszerzést. 

43. A HM IÜ AKO a be ér ke zett igé nye ket nyil ván tart ja. 
A ki nem elé gí tett igé nye ket az igény lõ szer ve zet tör li
vagy visszavonja. 

44. A HM szerv ré szé re ki adott esz kö zök és anya gok
sze mély hez kö té se, ana li ti kus nyil ván tar tá sa és az el szá -
mol ta tás a HM szerv érin tett anyag fe le lõ sé nek feladata. 

45. Az MH TD a HM szer vek ré szé re ki adott anya gi
kész le te ket HM szer ven ként kü lön-kü lön al egy ség kó don
tart ja nyil ván. Amennyi ben a HM szer vek el lá tás szem -
pont já ból el kü lö nü lõ ré szek re oszt ha tók (rak tá rak, több
ob jek tum ban te le pü lõ HM szer vek), egy HM szerv hez
több alegységkód is rendelhetõ. 

46. A HM szer vek tõl le szá mo ló (el szá mo ló) sze mély
anyag el szá mol ta tá sát a HM Sze mély ügyi Osz tály ál tal
biz to sí tott, 4. szá mú mel lék let sze rin ti „Anyag el szá mo lá si
lap”-on kell vég re haj ta ni. A HM szer vek tõl tá vo zó sze mé -
lyek anya gi el szá mol ta tá sá ért a szer ve zet ve ze tõ je fe le lõs -
ség gel tar to zik. 

47. Az anyag fe le lõ sök ne gyed éven te, a ré szük re ki adott 
anya gok és esz kö zök te kin te té ben, adat egyez te tést vé gez -
nek az il le té kes ob jek tum üze mel te tõ osz tállyal. Az eset le -
ges el té ré sek oka it az il le té kes ob jek tum üze mel te tõ osz -
tály a HM szerv ve ze tõ jé vel együtt mû köd ve ki vizs gál ja,
és an nak ered mé nyé tõl füg gõ en in téz ke dik. 

48. A gaz dál ko dá si évre a köz pon ti el lá tó szer vek ál tal
biz to sí tott szak anya gok a vár ha tó igé nyek nek meg fe le lõ
szük ség le ti terv el ké szí té sé vel és az el lá tó szer vek nek való 
be nyúj tá sá val ke rül nek biz to sí tás ra. A be szer zé si terv
össze ál lí tá sá ért, a HM szer vek igé nye i nek össze gyûj té sé ért, 
a nor mák, nor ma tí vák fi gye lem be vé te lé vel az el lá tó szer -
vek a fe le lõ sek. 

49. A HM szer vek 2011. évi igé nye i nek össze gyûj té sét
2010. jú li us 31-ig a HM IÜ AKO vég zi, ame lyet össze sít ve 
2010. au gusz tus 15-ig meg küld az il le té kes el lá tó szervek
részére. 

A költ ség ve té si gaz dál ko dás rend je

50. A HM, mint in téz mény költ ség ve té si alap ok má nyá -
nak össze ál lí tá sát a HM szer vek szük sé ges be vo ná sá val, a
jó vá ha gyott ele mi költ ség ve tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 10
mun ka na pon be lül az OGT PER két pél dány ban ké szí ti, és
a HM ka bi net fõ nök nek alá írás ra fel ter jesz ti. A költ ség ve -
té si alap ok mányt a HM KPÜ útján terjeszti fel a
miniszterhez jóváhagyásra. 

51. Az elõ irány za tok ter ve zé sét, fel hasz ná lá sát és a be -
szá mo lást az OGT PER vég zi a költ ség ve té si elõ irány zat tal 
(ke ret tel) ren del ke zõ HM szer vek, va la mint a HM IÜ
AKO ál tal nyúj tott adatszolgáltatások alapján. 

52. A HM szer vek nél elõ irány zat-ke re tek kö ve té sé re, az 
OGT PER-rel való kap cso lat tar tás ra a HM szerv ve ze tõ je
ügy in té zõt jelöl ki. 

53. Az elõ irány zat-nyil ván tar tást, a jó vá írá sok, mó do sí -
tá sok fel ve ze té sét a HM-I. OGTPER ve ze ti, a le kö té se ket,
fel hasz ná lá so kat a HM szer vek ve ze tõi ál tal ki je lölt ügy in -
té zõk rög zí tik. A szük sé ges adat szol gál ta tást OGTPER az
ügyintézõvel egyeztetetten biztosítja. 

54. Az OGTPER min den ne gyed év elsõ hó nap 5. mun -
ka nap já ig a ki je lölt ügy in té zõk út ján tá jé koz tat ja a HM
szer vek ve ze tõ it az elõ irány za tok ban be kö vet ke zett vál to -
zá  sok ról  a  to  váb bi  kö te  le  zet t  ség vál  la  lá  sok
jogszerûségének megalapozása érdekében. 

55. A HM szer vek azon esz kö zök vo nat ko zá sá ban,
ame lyek az el lá tá si-utalt sá gi rend ke re té ben biz to sí tás ra
ke rül nek, elõ irány za tot nem tervezhetnek. 

56. A költ ség ve té si gaz dál ko dás ke re té ben az elõ irány -
zat-gaz dál ko dá sért az OGT PER ve ze tõ je a felelõs. 

57. Az OGT PER az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vek és a
tel je sít mény ará nyos tá mo ga tá si elõ irány zat-fi nan szí ro zá si
ter vek össze ál lí tá sá nak rend jé rõl szó ló 13/2010. (I. 27.)
HM uta sí tás elõ írá sa i nak meg fe le lõ en, a HM szer vek
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szük ség sze rin ti be vo ná sá val éves elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ter vet ké szít, és an nak módosításait minden hónap 4-ig 
megküldi a HM KPÜ részére. 

A há zi pénz tár mû kö dé sé nek sza bá lyai

58. A mi nisz té ri um házi pénz tá rát az OGTPER mû köd te ti.

59. A házi pénz tár nyit va tar tá si ide je: hét fõ–pén tek
9.00–11.00 órá ig. 

60. A kész pénz ke ze lé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ért az
el he lye zés sze rint il le té kes ob jek tum üze mel te tõ osz tály, a
pénz ke ze lé si sza bá lyok be tar tá sá ért az OGT PER ve ze tõ je
a fe le lõs.

 
61. A házi pénz tár ban õriz he tõ kész pénz kész let fel sõ

ha tá ra: 5 mil lió Ft. 

62. A kész pénz el lá tást az OGT PER biz to sít ja. A kész -
pénz el lát mány fel vé te lé ért – az el lá tó pénz tár ba be je len tett 
alá írók el len jegy zé sé vel – az OGT PER ve ze tõ je a fe le lõs. 

63. A vá sár lá si elõ le gek fel vé te lét, a kész pénz zel tör té -
nõ vá sár lást a HM szerv ve ze tõ je, il let ve a HM IÜ AKO
osz tály ve ze tõ je, il le tõ leg tá vol lé tük ese tén az ál ta luk ki je -
lölt sze mély en ge dé lye zi. A ma xi má li san fel ve he tõ kész -
pénz elõ leg össze ge 100 ezer fo rint. A kész pénz elõ leg gel
tör té nõ el szá mo lás az elõ le get fel ve võ kö te le zett sé ge. Az
elõ le gek kel tör té nõ el szá mo lás ha tár ide je kap csán a kincs -
tá ri szám la ke ze lés és pénz for ga lom rend jé rõl szó ló
438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ ve zér igaz ga tói in téz ke -
dés 80. pont já ban fog lal ta kat kell al kal maz ni. 

Be szá mo lás

64. Az OGT PER ve ze tõ ne gyed éven te be szá mol az in -
téz mé nyi gaz dál ko dás vég re haj tá sá nak hely ze té rõl, a költ -
ség ve té si elõ irány zat ke re tek tel je sí té sé rõl. 

65. Az OGT PER ve ze tõ a HM Koc ká zat ke ze lé si Bi zott -
ság ülé se in fél éven te be szá mol a szak te rü le tét érin tõ fo lya -

mat ba épí tett elõ ze tes, utó la gos és ve ze tõi el len õr zé si
rend szer rel (FEUVE) kapcsolatos tevékenységrõl. 

66. Az in téz mé nyi gaz dál ko dás ról tör té nõ be szá mo ló
el ké szí té sét a ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok, va la mint a 
tárgy évi be szá mo ló je len té sek össze ál lí tá sát sza bá lyo zó
intézkedések alapján az OGTPER végzi. 

El len õr zés

67. Az OGT PER pénz tá rá ban a HM KPÜ ve zér igaz ga -
tó ja ál tal ki je lölt sze mély fél éven te ki bõ ví tett pénz tár el -
len õr zést végez. 

68. Az OGT PER ve ze tõ je ha von ta két al ka lom mal
pénz tár el len õr zést hajt végre. 

69. A költ ség ve té si pénz gaz dál ko dás te rü le tén az OGT -
PER ve ze tõ je fo lya ma to san és té te le sen el len õr zi az elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak idõ- és fel adat ará nyos tel je sí -
té sét, a nyil ván tar tá sok nap ra kész sé gét, az ana li ti kus nyil -
ván tar tá sok és a fõ köny vi köny ve lés ada ta i nak egye zõ sé gét. 

Zá ró ren del ke zé sek

70. Ez az in téz ke dés alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és
2011. már ci us 31-én ha tá lyát veszti. 

71. A HM szer vek a kö te le zett ség vál la lás ra, kész pénz -
fel vé tel en ge dé lye zé sé re, kész pénz fel vé te lé re jo go sult
sze mé lyek ne vét, alá írás min tá it a 3. szá mú mel lék let sze -
rin ti for má ban az in téz ke dés köz zé té te lét kö ve tõ 30 napon
belül megküldik az OGTPER vezetõjének. 

72. A HM VIR rend szer mû kö dé se alatt a HM-I. ob jek -
tum ban a pa pír ala pú anyag igény lés meg szû nik.

Dr. Sze re di Pé ter s. k.,
HM ka bi net fõ nök

Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2010. áp ri lis 7.
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1. számú melléklet a 24/2010. (HK 6.) HM KF intézkedéshez 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
Nyt. sz: 
sz. példány 

Ellenjegyzési tanúsítvány 
Kötelezettségvállaló szervezet:  
Beszerzés tárgya:  
Beszerzés mennyisége: 
Beszerzés bruttó költségkihatása:  
Beszerzés áfa nélküli értéke:  
Szállító megnevezése:  
Beszerzés indoklása:  

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

................................................ 
(kötelezettségvállaló) 

P. H. 

Pénzügyi és számviteli záradék: 

Budapest, 20   . ........................ hó ...... n 

. ............................................................... 
HM Pénzügyi Referatúra pénzügyi és számviteli vezetõ 

Ellenjegyzõi záradék: Ellenjegyzeni! 

Budapest, 20   . ........................ hó ...... n 

................................................ 
ellenjegyzõ 

P. H. 

Költségvetési (al)cím:  
Fõkönyvi számlaszám:  
Elõirányzat-felhasználási engedély száma:  
nettó összege:  
engedélyezõ:  
Éves keret:  
Lekötve:  
Jelenlegi lekötés:  
További szabad keret:  
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2. számú melléklet a 24/2010. (HK 6.) HM KF intézkedéshez 

................. számú melléklet a .................. sz. szerzõdéshez 

HONVÉDELMI SZERV 
MEGNEVEZÉSE 

Teljesítésigazolás 

Igazolom, hogy a...................................................... számú megbízási szerzõdéssel foglalkoztatott „név (alkalmazotti
azonosító)” ............ év .............................. hónapban a szerzõdésben foglalt feladatokat elvégezte, részére a megbízási
díj kifizethetõ. 

Budapest, 20    . ..........................................-n 

.............................................. 
név, rendfokozat 
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3. számú melléklet a 24/2010. (HK 6.) HM KF intézkedéshez 

HM szerv megnevezése .........sz. példány 
Nyt. sz: 

Aláírásminta a …/2010. (HK ….) HM KF intézkedés alapján 

a) kötelezettségvállalásra jogosult; 
b) készpénzfelvétel engedélyezésére jogosult; 
c) készpénzfelvételére jogosult; 
d) anyagfelelõsként kijelölt 1  
személyektõl. 

HM szerv megnevezése: 

Kötelezettségvállaló/készpénzfelvétel engedélyezõ/készpénzt felvételvevõ/anyagfelelõsként kijelölt* neve: 

Beosztása: 
 
Aláírásminta 

Budapest, ...... év ........................ hó ... nap 

..................................................... 
                   HM szerv vezetõje 
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4. számú melléklet a 24/2010. (HK 6.) HM KF intézkedéshez 

ANYAGELSZÁMOLÁSI LAP 

Név: .............................................................................  rf.: ......................  Szervezet: ....................................................... 

