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rendelete
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sük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 3/1995.
(II. 8.) NM rendelet (a továbbiakban: R .)
a) 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete,
b) 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete,
c) 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete
szerint módosul.
2. §

a gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló
3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról

Ez a rendelet 2002. november 15. napján lép hatályba.
Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló
1998. évi XXV. törvény 24. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködé-

Dr. Csehák Judit s. k.,
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 11/2002. (XI. 9.) ESZCSM rendelethez
1. Az R . 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt a következõ szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

…
[+
,,+
+
+
+

Advil Cold drazsé
Advil Ultra lágyzselatin
Advil Ultra lágyzselatin
Advil Ultra lágyzselatin
Advil Ultra lágyzselatin

[+

Benfogamma drazsé
,,Bepanthen ,,Roche’’ kenõcs

50× ]
100 g’’

[Cefakliman mono kapszula
,,Cefanorm cseppek
Cefanorm kapszula
Cefanorm kapszula

50× ]
1× 50 ml
30×
60× ’’

,,+

[Curiosin gél
Cusicrom 2% orrspray

1× 15 g]
1× 30 ml’’

[+
,,+
+
+

Mebucain
Mebucain
Mebucain
Mebucain

30× ]
1× 200 ml
24×
1× 30 ml’’

kapszula
kapszula
kapszula
kapszula

50× ]
10×
20×
2×
30× ’’

…

…

…

…
forte tabletta
oldat
Orange szopogató tabletta
száj- és torokspray

…
[Mexalen 500 mg végbélkúp iskolás
gyermekeknek
,,Mezym forte 20 000 filmtabletta
Mezym forte 20 000 filmtabletta
Mezym forte 20 000 filmtabletta

6× ]
100×
200×
50× ’’
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Megnevezés
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Kiszerelés

…
[Mucothiol 150 por
,,Multi-Sanostol szirup gyermekeknek

20× ]
1000 g’’

,,+
+

[Naksol spray
Naphazolin orrcsepp
Naphcon forte szemcsepp

20× 175 ml]
10 ml
1× 15 ml’’

[+
,,+
+

Nasivin 0,05% orrspray
Nasivin Sanft 0,01% adagoló orrcsepp
Nasivin Sanft 0,025% adagoló orrspray

10 ml]
1× 5 ml
1× 15 ml’’

[Panadol Baby és Infant szuszpenzió
,,Panadol Baby és Infant szuszpenzió

100 ml]
300 ml’’

…

…

…

2. Az R . 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények fõcím, II. Tápszerek alcím alatt a
következõ szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

…
[Eulac 2
,,Gerber 1
Gerber 1
Gerber 2
Gerber 2
Gerber NT 1
Gerber NT 1
Gerber NT 1+
Gerber NT 1+

300 g]
350 g
700 (2×
350 g
700 (2×
450 g
700 (2×
450 g
800 (2×

[NAN
,,NAN 2 Bifidusszal
NAN 2 Bifidusszal

700 g (2× 350 g)]
400 g
450 g’’

350) g
350) g
350) g
400) g’’

…

3. Az R . 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek,
A., Allopátiás készítmények alcím alatt a következõ szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

…
[+
,,+

Augmentin DUO 625 mg filmtabl.
Augmentin extra filmtabletta

14× ]
28× ’’

Cimetidin Pharmavit 400 mg filmtabl.
Ciphin 250 filmtabletta
Ciphin 500 filmtabletta
Ciphin 750 filmtabletta

50×
10×
10×
10× ’’

…
[++
,,++
++
++

TT]
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Kiszerelés

…
[++
,,+
+

Colchicum dispert drg.
Coldargan orrcsepp
Coldargan orrspray

20× ]
1× 10 ml
1× 10 ml’’

,,+
+

[Diaphyllin venosum 4,8% inj.
Diaprel MR retard tabletta
Diaprel MR retard tabletta

5× 5 ml]
30×
60× ’’

,,+

[Dioparine szemcsepp
Diovan 160 mg filmtabletta

1× ]
28× ’’

[+
,,+

Diovan 160 mg kapszula
Diovan 80 mg filmtabletta

28× ]
28× ’’

[+

Encepur K
,,Endoven 50 mg bélben oldódó drazsé

1× 0,5 ml fecskendõben
20× ’’

Flamexin tabletta
Flarex szemcsepp

6× ]
1× 5 ml’’

Fromilid 500 mg filmtabletta
Fromilid granulátum szuszpenzióhoz

14× ]
1× 25 g (60 ml-hez)’’

[+
,,+

Gluca Gen 1 mg HypoKit liofilizált por inj.-hoz
Gluca Gen 1 mg liofilizált por inj.-hoz

1 poramp. + 1 ml]
1 poramp. + 1 ml (oldószer ampullában)’’

[+
,,+
+
+
+
+
+
+
+

Innogem 600 mg filmtabl.
Innohep 10 000 NE/0,5 ml injekció fecskendõben
Innohep 10 000 NE/ml injekció
Innohep 14 000 NE/0,7 ml injekció fecskendõben
Innohep 18 000 NE/0,9 ml injekció fecskendõben
Innohep 20 000 NE/ml injekció
Innohep 2500 NE/0,25 ml injekció fecskendõben
Innohep 3500 NE/0,35 ml injekció fecskendõben
Innohep 4500 NE/0,45 ml injekció fecskendõben

60× ]
2×
10× 2 ml
2×
2×
10× 2 ml
2×
2×
2× ’’

Klacid UNO retard filmtabletta
Klacid XL retard filmtabletta

7× ]
14× ’’

[+
,,+

Lamictal 100 mg tabletta
Lamictal 2 mg diszperziós rágótabletta

30× ]
30× ’’

,,SZ

[+
+

Lansone kapszula
Lantus 100 NE/ml injekció 10 ml

7× ]
1× 10 ml’’

[SZ
,,SZ
SZ

+
+
+

Leucovorin 50 mg/5 ml inj.
Leucovorin Ca Lachema 20 injekció
Leucovorin Ca Lachema 50 injekció

1×
10× 2 ml
5× 5 ml’’

…

…

…

…
TT]

…
[+
,,SZ +
…
[++
,,++
…

…

…
[++
,,++
…

…

…
TT]
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Megnevezés

Kiszerelés

…
[+
,,+

Lotensin HCT 10/12,5 mg filmtabletta
Lotensin HCT 10/12,5 mg filmtabletta

14× ]
28× ’’

[+
,,+

Lotensin HCT 5/6,25 mg filmtabletta
Lotensin HCT 5/6,25 mg filmtabletta

14× ]
28× ’’

[+
,,+
+
+

Mercilon tabletta
Merckformin 500 mg filmtabletta
Merckformin 500 mg filmtabletta
Merckformin 500 mg filmtabletta

63× ]
100×
30×
50× ’’

[+
,,+

Mianserin-Merck 60 mg tabl.
Micardis 20 mg tabletta

30× ]
28× ’’

#
,,+

Midazolam Torrex 5 mg/1 ml injekció
Migea Rapid 200 mg tabletta

10× 1 ml]
10× ’’

[+
,,+
+
+

Minesse
Minicol
Minicol
Minicol

3× 28]
30×
30×
30× ’’

[+
,,+
+

Nalcrom kapszula (orális alkalmazásra)
Nalgesin filmtabletta
Nalgesin forte filmtabletta

100× ]
10×
10× ’’

[+
+
+

Omyprex 20 mg kapszula
Ondansetron-Z 4 mg filmtabletta
Ondansetron-Z 8 mg filmtabletta

14× ]
15×
15× ’’

Parkotil 1 mg tabletta
Parlazin 10 mg/ml cseppek
Parlazin 10 mg filmtabletta
Parlazin 10 mg filmtabletta

100× ]
1× 20 ml
10×
30× ’’

[+
,,+
+
+

Piracebral 800 mg filmtabletta
Piracetam AL 1200 filmtabletta
Piracetam AL 1200 filmtabletta
Piracetam AL 1200 filmtabletta

60× ]
120×
30×
60× ’’

[+
,,+

Priorix vakcina
Pritor 20 mg tabletta

1× ]
28× ’’

[+
,,+

Prozac 20 mg/5 ml oldat
Prozac DuraPac retard kapszula

70 ml]
4× ’’

Puregon 250 NE/0,5 ml injekció
Puregon 300 NE/0,36 ml injekció patronban

5× 0,5 ml]
1× 0,36 ml’’

…

…

…

…
[SZ
…
filmtabletta
10 mg tabletta
20 mg tabletta
40 mg tabletta

…

…
,,SZ
SZ
…
[++
,,+
+
+
…

…

…

…
[SZ ++
,,SZ ++
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Megnevezés

Kiszerelés

…
[SZ ++
,,SZ ++

Puregon 50 NE/0,5 ml injekció
Puregon 600 NE/0,72 ml injekció patronban

5× 0,5 ml]
1× 0,72 ml’’

[SZ
,,SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Remeron 45 mg filmtabl.
Renagel 400 mg filmtabletta
Renagel 400 mg filmtabletta
Renagel 400 mg filmtabletta
Renagel 403 mg kapszula
Renagel 403 mg kapszula
Renagel 403 mg kapszula
Renagel 403 mg kapszula
Renagel 800 mg filmtabletta
Renagel 800 mg filmtabletta
Renagel 800 mg filmtabletta
Renagel 800 mg filmtabletta

30× ]
2× 360
360×
3× 360
200×
4× 200
60×
6× 200
100×
180×
2× 180
3× 180’’

[SZ
,,SZ

+
+

Roferon-A 18 millió NE/3 ml oldatos inj.
Roferon-A 18 Mio NE/0,6 ml injekció
patronban

1× ]

Rulid 300 mg filmtabletta
Rulid 50 mg tabletta szuszpenzióhoz

7× ]
10× ’’

Simvacol 5 mg filmtabletta
Simvor 10 mg filmtabletta
Simvor 20 mg filmtabletta
Simvor 40 mg filmtabletta
Simvor 5 mg filmtabletta

30× ]
28×
28×
28×
28× ’’

Suxinutin szirup
Symbicort mite Turbuhaler belégzõpor 120 adag
Symbicort mite Turbuhaler belégzõpor 60 adag
Symbicort Turbuhaler belégzõpor 120 adag
Symbicort Turbuhaler belégzõpor 60 adag

200 ml]
1× 120 adag
1× 60 adag
1× 120 adag
1× 60 adag’’

[Tantum Rosa granulátum hüvelyöblítéshez
,,Tantum Verde Dental fogkrém
Tantum Verde Dental fogkrém
Tantum Verde Dental fogkrém
Tantum Verde Dental fogkrém
Tantum Verde Dental fogkrém
Tantum Verde Dental fogkrém

5×
1×
1×
1×
1×
1×
1×

Teperin drg.
Terazosin-B
Terazosin-B
Terazosin-B
Terazosin-B
Terazosin-B
Terazosin-B

50× ]
100×
30×
100×
30×
100×
30×

…

…

1 patron’’

…
[++
,,++
…
[+
,,+
+
+
+
…
[+
,,++
++
++
++
…
9,4 g]
10 g
20 g
30 g
40 g
50 g
60 g’’

…
[+
,,+
+
+
+
+
+

1 mg tabletta
1 mg tabletta
10 mg tabletta
10 mg tabletta
2 mg tabletta
2 mg tabletta
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Megnevezés

+
+
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Kiszerelés

Terazosin-B 5 mg tabletta
Terazosin-B 5 mg tabletta

100×
30× ’’

Trasicor 80 mg filmtabletta
Travatan 40 mikrog/ml szemcsepp
Travatan 40 mikrog/ml szemcsepp

40× ]
1× 2,5 ml
3× 2,5 ml’’

Xorovir szemkenõcs
Xyzal 5 mg filmtabletta

1× 4,5 g]
28× ’’

[Yal-Trommsdorff klizma
,,Yal-Trommsdorff klizma

10× ]
2× ’’

…
[+
,,+
+
…
[SZ ++
,,+
…

4. Az R . 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények fõcím, II. Tápszerek alcím alatt a
következõ szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

…
[SZ
,,SZ
SZ
SZ

Fortimel vanília
Frebini energy DRINK ízesítés: banán
Frebini energy DRINK ízesítés: eper
Frebini energy fibre DRINK ízesítés: csokoládé

200 ml]
200 ml Tetra Brick
200 ml Tetra Brick
200 ml Tetra Brick’’

[SZ
,,SZ

Fresubin (HP) 750 MCT
Fresubin 1200 complete

500 ml
1500 ml EasyBag’’

[SZ
,,SZ
SZ
SZ

Fresubin original fibre plus Sonde ízesítés semleges
Fresubin originál ízesítés: semleges
Fresubin originál ízesítés: semleges
Fresubin originál ízesítés: semleges

500 ml]
1000 ml EasyBag
500 ml (üveg)
500 ml EasyBag’’

[SZ

Generaid Plus
,,Gerber Digest AR
Gerber NT HA 1
Gerber NT HA 2
Gerber Pre

400 g]
400 g
450 g
450 g
400 g’’

[SZ

Meritene liquid low lactose Vanilla
,,Mildibé HA
Mildibé HA

250 ml]
350 g
3× 350 g’’

[SZ
,,SZ
SZ

Mildibé Pre
Mildibé soya
Mildibé soya

500 g (2× 250 g)]
350 g
3× 350 g’’

[SZ
,,SZ

Nutrilon pepti plus 2
Nutrilon pepti plus 2

450 g]
900 g’’

…

…

…

SZ
…

…

…

TT]
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Kiszerelés

…
[SZ
,,SZ
SZ

Pulmocare
Reconvan ízesítés: semleges
Reconvan ízesítés: semleges

250 ml]
500 ml EasyBag
500 ml üveg’’

5. Az R . 1. számú melléklete IV. Kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézeti háttérrel szakambulancián alkalmazható
készítmények fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt a következõ szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

…
[++
,,+
+

Somatuline PR 30 mg retard inj.
Synagis 100 mg injekció
Synagis 50 mg injekció

1× ]
1 poramp. + 1 oldószeramp.
1 poramp. + 1 oldószeramp.’’

