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Utasítások

A honvédelmi miniszter 5/2013. (I. 21.) HM utasítása
a Honvédelmi Minisztérium esélyegyenlõségi tervérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján,
figyelemmel az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésére,
a következõ utasítást adom ki.
1. §
2. §

Az utasítás 1. mellékleteként kiadom a Honvédelmi Minisztérium esélyegyenlõségi tervét.
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 15. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2011–2012. évekre vonatkozó esélyegyenlõségi irányelvek kiadásáról szóló 29/2011. (III. 10.) HM
utasítás.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet az 5/2013. (I. 21.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ESÉLYEGYENLÕSÉGI TERVE
1. Általános célok
1. A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) tiszteletben tartja az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség
elvét.
2. A HM a foglalkoztatás során a szervezeti és az egyéni érdekeket összeegyeztetve olyan munkafeltételeket és
munkakörülményeket biztosít, amelyek hozzájárulnak az alapvetõ emberi értékek megõrzéséhez és megerõsítéséhez,
valamint az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Ebktv.) megvalósításához.
3. A HM a foglalkoztatottak hátrányos megkülönböztetésének megakadályozása érdekében elsõdlegesen a
megelõzés eszközeit alkalmazza. Ennek érdekében a HM törekszik olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések
kidolgozására, valamint olyan testületek mûködtetésére, amelyek feltárják az esetleges problémákat, és elõsegítik az
érintettek foglalkoztatási feltételeinek megõrzését vagy javítását.
4. Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség kiterjed
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésére és az azt megelõzõ eljárásra,
b) a foglalkoztatásra, különösen az illetményre és a juttatásokra való jogosultságra, a képzés, a továbbképzés
lehetõségére, egyéb ösztönzõ eszközökre és módszerekre, a teljesítményértékelés szempontrendszerének
meghatározására, az elõmeneteli rendszerre, a kártérítési és fegyelmi felelõsség érvényesítésére, a munkafeltételek
megállapítására és biztosítására, továbbá
c) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére.
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2. Konkrét célok
5. A HM az esélyegyenlõségi terv megvalósulása érdekében esélyegyenlõségi referens foglalkoztatását biztosítja. Az
esélyegyenlõségi referens felelõs az esélyegyenlõséget érintõ stratégiai tervezéssel, kapcsolattartással, valamint
képzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, segíti és koordinálja a nemzeti és etnikai kisebbségi, valamint az
esélyegyenlõségi ügyekkel összefüggõ ágazati feladatok végrehajtását, felügyeli és koordinálja a tárca egyes
szervezeteinél dolgozó esélyegyenlõségi referensek tevékenységét, kidolgozza a tárca esélyegyenlõséggel
kapcsolatos dokumentumait, figyelemmel kíséri az esélyegyenlõséggel kapcsolatos elvárások, követelmények
alakulását, valamint jelentést készít az esélyegyenlõségi tervben foglaltak megvalósulásáról.
6. A HM a toborzási felhívásokban a betölthetõ beosztások és munkakörök meghirdetése, a kiválasztási szempontok
meghatározása, valamint a kiválasztási eljárás során a jelentkezõk között az Ebktv.-nak megfelelõen nem tesz
különbséget. A kiválasztásnál a munkáltatói döntés alapját az adott munkához szükséges készségek, képességek,
jártasságok, illetve tapasztalatok jelentik.
7. A költségvetési lehetõségek között a HM olyan jogszabályi hátteret alakít ki, amely