Anyja neve: .................................................................................................... Születési éve: ............................................. 

Kiállítás kelte: ............ év ..................... hó ...... nap 

Felmentés dátuma: .................................... 

Jogviszonyt megszüntetõ okirat/pcs. száma: .............................................................................. 

Szervezet Dátum Aláírás

MH Támogató Dandár 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály:

Osztályvezetõ   

Katonai Kézi Könyvtár   

Logisztikai beosztott /fegyvezet, vegyivédelem, mûszaki   

Ellátó részleg/ruházat   

Élelmezési részleg   

Elhelyezési részleg   

Logisztikai beosztott/ informatikai   

Logisztikai beosztott/humán   

HM Vezetõ Objektum komendáns:

Objektum komendáns (parkolási engedély)   

MH TD 1. Híradó és Informatikai Központ:

1. sz. Hírközpont parancsnok   

Informatikai Alközpont parancsnok (inf. hálózati hozzáférések)   

MH TD-HM Ügyviteli iroda:   

NATO-EU helyi nyilvántartó   

Az illetékes HM szerv anyagfelelõse:

Informatikai anyagfelelõs  

Általános anyagfelelõs   

HM IÜ Anyagi - Koordinációs Osztály:

Osztályvezetõ   

Általános anyaggazdálkodó   

Technikai anyaggazdálkodó   

HM Miniszteri Kabinet Személyügyi Osztály:

Osztályvezetõ   

Nyilvántartó (szolgálati igazolvány)   

HM KPÜ HM I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra

Pénzügyi tiszthelyettes (tartozások)   

Kiemelt pénzügyi fõtiszt   

HM illetékes szervezeti egység vezetõje (fõov., ov.,):   

Munkakör/beosztás átadása-átvétele   

Belépési engedély
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
123/2010. (HK 6.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 

az országgyûlési képviselõk
2010. évi általános választásával kapcsolatos

feladatairól*

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
131/2010. (HK 6.) HM HVKF

p a r a n c s a
az MH Központi Kiképzõ Bázis 

parancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
132/2010. (HK 6.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség 2010. évi katonai
sportbajnokságának megszervezésérõl 

és végrehajtásáról

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnökének 

134/2010. (HK 6.) HM HVKF 
p a r a n c s a

a helyõrségek kategóriába sorolásáról 
és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó

parancsnokok megbízási díjáról szóló 
16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról
és a hely õr ség-pa rancs no ki fel ada to kat el lá tó pa rancs no -
kok meg bí zá si díj ár ól szó ló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF
pa ran csot (a to váb bi ak ban: Parancs) az alábbiak szerint
módosítom:

1. A Pa rancs 4. c) pont já nak cj) (Me zõ fal va) al pont ja ha -
tá lyát veszti.

2. Ez a pa rancs a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba. A je len pa ran csot az érin tett ál lo mány elõtt ki kell
hirdetni.

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

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének 
135/2010. (HK 6.) HM HVKF 

p a r a n c s a 
a 2010. évi Magyar Honvédség szintû katonai

rendészeti képzés elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a 2010. évi Ma gyar Hon véd ség szin tû
ka to nai ren dé sze ti kép zés elõ ké szí té sé re és végrehajtására
az alábbi 

pa ran csot

adom ki.

1. A pa rancs ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a to váb bi ak ban: HM), a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
alá ren delt sé gé be tar to zó HM szer ve ze tek re, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) had rend jé be
tartozó katonai szervezeteire terjed ki.

2. A HM 2010. évi mun kat er ve 21.3.10. pont ja alap ján,
MH szin tû ka to nai ren dé sze ti kép zés (a to váb bi ak ban:
kép zés) vég re haj tá sát rendelem el.

3. A kép zés ide je: 2010. má jus 03.– 07.

4. A kép zés he lye: MH Tá mo ga tó Dan dár (a to váb bi ak ban:
MH TD), Pe tõ fi laktanya

(Bu da pest XI., Bu da ör si út 49–53.)

5. A kép zé sen részt ve võ ál lo mány: az MH Össz ha de rõ -
ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH ÖHP) és alá -
ren delt jei, az MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis (a to váb bi ak -
ban: MH KKB) és az MH TD kijelölt állománya.

6. A kép zés cél ja: Az MH ki je lölt ál lo má nya ka to nai
ren dé sze ti is me ret szint jé nek nö ve lé se, a meg lé võ kész sé -
gek fej lesz té se, a sza bály zók egy sé ges ér tel me zé se,
módszerek adása. 
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7. A kép zés elõ ké szí té sé ért, vég re haj tá sá ért az MH TD
pa rancs no ka a fe le lõs.

8. A kép zés ered mé nyes vég re haj tá sa ér de ké ben:

8.1. A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a to -
váb bi ak ban: HM HKF) fõ osz tály ve ze tõ: 

a) Fel ügyel je a kép zés elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát;
b) Nyújt son szak mai se gít sé get az MH TD-nak a kép zés

te ma ti ká já nak, ter vé nek össze ál lí tá sá hoz;
c) Hagy ja jóvá a kép zés le ve ze té si ter vét;
d) Küld je meg a kép zés le ve ze té si ter vét 2010. 04. 16-ig

az MH ÖHP-nak és az MH KKB-nak;
e) Ké szít tes sen név re szó ló ok le ve let a kép zést ered mé -

nye sen vég re haj tott ál lo mány részére.

8.2. Az MH ÖHP pa rancs no ka:

a) Je löl jön ki 1 fõ ka to nai ren dé sze ti te rü let tel fog lal ko -
zó had mû ve le ti tisz tet az MH ÖHP Szá raz föl di had mû ve -
le ti és ki kép zé si fõ nök ség ál lo má nyá ból és biz to sít sa
részvételét a képzésen;

b) Je löl jön ki 2 fõ ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot el lá tó
zász lóst az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont, Köz le ke dés -
biz ton sá gi Rész leg ál lo má nyá ból és biz to sít sa
részvételüket a képzésen;

c) Je löl jön ki a ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot szer ve zõ
ka to nai szer ve ze tek ál lo má nyá ból - hely õr sé gen ként - 1 fõ
ka to nai ren dé sze ti te rü let tel fog lal ko zó tisz tet (zász lóst), 1
fõ ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot el lá tó tisz tet (zász lóst,
tiszt he lyet test) és biztosítsa részvételüket a képzésen;

d) In téz ked jen arra, hogy a kép zés re ki je lölt ál lo mány a
kép zést meg elõ zõ en, ön kép zés ke re té ben, ta nul má nyoz za
a ka to nai ren dé sze ti szol gá lat el lá tá sá val kapcsolatos
szabályzókat;

e) A kép zé sen részt ve võ ál lo mány név jegy zé két (ka to -
nai szer ve zet, név, rend fo ko zat, be lé pé si en ge dély szá ma), 
a szál lás igény meg je lö lé sé vel, 2010. 04. 20-ig küld je meg
az MH TD Hely õr ség tá mo ga tó Pa rancs nok ság nak (fax:
02-2-37-310); 

f) A részt ve võ ál lo mányt élel me zé si át je len tõ jét a ki -
kép zés meg kez dé se elõtt 5 mun ka nap pal jut tas sa el az MH
TD Lo gisz ti kai Fõ nök ség Hadtáp részlegéhez. 

8.3. Az MH KKB pa rancs no ka:

a) Je löl jön ki 1 fõ ka to nai ren dé sze ti te rü let tel fog lal ko -
zó tisz tet, 1 fõ ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot el lá tó tisz tet
(zász lóst), 1 fõ ka to nai ren dé sze ti szol gá la tot el lá tó zász -
lóst (tiszt he lyet test) és biztosítsa részvételüket a képzésen;

b) In téz ked jen arra, hogy a kép zés re ki je lölt ál lo mány a
kép zést meg elõ zõ en, ön kép zés ke re té ben, ta nul má nyoz za
a ka to nai ren dé sze ti szol gá lat el lá tá sá val kapcsolatos
szabályzókat;

c) A kép zé sen részt ve võ ál lo mány név jegy zé két (név,
rend fo ko zat, be lé pé si en ge dély szá ma) 2010. 04. 20-ig

küld je meg az MH TD Hely õr ség tá mo ga tó Pa rancs nok -
ság nak (fax: 02-2-37-310);

d) A részt ve võ ál lo mányt élel me zé si át je len tõ jét a ki -
kép zés meg kez dé se elõtt 5 mun ka nap pal jut tas sa el az MH
TD Lo gisz ti kai Fõ nök ség Hadtáp részlegéhez. 

8.4. Az MH TD pa rancs no ka:

a) In téz ked jen a kép zés le ve ze té sé re tör té nõ fel ké szü -
lés re, ál lít tas sa össze a kép zés te ma ti ká ját és ké szít tes se el
a kép zés le ve ze té si ter vét, me lyet 2010. 04. 09-ig ter -
jesszen fel a HM HKF fõosztályvezetõhöz jóváhagyásra;

b) Ké szít se fel a fog lal ko zás ve ze tõi ál lo mányt és 2010.
04. 26-ig hagy ja jóvá a fog lal ko zá si jegyeket;

c) Biz to sít sa a fog lal ko zá sok le ve ze té sé hez szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi feltételeket;

d) Biz to sít sa a kép zé sen részt ve võk fo ga dá sát, be lép te -
té sét az objektumba;

e) A meg kül dött igé nyek alap ján biz to sít son szál lást a
Pe tõ fi lak ta nyá ban a kép zé sen részt ve võ ál lo mány részére;

f) Biz to sít son élel me zé si el lá tást a 22/2006. (VIII. 8.)
HM ren de let a MH élel me zé si el lá tá sá ról 1. sz. mel lék let
7. pont ja alap ján a kép zé sen részt ve võ állomány részére;

g) Biz to sít son, igény ese tén, a kép zé sen részt ve võk
szol gá la ti gép jár mû ve i nek par ko lót és a gép jár mû ve ze tõk
ré szé re pihenõ helyiséget.

9. A kép zé sen részt ve võ ál lo mány 2010. 05. 03-án
09.00-ig ér kez zen be a kép zés he lyé re.

10. Ez a pa rancs 2010. 03. 30-án lép ha tály ba és 2010.
12. 31-én ha tá lyát vesz ti. Je len pa ran csot az érin tett ál lo -
mány elõtt ki kell hirdetni.

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

A Honvédelmi Minisztérium 
Honvéd Vezérkar fõnökének 
136/2010. (HK 6.) HM HVKF 

p a r a n c s a
a NATO ISAF mûveletben résztvevõ magyar

kontingensek és egyéni beosztású katonák logisztikai
támogatását végrehajtó MH Nemzeti Támogató Elem

kijelölésérõl és felkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (3) be kez dés l) pont ja és
(4) be kez dé se alap ján, fi gye lem mel az af ga nisz tá ni Nem -
zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le te i -
ben tör té nõ to váb bi ma gyar ka to nai sze rep vál la lás ról szó -
ló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
szó ló 1014/2010. Korm. ha tá ro zat ra, va la mint a Ma gyar
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Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga -
tó mû ve le tek kel kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ
fel ada tok ról szó ló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás ra, a
NATO ISAF mû ve let ben részt ve võ ma gyar kon tin gen sek
és egyé ni be osz tá sú katonák logisztikai támogatását
végrehajtó MH Nemzeti Támogató Elem kijelölésérõl és
felkészítésérõl az alábbi

parancsot

adom ki.

A parancs hatálya

1. A pa rancs ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke (a to váb bi ak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, il let ve a Ma gyar Hon véd ség (a to váb -
bi ak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame lyek az MH
Nem ze ti Tá mo ga tó Elem Af ga nisz tán (a to váb bi ak ban:
MH NTE Af ga nisz tán), nem zet kö zi kör nye zet ben HUN
NSE) részt ve võ állomány kijelölésében és felkészítésében
érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH NTE Af ga nisz tán az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé ge. A
szer ve ze ti egy ség ál lo mány táb lá val és fel sze re lé si jegy -
zék kel lét re ho zott ön ál ló zász ló alj jog ál lá sú ide ig le nes ka -
to nai szer ve zet. Ál lo má nyát a Ma gyar Hon véd ség (a to -
váb bi ak ban: MH) költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény -
lés sel, anya gi-tech ni kai esz kö ze it az MH esz köz ál lo má -
nyá ból, il let ve hely szí ni bér lés sel kell fel töl te ni.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma -
gyar Hon véd ség Nem ze ti Tá mo ga tó Elem Af ga nisz tán.
Rö vi dí té se: MH NTE Af ga nisz tán. Nem zet kö zi kör nye -
zet ben: HUN Na ti o nal Support Element (HUN NSE)

4. Az MH NTE Af ga nisz tán fel ada ta a NATO ISAF mû -
ve let ben részt ve võ ma gyar kon tin gen sek és egyé ni be osz -
tá sú ka to nák lo gisz ti kai támogatása.