Vepesid 100 mg inj.
Viatopin 4 mg por infúzióhoz
Viatopin 4 mg por infúzióhoz

10× 5 ml]
1×
5× ’’

…
[+
,,+++
++

6. Az R . 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt
Megnevezés

Kiszerelés

az
,,ACC 200 kapszula
szövegrész helyébe az

20× ’’

,,ACC 200 kapszula
szövegrész,

20×

TT’’

az
,,+
Aciclovir AL krém
+
Aciclovir AL krém
szövegrész helyébe az

20 g
5 g’’

,,+
+
szövegrész,

20 g
5g

Aciclovir AL krém
Aciclovir AL krém

TT
TT’’

az
,,+
Alusulin 200 mg/ml szuszpenzió
szövegrész helyébe az

200 ml’’

,,+
szövegrész,

200 ml

Alusulin 200 mg/ml szuszpenzió

TT’’

a
,,+
Bioparox pumpás aeroszol
szövegrész helyébe a

1× 5 ml + feltét’’

,,+
szövegrész,

1× 5 ml + feltét

Bioparox pumpás aeroszol

TT’’
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Kiszerelés

a
,,+
Bronchopront retard kapszula
szövegrész helyébe a

10× ’’

,,+
szövegrész,

10×

Bronchopront retard kapszula

TT’’

a
,,+
Contac 400 kapszula
+
Contac 400 kapszula
+
Contac 400 kapszula
szövegrész helyébe a

12×
24×
6× ’’

,,+
+
+
szövegrész,

12×
24×
6×

Contac 400 kapszula
Contac 400 kapszula
Contac 400 kapszula

TT
TT
TT’’

a
,,#
Meristin tabletta
szövegrész helyébe a

20× ’’

,,+
szövegrész,

20× ’’

Meristin tabletta

az
,,+
Orofar oldat
+
Orofar száj-, illetve torokspray
+
Orofar szopogató tabletta
szövegrész helyébe az

200 ml
1× 30 ml
24× ’’

,,+
+
+
szövegrész,

200 ml
1× 30 ml
24×

Orofar oldat
Orofar száj-, illetve torokspray
Orofar szopogató tabletta

TT
TT
TT’’

az
,,Oxy 10 emulzió
Oxy 5 emulzió
szövegrész helyébe az
,,Oxy 10 emulzió
Oxy 5 emulzió

30 ml
30 ml’’
30 ml
30 ml

TT
TT’’

szövegrész,
a
,,Sitosterin AL kapszula
Sitosterin AL kapszula
szövegrész helyébe a
,,Sitosterin AL kapszula
Sitosterin AL kapszula
szövegrész,

100×
50× ’’
100×
50×

TT
TT’’

7450
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Kiszerelés

a
,,+
Zovirax krém
+
Zovirax krém
szövegrész helyébe a

10 g
2 g’’

,,+
+
szövegrész lép.

10 g
2g

Zovirax krém
Zovirax krém

TT
TT’’

7. Az R . 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények fõcím, B. Homeopátiás készítmények, B/1. Homeopátiás komplexek alcím alatt
Megnevezés

Kiszerelés

az
,,Oscillococcinum pellet
szövegrész helyébe az
,,Oscillococcinum pellet

1 adag’’
1 adag

TT’’

szövegrész lép.

8. Az R . 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt
Megnevezés

Kiszerelés

az
,,+
Accolate 20 mg tabletta
+
Accolate 20 mg tabletta
szövegrész helyébe az

28×
56× ’’

,,+
+
szövegrész,

28×
56× ’’

Accolate 20 mg filmtabletta
Accolate 20 mg filmtabletta

az
,,+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
+
Apo-Capto
szövegrész helyébe az
,,+
+
+
+
+
+

Apo-Capto
Apo-Capto
Apo-Capto
Apo-Capto
Apo-Capto
Apo-Capto

100 mg tabletta
100 mg tabletta
12,5 mg tabletta
12,5 mg tabletta
25 mg tabletta
25 mg tabletta
50 mg tabletta
50 mg tabletta
6,25 mg tabletta
6,25 mg tabletta

100×
30×
100×
30×
100×
30×
100×
30×
100×
30× ’’

100 mg tabletta
100 mg tabletta
12,5 mg tabletta
12,5 mg tabletta
25 mg tabletta
25 mg tabletta

100×
30×
100×
30×
100×
30×

TT
TT
TT
TT
TT
TT
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+
+
+
+

Apo-Capto
Apo-Capto
Apo-Capto
Apo-Capto

7451

Kiszerelés

50 mg tabletta
50 mg tabletta
6,25 mg tabletta
6,25 mg tabletta

100×
30×
100×
30×

TT
TT
TT
TT’’

szövegrész,
az
,,Apo-Gemfibrozil 300 mg kapszula
Apo-Gemfibrozil 600 mg kapszula
+
Apo-Nifed 10 mg retard filmtabletta
+
Apo-Nifed 10 mg retard filmtabletta
+
Apo-Nifed 20 mg retard filmtabletta
+
Apo-Nifed 20 mg retard filmtabletta
szövegrész helyébe az

+
+
+
+

,,Apo-Gemfibrozil 300 mg kapszula
Apo-Gemfibrozil 600 mg kapszula
Apo-Nifed 10 mg retard filmtabletta
Apo-Nifed 10 mg retard filmtabletta
Apo-Nifed 20 mg retard filmtabletta
Apo-Nifed 20 mg retard filmtabletta

100×
100×
100×
60×
100×
60× ’’
100×
100×
100×
60×
100×
60×

TT
TT
TT
TT
TT
TT’’

szövegrész,
az
,,SZ

CAPD 11 A.N.D.Y. Plus peritoneális dializáló
oldat
szövegrész helyébe az
,,SZ

CAPD 11 A.N.D.Y. Plus peritoneális dializáló
oldat

4× 2000 ml’’

4× 2000 ml

TT’’

szövegrész,
a
,,+
Clinoril 200 mg filmtabletta
+
Clinoril 200 mg filmtabletta
szövegrész helyébe a

20×
30× ’’

,,+
+
szövegrész,

20×
30×

Clinoril 200 mg filmtabletta
Clinoril 200 mg filmtabletta

TT
TT’’

az
,,SZ +
Cosopt szemcsepp
szövegrész helyébe az

1× 5 ml’’

,,SZ +
szövegrész,

1× 5 ml

Cosopt szemcsepp

a
,,#
Gerodorm tabletta
#
Gerodorm tabletta
szövegrész helyébe a

10×
30× ’’

,,+
+
szövegrész,

10×
30× ’’

Gerodorm tabletta
Gerodorm tabletta

TT’’

7452
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Megnevezés
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Kiszerelés

a
,,+
H-B-VAX II 40 mcg/1,0 ml vakcina
szövegrész helyébe a

10× ’’

,,+
szövegrész,

10×

H-B-VAX II 40 mcg/1,0 ml vakcina

TT’’

az
,,SZ +
Hivid 0,75 mg filmtabletta
szövegrész helyébe az

100× ’’

,,SZ +
szövegrész,

100×

Hivid 0,75 mg filmtabletta

TT’’

a
,,++
Huma-Acyclovir 200 mg tabletta
++
Huma-Acyclovir 800 mg tabletta
szövegrész helyébe a

25×
35× ’’

,,++
++
szövegrész,

25×
35×

Huma-Acyclovir 200 mg tabletta
Huma-Acyclovir 800 mg tabletta

TT
TT’’

a
,,#
Huma-Clobazam 10 mg tabletta
+
Huma-Clonidine 0,1 mg tabletta
+
Huma-Clonidine 0,2 mg tabletta
szövegrész helyébe a

100×
30×
30× ’’

,,#
+
+
szövegrész,

100×
30×
30×

Huma-Clobazam 10 mg tabletta
Huma-Clonidine 0,1 mg tabletta
Huma-Clonidine 0,2 mg tabletta

TT
TT
TT’’

a
,,+
Huma-Diflunisal 250 mg filmtabletta
+
Huma-Diflunisal 500 mg filmtabletta
szövegrész helyébe a

30×
30× ’’

,,+
+
szövegrész,

30×
30×

Huma-Diflunisal 250 mg filmtabletta
Huma-Diflunisal 500 mg filmtabletta

TT
TT’’

a
,,+
Huma-Domperidon 10 mg filmtabletta
szövegrész helyébe a

50× ’’

,,+
szövegrész,

Huma-Domperidon 10 mg filmtabletta

50×

Huma-Fluconazole 100 mg tabletta
Huma-Fluconazole 150 mg tabletta
Huma-Fluconazole 150 mg tabletta

28×
1×
2×

a
,,+
+
+

TT’’
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Megnevezés

Kiszerelés

+
Huma-Fluconazole 150 mg tabletta
+
Huma-Fluconazole 50 mg tabletta
szövegrész helyébe a

4×
7× ’’

,,+
+
+
+
+
szövegrész,

28×
1×
2×
4×
7×

Huma-Fluconazole
Huma-Fluconazole
Huma-Fluconazole
Huma-Fluconazole
Huma-Fluconazole

7453

100 mg tabletta
150 mg tabletta
150 mg tabletta
150 mg tabletta
50 mg tabletta

TT
TT
TT
TT
TT’’

a
,,+
Huma-Flurprofen 100 mg filmtabletta
+
Huma-Flurprofen 50 mg filmtabletta
szövegrész helyébe a

50×
50× ’’

,,+
+
szövegrész,

50×
50×

Huma-Flurprofen 100 mg filmtabletta
Huma-Flurprofen 50 mg filmtabletta

TT
TT’’

a
,,+
Huma-Furantoin 100 mg kapszula
+
Huma-Furantoin 50 mg kapszula
szövegrész helyébe a

30×
30× ’’

,,+
+
szövegrész,

30×
30×

Huma-Furantoin 100 mg kapszula
Huma-Furantoin 50 mg kapszula

TT
TT’’

a
,,+
Huma-Maprotiline 10
+
Huma-Maprotiline 25
+
Huma-Metformin 500
+
Huma-Metformin 850
szövegrész helyébe a

mg
mg
mg
mg

tabletta
tabletta
tabletta
tabletta

50×
30×
30×
30× ’’

,,+
+
+
+
szövegrész,

mg
mg
mg
mg

tabletta
tabletta
tabletta
tabletta

50×
30×
30×
30×

Huma-Maprotiline 10
Huma-Maprotiline 25
Huma-Metformin 500
Huma-Metformin 850

TT
TT
TT
TT’’

a
,,+
Huma-Tiaprofenic 300 mg tabletta
szövegrész helyébe a

20× ’’

,,+
szövegrész,

20×

Huma-Tiaprofenic 300 mg tabletta

TT’’

az
,,+
ISDN-AL 10 tabl.
szövegrész helyébe az

20× ’’

,,+
szövegrész,

20×

ISDN-AL 10 tabl.

TT’’
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Kiszerelés

a
,,+

Maltofer injekció

5× 2 ml’’

szövegrész helyébe a
,,+
szövegrész,

Maltofer injekció

5× 2 ml

TT’’

a
,,+
Paxirasol inhalációs aeroszol
szövegrész helyébe a

15 g’’

,,+
szövegrész,

Paxirasol inhalációs aeroszol

15 g

Pentoxifyllin AL 600 retard tabl.
Pentoxifyllin AL 600 retard tabl.
Pentoxifyllin AL 600 retard tabl.

100×
20×
50× ’’

TT’’

a
,,+
+
+

szövegrész helyébe a
,,+
+

Pentoxifyllin AL 600 retard tabl.
Pentoxifyllin AL 600 retard tabl.

100×
20×

TT
TT

+

Pentoxifyllin AL 600 retard tabl.

50×

TT’’

+

Pre-Par 10 mg tabletta

20× ’’

szövegrész,
az
,,SZ

szövegrész helyébe az
,,SZ +
szövegrész,

Pre-Par 10 mg tabletta

20×

TT’’

a
,,+
Prexanil 4 mg tabletta
szövegrész helyébe a

30× ’’

,,+
szövegrész,

Prexanil 4 mg tabletta

30×

Timpilo 2% szemcsepp
Timpilo 4% szemcsepp

5 ml
5 ml’’

TT’’

a
,,++
++

szövegrész helyébe a
,,++
++
szövegrész lép.