a) a hivatásos katonai szolgálatot teljesítõ foglalkoztatottak részére életpályát,
b) a szerzõdéses állomány részére kiszámítható pályaképet,
c) egyes foglalkoztatási csoporthoz tartozóknak – így többek között a szülõknek, az anyáknak, a gyermeküket
egyedül nevelõknek – meghatározott kedvezményeket, támogatásokat, és
d) a nyugállományba helyezetteknek – elismerve a nemzedékek közötti szolidaritást – meghatározott juttatásokat
biztosít.
8. A HM segítséget nyújt a szervezetbõl önhibájukon kívül kiváló foglalkoztatott civil munkaerõpiacra való
visszaillesztéséhez, és az erre irányuló kérelem esetén támogatja a közszolgálat más területére történõ átlépést.
A munkaerõ-piaci visszailleszkedés támogatásának rendszere a szolgálati idõre és a rendfokozatra tekintettel
differenciáltan is meghatározható.
9. A HM – a jogszabályi keretek között – egyenlõ esélyû elõléptetési, elõmeneteli lehetõséget teremt. Ennek érdekében
a teljesítményértékelés rendszere jogszabályon alapul, követelmény, hogy a teljesítményértékelésben csak kellõen
alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások szerepelhetnek.
10. A HM tájékoztatást biztosít a foglalkoztatottak részére a képzési és a továbbképzési lehetõségekrõl, jogszabályban
meghatározott esetekben és módon támogatja azt.
11. A HM a szülési szabadságon, illetve gyermekgondozás céljára kapott illetménynélküli szabadságon lévõ
foglalkoztatottakat egyenrangú foglalkoztatottaknak tekinti. Ennek érdekében a gyermekgondozási távollét ideje
alatt is folyamatosan tartja a kapcsolatot a foglalkoztatottakkal, valamint munkába való visszatérésükhöz segítséget
biztosít.
12. A HM a juttatási rendszerek kialakításánál és mûködtetésénél figyelembe veszi a foglalkoztatottak körülményeit.
13. A HM – ha az nem veszélyezteti a foglalkoztatottak munkaköri feladatai ellátását – lehetõvé teszi, hogy a krónikus
betegségekben szenvedõ, rendszeres kezelés alatt álló foglalkoztatottak a kezelést – írásbeli szakorvosi ajánlás vagy
vélemény alapján – a munkaidõ egy részében is igénybe vehessék.
14. A szabadságok kiadása tekintetében a HM – a jogszabályi kötelezettségen túl – törekszik a 14 éven aluli gyermeket
nevelõ foglalkoztatottak rendes évi szabadságolásánál a gyermekgondozási és oktatási intézmények mûködési
szüneteinek figyelembe vételére.
15. A HM a munkavédelmi elõírásoknak megfelelõ körülményeket teremt, folyamatosan ellenõrzi azok megvalósulását,
valamint gondoskodik a munkavégzés feltételeinek javításáról. A HM a foglalkoztatottak egészségügyi állapotának
megõrzése, valamint javulásuk elõsegítése érdekében prevenciós szûrõvizsgálatokat szervez.
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3. Panasztétel biztosítása
16. Az egyenlõ bánásmód megsértésére, zaklatásra, jogellenes elkülönítésre, megtorlás elõfordulására vonatkozó
panasz esetén a foglalkoztatott – az Ebktv.-ben, valamint a jogállási törvényekben biztosított eljárások megindítását
megelõzõen – írásban, a szolgálati út betartása nélkül – a HM esélyegyenlõségi referenséhez fordulhat a közvetlen
elöljáró egyidejû értesítése mellett.
17. Az esélyegyenlõségi referens az 1. függelék szerinti formanyomtatvány kitöltésével veszi nyilvántartásba a
beérkezett panaszt. A panaszról és az azzal kapcsolatos szakmai állásfoglalásával 2 munkanapon belül tájékoztatja a
munkáltatói jogkör gyakorlóját. A munkáltatói jogkör gyakorlója az ügy megoldása érdekében a panasz kivizsgálására
köteles haladéktalanul intézkedni.
18. A panasztétel nem korlátozza a foglalkoztatottat abban, hogy a rendelkezésére álló törvényes eszközök
igénybevételével az ügyet jogi útra terelje.