5. Az MH NTE Af ga nisz tán fel ada ta it ter ve zet ten 2010. 
év má ju sá tól a misszió vé gé ig hajt ja vég re Af ga nisz tán -
ban, Balkh tar to mány ban, Ma zar-e Sha rif köz pont tal. Az
MH NTE Af ga nisz tán fel adat rend sze rét te kint ve az ISAF
mû ve le ti te rü le tén (ISAF AOO) be lül al kal maz ha tó, rész -
le gei az ISAF tel jes mû ve le ti te rü le tén be lül bár hol al kal -
maz ha tó ak. Az MH NTE Af ga nisz tán közvetlenül az MH
ÖHP parancsnokának van alárendelve.

6. Az MH NTE Af ga nisz tán pa rancs no ka az ISAF mû -
ve le ti te rü le ten szol gá la tot tel je sí tõ ma gyar kon tin gen sek
nem ze ti rang idõ se.

7. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2010. áp ri lis 08-ig a meg -
ala kí tá sá ra, ide ig le nes be fo ga dá sá ra, va la mint pénz ügyi és 
szám vi te li, il let ve lo gisz ti kai el lá tá sá ra ki je lölt ka to nai
szer ve zet meg je lö lé sé vel, kez de mé nye zi a HM Ter ve zé si
és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály felé a HM ha tá ro zat ki adá sát az
MH NTE Af ga nisz tán meg ala kí tá sá ra.

Az MH Nemzeti Támogató Elem szervezete

8. Az MH NTE Af ga nisz tán – ál lo mány táb la sze rin ti –
lét szá ma leg fel jebb 35 fõ.

Dokumentumok kidolgozása

9. Az MH ÖHP az el ké szí tett ál lo mány táb lát és a fel sze -
re lé si jegy zé ket a HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály út ján
2010. áp ri lis 08-ig, va la mint a Mû ve le ti Uta sí tást 2010.
áp ri lis 27-ig jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

10. Az MH ÖHP az ál lo mány táb lát, és a fel sze re lé si
jegy zé ket jó vá ha gyás után – 10 mun ka na pon be lül – meg -
kül di a HM Vé del mi Ter ve zé si és Va gyon gaz dál ko dá si
Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM VTVF), HM Köz gaz da sá -
gi és Pénz ügyi Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: HM KPÜ),
HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: HM
IÜ), a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség (to váb bi -
ak ban: HM FLÜ) és az MH Dr. Radó György Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HEK) ré szé -
re az erõ for rás-, költ ség szük ség le ti és ki adá si igény ter vek
össze ál lí tá sa érdekében. 

11. A HM Hír adó, In for ma ti kai és In for má ció biz ton sá gi 
Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je 2010. áp ri lis 16.-ig együt te -
sen in téz ke dik az MH NTE Af ga nisz tán-ban részt ve võ
erõk hír adá sá ra, in for ma ti kai tá mo ga tá sá ra és in for má ció -
vé del mé re.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

12. A HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály (a to -
váb bi ak ban: HM HKF) fõ osz tály ve ze tõ je 2010. áp ri lis
16-ig in téz ke dik az MH NTE Af ga nisz tán ki kép zé si kö ve -
tel mé nye i rõl, nem ze ti fel ké szí té sét le zá ró el len õr zés rõl.

13. A HM HKF az MH ÖHP-vel együtt mû köd ve ter ve -
zi, ko or di nál ja és biz to sít ja a rész vé telt a ha zai ki kép zé si
ren dez vé nye ken.

14. Az MH ÖHP a nem zet kö zi pa rancs nok ság igé nye
sze rint meg ad ja az MH NTE Af ga nisz tán-ra vo nat ko zó
adatokat.
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Személyügyi, logisztikai, egészségügyi 
és pénzügyi feladatok

15. Az ál lo mány il le té kes ve ze tõk (pa rancs no kok) kez de -
mé nye zik a ki je lölt ál lo mány biz ton sá gi el len õr zé sé nek vég -
re haj tá sát 2010. április 8-ig.

16. Az MH ÖHP a fel adat erõ for rás és költ ség ter vé nek
el ké szí té sé hez 2010. áp ri lis 8-ig össze ál lít ja a fel adat lo -
gisz ti kai jel le gû ki adá si igé nye it, és meg kül di a HM
VTVF részére.

17. A fel adat erõ for rás és költ ség ter vé nek el ké szí té sé -
hez a HM IÜ az inf ra struk tu rá lis, az MH HEK az MH ÖHP 
igé nye alap ján össze ál lí tott egész ség ügyi, a HM KPÜ a
pénz ügyi jel le gû ki adá si igé nye it 2010. áp ri lis 8-ig
megküldi a HM VTVF részére.

18. Az MH NTE Af ga nisz tán mû kö dé sé hez szük sé ges
nem zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sét az MH ÖHP kez de -
mé nye zi 2010. áp ri lis 30-ig. A szük sé ges szer zõ dé sek elõ -
ké szí té se és meg kö té se a Hon vé del mi Mi nisz té ri um nem -
zet kö zi meg ál la po dá sá val kap cso la tos el já rás ról szó ló
77/2009. (IX. 11.) HM utasítás alapján kerüljön
végrehajtásra. 

19. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Ka to nai
Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont tal (a to váb bi ak ban:
MH KIAK) együtt mû köd ve – be szer zi, biz to sít ja, il let ve
elõ ké szí ti a dip lo má ci ai en ge dé lye ket, és mind azon úti ok -
má nyo kat, sze mé lyi és kol lek tív do ku men tu mo kat (szol -
gá la ti út le vél, sze mé lyi iga zo ló jegy, szol gá la ti iga zol -
vány, NATO me net pa rancs, stb.), ame lyek kel a ki he lye -
zet tek nek ren del kez ni ük kell.

20. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyez tet ve – kez de -
mé nye zi az MH NTE ál lo má nyá nak al kal mas sá gi vizs gá -
la tát, meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tá sát, egész ség ügyi fel -
ké szí té sét, egész ség ügyi esz kö zök kel és szak anya gok kal
tör té nõ el lá tá sát. Az MH HEK az al kal mas ság meg ál la pí -
tá sát kö ve tõ en – a ki uta zás hoz szük sé ges ok má nyok ki ál lí -
tá sa cél já ból – ha la dék ta la nul meg kül di az állomány
vércsoport szerológiai leleteit az MH KIAK részére.

21. Az al kal ma zá si te rü let re az ENSZ Vi lág-egész ség -
ügyi Szer ve zet il let ve a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ja va solt 
im mu ni zá ci ós pro to koll alap ján, a vé dõ ol tá so kat és az er -
rõl szó ló nem zet kö zi ol tá si bi zo nyít ványt az MH HEK biz -
to sít ja. Vé dõ ol tás ban csak az al kal mas mi nõ sí tés sel
rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

Zá ró ren del ke zé sek

22. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2010. szep tem ber 1-jé ig
je lent a mû ve le ti te rü le ten el ért ké szen lét rõl.

23. Ez a pa rancs az alá írá sa nap ján lép ha tály ba. 

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

* A pa rancs aláírásának napja 2010. március 26.

A Honvédelmi Minisztérium 
Honvéd Vezérkar fõnökének 
150/2010 (HK 6.) HM HVKF 

p a r a n c s a 
a 2011. évi Nemzetközi Különleges 

Mûveleti Alaptanfolyam  
(Határozott Lépés 2011 különleges mûveleti

felkészítési rendezvény) elõkészítésérõl 
és végrehajtásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé se alap ján, fi gye -
lem mel a 1194/2008 szá mon ki adott, „Az MH Kü lön le ges
Mû ve le ti ké pes ség al kal ma zá sá nak és fej lesz té sé nek alap -
el vei” címû mi nisz te ri irány elv ben (a to váb bi ak ban: kü -
lön le ges mû ve le ti alap el vek) meg ha tá ro zot tak ra, va la mint
az MH 2009-2018 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó stra té gi ai
ter vé nek a had erõ ké pes sé gei ala kí tá sá nak rész le tes üte -
me zé sé rõl szó ló 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
fel ada tok ra (a to váb bi ak ban: MH kü lön le ges mû ve le ti ké -
pes ség fej lesz té si cé lok), a 2011. évi Nem zet kö zi Kü lön le -
ges Mû ve le ti Alap tan fo lyam (Ha tá ro zott Lé pés 2011 kü -
lön le ges mû ve le ti fel ké szí té si ren dez vény) elõ ké szí té sé re
és vég re haj tá sá ra az alábbi

parancsot

adom ki.
Általános rendelkezések

1. A pa rancs ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke (a to váb bi ak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó HM szer ve ze tek re és szer vek re, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ezen pa -
rancs 13. pont já ban fel so rolt ka to nai szer ve ze te i re, ame -
lyek érin tet tek a Nem zet kö zi Kü lön le ges Mû ve le ti Alap -
tan fo lyam (a to váb bi ak ban: NKMA) elõ ké szí té sé ben és
vég re haj tá sá ban.

2. Je len pa ran csom mal el ren de lem a 2011. évi NKMA
vég re haj tá sát.

Az NKMA cél ja

3. A kü lön le ges mû ve le ti alap el vek ben ki tû zött cé lok,
il let ve a MH kü lön le ges mû ve le ti ké pes ség fej lesz té si cé -
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lok tel je sí té se ér de ké ben a kü lön le ges mû ve le ti alapképzés 
folyamatos biztosítása.

4. A szö vet sé ges kü lön le ges mû ve le ti erõk kel való
együtt mû kö dé si ké pes ség növelése.

5. Kü lön le ges mû ve le ti szak mai tu dás köz pont és ki kép -
zé si köz pont meg ala kí tá sa és fenn tar tá sa az MH Bé ke tá -
mo ga tó Ki kép zõ Köz pont (a to váb bi ak ban: MH BTKK)
bá zi sán. 

6. A MH 34. Ber csé nyi Lász ló Kü lön le ges Mû ve le ti
Zász ló alj (a to váb bi ak ban: MH 34. BL KMZ) ki je lölt ál lo -
má nyá nak, va la mint leg fel jebb 50 fõ kül föl di hall ga tó fel -
ké szí té se az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to -
váb bi ak ban: MH ÖHP) pa rancs no ká nak „A kü lön le ges
mû ve le ti erõk rö vid és kö zép tá vú fej lesz té sé re” vo nat ko zó 
345/2008. szá mú in téz ke dés ben (a to váb bi ak ban: MH
ÖHP PK in téz ke dés) meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
szerint.

Az NKMA ren del te té se

7. Az MH kü lön le ges mû ve le ti ké pes sé gé nek kö zép tá vú 
cél ki tû zé se i vel össz hang ban, tan fo lyam/mo dul rend sze rû
ki kép zés vég re haj tá sa, a kü lön le ges mû ve le ti fel adat el lá -
tás hoz szük sé ges alap ké pes ség el sa já tí tá sa és együtt mû kö -
dé si ké pes ség nö ve lé se ér de ké ben.

8. Biz to sí ta ni a ma gyar kü lön le ges mû ve le ti cso por tok
ál lo má nya, va la mint a meg hí vott kül föl di ki kép zen dõk
szak irá nyú alap kép zé sét, és az alap ve tõ kü lön le ges mû ve -
le ti fel ada tok ra (kü lön le ges fel de rí tés, köz vet len mû ve le -
tek, katonai segítségnyújtás) történõ felkészítését.

Az NKMA vég re haj tá sá nak he lye

9. Az el mé le ti fog lal ko zá sok vég re haj tá sá ra Szol no kon
az MH BTKK bá zi sán, a szak har cá sza ti, gya kor la ti fog lal -
ko zá sok az MH köz pon ti lõ- és gya kor ló te re in, az MH Ba -
kony Harc ki kép zõ Köz pont (a to váb bi ak ban: MH BHK)
és az MH Köz pon ti Ki kép zõ Bá zis (a to váb bi ak ban: MH
KKB) gyakorlóterein kerülnek végrehajtásra.

Az NKMA vég re haj tá sá nak ide je

10. Az NKMA 2011. feb ru ár 01–2011. no vem ber 15.
kö zött ke rül vég re haj tás ra.

A NKMA ki kép zé si kö ve tel mé nye i nek irány mu ta tói

11. Az NKMA ter ve zé sé nél az MH ÖHP PK in téz ke -
dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek alap ján ki dol go zott

93-36/2010 szá mú NKMA kép zé si prog ra mot kell
figyelembe venni.