Timpilo 2% szemcsepp

5 ml

TT

Timpilo 4% szemcsepp

5 ml

TT’’
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9. Az R . 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alól a következõ szövegrészek hatályukat vesztik:
Megnevezés

Kiszerelés

…
,,+

Engerix-B vakcina felnõtteknek

100× ’’

,,+
+

Naphazolin oldat
Naphazolin orrcsepp

10 ml
10 ml’’

Salsol A infúzió üvegpalackban 100 ml

100 ml’’

Umaren injekció

5× 2 ml’’

…
TT

…
,,SZ
…
,,++

2. számú melléklet a 11/2002. (XI. 9.) ESZCSM rendelethez
1. Az R . 2. számú melléklete ,,Kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján
gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek’’ fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt a következõ szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

…
[+
,,++
++

Autoplex T por injekcióhoz
Avelox infúzió
Avelox infúzió

1 porüv. + 1 oldószer + szerelék]
12×
5× ’’

Calypsol inj.
Cancidas 50 mg por infúzióhoz való
koncentrátumhoz
Cancidas 70 mg por infúzióhoz való
koncentrátumhoz

5× 10 ml]

1× ’’

[+
,,+

Engerix B hepatitis B elleni vakcina
Engerix-B vakcina felnõtteknek

100× 20 mikrog
100× ’’

,,#
#

[Micropaque CT szuszpenzió
Midazolam Torrex 15 mg/3 ml injekció
Midazolam Torrex 25 mg/5 ml injekció

150 ml]
10× 3 ml
10× 5 ml’’

Minitran 5 transzdermális tapasz
Miostat intraokuláris oldat

100× ]
12× 1,5 ml’’

[Multibionta N koncentrátum infúzióhoz
MultiHance 10 ml injekció
MultiHance 15 ml injekció
MultiHance 20 ml injekció
MultiHance 5 ml injekció

3× 10 ml]
1×
1×
1×
1× ’’

Ultravist 370 inj.
Umaren injekció

8× 500 ml]
5× 2 ml’’

…
[#
,,+
+

1×

…

…

…
[+
,,++
…
,,+
+
+
+
…
[+
,,++

TT]
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2. Az R . 2. számú melléklete ,,Kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján
gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek’’ fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt
Megnevezés

Kiszerelés

az
,,+
+
+

Apo-Capto 12,5 mg tabletta
Apo-Capto 25 mg tabletta
Apo-Capto 50 mg tabletta
Apo-Gemfibrozil 300 mg kapszula
Apo-Gemfibrozil 600 mg kapszula
szövegrész helyébe az
,,+
+
+

Apo-Capto 12,5 mg tabletta
Apo-Capto 25 mg tabletta
Apo-Capto 50 mg tabletta
Apo-Gemfibrozil 300 mg kapszula
Apo-Gemfibrozil 600 mg kapszula

500×
1000×
500×
500×
500× ’’
500×
1000×
500×
500×
500×

TT
TT
TT
TT
TT’’

szövegrész,
a
,,+
Carbenicillin inj.
szövegrész helyébe a

1 poramp. + 1× 24 ml’’

,,+
szövegrész,

1 poramp. + 1× 24 ml

Carbenicillin inj.

TT’’

a
,,+
Claforan 500 mg injekció
szövegrész helyébe a

1 poramp.’’

,,++
szövegrész,

1× ’’

Claforan 500 mg injekció

a
,,#
Diprivan
#
Diprivan
#
Diprivan
#
Diprivan
szövegrész helyébe a

1%
1%
1%
2%

infúzió
infúzió fecskendõben
injekció
infúzió

1×
1×
5×
1×

50 ml
50 ml
20 ml
50 ml’’

,,+
+
+
+
szövegrész,

1%
1%
1%
2%

infúzió
infúzió fecskendõben
injekció
infúzió

1×
1×
5×
1×

50 ml
50 ml
20 ml
50 ml’’

Diprivan
Diprivan
Diprivan
Diprivan

a
,,+

Dopamin Giulini 200 infúziósoldatkoncentrátum
szövegrész helyébe a
,,+
szövegrész,

Dopamin Giulini 200 infúziósoldatkoncentrátum

10× 10 ml’’

10× 10 ml

TT’’
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Megnevezés
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Kiszerelés

az
,,Intralipid 20% infúzió üvegben 100 ml
szövegrész helyébe az
,,Intralipid 20% infúzió üvegben 100 ml

10× 100 ml’’
10× 100 ml

TT’’

szövegrész,
a
,,++
Megion
++
Megion
++
Megion
++
Megion
szövegrész helyébe a

1000 mg iv. por injekcióhoz
1000 mg iv. por injekcióhoz
500 mg iv. por injekcióhoz
500 mg iv. por injekcióhoz

1×
5×
1×
5× ’’

,,++
++
++
++
szövegrész,

1000 mg iv. por injekcióhoz
1000 mg iv. por injekcióhoz
500 mg iv. por injekcióhoz
500 mg iv. por injekcióhoz

1×
5×
1×
5×

Megion
Megion
Megion
Megion

TT
TT
TT
TT’’

a
,,+
Mistabron UCB injekció
+
Mistabron UCB injekció
szövegrész helyébe a

12× 3 ml
6× 3 ml’’

,,+
+
szövegrész,

12× 3 ml
6× 3 ml

Mistabron UCB injekció
Mistabron UCB injekció

TT
TT’’

a
,,++
Mivacron 20 mg/10 ml inj.
szövegrész helyébe a

5× 10 ml’’

,,++
szövegrész,

5× 10 ml

Mivacron 20 mg/10 ml inj.

a
,,++
Nitro
++
Nitro
++
Nitro
++
Nitro
szövegrész helyébe a

Pohl
Pohl
Pohl
Pohl

10 ml infúzió
25 ml infúzió
5 ml infúzió
50 ml infúzió

10× 10 ml
10× 25 ml
10× 5 ml
1× 50 ml’’

,,++
++
++
++
szövegrész,

Pohl
Pohl
Pohl
Pohl

10 mg/10 ml infúzió
25 mg/25 ml infúzió
5 mg/5 ml infúzió
50 mg/50 ml infúzió

10× 10 ml
10× 25 ml
10× 5 ml
1× 50 ml’’

Nitro
Nitro
Nitro
Nitro

az
,,+
+
+
+
+

Omnipaque
Omnipaque
Omnipaque
Omnipaque
Omnipaque

140
140
180
180
240

mg
mg
mg
mg
mg

I/ml
I/ml
I/ml
I/ml
I/ml

inj.
inj.
inj.
inj.
inj.

6× 200 ml
10× 50 ml
10× 10 ml
10× 15 ml
10× 10 ml

TT’’
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Megnevezés

+
Omnipaque 240 mg I/ml inj.
+
Omnipaque 240 mg I/ml inj.
szövegrész helyébe az
,,+
Omnipaque 140 mg I/ml inj. 200 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 140 mg I/ml inj. 50 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 180 mg I/ml inj. 10 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 180 mg I/ml inj. 15 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 240 mg I/ml inj. 10 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 240 mg I/ml inj. 20 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 240 mg I/ml inj. 200 ml
üvegpalackban
szövegrész,

Kiszerelés

6× 20 ml
6× 200 ml’’

6× 200 ml
10× 50 ml
10× 10 ml
10× 15 ml
10× 10 ml
6× 20 ml
6× 200 ml’’

az
,,+
Omnipaque 300 mg I/ml inj.
+
Omnipaque 300 mg I/ml inj.
+
Omnipaque 300 mg I/ml inj.
+
Omnipaque 300 mg I/ml inj.
szövegrész helyébe az
,,+
Omnipaque 300 mg I/ml inj. 10 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 300 mg I/ml inj. 100 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 300 mg I/ml inj. 20 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 300 mg I/ml inj. 200 ml
üvegpalackban
szövegrész,

10× 10 ml
10× 100 ml
6× 20 ml
6× 200 ml’’

10× 10 ml
10× 100 ml
6× 20 ml
6× 200 ml’’

az
,,+
Omnipaque 300 mg I/ml inj.
szövegrész helyébe az
,,+

Omnipaque 300 mg I/ml inj. 50 ml
üvegpalackban

10× 50 ml’’

10× 50 ml’’

szövegrész,
az
,,+
Omnipaque 350 mg I/ml inj.
+
Omnipaque 350 mg I/ml inj.
+
Omnipaque 350 mg I/ml inj.
szövegrész helyébe az
,,+
Omnipaque 350 mg I/ml inj. 100 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 350 mg I/ml inj. 20 ml
üvegpalackban
+
Omnipaque 350 mg I/ml inj. 200 ml
üvegpalackban
szövegrész,

10× 100 ml
6× 20 ml
6× 200 ml’’

10× 100 ml
6× 20 ml
6× 200 ml’’
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Megnevezés
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Kiszerelés

az
,,+
Omnipaque 350 mg I/ml inj.
szövegrész helyébe az
,,+

Omnipaque 350 mg I/ml inj. 50 ml
üvegpalackban

10× 50 ml’’

10× 50 ml’’

szövegrész,
a
,,+
Phenhydan 250 mg inj.
szövegrész helyébe a

5× 5 ml’’

,,+
szövegrész,

5× 5 ml

Phenhydan 250 mg inj.

TT’’

a
,,+
ReoPro 10 mg/5 ml injekció
szövegrész helyébe a

1× ’’

,,+
szövegrész,

1×

ReoPro 10 mg/5 ml injekció

TT’’

a
,,+
Rivotril inj.
szövegrész helyébe a

5 poramp. + 5× 1 ml’’

,,#
szövegrész,

5× ’’

Rivotril 1 mg inj.

a
,,+

Synagis 100 mg por és oldószer injekciós
oldathoz
+
Synagis 50 mg por és oldószer injekciós
oldathoz
szövegrész helyébe a
,,+
+

Synagis 100 mg por és oldószer injekciós
oldathoz
Synagis 50 mg por és oldószer injekciós
oldathoz

100 mg
50 mg’’

100 mg

TT

50 mg

TT’’

szövegrész,
a
,,+
Targocid 200 mg inj.
+
Targocid 400 mg inj.
szövegrész helyébe a

1 poramp. + 1× 3,2 ml
1 poramp. + 1× 3,2 ml’’

,,++
++
szövegrész,

1× 1 porüveg + oldószer
1× 1 porüveg + oldószer’’

Targocid 200 mg inj.
Targocid 400 mg inj.

az
,,+
Ultracain hyperbar 5% inj.
szövegrész helyébe az

10× 2 ml’’

,,+
szövegrész lép.

10× 2 ml

Ultracain hyperbar 5% inj.

TT’’

7460
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3. Az R. 2. számú melléklete ,,Kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján
gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek’’ fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alól a következõ szövegrész hatályát veszti:
Megnevezés

Kiszerelés

…
,,Panadol Baby és Infant szuszpenzió

300 ml’’

3. számú melléklet a 11/2002. (XI. 9.) ESZCSM rendelethez
1. Az R . 3. számú melléklete ,,Járóbeteg-ellátás keretében vényen nem rendelhetõ és vényre ki nem adható orvosi
rendelõk, gondozóintézetek és fekvõbeteg-gyógyintézetek számára beszerezhetõ készítmények’’ fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt a következõ szövegrészekkel egészül ki:
Megnevezés

Kiszerelés

…
[Promit 150 mg/ml iv. injekció
,,Promit 150 mg/ml iv. injekció

10× 20 ml]
20× 20 ml’’

[Salsol A infúzió mûanyag zsákban
,,Salsol A infúzió üvegpalackban 100 ml

500 ml]
100 ml’’

…

…
[Tachocomb felszívódó szövetragasztó
9,5× 4,8 cm
,,Tantum Verde torok- és szájöblítõ oldat
Tantum Verde torok- és szájöblítõ oldat
(spray adagoló feltéttel)’’

5× ]
1000 ml
1000 ml

2. Az R . 3. számú melléklete ,,Járóbeteg-ellátás keretében vényen nem rendelhetõ és vényre ki nem adható orvosi
rendelõk, gondozóintézetek és fekvõbeteg-gyógyintézetek számára beszerezhetõ készítmények’’ fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt
Megnevezés

Kiszerelés

a
,,Levovist 2,5 g ultrahangos kontrasztanyag
Levovist 4 g ultrahangos kontrasztanyag
szövegrész helyébe a

1× 2,5 g
1× 4 g’’

,,Levovist 2,5 g ultrahangos kontrasztanyag
Levovist 4 g ultrahangos kontrasztanyag

1× 2,5 g
1× 4 g

TT
TT’’

szövegrész,
a
,,#
Trapanal 0,5 g injekció
szövegrész helyébe a

10 poramp.’’

,,+
szövegrész lép.

10 poramp.’’