4. Záró rendelkezések
19. Az esélyegyenlõségi terv megismerésének elõsegítése és folyamatos biztosítása érdekében a HM gondoskodik a
HM hivatalos honlapján (http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium) történõ megjelentetésérõl.

1. függelék a HM Esélyegyenlõségi Tervéhez
Esélyegyenlõséggel és egyenlõ bánásmóddal kapcsolatos panasztételi ûrlap
Munkáltató neve, címe
Esélyegyenlõségi referens neve
A panasztétel dátuma
A panasz rövid leírása
(esélyegyenlõségi referens tölti ki)
Az esélyegyenlõségi referens véleménye,
javaslata
Véleményezés dátuma

Budapest, 20 ……………………………
………………………………………
esélyegyenlõségi referens
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A honvédelmi miniszter 6/2013. (I. 21.) HM utasítása
a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak
kijelölésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján
– figyelemmel a kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselõinek kijelölésérõl szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm.
határozat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák
és polgári áldozatok emlékének megörökítésérõl, valamint sírjaik jogi helyzetérõl szóló Megállapodás, valamint az ezzel kapcsolatos
pénzügyi finanszírozásról készített Jegyzõkönyv jóváhagyásáról szóló 2158/1996. (VI. 25.) Korm. határozatra – az alábbi utasítást
adom ki.

1. §

(1) A Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Bizottság Magyar Tagozatának (a továbbiakban: Magyar Tagozat)
elnökéül Vargha Tamást, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkárát jelölöm ki.
(2) A Magyar Tagozat elnökhelyettesi feladatainak ellátására dr. Töll László alezredest, a HM Társadalmi Kapcsolatok és
Háborús Kegyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM TKHKF) fõosztályvezetõjét jelölöm ki.
(3) A Magyar Tagozat tagjai a honvédelmi tárca képviseletében:
a) Siklósi Péter, a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára,
b) Makk László mk. vezérõrnagy, miniszteri fõtanácsadó,
c) dr. Balogh András József alezredes, a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje,
d) Maruzs Roland õrnagy, a HM TKHKF, Katonai Hagyományõrzõ és Háborús Kegyeleti Osztály osztályvezetõje,
e) Bozó Tibor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnöke,
f) dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka és
g) Kun Szabó István dandártábornok, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
parancsnoka.
(4) A Magyar Tagozat tagjai a társtárcák képviseletében:
a) dr. Keskeny Ernõ nagykövet, miniszteri biztos, a Külügyminisztérium Kelet-európai és Közép-ázsiai Fõosztály
fõosztályvezetõje és
b) Prutkay János, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztály ügyintézõje.

2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról
szóló 1/2011. (HK. 5.) HM határozat.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár 1/2013. (I. 21.) Miniszterelnökségi utasítása
a Miniszterelnökség munkatársait 2013. évre megilletõ cafetéria-juttatás éves összegérõl

1. §

A Miniszterelnökség munkatársait 2013. évben megilletõ cafetéria-juttatás éves összegét 200 000 forint/fõben
határozom meg.

2. §

A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a Miniszterelnökséget terhelõ
közterhek megfizetésére is.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

A nemzetgazdasági miniszter 1/2013. (I. 21.) NGM utasítása
a Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
19/2012. (VII. 30.) NGM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
73. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés
c) pontjában foglaltak alapján a következõ utasítást adom ki:
1. A Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 19/2012. (VII. 30.) NGM utasítás 1. melléklete
(a továbbiakban: Szabályzat) az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 1/2013. (I. 21.) NGM utasításhoz