12. A vég re haj tás so rán az ál lo mány mû köd jön együtt
az ame ri kai Mo bil Ki kép zõ Cso port tal (a to váb bi ak ban:
US MTT), il let ve a meg hí vott nem zet kö zi ki kép zõ ál lo -
mánnyal.

A ki kép zés be be vont és együtt mû kö dés re kö te le zett
szer ve ze tek

13. A ki kép zés ben a kö vet ke zõ szer ve ze tek mû köd je -
nek együtt:

a) MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont (a to váb bi ak ban: MH HEK);

b) MH BTKK;
c) MH 34. BL KMZ;
d) MH BHK; 
e) MH KKB;
f) MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis; 
g) MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár;
h) MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red.

A tan fo lyam elõ ké szí té se és vég re haj tá sa

14. A tan fo lyam elõ ké szí té sé ért és ered mé nyes le bo -
nyo lí tá sá ért az MH ÖHP pa rancs no ka fe le lõs.

15. A tan fo lyam az MH ÖHP PK in téz ke dé sé nek meg -
fe le lõ en, az NKMA el ké szí tett és jó vá ha gyott le ve ze té si
ter ve alap ján, an gol nyel ven ke rül jön vég re haj tás ra.

HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály 
(a to váb bi ak ban: HM HKF) fel ada tai

16. Vé gez ze az NKMA szak mai fel ügye le tét és ko or di -
nál ja a fel adat vég re haj tá sá ban érin tett szer ve ze tek együtt -
mû kö dé sét.

17. Vé gez ze az NKMA nem zet kö zi meg hir de té sé vel, a
US MTT meg ren de lé sé vel, va la mint a nem zet kö zi ok ta tói és
hall ga tói ál lo mány meg hí vá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

18. A 2010. évi NKMA (Ha tá ro zott lé pés 2010) fel adat
költ ség ve tés fel hasz ná lá si il let ve be vé te li ada ta i nak fi gye -
lem be vé te lé vel a fel ada tot ter vez ze be a 2011. évi MH
GYKRP-be.

19. Ke ret gaz da szer ve zet ként vé gez ze a be ter ve zett ke -
re tek fel hasz ná lá sá nak szak mai irá nyí tá sát, a fel ada tok
vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve ze tek be szá mol ta tá sát.

20. Az NKMA 2011. fel adat hoz szük sé ges for rás mér té -
ké nek meg ha tá ro zá sá val és fi nan szí ro zá sá val kap cso lat -

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 791



ban mû köd jön együtt a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy -
nök ség, a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség, HM Köz gaz -
da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség, és a MH HEK illetékes
szerveivel.

Az MH ÖHP fel ada tai

21. Ad jon ki sza bály zót az NKMA vég re haj tá sá ra,
amely tar tal maz za a tan fo lyam min den ol da lú biz to sí tá sát
és a fel ada ta it, il let ve sza bá lyoz za a nem zet kö zi együtt mû -
kö dé si fel ada to kat.

22. Mû köd jön együtt, és szak kö ze ge i vel ko or di nál ja az
NKMA vég re haj tá sá ban érin tett, alá ren delt sé gé be nem
tar to zó ka to nai szer ve ze tek te vé keny sé gét. A Kü lön le ges
Mû ve le ti Mun ka cso port ülé se i nek ke re té ben ál lít son össze 
idõ sza kos je len té se ket az NKMA elõ ké szí té si fel ada tai
vég re haj tá sá nak hely ze té rõl és ter jessze fel azokat.

23. Ké szít se el az NKMA ki kép zé si ter vét, a tan fo lyam
vég re haj tá sá ban részt ve võ ál lo mány sze mély ügyi ve zény -
lé si ter vét, va la mint a lo gisz ti kai tá mo ga tás el gon do lá sát,
il let ve a meg adott ha tár idõ ig azo kat ter jessze fel a HM
HKF út ján a HM HVKF ré szé re jó vá ha gyás ra.

24. A ki kép zé si terv ré sze ként dol goz za ki a nem zet kö zi 
ok ta tók kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket.

25. Ál lít sa össze az NKMA költ ség- és össze sí tett költ -
ség ve té si ter vét és ter jessze fel azt a ke ret gaz da szer ve zet
ré szé re. A fel adat be fe je zé sét kö ve tõ en a fel me rült ki adá -
sok ról ké szít sen el szá mo lást a nem zet kö zi gya kor la tok,
ren dez vé nyek egyes költ ség ve té si és pénz ügyi kér dé se i rõl
szó ló 98/2008. (HK 19.) HM uta sí tás alap ján.

Az MH HEK fel ada tai

26. Az MH ÖHP egész ség ügyi szak ál lo má nyá val
együtt mû köd ve dol goz za ki a Kü lön le ges Mû ve le ti Egész -
ség ügyi Spe ci a lis ta kép zés szak mai kö ve tel mé nye it, il let -
ve ké szít se el az NKMA egész ség ügyi szak ki kép zés el -
gon do lá sát, ame lyet a meg adott ha tár idõ ig jó vá ha gyás ra
ter jesszen fel a HM HKF út ján a HM HVKF ré szé re.

27. Biz to sít sa a szük sé ges szak ál lo mányt és egész ség -
ügyi szak anya go kat a Kü lön le ges Mû ve le ti Egész ség ügyi
Spe ci a lis ta szak kép zés si ke res vég re haj tá sa ér de ké ben.

28. Mû köd jön együtt az MH ÖHP egész ség ügyi szak ál -
lo má nyá val, va la mint az MH BTKK kü lön le ges mû ve le ti
szak em be re i vel a tan fo lyam ered mé nyes vég re haj tá sa ér -
de ké ben.

Az MH KKB fel ada tai

29. Az MH ÖHP PK in téz ke dé sé nek meg fe le lõ en mû -
köd jön együtt az NKMA si ke res vég re haj tá sa érdekében.

Az NKMA elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val kap -
cso la tos ha tár idõk

30. MH ÖHP PK sza bály zó ki adá sa 2010. áp ri lis 30-ig.

31. Nem zet kö zi meg hí vó le ve lek el kül dé se 2010. áp ri -
lis 30-ig. (fe le lõs: HM HKF)

32. Az NKMA egész ség ügyi szak ki kép zés el gon do lá -
sá nak el ké szí té se, fel ter jesz té se jó vá ha gyás ra 2010. má -
jus 20-ig. (fe le lõs: MH HEK, együttmûködõ: MH ÖHP)

33. A ki kép zé si terv és a lo gisz ti kai tá mo ga tás el gon do -
lá sá nak el ké szí té se, fel ter jesz té se jó vá ha gyás ra 2010. má -
jus 20-ig. (fe le lõs: MH ÖHP, együttmûködõ: MH HEK)

34. A tan fo lyam ra vo nat ko zó sze mély ügyi ve zény lé si
terv fel ter jesz té se 2010. no vem ber 19-ig. (fe le lõs: MH
ÖHP)

35. A tan fo lyam költ ség- és össze sí tett költ ség ve té si ter -
vé nek el ké szí té se a nem zet kö zi gya kor la tok, ren dez vé -
nyek egyes költ ség ve té si és pénz ügyi kér dé se i rõl szó ló
98/2008. (HK 19.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott ha -
tár idõ vel. (felelõs: MH ÖHP)

36. Tan fo lyam elõ ké szí té sé nek be fe je zé se 2011. ja nu -
ár 20-ig.

37. Tan fo lyam elõ ké szí tett sé gé nek el len õr zé se (HM
HVKF ál tal ki je lölt bi zott ság) 2011. ja nu ár 21-ig. 

38. Kül föl di ál lo mány be ér ke zé se 2011. ja nu ár 31-ig.

39. Tan fo lyam kez dé se 2011. feb ru ár 1-jén.

40. Tan fo lyam vége 2011. no vem ber 15-én.

41. Az MH ÖHP pa rancs nok össze fog la ló je len té sé nek
fel ter jesz té se a tan fo lyam ta pasz ta la ta i ról 2011. de cem -
ber 1-ig.

Zá ró ren del ke zé sek

42. Az NKMA vég re haj tá sá ban érin tett ka to nai szer ve -
ze tek pa rancs no kai 2010. áp ri lis 16-ig ter jesszék fel a HM
HKF fõ osz tály ve ze tõ ré szé re a szer ve ze tük tõl ki je lölt
szak mai fe le lõ sök ne vét és el ér he tõ sé gét. 
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43. Pa ran cso mat a fel adat vég re haj tá sá ban érin tett sze -
mé lyi ál lo mány a rá vo nat ko zó mér ték ben ismerje meg.

44. Az MH ÖHP pa rancs no ka 2011. ja nu ár 25-ig te gyen
je len tést az NKMA vég re haj tá sá ra való ké szen lét el éré sé rõl.

45. Je len pa ran csom az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2011. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

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

* A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2010. ápri lis 9.

A Honvédelmi Minisztérium 
Honvéd Vezérkar fõnökének 
139/2010. (HK 6.) HM HVKF 

i n t é z k e d é s e 
a textil kivitelû vezénylõ zászlósi jelvények

rendszeresítésérõl

A Hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a csa pat kar jel zé sek,
csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar tal mi és for mai kö ve tel -
mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és en ge dé lye zés rend jé rõl
szó ló 120/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás (to váb bi ak ban: 
Uta sí tás), va la mint a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza -

bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 9/2005. (III. 30.) HM ren de -
let ren del ke zé se i re – a textil kivitelû vezénylõ zászlósi
jelvények rendszeresítésérõl az alábbi

in téz ke dést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írá sai sze rint el ké szí tett, el bí rált, fel -
ter jesz tett tex til ki vi te lû szí nes ve zény lõ zász ló si jel vényt
a köz na pi (tár sa sá gi-) zub bony hoz, a tex til ki vi te lû gya -
kor ló ve zény lõ zász ló si jel vényt a hadiöltözethez
rendszeresítem.

2. A rend sze re sí tett tex til ki vi te lû szí nes és gya kor ló ve -
zény lõ zász ló si jel vé nyek szö ve ges le írá sát, és képi áb rá -
zo lá sát ezen in téz ke dés 1–5. melléklete tartalmazza.

3. Az Uta sí tás 6. § (1) be kez dé se alap ján a jó vá ha gyott
tex til ki vi te lû szí nes és gya kor ló ve zény lõ zász ló si jel vé -
nyek rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé rõl,
be szer zé sé rõl, le gyár tá sá ról a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti -
kai Ügy nök ség, az igény jo go sult ve zény lõ zász ló si ál lo -
mány Ka to nai Ru há za ti El lá tó Pon ton ke resz tül történõ
ellátásáról az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
gondoskodik.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

Töm böl Lász ló mk. ve zér ez re des s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök
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1. sz. melléklet a 139/2010. (HK 6.) HM HVKF számhoz

Textil kivitelû színes és gyakorló vezénylõ zászlósi jelvény szöveges leírása

A textil kivitelû színes és gyakorló vezénylõ zászlósi jelvény formája: 4 cm széles és 5 cm magas képzeletbeli
téglalapba elhelyezett hegyes talpú pajzs, szélén szegéllyel. A pajzs felsõ részén tiszthelyettesi sáv, alatta hatágú
csillag(ok). A pajzs középsõ részén a tiszteletet és az elhivatottságot szimbolizáló, olajfaág koszorúval közrefogott kard,
mely a tettrekészséget és a megbízhatóságot jelképezi. A pajzs talapzatán nemzeti trikolor, mely a haza szolgálata iránti
elkötelezettséget fejezi ki.

A textil kivitelû vezénylõ zászlósi jelvény tiszthelyettesi sávja és a csillagok a vezénylõ zászlósi beosztás szintjére utal 
az alábbiak szerint: 

a) MH vezénylõ zászlósi jelvény
a beosztást az aranyszínû tiszthelyettesi sáv és három aranyszínû csillag  szimbolizálja,
b) MH ÖHP vezénylõ zászlósi jelvény
a beosztást az ezüstszínû tiszthelyettesi sáv és három aranyszínû csillag  szimbolizálja,
c) Egység vezénylõ zászlósi jelvény
a beosztást a bronzszínû tiszthelyettesi sáv és három aranyszínû csillag  szimbolizálja,
d) Zászlóalj, osztály vezénylõ zászlósi jelvény 
a beosztást a bronzszínû tiszthelyettesi sáv és kettõ aranyszínû csillag  szimbolizálja, 
e) Század, üteg vezénylõ zászlósi jelvény 
a beosztást a bronzszínû tiszthelyettesi sáv és egy aranyszínû csillag  szimbolizálja,
f) Szakasz vezénylõ tiszthelyettesi jelvény
a beosztást a bronzszínû tiszthelyettesi sáv és három ezüstszínû csillag  szimbolizálja.