Trapanal 0,5 g injekció

3. Az R. 3. számú melléklete ,,Járóbeteg-ellátás keretében vényen nem rendelhetõ és vényre ki nem adható orvosi
rendelõk, gondozóintézetek és fekvõbeteg-gyógyintézetek számára beszerezhetõ készítmények’’ fõcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopátiás készítmények alcím alatt a következõ szövegrész hatályát veszti:
Megnevezés

Kiszerelés

…
,,+

Gluca Gen 1 mg liofilizált por inj.-hoz

1 poramp.+1 ml (oldószer ampullában)’’
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A honvédelmi miniszter
47/2002. (XI. 9.) HM
rendelete
a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet és a képzési támogatás
visszatérítésérõl szóló 6/2002. (I. 25.) HM rendelet
módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 287. §-ának e) és f) pontjában, a sorés tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról szóló 2001. évi
XLIV. törvény 45. §-ának (2) bekezdésében, valamint a
honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 41. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
1. §
A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. §-a a
következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti
(2) és (3) bekezdésének számozása (3) és (4) bekezdésre
változik:
,,(2) A 2. számú mellékletben nem szereplõ, az I. besorolási osztályba tartozó szervezetszerû helyettes is jogosult
vezetõi pótlékra, függetlenül attól, hogy a Hjt. 83. §-a szerint milyen elõmeneteli rendszerbe tartozik. A pótlék mértéke — a Hjt. 111. §-a (2) bekezdésének megfelelõen —
a parancsnokénál (vezetõénél) eggyel alacsonyabb.’’
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leggel elrendelt egyéb készenléti szolgálat ellátására vezényelt hivatásos katona.’’

4. §
A Vhr. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,36. § A kórházban, rehabilitációs intézetben és betegotthonban teljesített orvosi ügyeletért orvosi ügyeleti díj jár.’’

5. §
A Vhr. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,45. § A honvédség katonai szervezeteinél repülõhajózó
munkakör-azonosító kóddal ellátott beosztásban, továbbá
hazai és külföldi tanintézetekben szolgálatot teljesítõ repülõhajózó gépszemélyzet tagok, valamint a földi beosztású megfigyelõ és ejtõernyõs hivatásos katonák részére a
46. § szerinti osztályos fokozatnak megfelelõ osztálybasorolási pótlékot kell folyósítani.’’

6. §
A Vhr. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdés szerinti osztálybasorolási pótlékon
felül, az aranykoszorús elsõ osztályú fokozat, illetõleg a
mesterfokozat követelményeinek megfelelt tisztek és tiszthelyettesek részére aranykoszorús, illetve mester kiegészítõ pótlék jár, melynek mértékét a 7. számú melléklet tartalmazza.’’

7. §
2. §
A Vhr. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) A tartalék-készenléti és kizárólag a lakáson eltöltött készenléti szolgálatért az (1) bekezdés szerinti készenléti pótlék 75%-a jár.
(3) A készenléti pótlékban részesülõ a készenléti szolgálat alatti feladat ellátásáért más díjazásra nem jogosult.’’

3. §
A Vhr. 27. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Készenléti díjra jogosult:)
,,e) a honvédelmi miniszter, a HVKF, illetõleg a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói által állandó jel-

(1) A Vhr. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(1) Különleges igénybevételi pótlékra jogosult az, aki
külföldön mûveleti területen [Hjt. 2. § (33) bek.], illetõleg
aki belföldön terrorelhárítóknál teljesít szolgálatot.’’
(2) A Vhr. 51. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) A különleges igénybevételi pótlék havi mértéke:
a) az ENSZ , az EBESZ és a NATO által szervezett és
vezetett béketeremtõ és békefenntartó magyar kontingensekben, valamint belföldön terrorelhárítóknál szolgálatot
teljesítõk esetében, illetõleg azon nemzetközi szervezetekhez vezényelteknél, akiknek a külföldi ellátását a nemzetközi szerv biztosítja, az illetményalap 100%-a;
b) az a) pont szerinti béketeremtõ és békefenntartó
kontingensek fõparancsnokságain, magasabb törzseiben
szolgálatot teljesítõk esetében az illetményalap 50%-a.’’
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8. §

A Vhr. 60. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) A szabadság egy napjára jutó távolléti díjat úgy kell
meghatározni, hogy a szolgálati viszony megszûnésének
teljes hónapjára számított távolléti díjat osztani kell
21 munkanappal.’’

9. §
A Vhr. 62. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:
,,A pótlékkülönbözet összegének megállapításánál a különleges igénybevételi pótlékot figyelmen kívül kell hagyni.’’
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távolléti díj összegét osztani kell 174-gyel, és az így megkapott egy órai távolléti díjat meg kell szorozni a teljesített
túlórák számával. A heti pihenõnapon vagy munkaszüneti
napon teljesített túlszolgálat esetében a díjazást kétszeres
összegben kell folyósítani.’’

12. §
A Vhr. 74. §-ának f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) besorolási jogköre a következõ:]
,,f) A Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e) és f) pontjai alá
tartozók illetménybesorolása a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót illeti meg, a c), g) és h) pontjaiban szereplõ
hivatásos katonák esetében pedig a HM HVK személyügyi
csoportfõnök az illetménybesorolásra jogosult elöljáró.’’

10. §
(1) A Vhr. 63. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,Azok megbízási díját, akiket a saját beosztásuk ellátása
mellett bíznak meg az (1) bekezdés szerinti feladat végzésével, a szervezetszerû — nem függetlenített — helyetteseket is ideértve, a Hjt. 53. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott összeghatárok között a megbízással járó többletfeladatok figyelembevételével az állományilletékes parancsnok állapítja meg.’’
(2) A Vhr. 63. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
,,A helyettesített beosztáshoz tartozó feladatok megbízással történõ ellátása esetén megbízási díj csak egy fõ
részére fizethetõ.’’
(3) A Vhr. 63. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(4) A hivatásos katona részére szolgálati beosztásához
nem tartozó feladat ellátásáért megállapítható megbízási
díj összege az illetményalap 25%-ától 40%-áig terjedhet.
Ha egyazon feladat ellátásával egy idõben több személyt
bíznak meg, a részükre kifizetett megbízási díj együttes
összege az illetményalap 100%-áig terjedhet. Egyazon személy több egyidejû megbízása esetén megállapított megbízási díjak együttes összege nem haladhatja meg az illetményalap 100%-át.’’

13. §
A Vhr. 77. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) A rendelkezésre állási díjból csak személyi jövedelemadó-elõleget, tartásdíjat, valamint korábbról fennálló
honvédség iránti tartozást lehet levonni.’’

14. §
A Vhr. 1. számú mellékletének b) pontja a következõ
11. ponttal egészül ki:
(A beosztási illetmény 35%-ának megfelelõ összegû
illetménykiegészítésre jogosult)
,,11. a NATO beosztásban szolgálatot teljesítõk csoportjának’’

15. §
A Vhr. 2. számú melléklete helyébe a rendelet 1. számú
melléklete, a 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet
2. számú melléklete lép.

16. §
11. §
A Vhr. 67. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) A túlszolgálati díj összegének a megállapításánál a
túlszolgálat teljesítésének egész hónapjára számított havi

A képzési támogatás visszatérítésérõl szóló 6/2002.
(I. 25.) HM rendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,b) a beosztásuk ellátása alól mentesítve, nappali képzésben résztvevõk esetében a tanulmányok idejére folyósított illetményeket (alapilletmény, illetménykiegészítés,
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pótlékok és kiegészítõ illetmény) és a külön juttatást (teljesítményelismerést),’’

17. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép
hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. szeptember 1-jétõl
kell alkalmazni.
(2) A Vhr. 52. §-ának (2) bekezdése 2002. szeptember
1-jétõl hatályát veszti.
(3) A Vhr. 43. §-ának a)—c) pontjaiban a ,,tiszthelyettesnek’’ szövegrész helyébe a ,,tiszthelyettesnek és tisztesnek’’ szövegrész, a Vhr. 75. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a ,,61. §’’ szövegrész helyébe a ,,62. §’’ szövegrész lép.
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(4) A Vhr. 113. §-ának h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,h) Azoknak, akik az e rendelet hatálybalépésekor béketeremtõ, illetõleg békefenntartó feladatok végrehajtásával
összefüggõ külföldi szolgálatot teljesítenek — a külön engedéllyel megállapított — kiemelt beosztási illetmény (tisztek
esetében 24 000, tiszthelyettesek esetében 18 000 Ft) helyett
az 51. § (3) bekezdése szerinti különleges igénybevételi
pótlékot kell megállapítani és folyósítani, azzal, hogy ennek összege a megállapított kiemelt beosztási illetménynél, vagyis 24 000, illetõleg 18 000 Ft-nál kevesebb nem
lehet. Az e rendelet hatálybalépését követõen az általános
szabályok szerint lehet a különleges igénybevételi pótlékot
megállapítani, illetõleg folyósítani.’’
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelethez
[2. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez]
Kimutatás
a vezetõi illetménypótlékra jogosító beosztásokról
A) HM, HM SZERVEZETEK

Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

SZERVEZETEK

HM

HM szervezetek

35

miniszteri katonai szakreferens,
H VK törzsigazgató
KPSZH, VH, KMEH, GTH, BBBH fõigazgató

30

fõigazgató,
fõosztályvezetõ,
csoportfõnök,
miniszteri titkár (titkárságvezetõ),
KÁT titkárságvezetõ,
VTKI irodavezetõ

20

fõosztályvezetõ-helyettes,
csoportfõnök-helyettes,
PÁT titkárságvezetõ,
osztályvezetõ,
KÁT titkárságvezetõ-helyettes,
KÁT tanácsadó,
parlamenti titkár,
központi lakásbizottság titkár,
VK irodavezetõ,
VTKI irodavezetõ helyettes,
KÖCS csoportvezetõ
szakreferens

KPSZH, VH, KMEH, GTH, BBBH
fõigazgató-helyettesei,
HM szervezetek nem tábornoki besorolású vezetõi,
PSZSZ, KMEH, VH, GTH, BBBH igazgatói,
EBESZ képviseletvezetõ,
NATO Képviselet (VPR) igazgató (képv. vez. h.)
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Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)
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SZERVEZETEK

HM

HM szervezetek

osztályvezetõ-helyettes,
parlamenti titkárhelyettes,
KÖCS csoportvezetõ-helyettes,
VK irodavezetõ-helyettes

HM szervezetek nem tábornoki besorolású vezetõinek
helyettesei,
GTH, TPSZI-k igazgatóhelyettesei,
TPSZI-k költségvetési és területi igazgatóhelyettesei,
PSZNYI igazgatóhelyettes,
PSZNYI gazdasági és informatikai igazgatóhelyettes,
BBBH beszerzési és marketing, biztonsági beruházási
igazgatóhelyettesek,
KPSZH, KMEH beosztottal rendelkezõ kiemelt
osztályvezetõ (ig.h.),
HIM igazgató,
programirodák vezetõi,
Hadisírgondozó irodavezetõ,
TH irodavezetõk,
osztályvezetõ,
EBESZ képviseletvezetõ-helyettes,
Regionális képviseletvezetõ;
programiroda igazgató;
támogató csoportparancsnok,
IKH területi kirendeltségvezetõk

ügyviteli irodavezetõ,
ügyviteli alosztályvezetõ,
központi nyilvántartó részlegvezetõ

KPSZH, KMEH kiemelt osztályvezetõ-helyettese,
HIM igazgatóhelyettesek,
programirodák vezetõhelyettesei,
TH irodavezetõk helyettesei,
osztályvezetõ-helyettes,
TPSZI, PSZNYI osztályvezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
BBBH, IKH csoportvezetõk

16

14

12

alosztályvezetõ-helyettes,
részlegvezetõ

—

B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI
1. Vezérkari fõnök közvetlen alárendeltje,, helyõrség támogatók
Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

Hdt. szintû
szervezetek

35

parancsnok,
nemzeti katonai képviselõ
(Brüsszel)

30

parancsnok elsõ helyettes,
parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
nemzeti katonai képviselõ
helyettes (Brüsszel),
nemzeti katonai képviselõ
(Mons), hadtest szintû
NATO parancsnokhelyettes, csoportfõnök,
törzsfõnökhelyettes

VKF közvetlen alárendeltségében lévõ dd. szintû szervezetek

VKF közvetlen alárendeltségében lévõ e. szintû szervezetek

Helyõrség támogatók

—

—

—

—

—

parancsnok
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Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

Hdt. szintû
szervezetek
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VKF közvetlen alárendeltségében lévõ dd. szintû szervezetek

VKF közvetlen alárendeltségében lévõ e. szintû szervezetek

parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
osztályvezetõ,
Összhaderõnemi
Hadmûveleti Központ
(ÖHK) fõreferens

parancsnok

20

törzsfõnökhelyettes, fõnök,
szolgálatfõnök,
osztályvezetõ,
irodavezetõ,
Légierõ Parancsnokság
(LEP) Hadmûveleti
Központ parancsnok;
NATO beosztást betöltõ
fõnök, osztályvezetõ
(a NATO Magas Készenlétû
Erõk Parancsnokság,
Isztambul kivételével)

osztályvezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
Hadkiegészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság (HKP)
toborzó iroda vezetõ,
MH központi ügyelet
váltásparancsnok

parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
szolgálatfõnök,
osztályvezetõ

16

fõnökhelyettes,
szolgálatfõnök-helyettes,
osztályvezetõ-helyettes,
irodavezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
LEP H admûveleti Központ
parancsnokhelyettes,
kiemelt váltásparancsnok;
NATO beosztást betöltõ
igazgatóhelyettes,
alosztályvezetõ,
részlegvezetõ (a SHAPE
Kommendáns
Parancsnokság kivételével),
NATO Magas Készenlétû
Erõk Parancsnokság
(Isztambul) osztályvezetõ

14

alosztályvezetõ-helyettes,
váltásparancsnok;
SHAPE Kommendáns
Parancsnokság
alosztályvezetõ

részlegvezetõ,
alosztályvezetõ-helyettes,
HKP hadmûveleti ügyelet
váltásparancsnok,
HKP ügyviteli irodavezetõ

Helyõrség támogatók

—

—

osztályvezetõ-helyettes,
szolgálatfõnök-helyettes,
VIK váltásparancsnok

parancsnok,
helyõrségkomendáns

12

—

—

—

parancsnokhelyettes,
alosztályvezetõ,
századparancsnok

10

—

—

—

századparancsnok-helyettes,
alosztályvezetõ-helyettes

5

—

—

—

szakaszparancsnok,
kiképzési bázis parancsnok

2. Fegyvernemek, szolgálati ágak I.

Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

FEGYVERNEM — SZOLGÁLATI ÁG
gépesített lövész,
harckocsi

tüzér

mûszaki

30

dandárparancsnok

dandárparancsnok

dandárparancsnok

dandárparancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.)

dandárparancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.)