1. A Szabályzat III. fejezet A) alcím 4.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.4. Az elnököt távolléte, akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, a kül- és belkapcsolati
elnökhelyettes helyettesíti. Az elnök és a kül- és belkapcsolati elnökhelyettes együttes távolléte, akadályoztatása
esetén, illetve ha sem az elnöki, sem a kül- és belkapcsolati elnökhelyettesi tisztség nincs betöltve, az elnököt a
stratégiai elnökhelyettes helyettesíti.”
2. A Szabályzat III. fejezet A) alcím 5.1. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elnökhelyettesek jogállása)
„c) az elnökhelyettesek e Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 4.4. pontja szerint ellátják az
elnök helyettesítését;”
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3. A Szabályzat III. fejezet A) alcím 5.2.1. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A stratégiai elnökhelyettes feladata és hatásköre:)
„a) képviseli a NIH-et, valamint helyettesíti az elnököt, az elnök és a kül- és belkapcsolati elnökhelyettes egyidejû
távollétében, akadályoztatásuk esetén, illetve ha sem az elnöki, sem a kül- és belkapcsolati elnökhelyettesi
tisztség nincs betöltve;”
4. A Szabályzat III. fejezet A) alcím 5.2.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.2.2. A stratégiai elnökhelyettest távolléte, akadályoztatása esetén, illetve ha a stratégiai elnökhelyettesi tisztség
nincs betöltve, a kül- és belkapcsolati elnökhelyettes helyettesíti.”
5. A Szabályzat III. fejezet A) alcím 5.3.1. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kül- és belkapcsolati elnökhelyettes feladata és hatásköre:)
„a) képviseli a NIH-et, illetve helyettesíti az elnököt annak távollétében, akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki
tisztség nincs betöltve;”
6. A Szabályzat III. fejezet A) alcím 5.3.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.3.2. A kül- és belkapcsolati elnökhelyettest távolléte, akadályoztatása esetén, illetve ha a kül- és belkapcsolati
elnökhelyettesi tisztség nincs betöltve, a stratégiai elnökhelyettes helyettesíti.”
7. A Szabályzat V. fejezet B) alcím 28.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28.2. A munkatársak felett – a 4.3. d), valamint a 28.3. és 28.4. pontokban foglaltak kivételével – a munkáltatói jogokat
az elnök gyakorolja. Ezt a hatáskörét esetenként meghatározott idõre vagy meghatározott feladatok tekintetében
írásban átruházhatja az általa kijelölt elnökhelyettesre, illetve fõosztályvezetõre. Amennyiben az elnök nem ruházza át
a munkáltatói jogkört, úgy távollétében, akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, a
helyettesítés általános szabályai szerint a kül- és belkapcsolati elnökhelyettes, annak távolléte esetén a stratégiai
elnökhelyettes gyakorolja a munkáltatói jogokat.”
8. A Szabályzat V. fejezet C) alcím 32.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32.1. A vezetõi értekezlet az elnök állandó, a NIH mûködésének koordinációját, a feladatok meghatározását és
végrehajtásának ellenõrzését szolgáló, döntés-elõkészítõ testület, amelyet az elnök, távollétében, akadályoztatása
esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, a kül- és belkapcsolati elnökhelyettes, illetve a helyettesítés
rendjének megfelelõen a stratégiai elnökhelyettes hetente, illetve szükség szerint az Elnöki Titkárság közremûködésével
hív össze.”
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A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 1/2013. (I. 21.) GVH utasítása
a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 13.) GVH utasítás
módosításáról
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) és (3) bekezdésében,
valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben elõírt
követelmények teljesítése részletes szabályainak meghatározása érdekében a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról
szóló 1/2012. (I. 13.) GVH utasítás módosítását – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján,
valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés
b) pontjára figyelemmel a Magyar Nemzeti Levéltárral és a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – az alábbiak
szerint állapítom meg:
1. §

A Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 13.) GVH utasítás a következõ 55. §-sal egészül
ki és az 55. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„Átmeneti rendelkezések
55. § A Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 13.) GVH utasítás módosításáról szóló
1/2013. (I. 21.) GVH utasítás 1. mellékletével megállapított 1. mellékletet a 2013. január 1-jét követõen keletkezett vagy
a Hivatalba érkezett iratokra kell alkalmazni.”