A textil kivitelû színes vezénylõ zászlósi jelvény színösszeállítása: 

A jelvény alapja fekete, szélén aranyszínû szegéllyel. A tiszthelyettesi sáv arany-, ezüst- vagy bronzszínû, szegélye és
a benne lévõ vonal egy árnyalattal sötétebb színû. A csillagok arany- vagy ezüstszínûek. Az ezüstszínû kardot
aranyszínû olajfaág fogja közre. A nemzeti trikolor színei piros, fehér és zöld.

Színkódok, Pantone színskála: 
Fekete (alapszín): 19-4305 TPX, Pirate Black
Arany (tiszthelyettesi sáv, csillagok, olajfaág, jelvény külsõ szegély): 15-0927 TPX, Pale Gold
Ezüst (tiszthelyettesi sáv, csillagok, kard): 14-5002 TPX, Silver
Bronz (tiszthelyettesi sáv): 16-1325 TPX, Copper
Piros (nemzeti trikolor): 18-1763 TPX, High Risk Red
Fehér (nemzeti trikolor): 11-0602 TPX, Snow White
Zöld (nemzeti trikolor): 17-6030 TPX, Jelly Bean

A textil kivitelû gyakorló vezénylõ zászlósi jelvény színösszeállítása:

A jelvény alapja sötétzöld, szélén homokszínû szegéllyel. A tiszthelyettesi sáv arany-, ezüst- vagy bronzszínû,
szegélye és a benne lévõ vonal egy árnyalattal sötétebb színû. A csillagok arany- vagy ezüstszínûek. Az ezüstszínû
kardot homokszínû olajfaág fogja közre. A nemzeti trikolor színei piros, fehér és zöld.

Színkódok, Pantone színskála:
Sötétzöld (alapszín): 19-0415 TPX, Duffel Bag
Homokszín (jelvény külsõ szegély, olajfaág): 16-1221 TPX, Roebuck
Arany (tiszthelyettesi sáv, csillagok): 15-0927 TPX, Pale Gold
Ezüst (tiszthelyettesi sáv, csillagok, kard): 14-5002 TPX, Silver
Bronz (tiszthelyettesi sáv): 16-1325 TPX, Copper
Piros (nemzeti trikolor): 18-1763 TPX, High Risk Red
Fehér (nemzeti trikolor): 11-0602 TPX, Snow White
Zöld (nemzeti trikolor): 17-6030 TPX, Jelly Bean
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2. sz. melléklet a 139/2010. (HK 6.) HM HVKF számhoz

Textil kivitelû színes vezénylõ zászlósi jelvény képi ábrázolása eredeti méretben

MH vezénylõ zászlós       MH ÖHP vezénylõ zászlós Egy ség ve zény lõ zászlós

     Zászlóalj, osztályvezénylõ    Század, ütegvezénylõ         Szakaszvezénylõ tiszthelyettes

        zászlós                                           zászlós
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A Honvédelmi Minisztérium

Honvéd Vezérkar fõnökének

142/2010. (HK 6.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e

a NATO ISAF mûveletben részvételre tervezett

MH Légi Kiképzés-támogató Csoport kijelölésérõl

és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján – fi-

gyelemmel az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közre-

mûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további ma-

gyar katonai szerepvállalásról szóló, 1014/2010. (I. 28.)

Korm. Határozattal módosított 2186/2008. (XII. 29.)

Korm. határozatra valamint a Magyar Köztársaság határa-

in kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel

kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szó-

ló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra – az MH Légi Kikép-

zés-támogató Csoport kijelölésérõl és felkészítésérõl az

alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-

kar fõnökének (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen

alárendeltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a

továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek

az MH Légi Kiképzés-támogató Csoport (Air Mentor

Team – a továbbiakban: MH AMT) résztvevõ állomány

kijelölésében és felkészítésében érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH AMT az MH Összhaderõnemi Parancsnokság

(a továbbiakban: MH ÖHP) jogi személyiségû szervezeti

egysége. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideiglenes

katonai szervezet. Állományát a Magyar Honvédség (a to-

vábbiakban: MH) költségvetési létszámkeretébõl vezény-

léssel, anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállomá-

nyából, illetve helyszíni bérléssel kell feltölteni.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: MH

Légi Kiképzés-támogató Csoport (Air Mentor Team). Rö-

vidítése: MH AMT.

4. Az MH AMT feladata az Afghan National Army Air

Corps (a továbbiakban: ANAAC) harci helikopter hajózó

állományának elméleti felkészítése és gyakorlati repülõki-

képzése valamint az ANAAC helikoptereinek csapatszin-

tû üzemben tartásában történõ részvétel illetve annak

mentorálása.

5. Az MH AMT feladatait 2010. év májusától hajtja

végre Afganisztánban, Kabul Nemzetközi Repülõtéren

(KAIA) történõ településsel. Az MH AMT oktatói-mento-

ri tevékenységét a NATO Kiképzõ Misszió – Afganisztán

(NTM-A) mûveleti alárendeltségében, az ISAF mûveleti

területén (ISAF AOO) belül hajtja végre. Az MH AMT

közvetlenül az MH ÖHP parancsnokának van alárendelve.

6. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedik az MH AMT

kitelepítésére azzal a számvetéssel, hogy az MH AMT a

teljes mûveleti képességet a fenti határidõre elérje.

7. Az MH ÖHP parancsnoka a megalakításra, ideiglenes

befogadásra, valamint pénzügyi és számviteli, illetve lo-

gisztikai ellátásra kijelölt katonai szervezet megjelölésé-

vel, kezdeményezi a HM Tervezési és Koordinációs Fõ-

osztály felé a HM határozat kiadását az MH AMT

megalakítására.

Az MH Légi Kiképzés-támogató

Csoport szervezete

8. Az MH AMT létszáma legfeljebb 10 fõ, váltás

idõszakában legfeljebb 20 fõ.

Dokumentumok kidolgozása

9. Az MH ÖHP az elkészített állománytáblát és – a HM

Fejlesztési és Logisztikai Ügynökséggel (a továbbiakban:

HM FLÜ) történt egyeztetést követõen – a felszerelési

jegyzéket a HM Haderõtervezési Fõosztály útján 2010. áp-

rilis 10-ig, a Mûveleti Utasítást 2010. április 23-ig

jóváhagyásra felterjeszti a HM HVKF-nek.

10. Az MH ÖHP az állománytáblát, és a felszerelési

jegyzéket jóváhagyás után – 5 munkanapon belül – meg-

küldi a HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási

Fõosztály (a továbbiakban: HM VTVF), a HM Közgazda-

sági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ),

a HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM

IÜ), a HM FLÜ és az MH Dr. Radó György Honvéd

Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK)

részére az erõforrásterv összeállítása érdekében.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály fõosz-

tályvezetõje intézkedik az MH AMT kiképzési követelmé-

nyeirõl, nemzeti felkészítését lezáró ellenõrzésrõl.

12. A HM HKF az MH ÖHP-vel együttmûködve terve-

zi, koordinálja és biztosítja a részvételt a hazai kiképzési

rendezvényeken.
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Személyügyi, logisztikai, egészségügyi

és pénzügyi feladatok

13. Az állományilletékes vezetõk (parancsnokok) ja-

vaslatot tesznek a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzé-

sének kezdeményezésére.

14. A feladat erõforrástervének összeállításához a HM

FLÜ a logisztikai, a HM IÜ az infrastrukturális, az MH

HEK az egészségügyi, a HM KPÜ a személyi és pénzügyi

jellegû erõforrásigényeket megküldi a HM VTVF részére.

15. Az MK Katonai Felderítõ Hivatal, a HM IÜ, a HM

FLÜ, az MH ÖHP és az MH HEK megküldi a HM KPÜ ré-

szére a feladattal kapcsolatos infrastrukturális, logisztikai

és egészségügyi kiadásaik részletes, tervezési tételszám

mélységû bontását. A HM KPÜ elkészíti a személyi jutta-

tások és azok járulékai, valamint a pénzügyi dologi kiadá-

sok tervezési tételszám mélységû bontását és a bedolgozá-

sok pénzügyi szakmai felülvizsgálatát követõen, az illeté-

kes katonai szervezetek részére kiadja a költségvetési elõ-

irányzatokat, valamint az elõirányzatok alapjául szolgáló

részletes erõforrástervet a HM VTVF részére tájékoztatá-

sul megküldi.

16. A HM FLÜ – az MH ÖHP felterjesztett igényei és

adatai alapján – 2010. április 15-ig elõkészíti az MH AMT

elhelyezéséhez és ellátásához, valamint a gépjármû-tech-

nikai eszközök javításához és szervízeléséhez szükséges

nemzetközi egyezményeket és szerzõdéseket.

17. A HM FLÜ – az MH ÖHP felterjesztett igényei

alapján – intézkedik a nemzetközi szállítások végrehajtá-

sához 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 fel-

terjesztett igényei alapján – biztosítja, mindazon személyi

dokumentumokat (személyi igazoló jegy, szolgálati iga-

zolvány, Hadifogoly Igazolvány), amelyekkel a kihelye-

zetteknek rendelkezniük kell.

18. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-

ményezi az MH AMT állományának alkalmassági vizsgá-

latát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi és

pszichológiai felkészítését, egészségügyi eszközökkel és

szakanyagokkal történõ ellátását. Az MH HEK az alkal-

masság megállapítását követõen – a kiutazáshoz szüksé-

ges okmányok kiállítása céljából – haladéktalanul

megküldi az állomány vércsoport szerológiai leleteit az

MH KIAK részére.

19. 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

rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

20. Az MH ÖHP a hadmûveleti követelmények figye-

lembevételével tervezi, irányítja, koordinálja és ellenõrzi a

közlekedési támogatási feladatokat, a kontingens alkalma-

zási területre/területrõl történõ szállításához szükséges

szállítóeszközök biztosítását. Hazai kapacitáshiány, illet-

ve a szerzõdésekkel le nem fedett szállító kapacitás igény

esetén adatokat biztosít a HM FLÜ részére, az adatok alap-

ján a HM FLÜ megvizsgálja más nemzetek (katonai) stra-

tégiai szállító kapacitása igénybevételének lehetõségét, és

szükség esetén kezdeményezi a két és többoldalú szerzõ-

dések megkötését, a közbeszerzési eljárás megindítását.

Záró rendelkezések

21. Az MH ÖHP parancsnoka a mûveleti területen elért

teljes mûveleti képességet követõ 10 napon belül jelent a

mûveleti területen elért készenlétrõl.

22. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és

2011. május 31-én hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,

HM Honvéd Vezérkar fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. április 2.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

54/2010. (HK 6.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e

„A helikoptervezetõ jelöltek kiképzési utasítása

(HJKU-2009)” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-

sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18) HM utasítás 4. §

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti

címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-

ként 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 intézkedésem a közzététel napján, a kiadvány

pedig kiadásakor lép hatályba.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

89/2010. (HK 6.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e

belsõ rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

2004. évi CV törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-

hatalmazás alapján figyelemmel az egységesítési, szabvá-

nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-

mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szó-

ló102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra az

intézkedést

adom ki:

1. A NATO Egységesítési Ügynökség által törölt alábbi

egységesítési egyezmények bevezetésére vonatkozó intéz-

kedéseket hatályon kívül helyezem:

a) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-

ság parancsnokának 54/2009. (HK 5.) MH ÖHP intézke-

dését a STANAG 2100 OP (6. kiadás) NATO egységesíté-

si egyezmény nemzeti bevezetésérõl,

b) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-

ság parancsnokának 369/2008. (HK 19.) MH ÖHP intéz-

kedését a STANAG 2101 TOP (11. kiadás) NATO egysé-

gesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl,

c) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-

ság parancsnokának 178/2004. (HK 8.) MH SZFPK intéz-

kedését Egységes NATO Elõírás / STANAG 2241 LO

(EDITION 1.) bevezetésérõl.

2. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és

az azt követõ 15. napon hatályát veszti.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

90/2010. (HK 6.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e

az „APP-6 (B) Összhaderõnemi szimbólumkészlet”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

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) bekezdésében ka-

pott felhatalmazás, továbbá az egységesítési, szabványosí-

tási tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-

mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.

(HK 19.) HM utasításban foglaltakra az „APP-6 (B) Össz-

haderõnemi szimbólumkészlet” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az „APP-6 (B) Összhaderõnemi szimbólumkészlet”

címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-

ként kiadom.