20

dandárparancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
Központi Gyakorló
és Lõtérparancsnokság
(KGYLP) parancsnok,
ezredparancsnok

felderítõ,
elektronikai harc

vegyivédelmi

—

—

—

—

7466
Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

16

14

12
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FEGYVERNEM — SZOLGÁLATI ÁG
gépesített lövész,
harckocsi

tüzér

mûszaki

felderítõ,
elektronikai harc

vegyivédelmi

dandár vezetõ szervek fõnökei,
alosztályvezetõ,
önálló állománytáblával
rendelkezõ zászlóalj (ÖÁZ)
és kötelékben lévõ zászlóalj
parancsnok,
KGYLP parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
KGYLP szimulációs központ
parancsnok,
Béketámogató Kiképzõ
Központ (BTKK) parancsnok;
ezredparancsnok-helyettes,
és törzsfõnök (pk.h.)

dandár vezetõ
szervek fõnökei,
osztályparancsnok

dandár vezetõ
szervek fõnökei,
zászlóaljparancsno

ÖÁZ parancsnok

ÖÁZ parancsnok

dandár vezetõ szervek
fõnökhelyettesek
és részlegvezetõk,
ezred vezetõ szervek fõnökei,
ÖÁZ és kötelékben lévõ
zászlóaljparancsnok-helyettes
és zászlóalj törzsfõnök (pk.h.),
KGYLP fõnökök,
szimulációs központ
alosztályvezetõ,
Kiképzési Bázis parancsnok,
BTKK hadmûveleti tervezõ
részlegvezetõ (pk.h.)
dandár részlegvezetõhelyettesek,
ezred vezetõ szervek
fõnökhelyettesei,
ÖÁZ részlegvezetõ,
BTKK részlegvezetõ,
századparancsnok,
KGYLP fõnökök helyettesei,
részlegvezetõ-helyettes,
Kiképzési Bázis
parancsnokhelyettes

dandár vezetõ
szervek
fõnökhelyettesek,
és részlegvezetõk;
osztályparancsnokhelyettes,
osztály törzsfõnök
(pk.h.)

dandár vezetõ
szervek
fõnökhelyettesek,
részlegvezetõk;
zászlóaljparancsnokhelyettes,
zászlóaljtörzsfõnök (pk.h.)

ÖÁZ parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
önálló
állománytáblával
rendelkezõ század
(ÖÁSZD)
parancsnok

ÖÁZ parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.)

dandár
részlegvezetõhelyettes,
ütegparancsnok,
dandár, zászlóalj
tûztámogató
(tûzmegfigyelõ)
részlegparancsnok

dandár
részlegvezetõhelyettes,
századparancsnok

önálló
állománytáblával
rendelkezõ század
(ÖÁSZD)
parancsnokhelyettes
és részlegvezetõ,
századparancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ

ÖÁZ
részlegvezetõ,
századparancsnok

ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes,
századparancsnok-helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos
rendeltetésû szakasz
1. szakaszparancsnok

ütegparancsnokhelyettes,
1. szakaszparancsnok

századparancsnokhelyettes,
3 vagy több
feltöltött azonos
rendeltetésû
szakasz 1. szakaszparancsnok,
gépesített lövész,
harckocsi zászlóalj
mûszaki
szakaszparancsnok

ÖÁZ
részlegvezetõhelyettes;
századparancsnokhelyettes,
3 vagy több
feltöltött azonos
rendeltetésû
szakasz 1. szakaszparancsnok,
gépesített lövész,
harckocsi zászlóalj
felderítõ
szakaszparancsnok

ÖÁZ
részlegvezetõhelyettes,
századparancsnokhelyettes,
laborvezetõ

szakaszparancsnok

szakaszparancsnok,
század
tûzmegfigyelõ
csoportparancsnok

szakaszparancsnok

szakaszparancsnok

szakaszparancsnok,
laborvezetõhelyettes

10
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3. Fegyvernemek, szolgálati ágak II.

Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

FEGYVERNEM — SZOLGÁLATI ÁG

repülõ,
helikopter

légvédelmi
rakéta

légi vezetési
radar

mérnök-mûszaki,
repülõ, helikopter
üzembentartó

meteorológiai,
térképész

—

—

—

30

repülõbázis
parancsnok

dandárparancsnok

ezredparancsnok,
dandárparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.)

ezredparancsnok

20

ezredparancsnok,
repülõbázis
parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.)

dandár vezetõ
szervek fõnökei,
ezredparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
zászlóaljparancsnok,
hadmûveleti központ
parancsnok

parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
zászlóaljparancsnok,
légi irányító központ,
légtérkoordinációs
központ (LÉKK) és
Légtérfelügyeleti
Központ (LÉFK)
parancsnok

zászlóaljparancsnok

szolgálatfõnökhelyettes,
osztályvezetõ

16

ezredparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
önálló
állománytáblával
rendelkezõ
bázisrepülõtér
(ÖÁR) parancsnok,
repülõbázis-fõnökök,
repülõszázadparancsnok,
zászlóaljparancsnok,
repülõtérparancsnok,
repülõ hadmûveleti
központ parancsnok

dandár vezetõ
szervek fõnök
helyettesei,
részlegvezetõk,
ezred vezetõ szervek
fõnökei,
zászlóaljparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
hadmûveleti központ
parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.)

ezred vezetõ szervek
fõnökei,
zászlóaljparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
légi irányító központ,
LÉKK, LÉFK
váltásparancsnok,
kihelyezett
radarszázadparancsnok

zászlóalparancsnokhelyettes,
vezetõ mérnökök,
szolgálatvezetõ
mérnökök

osztályvezetõhelyettes

14

ÖÁR
parancsnokhelyettes,
repülõbázis
fõnökhelyettesek
és részlegvezetõk,
ezredfõnökök,
ÖÁR fõnökök,
repülõ hadmûveleti
központ
parancsnokhelyettes,
váltásparancsnok,
repülõszázad
hadmûveleti központ
parancsnok
(szdpk.h.),
Légi Forgalmi
Irányító (LEFI)
Központ parancsnok,
repülõrajparancsnok,
zászlóaljparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
helikopterszázad-para
ncsnok,
repülõtér
parancsnokhelyettes

szolgálatfõnök
—
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Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)
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repülõ,
helikopter

légvédelmi
rakéta

mérnök-mûszaki,
repülõ, helikopter
üzembentartó

légi vezetési
radar

ÖÁR részlegvezetõk,
repülõbázis
részlegvezetõhelyettes,
ezred vezetõ szervek
fõnökhelyettesei,
részlegvezetõk,
LÉFI
váltásparancsnok,
repülõ
gyakorlóközpont
parancsnok

dandár vezetõ
szervek
részlegvezetõhelyettes;
ezred vezetõ szervek
fõnökhelyettesei,
század-(üteg-)
parancsnok

ezred vezetõ szervek
fõnökhelyettesei,
századparancsnok,
légi irányító központ
csoportparancsnok,
kihelyezett
radarszázad
parancsnokhelyettes,
híradó zászlóalj
váltásparancsnok

századparancsnok,
mûszaki ellenõrzõ
részlegparancsnok,
készültségi mûveleti
váltásparancsnok,
repülõ
gyakorlóközpont
parancsnok,
egyesített mûszaki
állomásparancsnok

ÖÁR részlegvezetõk
helyettesei

század-(üteg-)
parancsnokhelyettes,
3 vagy több feltöltött
azonos rendeltetésû
szakaszból álló
század
1. szakaszparancsnok

századparancsnokhelyettes,
3 vagy több feltöltött
azonos rendeltetésû
szakaszból álló
század
1. szakaszparancsnok,
tiszti beosztottal
rendelkezõ
szakaszparancsnok,
SEL üzemeltetõ
század
váltásparancsnok

századparancsnokhelyettes,
mûhelyparancsnok;
beosztott tiszttel
rendelkezõ
csoportparancsnok

szakaszparancsnok
(irányító csoport
váltásparancsnok)

szakaszparancsnok

szakaszparancsnok
és csoportparancsnok,
mûhelyparancsnokhelyettes

10

5
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—

meteorológiai,
térképész

meteorológiai
csoportparancsnok

—

—

4. Logisztika és egészségügy
Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

LOGISZTIKA — EGÉSZSÉGÜGY
egészségügyi
intézetek

30

Központi
Honvédkórház
(KHK)
parancsnok

20

KHK
parancsnokhelyettes,
kórház,
Egészségvédelmi
Intézet (EVI)
és rehabilitációs
intézet
fõigazgató,
egészségügyi
kiképzõ központ
parancsnok;
MH
fõszakorvosok,
MH
fõgyógyszerész

csapategészségügy

logisztikai
szakalárendeltek

egyéb logisztikai
alárendeltek

ellátóközpontok

csapatlogisztika

—

—

—

—

—

ezredparancsnok,
Katonai
Közlekedési
Központ (KKK)
parancsnok,
Légijármû
Javítóüzem
(LJÜ)
parancsnok

ezredparancsnok,
Központi
Anyagraktár
és Javítóüzem
(KAJÜ)
parancsnok,
Szabályzatkiadó
Intézet
és Központi
Nyomda
(SZKIKNY)
parancsnok

—

ellátóközpont
parancsnok

ezredparancsnok
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pótlék
mértéke
(%)
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LOGISZTIKA — EGÉSZSÉGÜGY
egészségügyi
intézetek

csapategészségügy

logisztikai
szakalárendeltek

egyéb logisztikai
alárendeltek

ellátóközpontok

csapatlogisztika

kórház,
rehabilitációs
intézet, EVI
fõigazgatóhelyettes,
egészségügyi
kiképzõ központ
parancsnokhelyettes,
törzsfõnök
(pk.h.),
EVI Igazságügyi
Orvosszakértõi
Osztály
osztályvezetõ
fõorvos

dandár, ezred
egészségügyi
központ
parancsnok,
vezetõ orvos,
objektum
rendelõvezetõ
fõorvos

ezredparancsnokhelyettes
és törzsfõnök
(pk.h.),
LJÜ parancsnokhelyettes
és törzsfõnök
(pk.h.);
objektum
üzemeltetõ
osztályvezetõ,
Központi
Sportbázis
(KSB) igazgató,
KKK beosztott
központ
parancsnok,
területi
közlekedési
központ
parancsnok

KAJÜ
parancsnokhelyettes,
szolgálatfõnök,
ezredparancsnokhelyettes
és törzsfõnök
(pk.h.),
vezetésbiztosító
ezred
üzemeltetõ
osztályvezetõ,
Központi
Nyomda (KNY)
parancsnok,
SZKIKNY
osztályvezetõ

ellátóközpont
parancsnokhelyettes,
területi raktárparancsnok,
mérésügyi bázisparancsnok

ezredparancsnokhelyettes,
ezred törzsfõnök,
dandár
logisztikai fõnök,
zászlóaljparancsnok,
középszintû
parancsnokság
(SZFP, LEP)
szakági fõnökök

egészségügyi
kiképzõközpont
fõnökök,
laborvezetõ

dandár, ezred
egészségügyi
központ
parancsnokhelyettes,
ÖÁZ
egészségügyi
központ
parancsnok,
vezetõ orvos,
ellátóközpont
vezetõ orvos