2. §

A Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 13.) GVH utasítás 1. melléklete helyébe az
1. melléklet lép.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Juhász Miklós s. k.,
elnök

1. melléklet az 1/2013. (I. 21.) GVH utasításhoz

„1. melléklet az 1/2012. (I. 13.) GVH utasításhoz
Irattári terv
Általános rész
A) Igazgatási és hivatalszervezési ügyek
A.1. Szervezet és mûködés
Tételszám

Tétel megnevezése (ügykör)

Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

A101

A Tpvt. 36. § (2) bek. szerinti, az Országgyûlés részére benyújtott
beszámoló

NS

15

A102

Az Országgyûlés, annak bizottsága, a Kormány vagy miniszter
részére adott szakvélemény, tájékoztatás

NS

15

A103

Elnöki utasítások

NS

15

A104

Az elnök vezetésével tartott hivatali fórumok jegyzõkönyve (az
elõterjesztésekkel együtt)

NS

15

A105

Belsõ szakmai anyagok

10

–

A106

Bíróságoktól, társhatóságoktól és egyéb szervezetektõl
tájékoztatás kérése, vagy tájékoztatás, adatszolgáltatás nyújtása

10

–

A107

Külsõ megbízások, pályázatok anyagai, vállalkozási szerzõdések

10

–

A108

Az Állami Számvevõszék, és egyéb külsõ szervek általi ellenõrzés,
átvilágítás

NS

15
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Levéltárba adandó
(év)

A109

Belsõ ellenõrzési jelentések

10

–

A110

Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása,
rovar-rágcsálóirtás, dohányzóhelyek kijelölése stb.)

10

–

A111

Vezetõi értekezletek jegyzõkönyvei, emlékeztetõi

NS

15

A112

Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzõkönyvek

10

–

A113

Szerzõdések, megállapodások elõzetes jogi véleményezése

5

–

A114

Sajtóügyek, reprezentációs, PR tevékenység

2

–

A115

Intézkedést nem igénylõ körlevelek, meghívók, tájékoztatók

1

–

A116

A hivatal mûködésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek

5

–

A117

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek

5

–

A118

Munka, szakmai értekezletek jegyzõkönyvei, emlékeztetõi

NS

15

A119

Intézkedést igénylõ körlevelek, meghívók, tájékoztatók

2

–

A120

Havi, rendszeres és összesített jelentések

5

–

A121

Együttmûködési megállapodások

NS

15

A122

Versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó hatósági bizonyítványok
kiállítása, tájékoztatás adása

10

–

Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

A.2. Költségvetési és gazdasági ügyek
Tételszám

Tétel megnevezése (ügykör)

A201

A Hivatal fejezetének éves költségvetése és zárszámadása

NS

15

A202

Költségvetési beszámoló (és az azt alátámasztó leltár, értékelés,
fõkönyvi kivonat), költségvetési koncepció

10

–

A203

Törzsadattár, karbantartás

15

–

A204

A Magyar Államkincstár részére történõ adatszolgáltatással, és az
onnan kapott adatok kezelésével kapcsolatos ügyek

8

–

A205

Hivatali lakásalappal kapcsolatos ügyek

15

–

A206

Adózással kapcsolatos ügyek

6

–

A207

Illetményszámfejtõ kartonok

50

–

A208

Központosított illetmény-számfejtéssel kapcsolatos egyéb
bizonylatok

10

–

A209

Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél,
szerviz, üzemanyag stb.)