2. Jelen intézkedésemmel egyidejûleg bevezetem a

Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök he-

lyettesének 1/2009. (IV. 3.) /HK. 7./ HVKFH közleményé-

ben fenntartás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STA-

NAG 2019 IERH (EDITION 5) – JOINT SYMBO-

LOGY – APP-6(B) címen kiadott NATO egységesítési

egyezményt.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH

Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai

798 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 6. szám



szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és

alkalmazzák.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi ki-

advány pedig kiadásakor lép hatályba.

5. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

91/2010. (HK 6.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e

„A különleges mûveleti katonák hegyi kiképzésének

kézikönyve” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadá-

sának rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás 4. §.

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenti

címû fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés melléklete-

ként 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 intézkedésem a közzététel napján, a kiadvány pe-

dig kiadásakor lép hatályba.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Honvédelmi Minisztérium

Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának

16/2010. (HK 6.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e

a természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelõ

adók és járulékok megfizetéséhez és bevallásához

szükséges adatszolgáltatás teljesítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján az egyes természetbeni és egyéb jutta-
tások után a munkáltatót terhelõ adók és járulékok megfi-
zetéséhez és bevallásához szükséges adatszolgáltatás
teljesítésérõl a következõk szerint intézkedem:

1. A katonai szervezeteknél biztosított természetbeni

juttatások után az adó bevallását, az adóelõleg megfizeté-

sét – központilag – a HM KPÜ Illetményszámfejtõ, Adó-

és Járulékelszámoló Igazgatóság (a továbbiakban: HM

KPÜ IAJI) végzi. Az adóbevallás elkészítéséhez a saját

pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel rendelkezõ

honvédelmi szervezet esetén a pénzügyi és számviteli

szervezeti elem, illetve a gazdálkodás támogató és pénz-

ügyi ellátó referatúrák (a továbbiakban együtt: pénzügyi

referens) az 1–4. mellékletek szerinti adattartalommal

adatszolgáltatást teljesítenek. Nem kell adatszolgáltatást

teljesíteni azon juttatásokról, amelyekrõl az információ a

pénzügyi referensek HRMS rendszerben végrehajtott

adatrögzítése következtében a HM KPÜ IAJI rendelkezé-

sére áll.

2. Az adatszolgáltatást írásban, elsõdlegesen telefaxon

kell teljesíteni a HM KPÜ IAJI részére. Az adatközlõ lapo-

kat akkor is meg kell küldeni, ha az adatszolgáltatás nem-

leges. A nemleges adatszolgáltatást az adatközlõ lapok so-

rainak kihúzásával kell jelezni. Az adatszolgáltatást alátá-

masztó okmányokat, nyilvántartásokat a pénzügyi

referens tárolja.

3. A HM KPÜ IAJI az adatszolgáltatást elmulasztó vagy

hibás, hiányos adatszolgáltatást nyújtó pénzügyi referenst

a mulasztás pótlására, a hiba kijavítására, illetve a hiányos-

ság pótlására felhívja. A pénzügyi referens a felhívásnak

soron kívül eleget tesz.

4. Az 1-3. melléklet szerinti, tárgyhónapról szóló adatszol-

gáltatás határideje a tárgyhónapot követõ hónap 7-e.

5. Az 1. melléklet kitöltésénél a következõket kell fi-

gyelembe venni:

Az 1. sorhoz: A kedvezményes magáncélú gépjármû

igénybevételnél a teljes és a tényleges térítési díj különbö-

zetét kell jelenteni. Nem kell szerepeltetni azon gépjármû-

vek kedvezményes magáncélú igénybevételét, amelyek

után cégautóadó fizetési kötelezettség áll fenn. Amennyi-

ben az igénybe vett gépjármû cégautóadó fizetési kötele-

zettség alá tartozása nem egyértelmû, arra vonatkozóan az

MH Logisztikai Ellátó Központtól kell tájékoztatást kérni.

A 2. sorhoz: A szolgálat érdekében áthelyezettek és

vezényeltek térítésmentes étkezésének megváltásaként

biztosított élelmiszer-utalvány értékét kell feltüntetni.

A 3. sorhoz: Amennyiben a szolgálat érdekében áthe-

lyezettek és vezényeltek részére az étkezési utalvánnyal

való ellátásról szóló 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a to-

vábbiakban: HM rendelet) alapján biztosított melegétke-

zési utalvány és a térítésmentesen igénybe vett élelmezési

norma szerinti természetbeni élelmezési ellátás (ide nem

értve az ennek megváltásaként biztosított élelmiszer-utal-

ványt) együttesen havonta a 18 000 Ft összeget meghalad-

ja, a 18 000 Ft feletti összegrészt itt kell feltüntetni.
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A 4. sorhoz: A 10 000 Ft egyedi értéket meghaladó üzle-

ti ajándékok értékét kell feltüntetni.

6. Jelen intézkedésben, illetve a mellékletekben nem ne-

vesített, a HRMS rendszerbõl nem lekérdezhetõ munkálta-

tói adatszolgáltatási kötelezettségrõl – a repülõ hajózó ál-

lomány részére természetben nyújtott kötelezõ rekreáció

értékének kivételével – az 1. melléklet szerinti adatközlõ

lap további soraiban kell adatot szolgáltatni.

7. A 2. melléklet tartalmazza a melegétkezési utalvány és

az igénybe vett norma szerinti természetbeni élelmezési ellá-

tás vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló 1995.

évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 70. §-ában

meghatározott kedvezményesen adózó tételeket. A 2. mel-

léklet kitöltésénél a következõket kell figyelembe venni:

Az 1. sorhoz: A HM rendelet alapján biztosított meleg-

étkezési utalvány értékét kell feltüntetni.

A 2. sorhoz: A szerzõdéses tisztek és tiszthelyettesek té-

rítésmentes ebédjének I. számú élelmezési norma szerinti

részértékét kell feltüntetni.

A 3. sorhoz: Amennyiben a szolgálat érdekében áthe-

lyezettek és vezényeltek részére a HM rendelet alapján

biztosított melegétkezési utalvány és a térítésmentesen

igénybe vett élelmezési norma szerinti természetbeni élel-

mezési ellátás (ide nem értve az ennek megváltásaként biz-

tosított élelmiszer-utalványt) együttesen havonta a 18.000

Ft összeget nem haladja meg, az igénybe vett természetbe-

ni élelmezési ellátás teljes összegét, ha meghaladja, a ter-

mészetbeni élelmezési ellátásból a 18.000 Ft alatti összeg-

részt itt kell feltüntetni.

A 4. sorhoz: Az étkezéstérítésre kötelezett személyi ál-

lomány (kivéve a szerzõdéses legénységi állományú kato-

nát) által befizetett havi térítési díj és az I. számú norma

részértéke közötti különbözetet kell feltüntetni.

8. Az 1. melléklet 3. sorának és a 2. melléklet 3. sorának
kitöltése érdekében a vezényelt személy állományilletékes
honvédelmi szervezetét ellátó pénzügyi referens írásban
tájékoztatja a vezénylés helye szerinti pénzügyi referenst a
vezényelt részére általa biztosított melegétkezési utalvány
összegérõl. A tájékoztatási kötelezettségtõl függetlenül a
melegétkezési utalványt és az élelmiszer-utalványt min-
den esetben annak a pénzügyi referensnek kell szerepeltet-
nie az adatszolgáltatás 1. melléklet 2. számú sorában,
illetve a 2. melléklet 1. sorában, aki azt ténylegesen
biztosította.

9. A havi személyenkénti összegtõl függõen a 2. mellék-
let 3. sorában, valamint az 1. melléklet 3. sorában kell ki-
mutatni a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet, valamint a köztisztvise-
lõk és munkavállalók élelmezési ellátásáról szóló

25/2009. (IV. 3.) HM utasítás alapján a kedvezményesen
vagy térítésmentesen juttatott, adómentesnek nem minõ-
sülõ élelmezés értékét is. Az adómentesnek nem minõsülõ
élelmezés megváltásaként biztosított élelmiszer-utalványt
az 1. számú melléklet 2. sorában kell feltüntetni.

10. A Maléter Pál Laktanya Gazdálkodás Támogató és
Pénzügyi Ellátó Referatúra, valamint azok a katonai szer-
vezetek, ahol telefonszámlák (ideértve a külföldi telefon-
számlákat is) kifizetése folyik, a telefonszolgáltatás címén
kifizetett összegekrõl, valamint azok után fizetendõ adó
összegérõl a 3. melléklet szerinti adatközlõ lapon
nyújtanak adatszolgáltatást.

Telefonszolgáltatásként a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (1) bekezdés mb)
pontja szerint az alábbi szolgáltatásokat kell figyelembe
venni:

SZJ 64.20.11 Helyi távbeszélõ-szolgáltatás

SZJ 64.20.12 Távolsági távbeszélõ-szolgáltatás

SZJ 64.20.13 Mobiltelefon-szolgáltatás

SZJ 64.20.16-ból Internetprotokollt alkalmazó

beszédcélú adatátvitel

11. A reprezentáció és a 10 000 Ft egyedi értéket meg
nem haladó üzleti ajándék juttatása esetén a 4. melléklet
szerinti adatközlõ lapon kell évente, a tárgyévet követõ hó-
nap 5-éig teljesíteni az adatszolgáltatást. Az adatszolgálta-
tásnak minden típusú reprezentációt és 10.000 Ft egyedi
értéket meg nem haladó üzleti ajándékot tartalmaznia kell,
kivéve az Szja. tv. 1. számú melléklet 8.19. b) pontja alap-
ján adómentes reprezentációt és ajándékot. A reprezentá-
ció és a 10 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó üzleti
ajándék Szja. tv. 69. § (7) bekezdés a) pontja szerinti érték-
határa központilag kerül figyelembe vételre, annak
értékével az adatszolgáltatásban szereplõ összeget
csökkenteni nem kell.

12. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
visszavonásáig hatályos. Ezzel egyidejûleg a természetbe-
ni juttatások után a munkáltatót terhelõ adók és járulékok
megfizetéséhez és bevallásához szükséges adatszolgálta-
tás rendjérõl szóló 415/2007. számú HM KPÜ vezérigaz-
gatói intézkedés, valamint a természetbeni juttatások után
a munkáltatót terhelõ adók és járulékok megfizetéséhez és
bevallásához szükséges adatszolgáltatás teljesítésérõl szó-
ló 415/2007. (HK 22.) HM KPÜ intézkedés módosítására
kiadott 20/2009. HM KPÜ vezérigazgatói intézkedés
hatályát veszti.

Sulyok János dandártábornok s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. március 25.
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1. sz. melléklet a16/2010. (HK 6.) HM KPÜ intézkedéshez

1. sz. példány

katonai szervezet neve

Havi adatszolgáltatás

az 54%-os munkáltatót terhelõ SZJA bevalláshoz

Pénzügyi azonosító � � � Érvényesség dátuma (év, hónap) � � � � � �

Fsz. Kötelezettségek Adó alapja

1. Kedvezményes magáncélú gépjármû igénybevétel

2. Szolgálat érdekében áthelyezettek, illetve vezényeltek élelmiszer-utalványa

3. Szolgálat érdekében áthelyezettek, illetve vezényeltek természetbeni élelmezésének
és melegétkezési utalványának együttesen 18 000 Ft-ot meghaladó része

4. 10 000 Ft egyedi értéket meghaladó üzleti ajándék

5.

Kelt:………………………………, 201… ……………………hó………..-n.

P. H.

…………………………………….

aláírás

Készült: ……….. példányban

Egy példány: …….. lap

Ügyintézõ: ………………………. (Tel.: …….....................…)
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2. sz. melléklet a 16/2010. (HK 6.) HM KPÜ intézkedéshez

1. sz. példány

katonai szervezet neve

Havi adatszolgáltatás

a 25%-os munkáltatót terhelõ SZJA bevallásához

Pénzügyi azonosító � � � Érvényesség dátuma (év, hónap) � � � � � �

Fsz. Kötelezettségek Adó alapja

1. Melegétkezési utalvány (kivéve köztisztviselõk, ügyészségi alkalmazottak,
szerzõdéses legénységi állomány)

2. Szerzõdéses tisztek, tiszthelyettesek térítésmentes ebédjének értéke

3. Szolgálat érdekében áthelyezettek, illetve vezényeltek természetbeni élelmezésének
és melegétkezési utalványának együttesen 18 000 Ft-ot meg nem haladó részébõl a
természetbeni élelmezés értéke

4. Étkezéstérítésre kötelezettek (kivéve szerzõdéses legénységi állomány) által
befizetett térítési díj és a norma értéke közötti különbözet

Kelt:………………………………, 201… …………………… hó………..-n.