KKK, ezred
fõnökök,
KKK beosztott
központ
parancsnokhelyettes,
területi
közlekedési
központ
parancsnokhelyettes,
zászlóaljparancsnokhelyettes,
zászlóalj
törzsfõnök
(pk.h.),
LJÜ
alosztályvezetõ,
KSB
igazgatóhelyettes

ezred, KAJÜ
fõnökök,
alosztályvezetõ;
KAJÜ
szolgálatfõnökhelyettes;
KNY
parancsnokhelyettes,
SZKIKNY
osztályvezetõhelyettes,
alosztályvezetõ,
vezetésbiztosító
ezred
üzemeltetõ
osztályvezetõhelyettes

ellátóközpont
fõnökök,
részlegvezetõ;
területi raktár
parancsnokhelyettes,
mérésügyi
bázisparancsnokhelyettes,
Inkurrencia
Tároló Raktár
(ITR)
parancsnok

ezred logisztikai
fõnök,
zászlóaljparancsnokhelyettes
és törzsfõnök
(pk.h.),
dandár
logisztikai fõnök
helyettes,
logisztikai
zászlóaljba
szervezett
mûveleti
központ
parancsnok

egészségügyi
kiképzõközpont
fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõ

egészségügyi
központ
részlegvezetõ

KKK, ezred
fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõ,
századparancsnok,
LJÜ
alosztályvezetõhelyettes,
részlegvezetõ

ezred, KAJÜ
fõnökhelyettes,
KAJÜ,
SZKIKNY
alosztályvezetõhelyettes,
részlegvezetõ,
vezetésbiztosító
ezred
üzemeltetési
osztály
részlegvezetõ,
hadihajós (hhj.)
alosztályparancsnok,
KAJÜ
váltásparancsnok

ellátóközpont
fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõhelyettes;
területi raktár
részlegvezetõ,
raktárcsoport-,
csoportparancsnok;
részlegparancsnok;
mérésügyi bázis
részlegvezetõ,
ITR parancsnokhelyettes

századparancsnok,
ezred logisztikai
fõnök helyettes;
logisztikai
zászlóaljba
szervezett
mûveleti
központ
részlegvezetõ,
zászlóalj
részlegvezetõ;
logisztikai
zászlóaljjal nem
rendelkezõ ezred
és ÖÁZ
logisztikai
mûveleti
központ
parancsnok

14
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Vezetõi
pótlék
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(%)
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LOGISZTIKA — EGÉSZSÉGÜGY
egészségügyi
intézetek

csapategészségügy

logisztikai
szakalárendeltek

vezetésbiztosító
ezred
üzemeltetõ
osztály
csoportvezetõ
(rlg.vez.h.);
hadihajós
alosztály
parancsnokhelyettes

laborvezetõ,
mérésügyi bázis
részlegvezetõhelyettes

—

KKK
részlegvezetõhelyettes,
századparancsnokhelyettes,
3 vagy több
feltöltött azonos
rendeltetésû
szakaszból álló
század 1. szakaszparancsnok (kiv.
tûzszerész
szakasz),
részlegvezetõ

századparancsnokhelyettes,
1. szakaszparancsnok,
tiszti beosztottal
rendelkezõ
szakaszparancsnok

szakaszparancsnok

vezetésbiztosító
ezred
üzemeltetõ
alosztály
csoportvezetõ

szakaszparancsnok

szakaszparancsnok

részlegvezetõhelyettes

10

5
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—

—

egyéb logisztikai
alárendeltek

ellátóközpontok

csapatlogisztika

5. Híradó — informatika — elektronika — távközlés
Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

Híradó

Fõhírközpont

Informatika

Elektronika

Távközlési központ

30

Híradó Parancsnokság
(HIP) parancsnok

—

—

—

—

20

HIP parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.)

—

—

—

parancsnok

parancsnokhelyettes,
osztályvezetõ,
informatikai
központ parancsnok
(SZFP, LEP)

ellenõrzõ (ellõ.)
központ parancsnok

parancsnok

16

ÖÁZ parancsnok,
vezetõ szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok,
HIP zászlóalj szintû
hírközpont parancsnok
HIP vezetõ szervek
fõnökhelyettesei,
részlegvezetõk,
ÖÁZ és kötelék
zászlóalj
parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.)
HIP vezetõ szerv
részlegvezetõ-helyettes,
ÖÁZ részlegvezetõ,
Regionális
Hálózatfelügyeleti
Központ (RHFK)
parancsnok,
századparancsnok,
területi hírközpont
(HK) parancsnok,
híradó zászlóalj
információvédelmi
központ parancsnok és
távközlési részlegvezetõ

parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
HM objektumok
hírközpont parancsnokai,
Országos Hálózat
Felügyeleti Központ
(OHK) parancsnok
információvédelmi
központ parancsnok,
HM objektumok
hírközpont parancsnokhelyettesei,
futár és posta központ
parancsnok,
alosztályvezetõ

osztályvezetõhelyettes,
informatikai
központ
részlegvezetõ
(SZFP, LEP)

ellõ. központ
parancsnokhelyettes
alosztályvezetõ;
elektronikai-harc
(ehc.)
századparancsnok

parancsnokhelyettes
alosztályvezetõ

alosztályvezetõhelyettes,
ehc. század törzs
részlegvezetõ

alosztályvezetõhelyettes

14

12

parancsnok (HIP
pk.h.)

—
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Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

Híradó

Fõhírközpont

beosztott tiszttel
rendelkezõ
központparancsnok,
futár- és postaközpont,
valamint info.védelmi
központ
parancsnokhelyettes

10

ÖÁZ
részlegvezetõ-helyettes,
RHFK
parancsnokhelyettes,
váltásparancsnok,
területi HK
parancsnokhelyettes,
századparancsnokhelyettes,
3 vagy több feltöltött
azonos rendeltetésû
szakaszból álló század
1. szakaszparancsnok,
híradó zászlóalj
info.védelmi központ
parancsnokhelyettes
és rejtjelzõ (rjt.)
részlegvezetõ;
beosztott tiszttel
rendelkezõ
központparancsnok
szakaszparancsnok,
központparancsnok

szakaszparancsnok,
központparancsnok,
központ részlegvezetõ

5

Informatika

7471

Elektronika

Távközlési központ

beosztott tiszttel
rendelkezõ
részlegparancsnok,
ehc. század törzs
részlegvezetõhelyettes

—

—

részlegparancsnok
—

—

6. Hadkiegészítõ és kiképzõ parancsnokság, budapesti helyõrség-parancsnokság és alárendeltjei, zenészek
Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

Zenész

Õrezred,
fogház

Kiképzõközpontok

Központi Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola,
Középiskola és Kollégium

fõkarmester

ezredparancsnok

parancsnok, KIAK
parancsnok

parancsnok

Központi
Tiszthelyettes
és Szakképzõ Iskola
(KTSZI) parancsnok

Központi Zenekar
karmester

ezredparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
zászlóaljparancsnok,
Katonai Fogház
(KF) parancsnok

osztályvezetõ, KIAK
osztályvezetõ

parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.);
zászlóaljparancsnok

KTSZI
parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
szakképzõ
csoportvezetõ,
Középiskola és
Kollégium (KK)
igazgató

Központi Zenekar
karmesterhelyettes

zászlóaljparancsnokhelyettes és zászlóalj
törzsfõnök (pk.h.),
ezred vezetõ szervek
fõnökei,
részlegvezetõk,
KF
parancsnokhelyettes,
helyõrség ügyeleti
szolgálat (ügyszolg.)
vezetõ
váltásparancsnok

osztályvezetõhelyettes,
Toborzó Iroda
vezetõ, KIAK
részlegvezetõ

zászlóaljparancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
központ vezetõ
szervek fõnökei
és részlegvezetõi

KTSZI vezetõ
szervek:
fõnökök
és részlegvezetõk;
szakképzõ
csoportvezetõhelyettes,
KK kollégiumvezetõ

20

16

14

Hadkiegészítõ
parancsnokságok
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Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)
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Õrezred,
fogház

Zenész

Központi Zenekar
zenekarvezetõ,
karmester

12

Hadkiegészítõ
parancsnokságok

ezred vezetõ szervek
fõnökök helyettesei,
KF részlegvezetõ,
századparancsnok,
helyõrség ügyeleti
szolgálat
váltásparancsnok

10

—

századparancsnokhelyettes,
KF részlegvezetõhelyettes,
1. szakaszparancsnok

5

—

szakaszparancsnok
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Kiképzõközpontok

vezetõ szervek
fõnökök helyettesei
és részlegvezetõhelyettes,
századparancsnok

KTSZI vezetõ
szervek
fõnökök helyettesei,
részlegvezetõhelyettes,
századparancsnok,
oktatás-technikai
központ parancsnok,
kiképzõbázis
parancsnok,
KK gazdasági
részlegvezetõ
századparancsnokhelyettes,
1. szakaszparancsnok

szakaszparancsnok

—

—

századparancsnokhelyettes,
1. szakaszparancsnok

—

szakaszparancsnok

C) ZMNE, KFGH

Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

Központi Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola,
Középiskola és Kollégium

SZERVEZETEK

ZMNE

KFGH

30

a rektori megbízatással rendelkezõ hivatásos katona

—
NARFA vezetõhelyettes

20

fõtitkár,
gazdasági fõigazgató,
intézményfejlesztési programvezetõ,
oktatási rendszerfelügyelõ (tan.hiv.vez.)
személyügyi, informatikai, Katonai Alapozó
és Továbbképzõ Intézet és a FOTAG igazgató,
a rektorhelyettesi, dékáni, kari fõigazgatói, fõigazgatói
megbízatással rendelkezõ hivatásos katona

osztályvezetõ,
informatikai irodavezetõ,
titkárságvezetõ

16

hivatalvezetõ,
nem ezredesi besorolású igazgatók,
igazgatóhelyettes,
osztályvezetõ
kredit irodavezetõ,
a dékánhelyettesi, kari fõigazgató-helyettesi,
fõigazgató-helyettesi,
tanszékvezetõi megbízatással rendelkezõ hivatásos katona

14

osztályvezetõ-helyettes,
a tanszékvezetõ-helyettesi megbízatással rendelkezõ
hivatásos katona,
alosztályvezetõ

osztályvezetõ-helyettes,
mérõcsoport-vezetõ,
informatikai irodavezetõ-helyettes

12

alosztályvezetõ-helyettes,
csoportvezetõ

—
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D) Speciális elõmeneteli rend alá tartozó munkakörök, beosztások
Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

BEOSZTÁS
HM, HM szervezetek, KFGH

ZMNE

Katonai szervezetek

16

—

—

—

14

—

—

—

ügyviteli irodavezetõ-helyettes
(IDVF)
12

10

—

—

gl., hk. z. egészségügyi központ
parancsnok, önálló állománytáblával
rendelkezõ század vezetõ orvos,
Egészségügyi Kiképzõ Központ
segélyhelyparancsnok, csapat
informatikai központ parancsnok

—

karmesterhelyettes

E) MK KBH, MK KFH
Vezetõi
pótlék
mértéke
(%)

30

20

16

BEOSZTÁS
MK Katonai Biztonsági Hivatal

MK Katonai Felderítõ Hivatal

igazgató,
fõosztályvezetõ

igazgató,
fõosztályvezetõ,
irodavezetõ (fõov.)

igazgatóhelyettes,
fõosztályvezetõ-helyettes,
osztályvezetõ

igazgatóhelyettes,
fõosztályvezetõ-helyettes,
osztályvezetõ,
véderõ attasé,
központ parancsnok,
szakiskola parancsnok

osztályvezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
részlegvezetõ

osztályvezetõ-helyettes,
központ parancsnokhelyettes,
szakiskola parancsnokhelyettes,
véderõ attasé helyettes,
alosztályvezetõ,
alközpont parancsnok
alközpont parancsnokhelyettes

14

—

Rövidítések jegyzéke:
HM
KÁT
HVK
KBH
KFH
VTKI
VK
KÖCS
ZMNE
KFGH
KPSZH
VH
KMEH
PSZSZ
KLH
SVKH
BBBH
TH
GTH

Honvédelmi Minisztérium
Közigazgatási államtitkár
Honvéd Vezérkar
Katonai Biztonsági Hivatal
Katonai Felderítõ Hivatal
Védelmi Tervezési Koordinációs Iroda
Vezérkar
Katonai Összekötõ Csoport
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal
Védelmi Hivatal
Költségvetési és Munkabiztonsági Ellenõrzési Hivatal
Pénzügyi és Számviteli Szolgálat
Katonai Légügyi Hivatal
Stratégiai Védelmi Kutató Hivatal
Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal
Technológiai Hivatal
Gazdasági Tervezõ Hivatal

IKH
FEH
PNRI
HIM
NARFA
PSZNYI
TPSZI
EBESZ
pk.h.
szdpk.h.
vez.o.
tts.
hdt.
dd.
e.
z.

Ingatlankezelési Hivatal
Fegyverzet Ellenõrzési Hivatal
Protokoll és Nemzetközi Rendezvényszervezõ
Igazgatóság
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
National Radio Frequncy Agency
(Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal)
Pénzügy Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság
Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság
Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
parancsnokhelyettes
századparancsnok-helyettes
vezetõ orvos
tiszthelyettes
hadtest
dandár
ezred
zászlóalj
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2. §

2. számú melléklet
a 47/2002. (XI. 9.) HM rendelethez
[7. számú melléklet
a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez]
Az aranykoszorús és mester kiegészítõ pótlék
az illetményalap százalékában

Fsz.