2

–

Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

A.3. Személyzeti és munkaügyek
Tételszám

Tétel megnevezése (ügykör)

A301

Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minõsítés,
egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés
a képesítési elõírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok,
címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony
igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés (errõl
tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli
felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások,
összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba
helyezés

50

–

A302

Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések

10

–

A303

Fegyelmi ügyek

10

–

A304

Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei

5

–
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Tételszám

Tétel megnevezése (ügykör)

Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

A305

Közigazgatási alap-, szak- és versenyvizsga-kötelezettséggel
kapcsolatos ügyek, ügykezelõi alapvizsga-kötelezettséggel
kapcsolatos ügyek

5

–

A306

Köztisztviselõk, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak
engedélyezése

10

–

A308

Megbízási szerzõdések

5

–

A309

Munkába járás költségeinek térítése, utazási utalványok

5

–

A310

Napidíjak

5

–

A311

Köztisztviselõi nyilvántartások

NS

HN

A312

Tanulmányi szerzõdés

10

–

A313

Egyetemi, fõiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens
kérése)

2

–

A314

Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat

2

–

A315

Vagyonnyilatkozatok (lejárat után)

*

*

2

–

* A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszûnését vagy a kötelezett által új
vagyonnyilatkozat tételt követõen nyolc napon belül vissza kell adni a kötelezettnek.

A316

Kiküldetési engedélyek

A317

Éves kiküldetési terv

5

–

A318

Szakmai konferencián, rendezvényen történõ részvétel
engedélyezése

2

–

Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

NS

15

A.4. Informatikai, iratkezelési és ügyviteli ügyek
Tételszám

Tétel megnevezése (ügykör)

A401

A Hivatal információs rendszerének dokumentációi

A402

Informatikai üzemeltetési, karbantartási, beszerzési operatív
ügyek

5

–

A403

Informatikai tárgyú belsõ szakmai feljegyzések, észrevételek

5

–

A404

Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek

NS

HN

A405

Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésû/megrendelésû elektronikus
programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.)

NS

15

A406

Belsõ ügyviteli segédkönyvek (elõadói munkakönyv,
érkeztetõkönyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.)

5

–

A407

Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas
bélyegzõk, elektronikus aláírások nyilvántartása

NS

HN

A408

Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek

NS

15

A409

Iratselejtezési, levéltári iratátadás-átvételi jegyzõkönyvek

NS

HN

Különös rész
B) A Hivatal Tpvt. vagy egyéb jogszabály alapján folytatott hatósági vagy egyéb eljárásai
Tételszám

Tétel megnevezése (ügykör)

Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

B101

Panasszal összefüggõ eljárás

NS

15

B102

Bejelentéssel összefüggõ eljárás

NS

15

B103

Versenyfelügyeleti eljárás (az engedékenységi iratokat is
ideértve)

NS

15

B104

Ágazati vizsgálat

NS

15
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Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

B105

A Tpvt. 85. §-a alapján közigazgatási határozat módosítására
vagy visszavonására tett kezdeményezés

NS

15

B106

A Tpvt. 92. §-a alapján indított per

NS

15

B107

A Tpvt. 88/B. §-a szerinti amicus curiae ügyek

NS

15

B108

Más tételszám alá nem tartozó, a Tpvt. vagy egyéb jogszabály
alapján a Hivatal (vezetõje) részére meghatározott feladatok
teljesítésével összefüggõ ügyek (részvétel az Országos
Érdekegyeztetõ Tanács, Közbeszerzési Tanács ülésein, hatósági
bizonyítvány kiállítása stb.)

10

–

C) Versenypártolással, szabályozási kezdeményezésekkel összefüggõ ügyek
C101

Versenypártolási irat

5

–

C102

Szignalizáció

5

–

C103

Szabályozási vagy deregulációs kezdeményezés

5

–

C104

Közgazdasági és versenypolitikai elemzés

NS

15

D) A versenykultúra fejlesztésével összefüggõ ügyek
D101

Versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok

NS

15

D102

A Regionális Oktatási Központ ügyei

NS

15

Selejtezési idõ
(év)

Levéltárba adandó
(év)

E) Nemzetközi ügyek
Tételszám

Tétel megnevezése (ügykör)

E101

Az 1/2003/EK tanácsi rendelet 12. vagy 22. cikkének
alkalmazásával összefüggõ, a B101–B108 tételek alá nem tartozó
iratok