P. H.

…………………………………….

aláírás

Készült: ……….. példányban

Egy példány: …….. lap

Ügyintézõ: ………………………. (Tel.: …….....................…)
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3. sz. melléklet a 16/2010. (HK 6.)HM KPÜ intézkedéshez

1. sz. példány

katonai szervezet neve

Havi adatszolgáltatás

a vezetékes, valamint a mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos kifizetésekrõl

Pénzügyi azonosító � � � Érvényesség dátuma (év, hónap) � � � � � �

Fsz. Kötelezettség A kifizetett összeg A kifizetett összeg 20%-a

1. A számla összege (ÁFA-val)

Magánszemélyek által megtérített összeg: …………………………… Ft

Kelt:………………………………, 201… …………………… hó………..-n.

P. H.

…………………………………….

aláírás

Készült: ……….. példányban

Egy példány: …….. lap

Ügyintézõ: ………………………. (Tel.: …….....................…)
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4. sz. melléklet a 16/2010. (HK 6.) HM KPÜ intézkedéshez

1. sz. példány

katonai szervezet neve

Éves adatszolgáltatás

a reprezentációról és az üzleti ajándékról

Pénzügyi azonosító � � � Érvényesség dátuma (év, hónap) � � � � � �

Fsz. Kötelezettségek Adó alapja

1. Reprezentáció

2. 10 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándék

Kelt:………………………………, 201… …………………… hó………..-n.

P. H.

…………………………………….

aláírás

Készült: ……….. példányban

Egy példány: …….. lap

Ügyintézõ: ………………………. (Tel.: …….....................…)
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SZERZÕDÉSEK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szerzõdés megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ

felek neve, azonosítója
A szerzõdés értéke

A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés

hatálybalépésének
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SZERVEZETI HÍREK

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd

Vezérkar Fõnök helyettesének

3/2010. (IV. 9.) 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. március 24-ei ülésén kialakított javaslata alapján a

következõ NATO-dokumentumokra vonatkozó magyar

elfogadó nyilatkozatot kiadom:

I . STANAG 2122 MEDSTD (EDITION 3)

(RATIFICATION DRAFT 1) – REQUIREMENT FOR

TRAINING IN FIRST-AID, EMERGENCY CARE IN

COMBAT SITUATIONS AND BASIC HYGIENE FOR

ALL MILITARY PERSONNEL

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

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

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

I I . STANAG 2464 MEDSTD (EDITION 2)

(RATIFICATION DRAFT 1) – MILITARY FORENSIC

DENTAL IDENTIFICATION

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

detést követõ 18 hónap múlva (DOP+18m), a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

I I I . STANAG 2535 MED (EDITION 1)

(RATIFICATION DRAFT 1) – DEPLOYMENT

HEALTH SURVEILLANCE – AmedP-21

– Elfogadásra került fenntartással.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

detést követõ 24 hónap múlva (DOP+24m), a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

– Fenntartás: Magyarország nem fogja alkalmazni a do-

kumentum 2. fejezetét tekintettel arra, hogy az MH más

kockázatbecslési eljárást alkalmaz.

IV. STANAG 2548 MEDSTD (EDITION 1)

(RATIFICATION DRAFT 1) – PREVENTION OF

POSTDEPLOYMENT SOMATOFORM COMPLAINTS

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

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

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

V. STANAG 2549 MEDSTD (EDITION 1) (RATIFI-

CATION DRAFT 1) – EMERGENCY MEDICAL CARE

IN THE OPERATIONAL ENVIRONMENT – AMedP-24

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

detést követõ 12 hónap múlva (DOP+12m), a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

VI. STANAG 2560 MEDSTD (EDITION 1) (RATIFI-

CATION DRAFT 1) –MEDICAL EVALUATION MA-

NUAL – AMedP-27

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

detést követõ 24 hónap múlva (DOP+24m), a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

VII. STANAG 2578 JINT (EDITION 1) (RATIFICA-

TION DRAFT 1) – DOCTRINE FOR HUMAN INTEL-

LIGENCE (HUMINT) PROCEDURES – AIntP-5

– Elfogadásra került fenntartással.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

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

haderõnél.

– Fenntartás: A Magyar Honvédség a NATO HUMINT

doktrína (STANAG 2537 JINT (EDITION1) – Allied Jo-

int Doctrine for Human Intelligence – AJP 2.3) ratifikációs

eljárása során fenntartásokat fogalmazott meg a mûveleti

területen polgári ruha viselésével és az ügynök alkalmazá-

sával kapcsolatban. Ezekkel összhangban Magyarország

nem fogadja el és nem fogja alkalmazni a dokumentum

alábbi pontjait: 0101–6. b. (4); 0302–55, 61, 62, 63;

0405–5; 0501–1, 2; 0507–7; 0508–50; 0509.

VIII. STANAG 3827 NBC/MED (EDITION 5) (RATI-

FICATION DRAFT 1) – MINIMUM REQUIREMENTS

FOR PHYSIOLOGICAL TRAINING OF AIRCREW IN

HIGH “G” ENVIRONMENT

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

detést követõ 3 hónap múlva (DOP+3m), a légierõnél.

IX. STANAG 4082 (EDITION 3) – ADOPTION OF A

STANDARD ARTILLERY COMPUTER METEORO-

LOGICAL MESSAGE

– Elfogadásra került bevezetés nélkül.

– Megjegyzés: A STANAG bevezetéséhez szükséges

képességekkel a Magyar Honvédség nem rendelkezik.

X. STANAG 6023 NTG (EDITION 2) (RATIFICATI-

ON DRAFT 1) – EDUCATION AND TRAINING FOR

PEACE SUPPORT OPERATIONS – ATrainP-1(A)

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

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

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

XI. STANAG 7199 ASP (EDITION 2) (RATIFICATI-

ON DRAFT 1) – NATO SUPPLEMENT TO ICAO DOC

8168, VOLUME 1, FLIGHT PROCEDURES – AFPP-1

(A)

– Elfogadásra került fenntartással.

– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihir-

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

haderõnél és a légierõnél egyaránt.

– Fenntartás: A Magyar Honvédség repülési eljárásai az

ICAO Doc. 8168 Vol. II-nek (Construction of Visual and

Instrument Flight Procedures/Vizuális és mûszeres repülé-

si eljárások tervezése) megfelelõen vannak kidolgozva. A

fel és leszállási minimumok meghatározásánál jelen doku-

mentum – a NATO STANAG 3759-cel együtt –

útmutatóként használható.

Budapest, 2010. március 29.

Hazuga Károly altábornagy s. k.,
a Honvéd Vezérkar Fõnök helyettese

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének

p á l y á z a t i f e l h í v á s a

a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi

Központ Rehabilitációs Osztály, osztályvezetõ fõorvos

munkakör ellátására
*

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ

végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

alapján pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium Ál-

lami Egészségügyi Központ Rehabilitációs Intézetek, Re-

habilitációs Osztály osztályvezetõ fõorvos munkakörének

ellátására az alábbi feltételekkel:

A rehabilitációs osztály osztályvezetõ fõorvosának

feladata: a rehabilitációs osztály felelõs vezetõjeként gya-

korolja a rehabilitációs fekvõbeteg szakellátás (mozgás-

szervi-, stroke-, kardiológiai-, gasztroenterológiai- és pszi-

chiátriai rehabilitáció) területén a jogszabályokban és az

intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatában

számára biztosított jogköröket.

A munkakör közalkalmazottal tölthetõ be.

A munkavégzés helye: a HM Állami Egészségügyi

Központ III. számú telephelye: 1121 Budapest, Szanatóri-

um u. 2/a.

A munkakör betöltésének várható ideje: nemzetbiz-

tonsági ellenõrzést követõen legkorábban 2010. 6. 21.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet, kizárólag magyar állampolgárság,

– orvostudományi egyetemi végzettség,

– rehabilitációs szakorvosi képesítés,

– legalább 5 éves rehabilitációs szakorvosi gyakorlat,

– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetõ fõorvos

munkakör betöltésének feltétele a HM Állami Egészség-

ügyi Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzat fontos

és bizalmas munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a

szükséges biztonsági feltételeknek való megfelelés, mely-

nek vizsgálata a kinevezést megelõzõen „B” típusú

nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolyásával történik.

A munkakör betöltésének további feltétele a pályázó ré-

szérõl annak vállalása, hogy az osztályvezetõ fõorvos

munkakörrel történõ megbízásakor vagyonnyilatkozatot

tesz.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– második szakorvosi képesítés (kardiológia, belgyó-

gyászat),

– gyakorlat a mozgásszervi, illetve a kardiológiai reha-

bilitációban,

– gyakorlat a fizioterápiában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a rehabilitációs osztály osztályvezetõ fõorvosi munka-

körének ellátására vonatkozó elgondolást,

– az osztályvezetõ fõorvos munkakör ellátásához szük-

séges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okira-

tok közjegyzõvel hitelesített másolatait,

– az orvosi nyilvántartásba vételi engedély és a mûkö-

dési engedély másolatát,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

vállalásáról,

– érvényes erkölcsi bizonyítványt, amely legkésõbb a

pályázó meghallgatásáig benyújtható,

– nyilatkozatot a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõr-

zés végrehajtásának tudomásulvételérõl,

– referenciákat.

Az osztályvezetõ fõorvosi megbízás idõtartama: a pá-

lyázat elnyerése esetén határozatlan idõtartamú közalkal-
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mazotti jogviszony jön létre, határozatlan idõtartamra szó-

ló vezetõi megbízással.

Illetmény, juttatások: a közalkalmazotti bértábla fi-

gyelembevételével kötött megállapodás alapján, valamint

a Magyar Honvédség közalkalmazottait megilletõ juttatások

biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: legkésõbb a

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán történõ megjelenést

követõ 30. nap. Amennyiben az a nap munkaszüneti nap,

az azt követõ munkanap 16.00-ig lehet benyújtani szemé-

lyesen, vagy postai úton. A pályázati kiírás, valamint az in-

ternetes oldalon történõ megjelenés dátuma a Honvédelmi

Közlönyben is közzétételre kerül.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a HM Állami

Egészségügyi Központ Rehabilitációs Intézetek, Rehabili-

tációs Osztály osztályvezetõ fõorvosi munkakörére.”

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Honvé-

delmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885 Buda-

pest, Pf. 25 (személyesen: Budapest X., Zách u. 4. XII.

épület földszint 021).

A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak

megfelelõen a honvédelmi miniszter által összehívott elõ-

készítõ bizottság véleményezi, a pályázókat személyesen

meghallgatja a jelentkezési határidõ lejártát követõ 21 na-

pon belül. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírá-

lást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Vala-

mennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma csak az

érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvános-

ságra.

A pályázatról érdeklõdni lehet a HM Személyzeti Fõ-

osztályon, a (1) 398-4653-as telefonszámon (HM 2/57-769)

Deme Balázs alezredesnél.