Kitüntetõ cím

A pótlék
mértéke
(havi %)

1.

Aranykoszorús I. o. repülõgép-parancsnok

16,5

2.

Aranykoszorús
Aranykoszorús
Aranykoszorús
Aranykoszorús

13,8

3.

Aranykoszorús I. o. fedélzeti technikus
(mechanikus)
Aranykoszorús I. o. fedélzeti rádiós
Aranykoszorús I. o. ejtõernyõs
tiszthelyettes

4.

Repülõmûszaki mester tiszt

12

5.

Repülõmûszaki mester tiszthelyettes

10

I. o. 2. repülõgép-vezetõ
I. o. 2. helikoptervezetõ
I. o. fedélzeti megfigyelõ
I. o. ejtõernyõs tiszt

11,3

A pénzügyminiszter
32/2002. (XI. 9.) PM
rendelete
a pénzügyminiszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgáztatási
követelményeirõl szóló
2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai követelményeirõl szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendeletet (a továbbiakban: R .) a következõk szerint módosítom:
1. §
Az R . 1. számú melléklete IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei címû rész 1. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az a) pontja b) pontra
módosul:
,,a) érettségi vizsgával rendelkezik,’’

(1) Az R . 4. számú melléklete III. A szakképesítés szakmai követelményei címû rész 7. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(7. Gazdasági ismeretek)
,,A vámügyintézõ rendelkezzen a szakmához kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és vállalkozási ismeretekkel.
Ezen belül ismerje és tudja alkalmazni:
a) a külkereskedelmi tevékenység alapvetõ szabályait,
a külkereskedelmi szerzõdés tartalmát, az INCOTERMSparitásokat, a külkereskedelmi ügyleteket és azok lebonyolításával kapcsolatos jogszabályi elõírásokat,
b) az ügyletekhez kapcsolódó fizetési módokat, fizetõeszközöket,
c) a gazdálkodó szervezetek mûködésének általános
feltételeit.’’
(2) Az R . 4. számú melléklete III. A szakképesítés szakmai követelményei címû rész 8. pontjának 2. mondata a
következõk szerint módosul:
,,Ehhez megfelelõ szókinccsel rendelkezzen, a nyelvtani
szabályokat helyesen alkalmazza, ismerje a speciális szakmai kifejezéseket vagy angol, vagy német, vagy francia, vagy
orosz, vagy olasz, vagy spanyol nyelven.’’
(3) Az R . 4. számú melléklete IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei címû rész 2. pontjának Gyakorlati-írásbeli vizsga tantárgyai és idõtartama elõírásai 3. pontja a következõk szerint módosul:
,,3. idegen nyelv (vám-szakmai nyelv)
120 perc.’’
(4) Az R . 4. számú melléklete IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei címû rész 2. pontjának szóbeli
vizsga tantárgyaira vonatkozó elõírás 3. pontja a következõk szerint módosul:
,,3. idegen nyelv (vám-szakmai nyelv)’’
(5) Az R . 4. számú melléklete IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei címû rész A szakmai vizsga egyes
részei alóli felmentés feltételeirõl szóló 4. pontjára vonatkozó szövegrész helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.’’
(6) Az R . 4. számú melléklete V. Egyéb tudnivalók címû
részének 1., 7., 8. tantárgyára vonatkozó elõírásai helyébe
a következõ rendelkezés lép:
Oktatási órák száma
,,A tantárgy
megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Együtt

óra

%

óra

%

óra

%

1. Vámjog és
vámeljárás

105

70

45

30

150

100

7. Gazdasági
ismeretek

40

100

—

—

40

100

40

66

20

34

60

100

355

71

145

29

500 100’’

8. Idegen nyelv
(vám-szakmai nyelv)
Összesen

A tanfolyamon
belüli
köztes
vizsgák

Írás beli
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3. §

Az R . 8. számú mellékletének IV. A szakképesítés vizsgáztatás követelményei címû rész 1. bb) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,bb) szakirányú egyetemi vagy fõiskolai (közgazda,
közgazdász, jogász) alapképzésben szerzett végzettséggel
vagy fõiskolai és/vagy egyetemi szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik.’’

4. §
(1) Az R . 11. számú melléklete IV. A szakképesítés
vizsgáztatási követelményei címû rész 1. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
A) Mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szakon) szakmai
képzésben részt vehet az, aki
a) érettségi vizsgával és pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyintézõi, vagy képesített könyvelõi szakmai képesítéssel, valamint 2 év pénzügyi, számviteli területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlattal,
b) érettségi vizsgával és pénzügyi, számviteli, banki szakügyintézõi szakmai képesítéssel, valamint 1 év pénzügyi,
számviteli területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlattal,
c) egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettséggel és pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyintézõi, vagy képesített könyvelõi szakmai képesítéssel, valamint 1 év pénzügyi, számviteli területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szakon) szakmai
vizsgára bocsátható az a jelölt, aki
a) az ,,V. Egyéb tudnivalók’’ címû részben elõírt szakmai képzésben részt vett, a minimális óraszámot és a képzõ
intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette, vagy
b) szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû tanulmányai során — a számvitel és elemzés tantárgy kivételével —
az R . 11. számú melléklete IV. részének 2. A) pontjában
elõírt vizsgatantárgyak szakmai követelményeibõl sikeresen vizsgázott, és ezt okirattal igazolja, vagy
c) fõiskolai és/vagy egyetemi szakirányú továbbképzésben vett részt, és annak sikeres elvégzését okirattal igazolja.
B) Mérlegképes könyvelõ (államháztartási, pénzügyi vagy
egyéb szervezeti szakon) szakmai képzésben részt vehet az,
aki mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szakon) szakképesítéssel rendelkezik.
Mérlegképes könyvelõ (államháztartási, pénzügyi vagy
egyéb szervezeti szakon) szakmai vizsgára bocsátható az a
jelölt, aki az ,,V. Egyéb tudnivalók’’ címû részben elõírt
további szakmai képzésben részt vett, a minimális óraszámot és a képzõ intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.
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C) Mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szakon) szakma képzésben részt vehet az A) pontban foglaltakon túl az
is, aki
a) mérlegképes könyvelõ [a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint államháztartási, pénzügyi területen, a nyilvántartásba vételnél figyelembe vett] szakképesítéssel rendelkezik, illetve
b) 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között árszakértõi képesítést igazoló oklevelet, bizonyítványt kapott.
Mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szakon) szakmai
vizsgára bocsátható az a jelölt, aki az ,,V. Egyéb tudnivalók’’ címû részben elõírt szakmai képzésben részt vett, a
pénzügyi ismeretek, a számvitel és elemzés tantárgyaknál
a minimális óraszámot és a képzõ intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.
D) Mérlegképes könyvelõ (államháztartási szakon) szakmai képzésben részt vehet a B) pontban foglaltakon túl az
is, aki mérlegképes könyvelõ (Korm. rendelet szerint pénzügyi területen, a nyilvántartásba vételnél figyelembe vett)
szakképesítéssel rendelkezik.
Mérlegképes könyvelõ (államháztartási szakon) szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki az ,,V. Egyéb tudnivalók’’ címû rész 2. pontjában elõírt szakmai képzésben
részt vett, a minimális óraszámot és a képzõ intézmény által
meghatározott követelményeket teljesítette.
E) Mérlegképes könyvelõ (pénzügyi szakon) szakmai
képzésben részt vehet a B) pontban foglaltakon túl az is,
aki mérlegképes könyvelõ (Korm. rendelet szerint államháztartási területen, a nyilvántartásba vételnél figyelembe
vett) szakképesítéssel rendelkezik.
Mérlegképes könyvelõ (pénzügyi szakon) szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki az ,,V. Egyéb tudnivalók’’
címû rész 2. pontjában elõírt szakmai képzésben részt vett,
a minimális óraszámot és a képzõ intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette.
F) Mérlegképes könyvelõ (egyéb szervezeti szakon) szakmai képzésben részt vehet a B) pontban foglaltakon túl az
is, aki
a) mérlegképes könyvelõ (Korm. rendelet szerint vállalkozási területen, a nyilvántartásba vételnél figyelembe
vett) szakképesítéssel rendelkezik, vagy
b) mérlegképes könyvelõ (Korm. rendelet szerint
államháztartási területen, a nyilvántartásba vételnél figyelembe vett) szakképesítéssel rendelkezik, vagy
c) mérlegképes könyvelõ (Korm. rendelet szerint pénzügyi területen, a nyilvántartásba vételnél figyelembe vett)
szakképesítéssel rendelkezik.
Mérlegképes könyvelõ (egyéb szervezeti szakon) szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki az ,,V. Egyéb tudnivalók’’ címû rész 2. pontjában elõírt szakmai képzésben
részt vett, a minimális óraszámot és a képzõ intézmény által
meghatározott követelményeket teljesítette.’’
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(2) Az R . 11. számú melléklete IV. A szakképesítés
vizsgáztatási követelményei címû rész 2. A) pontjának gyakorlati írásbeli vizsga tantárgyai és idõtartamának 4. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,4. Számvitelszervezés
180 perc.’’
(3) Az R . 11. számú melléklete IV. A szakképesítés
vizsgáztatási követelményei címû rész 2. pontja kiegészül a
következõ C), D) ponttal:
(2. A szakmai vizsga részei)
,,C) Mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szakon) az
1. C) pontban elõírt szakmai képzésben való részvétel esetén:
A gyakorlati-írásbeli vizsga tantárgyai és idõtartama:
1. Pénzügyi ismeretek
180 perc,
2. Számvitel és elemzés
300 perc.
A felsorolás egyben a gyakorlati-írásbeli vizsgák
kötelezõ sorrendjét is jelenti.
A szóbeli vizsga tantárgyai:
1. Pénzügyi ismeretek
2. Számvitel és elemzés
A felsorolás egyben a szóbeli vizsgák kötelezõ sorrendjét is jelenti. Szóbeli vizsgára a jelölt csak akkor bocsátható, ha az adott tantárgy gyakorlati-írásbeli követelményeit
legalább 60%-os szinten teljesítette.
D) Mérlegképes könyvelõ (államháztartási, pénzügyi,
egyéb szervezeti szakon) az 1. D), az 1. E) , az 1. F) pontokban
elõírt szakmai képzésben való részvétel esetén:
A gyakorlati-írásbeli vizsga tantárgyai és idõtartama
(a szaknak megfelelõen):
1. Gazdasági és pénzügyi ismeretek
300 perc,
2. Számvitel, elemzés, ellenõrzés
300 perc.
A felsorolás egyben a gyakorlati-írásbeli vizsgák kötelezõ sorrendjét is jelenti. Az elsõ szóbeli vizsgára az a jelölt
bocsátható, aki az 1. Gazdasági és pénzügyi ismeretek gyakorlati-írásbeli tantárgy követelményeit legalább 60%-os
szinten teljesítette.
A szóbeli vizsga tantárgyai:
1. Gazdasági és pénzügyi ismeretek
2. Számvitel, elemzés, ellenõrzés
A felsorolás egyben a szóbeli vizsgák kötelezõ sorrendjét is jelenti. A 2. Számvitel, elemzés, ellenõrzés szóbeli
vizsgára a jelölt csak akkor bocsátható, ha a gyakorlati-írásbeli követelményeit legalább 60%-os szinten teljesítette.’’
(4) Az R . 11. számú melléklete IV. A szakképesítés
vizsgáztatási követelményei címû rész 4. pontjának harmadik bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei)
,,A szakirányú egyetemi vagy fõiskolai (okleveles közgazdász, közgazdász) alapképzésben résztvevõk — a Számvitel és elemzés gyakorlati-írásbeli vizsga kivételével —
mentesülnek az egyes tantárgyak vizsgái alól, ha okirattal
igazolják, hogy a számvitel és elemzés tantárgyon kívül a
többi tantárgy szakmai követelményeibõl sikeresen vizsgáztak. Az igazoló okirat elfogadásának feltételeit, formáját a pénzügyminiszter közleményben határozza meg.’’
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(5) Az R . 11. számú melléklete IV. A szakképesítés
vizsgáztatási követelményei címû rész 5. pontja B) részének címe helyébe a következõ cím lép:
(5. A szakmai vizsga értékelése)
,,B) A többi (államháztartási, pénzügyi, egyéb szervezeti)
szakon, ideértve az 1. pont C)—F) alpontjai szerinti
szakokat is’’
5. §
Az R . 22. számú mellékletének b) pontjában szereplõ
felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 7. §-ának
(7) bekezdésére vonatkozó hivatkozás (9) bekezdésre
módosul.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba
azzal, hogy a 4. § rendelkezéseit a 2002—2003. tanév beiskolázásánál is lehet alkalmazni.
Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter

III. rész

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1194/2002. (XI. 9.) Korm.
határozata
az Európai Unió támogatási programjainak
költségvetési tervezésével összefüggõ feladatokról
A Kormány annak érdekében, hogy az Európai Unió
PHARE és ISPA programjai keretében vállalt társfinanszírozási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez, valamint a strukturális és kohéziós alapok fogadására történõ eredményes felkészüléshez szükséges források a 2003.
évi állami költségvetés keretében biztosításra kerüljenek,
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Európai Unió által Magyarország számára indított elõcsatlakozási és csatlakozás utáni támogatási programjaiban érintett valamennyi fejezet tekintetében a 2003.
évi központi költségvetés összeállítása kapcsán részletes
kimutatást kell készíteni a PHARE és ISPA programok
társfinanszírozásához szükséges összegekrõl, a PHARE és
ISPA program decentralizációjához (EDIS), valamint a
strukturális és kohéziós alapok fogadásához szükséges intézményrendszer felállítását szolgáló források biztosításáról, továbbá a 2004. után a strukturális és kohéziós alapok-
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ból végrehajtandó fejlesztési projektek teljes mûszaki és
pénzügyi elõkészítéséhez szükséges fejezeti célelõirányzatok létrehozásáról.
Felelõs:

az adatok gyûjtéséért és a kimutatás
elkészítéséért:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
az adatszolgáltatásért és az elõirányzatoknak
a fejezeti költségvetésekben történõ megjelenítéséért:
érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
2. A egyes PHAR E és ISPA programok keretében megvalósításra kerülõ projektek társfinanszírozási összegeit az
Európai Unióval aláírt pénzügyi memorandumoknak
megfelelõ ütemezés szerint kell meghatározni oly módon,
hogy 2003. év végére az említett fejlesztések az eredetileg
kitûzött ütemtervhez képesti lemaradásaikat behozzák.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
3. A PHAR E és ISPA projektek felgyorsítása érdekében az azokat irányító szervezeti egységek számára forrást
kell biztosítani külsõ tervezõ és közbeszerzési szakértõk
foglalkoztatásához minden olyan esetben, ahol a projekt
közbeszerzési dokumentációját az Európai Unió még nem
fogadta el.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
4. A PHAR E és ISPA programok teljes decentralizációjának (EDIS) végrehajtása érdekében az érintett szervezeti egységek felkészítésére — a szükséges mûködési kézikönyvek elõkészítésére, minõség-ellenõrzésére, a munkatársak szakmai felkészítésére — egységenként az érintett
szervezeti egységek intézményfejlesztési terve alapján forrást kell biztosítani az alábbiak szerint:
a) a MeH Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalában a PHARE, ISPA Nemzeti Koordináció,
valamint a PHARE Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ
Egység (CFCU) megerõsítésére,
b) a MeH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalban a területfejlesztési és CBC PHARE programok Végrehajtó
Ügynökség megerõsítésére,
c) a Pénzügyminisztériumban a Nemzeti Alap megerõsítésére,
d) az FMM fejezetben az Európai Szociális Alap Kht.
felkészítésére,
e) a GKM fejezetben az ISPA közlekedési Végrehajtó
Ügynökség felkészítésére,
f) a KvVM fejezetben az ISPA környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség megerõsítésére,
g) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal megerõsítésére.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
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5. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap mûködéséhez az EU által kötelezõen elõírt Hatóságok felállítása
érdekében egységenként az érintett szervezeti egységek
intézményfejlesztési terve alapján forrást kell biztosítani
az EU alapok mûködését leíró kézikönyvek, az operatív
programokhoz kapcsolódó Programkiegészítõk, a mûködési kézikönyvek és tájékoztató anyagok összeállításához
az alábbiak szerint:
a) a MeH Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalában a Közösségi Támogatási Keret Irányító
Hatóság felállítására,
b) a MeH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalban a
Regionális Operatív Program Irányító Hatósága felállítására,
c) a Pénzügyminisztériumban a Strukturális Alapok és
a Kohéziós Alap Kifizetõ Hatósága felállítására,
d) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság felállítására,
e) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban a
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
Irányító Hatóság felállítására,
f) a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban a
Kohéziós Alap Közlekedési Köztes Testület felállítására,
g) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
Irányító Hatóság felállítására,
h) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban a
Kohéziós Alap Környezetvédelmi Köztes Testület felállítására,
i) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban az Agrár- és Vidékfejlesztési OP Irányító Hatóság
felállítására,
j) a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásához kapcsolódóan az egyes szaktárcák tervei szerint felállítandó
további Köztes Testületek létrehozására,
k) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal megerõsítésére.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
6. A strukturális és kohéziós alapokból 2004-tõl végrehajtandó projektek teljes kidolgozása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Tervben érintett tárcák az NFT keretében
2004. évre várható — az EU-forrásokat és a társfinanszírozás tervezett összegét is magában foglaló — támogatási
igényeik arányában, a projektek jellegének megfelelõen —
lehetõleg 5—10%-nak megfelelõ értékben — hozzanak
létre a strukturális és kohéziós alapokból finanszírozandó
fejlesztések mûszaki-technikai elõkészítését szolgáló elõirányzatokat.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
A miniszterelnök helyett:
Dr. Kiss Elemér s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pályázati fel hívás a
a kiemelt fõtisztviselõi karba, valamint a központi
tisztikarba történõ felvételrõl
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter — a belügyminiszterrel egyetértésben — pályázatot hirdet a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) 31/A—31/F. §-aiban szabályozott
kiemelt fõtisztviselõi karba, valamint a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
245/J—245/M. §-aiban szabályozott központi tisztikarba.
a) A kiemelt fõtisztviselõi karba történõ felvételre pályázatot nyújthat be és kormányzati fõtisztviselõnek kinevezhetõ az a felsõfokú végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel, legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal és államilag elismert, legalább középfokú
nyelvvizsgával rendelkezõ köztisztviselõ, aki a Miniszterelnöki Hivatalban, minisztériumban, illetve a Kormány
irányítása vagy felügyelete alatt álló központi közigazgatási
szervnél, illetve azok területi és helyi szervénél, a megyei,
fõvárosi közigazgatási hivatalnál közszolgálati jogviszonyban áll, valamint a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez
szükséges nemzetbiztonsági feltételeknek megfelel, továbbá a Ktv.-ben meghatározott módon vagyonnyilatkozatot
tesz.
A fõtisztviselõ feladata, hogy munkakörének, beosztásának ellátása során segítse a közigazgatási stratégiai döntések, programok elõkészítését és végrehajtását, az európai
integrációval összefüggõ kormányzati feladatok ellátását,
az igazgatási ágazatpolitikai szempontok gyakorlati érvényesítését, és elvégezze a miniszterelnök — vagy megbízásából a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter — által
esetenként meghatározott feladatokat.
A fõtisztviselõ kormányzati érdekbõl a miniszterelnök
döntése alapján — a köztársasági elnök kinevezési jogkörét nem érintve — végzettségének, képzettségének megfelelõen, beleegyezése nélkül is áthelyezhetõ az elsõ bekezdésben felsorolt közigazgatási szervhez.
A fõtisztviselõ köteles részt venni a feladatai ellátásához
szükséges és erre szervezett továbbképzéseken.
A fõtisztviselõ jogaira és kötelezettségeire, elõmenetelére és illetményére a Ktv. és egyéb jogszabályok az irányadóak.
b) Központi tisztikarba történõ felvételre pályázatot
nyújthat be és központi tiszti cím adományozható annak a
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hivatásos állományú tisztnek, fõtisztnek, tábornoknak, aki
felsõfokú végzettséggel, legalább ötéves hivatásos szolgálati gyakorlattal és államilag elismert, legalább középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik, az országos parancsnokság, a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományában vagy
minisztériumban, hivatalban — berendelés, vezénylés
alapján —, valamint a fegyveres szervek területi és helyi
szerveinél teljesít szolgálatot, valamint a nemzetgazdaság
jogszerû mûködéséhez szükséges nemzetbiztonsági feltételeknek megfelel, továbbá a Hszt.-ben meghatározott módon vagyonnyilatkozatot tesz.
A központi tiszt feladata, hogy beosztásának (munkakörének) ellátása során segítse a rendészeti, nemzetbiztonsági stratégiai döntések, programok elõkészítését és végrehajtását, az európai integrációval összefüggõ a fegyveres
szervet érintõ kormányzati feladatok ellátását, valamint a
rendészet, nemzetbiztonság szakmapolitikai szempontjainak gyakorlati érvényesítését, és elvégezze a miniszterelnök — vagy megbízásából a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter — által esetenként meghatározott feladatokat.
A központi tiszt a miniszterelnök döntése alapján
— a köztársasági elnök kinevezési jogkörét nem érintve —
végzettségének, képzettségének megfelelõen, beleegyezése nélkül is áthelyezhetõ a fegyveres szervek országos
parancsnokságára, területi és helyi szervéhez.
A központi tiszt köteles részt venni a feladatai ellátásához szükséges és erre szervezett továbbképzéseken.
A központi tiszt jogaira és kötelezettségeire, elõmenetelére és illetményére a Hszt., a Ktv. és egyéb jogszabályok
az irányadóak.
A pályázatok benyújtási határideje 2002. november 30.
A pályázatokat a miniszterelnök által felkért bírálóbizottság véleményezi.
A pályázatot, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek címezve kell benyújtani a következõ címre: Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Tisztségviselõi és Kitüntetési Fõosztály, 1357 Budapest, Pf. 2.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó személyes adatait (név, születési hely és
idõ, anyja neve, lakcíme, munkahelye, telefonszáma),
— szakmai önéletrajzát,
— mindazokat a tényeket és körülményeket, igazolásokat, bizonyítványokat, okleveleket, diplomákat, amelyek a
fõtisztviselõi kinevezést, illetve a központi tiszti cím adományozását alátámaszthatják,
— személyes adatainak — a pályázat elbírálásához
szükséges — kezelésére történõ felhatalmazást a Miniszterelnöki Hivatal számára.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2002. december 15.
Dr. Kiss Elemér s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Adatlap
a kiemelt fõtisztviselõi karba, valamint a központi tisztikarba történõ pályázathoz
Név (leánykori név is): ....................................................................................................................................................................
Születési hely: ...................................................................................................................................................................................
Születési idõ: .....................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................
Lakcím:

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

Értesítési cím: ...................................................................................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahely (azon belül szervezeti egység) neve, címe: ..............................................................................................
Munkahelyi telefon, fax: .................................................................................................................................................................
Munkahelyi beosztás, vezetõi megbízás: ......................................................................................................................................
Iskolai végzettség, szak megnevezése (több oklevél esetén mindegyik): .................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
R endelkezik-e szakvizsgával:

igen, közigazgatási szakvizsgával
igen, jogi szakvizsgával
OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel rendelkezem
igen, rendészeti szakvizsgával
nem

R endelkezik-e nyelvvizsgával:

igen, az alábbi nyelv(ek)bõl:
................................... nyelvvizsga foka ...................................
................................... nyelvvizsga foka ...................................
................................... nyelvvizsga foka ...................................
................................... nyelvvizsga foka ...................................
................................... nyelvvizsga foka ...................................
nem

Rendelkezik-e legalább ötéves közigazgatási (hivatásos szolgálati) gyakorlattal:
igen

nem

A közigazgatási szerv(ek) felsorolása a szolgálati idõ megjelölésével:
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Miniszterelnöki Hivatal pályázati elbírálásban közremûködõ szervezeti
egysége feldolgozza, nyilvántartsa.
…………………………, ……… év …………… hónap ……… nap
…………………………………
a pályázó aláírása
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2003. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az
elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó,1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2003. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Cégközlöny (CD-n)
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Határozatok Tára
Házi Jogtanácsadó
Hírközlési Értesítõ
Hivatalos Értesítõ
Ifjúsági és Sport Értesítõ
Igazságügyi Közlöny
Informatikai és Hírközlési Közlöny
Környezetvédelmi Értesítõ
Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ

62 496 Ft/év
12 096 Ft/év
3 024 Ft/év
16 128 Ft/év
76 944 Ft/év
54 768 Ft/év
16 128 Ft/év
11 424 Ft/év
15 120 Ft/év
14 448 Ft/év
3 024 Ft/év
4 032 Ft/év
9 408 Ft/év
3 024 Ft/év
10 080 Ft/év
13 440 Ft/év
9 072 Ft/év
15 456 Ft/év
12 096 Ft/év
12 432 Ft/év

Magyar Közigazgatás
Munkaügyi Közlöny
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesítõ
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

6 048 Ft/év
9 744 Ft/év
3 024 Ft/év
15 120 Ft/év
3 696 Ft/év
19 824 Ft/év
14 448 Ft/év
8 400 Ft/év
9 744 Ft/év
7 392 Ft/év
4 368 Ft/év
8 064 Ft/év
7 392 Ft/év
2 016 Ft/év
3 024 Ft/év
4 032 Ft/év
4 704 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó címû lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelõlapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves elõfizetési díja 3024 Ft áfával.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteménye 2003. évi éves elõfizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft
64 000 Ft
80 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

96 000 Ft
112 000 Ft
128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2002-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További
információ kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: a Kiadó vezérigazgatója.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2002. évi éves elõfizetési díj: 56 784 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 112 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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