5

–

E102

Európai uniós együttmûködéssel összefüggõ, a B101–B108 vagy
az E101 tételek alá nem tartozó iratok

5

–

E103

Az ECA keretében folytatott együttmûködéssel összefüggõ iratok

5

–

E104

Nemzetközi megállapodások és nemzetközi szervezetek részére
adott, nem az ECN vagy az ECA keretében folytatott
együttmûködéssel összefüggõ tájékoztatás

NS

15

E105

Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok

5

–
”
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Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2012. december hónapban

Kinevezés
A közigazgatási államtitkár
Budainé Varga Ildikót a Belügyminisztériumban kormánytisztviselõnek,
Gál Esztert a Belügyminisztériumban kormánytisztviselõnek,
Józsa Mártát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselõnek,
dr. Kõhalmi Barbarát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselõnek,
Kõvári Franciskát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselõnek
kinevezte.

Vezénylése megszûnt
A belügyminiszter
Hartmann Katalin rendõr õrnagy,
dr. Kanta Tünde rendõr ezredes (2012. december 14. nappal)
vezénylését megszüntette.

Berendelés
A belügyminiszter
dr. Kanta Tünde rendõr ezredest (2012. december 15. naptól)
a Belügyminisztérium állományába,
Utasi Tibor Józsefné rendõr õrnagyot a Belügyminisztérium állományába berendelte.

Közszolgálati jogviszonya megszûnt
azonnali hatállyal a próbaidõ alatt
Nagy László Zalán kormánytisztviselõnek,
határozott idõ lejárta miatt
Bartos Cecília Abigél kormánytisztviselõnek,
Czuczor Lászlóné kormánytisztviselõnek,
Haintz István kormánytisztviselõnek,
Holocsi Orsolya kormánytisztviselõnek,
Molnár Márta kormánytisztviselõnek,
Szobonya Margit kormánytisztviselõnek,
Varga Illés Levente kormánytisztviselõnek,
Vigóczki Dóra kormánytisztviselõnek,
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közös megegyezéssel
Göröghné Kárpát Izabella kormánytisztviselõnek,
Kiss Violetta kormánytisztviselõnek,
Vince Mónika kormánytisztviselõnek,
felmentéssel
Borli Lászlóné kormánytisztviselõnek,
Gável László kormánytisztviselõnek,
dr. Molnárné Pleszkán Éva kormánytisztviselõnek,
Tóth-Czeper Nikolett kormánytisztviselõnek,
végleges áthelyezéssel
dr. Géczi Dóra kormánytisztviselõnek,
dr. Farkas Katalin kormánytisztviselõnek,
Várkonyi Zsolt kormánytisztviselõnek,
dr. Vajda János Tamás kormánytisztviselõnek.

Elismerések
A belügyminiszter
kiemelkedõ helytállása, bátor magatartása elismeréséül
– Bátorságért Érdemjelet adományozott, egyben jutalomban részesítette
Móra Ferenc Attila urat,
Karbély János urat, az Egyeki Önkéntes Tûzoltóság állományának önkéntes tûzoltóját;