Budapest, 2010. március 29.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ tájékoztatása:

szolgálati igazolványok érvénytelenítése

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Curpás Zoltán törzsõrmester S 014354

2. Hegedüs Gábor tizedes S 028892

3. Magyar Zoltán szakaszvezetõ S 025145

4. Márton Katalin fõtörzsõrmester S 019306

5. Molnár Tibor tizedes S 017975

6. Popovics Mihály szakaszvezetõ S 021332

7. Popovics Mihály õrvezetõ S 015200

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Horányi Vilmos alezredes N 018640

2. Huterják János alezredes N 019040

3. Kiss László zászlós N 016061

4. Knipp Károly alezredes N 024586

5. Ostoroczki Ferenc százados N 016746



Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Barta Csaba – K 016816

2. Bódi Gáborné – K 019934

3. Dr. Farsang Zoltán József – K 019116

4. Dr. Molnár Zoltánné – K 018215

5. Krohn Gizella – K 010453

Köztisztviselõ

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Csóka Velmira – T 010469

Dr. Sándor Judit s. k.,
irodavezetõ
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Magyar Honvédség

Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ

t á j é k o z t a t á s a

bélyegzõ érvénytelenítésérõl

A

MAGYAR HONVÉDSÉG

Mûveleti Központ

feliratú hivatalos bélyegzõ elvesztés miatt érvénytelen.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának

p á l y á z a t i f e l h í v á s a

oktatói munkakörök betöltésére
*

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-

zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló

1996. évi XLV. törvény 4. §-a alapján pályázatot hirdetek

az alábbi oktatói munkakörök betöltésére:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülõ Sárkány-hajtó-

mû Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos tiszt)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Fedélzeti Rendszerek

Tanszék gyakorlati oktató (1 fõ hivatásos tiszt)

– Repülõ és Légvédelmi Intézet Légvédelmi és Rakéta-

technikai Tanszék adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

– Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék ta-

nársegéd (1 fõ hivatásos tiszt)

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

– Összhaderõnemi Mûveleti Intézet Szárazföldi Mûve-

leti Tanszék Lövész- és Harckocsizó Szakcsoport adjunk-

tus (1 fõ hivatásos tiszt)

– Társadalomtudományi Intézet Filozófia és Kultúrtörténet

Tanszék Filozófia, Kultúrtörténet és Kommunikáció Szakcso-

port egyetemi docensi munkakör (1 fõ közalkalmazott)

– Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok Intézet

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék egyetemi docens (1 fõ

közalkalmazott)

A munkakörök betöltésének általános feltételei

Egyetemi docensi munkakörben az alkalmazható, aki

a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-

ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal

b) rendelkezik legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

ezen belül legalább 4 éves felsõoktatásban szerzett szak-

mai tapasztalattal;

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-

telményeket;

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a keve-

sebb gyakorlattal rendelkezõ munkatársak irányítására,

segítésére;

e) tudományterületét átfogóan ismeri, szûkebb szakte-

rületének elmélyült kutatója, nemzetközi szintû ismereté-

vel rendelkezik;

f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztve-

võk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájá-

nak vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven

elõadást tartson;

g) ismereteit képes logikus rendszerbe foglalva írásban

és szóban átadni, továbbá magas szintû tananyag-kidolgo-

zó és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

*
A pályázatok közalkalmazotti munkakörökre vonatkozó része 2010. ápri-

lis 19-én jelent meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Képzési Központ internetes oldalán



h) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-

zetközi fórumokon is képes számot adni.

Adjunktusi munkakörben az alkalmazható, aki a vo-

natkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetelmé-

nyeknek megfelel, továbbá:

a) doktorjelölti jogviszonyban áll;

b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-

mú és minõségû, de legalább négyéves szakmai, lehetõleg

felsõoktatási oktatói gyakorlattal;

c) teljesítette a tanársegéddel szemben támasztott köve-

telményeket;

d) bizonyította alkalmasságát ismeretátadói és nevelõi

képességeit az egyetemen folyó oktatásban;

e) tudományos tevékenységét önálló kutatási eredmé-

nyeket is tartalmazó publikációkban tette közzé;

Tanársegéddé az nevezhetõ ki, aki az alapvetõ köve-

telményeknek való megfelelésen túl:

a) megkezdte a doktori képzést,

b) rendelkezzen beosztásának megfelelõ egyetemi dip-

lomával;

c) rendelkezzen az alkalmazó tanszék által elõírt idõtar-

tamú szakmai gyakorlattal;

d) rendelkezzen oktatói feladatainak témaköreiben az

egyetemi diploma követelményeit meghaladó ismerettel

és az ahhoz kapcsolódó széles körû tájékozottsággal;

e) legyen alkalmas alapszintû foglalkozások (gyakorlati

foglalkozások, gyakorlatok, dokumentum-feldolgozó fog-

lalkozások stb.) szemináriumok vezetésére, irányítására;

f) rendelkezzen a tudományos kutatómunka alapjainak

és alkalmazási módszereinek ismeretével, valamint alkal-

massággal és készséggel annak eredményes végzéséhez;

Gyakorlati oktatói munkakörben az alkalmazható,

aki a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkö-

vetelményeknek megfelel, továbbá

a) a szakirányának megfelelõ felsõfokú végzettséget ta-

núsító szakoktatói, illetõleg fõiskolai (hivatásos tisztek

esetében katonai fõiskolai) végzettség;

b) legalább hároméves szakmai gyakorlat;

c) hivatásos állományú szakoktató esetében az alkalma-

zó tanszék által meghatározott szintû és minõségû, leg-

alább hároméves csapatszolgálat.

Sajátos követelmények:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar

Repülõ és Légvédelmi Intézet Repülõ Sárkány-haj-

tómû Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos tiszt)

Rendelkezzen:

– gépészmérnöki egyetemi végzettséggel;

– legalább 10 éves oktatási tapasztalattal a Repülõgépek
üzemben tartása, valamint a Légijármûvek javítása tantár-
gyak oktatása terén.

– publikációi kapcsolódjanak a tanszék szakmai tevé-
kenységhez.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Repülõ és Légvédelmi Intézet Fedélzeti Rendszerek

Tanszék gyakorlati oktató (1 fõ hivatásos tiszt)

Rendelkezzen szakirányú villamosmérnöki végzettséggel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– számítógépes alkalmazói ismeretek (ECDL vizsga);

– középfokú ARMA francia nyelvismeret.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Repülõ és Légvédelmi Intézet Légvédelmi és Rakéta-

technikai Tanszék adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

Rendelkezzen:

– hazai vagy külföldi mûszaki egyetemi végzettséggel,

villamosmérnöki szakon;

– államilag elismert középfokú, katonai szakanyaggal

bõvített angol „C” típusú nyelvvizsgával;

– a katonai felsõoktatásban, katonai és polgári hallgatók

oktatásában szerzett tapasztalatokkal;

– átfogó ismeretekkel a Légvédelmi hálózatok és Lég-

védelmi rakéta típusismeret oktatási területeken;

– számítógépes alkalmazói ismeretekkel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent

– szakmai anyaggal bõvített közép- vagy felsõfokú fran-

cia és orosz nyelvû „C” típusú állami nyelvvizsga;

– távoktatási tanfolyam elvégzése;

– a hadtudomány területén végzett eredményes, folya-

matos kutatómunka, s annak publikálása; hazai vagy kül-

földi tanfolyamokon, gyakorlatokon szerzett, az oktatói

munkában alkalmazható tapasztalat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Informatikai és Hírközlési Intézet Híradó Tanszék

tanársegéd (1 fõ hivatásos tiszt)

Rendelkezzen:

– hazai (vagy honosított, külföldön szerzett) egyetemi

diplomával;
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– angol nyelvbõl legalább középfokú C típusú, katonai

szakanyaggal bõvített (STANAG 2.2.2.2. vagy ARMA)

nyelvvizsgával;

– igazolható kutatási-tudományos eredményekkel és is-

meretekkel kommunikációs rendszerek szervezése, terve-

zése témakörökbõl;

– ismeretekkel, szakmai és gyakorlati tapasztalattal az

MH tábori kommunikációs rendszer, valamint az alkalma-

zást biztosító híradó és informatikai szervek felépítésérõl,

harci és nem harci jellegû szervezési-tervezési elveirõl;

A pályázat elbírálásnál elõnyt jelent:

– a védelmi informatika és kommunikáció területéhez

köthetõ egyetemi oklevél;

– német és francia nyelvek ismerete;

– korszerû, az MH-ban rendszeresített vezetéknélküli

kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos

kiegészítõ képzettség;

– nemzetközi gyakorlatokban történt közremûködés;

– missziós tapasztalat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Összhaderõnemi Mûveleti Intézet Szárazföldi Mû-

veleti Tanszék Lövész- és Harckocsizó Szakcsoport ad-

junktus (1 fõ hivatásos tiszt)

– rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel;

– ismerje és legyen képes oktatni a szárazföldi csapatok

lövész fegyvernem (összfegyvernemi kötelék) harcászatát

(zászlóalj szintig);

– legyen járatos a nem-háborús mûveletek oktatásában,

kutatásában;

– rendelkezzen középfokú, szakmai anyaggal bõvített,

C típusú nyelvismerettel;

– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,

fordítására;

– rendelkezzen tudományos teljesítménnyel és publiká-

ciókkal;

– rendelkezzen általános PC ismeretekkel, és ismerje a

NEPTUN-NET rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a különleges vi-

szonyok közötti képzés (hegyi kiképzés, mûszaki kikép-

zés, túlélés) oktatásában való jártasság.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Társadalomtudományi Intézet Filozófia és Kultúr-

történet Tanszék Filozófia, Kultúrtörténet és Kommu-

nikáció Szakcsoport egyetemi docensi munkakör (1 fõ

közalkalmazott)

– rendelkezzen tudományos teljesítménnyel és publiká-

ciókkal;

– rendelkezzen az egyetemi szintû felsõoktatásban szer-

zett legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal;

– rendelkezzen oktatói gyakorlattal a hadtudományi

PhD-képzésben;

– rendelkezzen huzamosabb katonai-szakmai – ezen be-

lül tudományos kutatói gyakorlattal;

– rendelkezzen statisztikai, elemzõ szoftverek (SPSS)

használatában szerzett gyakorlattal;

– legyen több éves tapasztalata az emberi erõforrás me-

nedzsment, teljesítménymenedzsment oktatásában, kuta-

tásában, legyen nemzetközi együttmûködésben szerzett

gyakorlata;

– legyen járatos szakdolgozatok és diplomamunkák,

Országos Tudományos Diákköri dolgozatok témavezeté-

sében;

– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,

fordítására;

– legyen képes biztonságpolitikai témákban idegen

nyelven elõadást tartani, akár külföldi doktori (PhD) kép-

zésben is;

– rendelkezzen általános PC ismeretekkel, és ismerje a

NEPTUN-NET rendszert.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a habilitáció,

közigazgatási vezetõi vagy katonai vezetõi gyakorlat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás

tartalmazza.

Nemzetközi- és Biztonsági Tanulmányok Intézet

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék egyetemi docensi

munkakör (1 fõ közalkalmazott)

– rendelkezzen történelemtudományi, vagy hadtudomá-

nyi, vagy politikatudományi PhD fokozattal, tudományos

teljesítménnyel és publikációkkal;

– rendelkezzen az egyetemi szintû felsõoktatásban szer-

zett legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal;

– rendelkezzen oktatói gyakorlattal a PhD-képzésben;

– legyen járatos a biztonság- és védelempolitikai szak és

nemzetközi tanulmányok szak speciális tantárgyainak –

Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Humanitárius interven-

ciók, a 21. század biztonsági problémái, Európa tanulmá-

nyok – oktatásában, kutatásában;

– legyen járatos szakdolgozatok és diplomamunkák,

Országos Tudományos Diákköri dolgozatok témavezeté-

sében;

– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,

fordítására;

– legyen képes nemzetközi tanulmányok valamint biz-

tonságpolitikai témákban idegen nyelven elõadást tartani,

akár külföldi doktori (PhD) képzésben is;
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– rendelkezzen általános PC ismeretekkel, és ismerje a

NEPTUN-NET rendszert.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás

tartalmazza.

Az egyetemi docensi, az adjunktusi és a tanársegédi

munkakörhöz rendszeresített rendfokozat alezredes, illet-

ménykategória: I/V., speciális elõmeneteli rend alá tarto-

zik. A gyakorlati oktatóhoz rendszeresített rendfokozat

százados, illetménykategória: I/III., speciális elõmeneteli

rend alá tartozik, fõiskolai végzettséghez kötött.

Közalkalmazottak besorolása (illetménye) a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

szerint történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– munkahelyének, munkakörének (beosztásának) meg-

nevezését;

– eddigi szakmai tevékenységet;

– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak

jegyzékét;

– idegennyelv-tudását;

– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonatkozó

jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a pályázati szöveget;

– részletes szakmai önéletrajzot

– egyetemen kívüli pályázó esetén végzettséget, szak-

képzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást

tanúsító okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;

– egyetemen belüli pályázó esetén végzettséget, szak-

képzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok Emberi

Erõforrás Osztály által igazolt - az eredetivel megegyezõ -

másolatát;

– egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítványt és munkakör alkalmassá-

got igazoló orvosi igazolást;

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázati anya-

gába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek bete-

kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a közalkalma-

zotti munkakörökre vonatkozóan legkésõbb a Kormány-

zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési

Központ internetes oldalán történõ megjelenést követõ 30.

nap. A hivatásos katonai munkakörökre vonatkozóan a

Honvédelmi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30.

nap.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ Sze-

nátusi Ülésen történik.

A közalkalmazotti munkakörökre vonatkozó pályázat

2010. április 19-én jelent meg a Kormányzati Személyügyi

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes

oldalán.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor

1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

Levélcím: ZMNE 1581 Budapest Pf. 15.

A borítékra rá kell írni:

„Pályázat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

………..……………… munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:

Emberi Erõforrás Osztály telefon: 06/1 432-9009;

HM 29-009

Budapest, 2010. április13.

A távollévõ rektor helyett:

Dr. Nagy Kálmán okl. mk. ezredes s. k.,
kancellár (katonai fõigazgató)
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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 VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

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

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

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

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