a Belügyminisztérium hivatali szervezetében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül
– aranylánc emléktárgyat adományozott
Bajkai Szilvia asszonynak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya ügyintézõjének,
Filmák Vera asszonynak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya ügyintézõjének,
Hajagos-Tóth Zsóka asszonynak, a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosztálya ügyintézõjének,
Hók Gerda asszonynak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
Holczreiter Marianna asszonynak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya fõosztályvezetõhelyettesének,
Iványi Krisztina asszonynak, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság osztályvezetõjének,
dr. Kéméndy Mónika asszonynak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya fõosztályvezetõhelyettesének,
Korbeák Anita Ilona asszonynak, a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Fõosztálya ügyintézõjének,
Lapos Lászlóné asszonynak, a Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkársága ügyintézõjének,
Lehel András Tiborné asszonynak, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Logisztikai Fõosztálya ügyintézõjének,
Majorné Zakar Zsuzsanna Éva asszonynak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya
ügyintézõjének,
Matécsa Katalin asszonynak, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Logisztikai Fõosztálya szakreferensének,
dr. Mukics Vera asszonynak, a Belügyminisztérium Parlamenti Fõosztálya ügyintézõjének,
dr. Nemes Lilla r. fõhadnagy asszonynak, a Belügyminisztérium Jogszabály-elõkészítõ és Koordinációs Fõosztálya
ügyintézõjének,
Nun Zsuzsanna asszonynak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya ügyintézõjének,
dr. Papp Magdolna Emese asszonynak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya fõosztályvezetõjének,
dr. Pusztai Adél asszonynak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Stratégiai Fõosztálya ügyintézõjének,
Szilágyi Ildikó Mária asszonynak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya ügyintézõjének,
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Treszkán-Horváth Viktória asszonynak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya ügyintézõjének,
Vadászné Egegi Mária asszonynak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya fõosztályvezetõhelyettesének,
Zöldi Éva asszonynak, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága kiemelt fõelõadójának;
– óra emléktárgyat adományozott
Balla Zoltán úrnak, a Belügyminisztérium Ellenõrzési Fõosztálya ügyintézõjének,
dr. Barabás Zoltán úrnak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
Bartók Péter úrnak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének,
dr. Bekényi József úrnak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Fõosztálya fõosztályvezetõjének,
dr. Bodnár Bence úrnak, a Belügyminisztérium Jogszabály-elõkészítõ és Koordinációs Fõosztálya fõosztályvezetõhelyettesének,
dr. Farkas Zsolt úrnak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkári Titkársága kabinetfõnökének,
dr. Fülöpcsei Zsolt úrnak, a Belügyminisztérium Szabályozási Fõosztálya ügyintézõjének,
dr. Kónya László Ferenc úrnak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Stratégiai Fõosztálya fõosztályvezetõ- helyettesének,
Krucsó Balázs Gábor úrnak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztálya ügyintézõjének,
Simon Nimród bv. alezredes úrnak, a Belügyminisztérium Mûszaki Fõosztálya osztályvezetõjének,
Szulimán Zsolt úrnak, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Logisztikai Fõosztálya ügyintézõjének;
– Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott
dr. Kisborsó Anita asszonynak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya ügyintézõjének,
Kiss Éva Erzsébet asszonynak, a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztálya ügyintézõjének,
Kovács Mária asszonynak, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Logisztikai Fõosztálya osztályvezetõjének,
Nemesné dr. Killár Gyöngyi Judit asszonynak, a Belügyminisztérium Szabályozási Fõosztálya osztályvezetõjének,
dr. Szebeni Andrea Éva asszonynak, a Belügyminisztérium Személyügyi Fõosztálya osztályvezetõjének,
Szútor Henrikné asszonynak, a Belügyminisztérium Parlamenti Államtitkári Kabinet ügyintézõjének;

a közigazgatás érdekében végzett kiemelkedõ munkája elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából
– a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta
Kollarics Aladárné asszonynak, Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak és
Petrikeresztúr községek Körjegyzõsége ügyintézõjének;

kimagasló kiképzési és sporttevékenysége elismeréséül, a siófoki évértékelõ díjátadó ünnepsége alkalmából
– festmény emléktárgyat adományozott
Borka László r. õrnagy úrnak, a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat
Személyügyi Alosztálya kiemelt fõelõadójának,
Kovács Márk r. õrnagy úrnak, az Országos Rendõr-fõkapitányság, Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja Gépjármûvezetéstechnikai Alosztálya kiemelt fõelõadójának,
Lakó Zoltán r. fõhadnagy úrnak, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Mélységi
Ellenõrzési és Közterületi Szolgálat Akció Osztálya osztályvezetõ-helyettesének;
– óra emléktárgyat adományozott
Batki György r. alezredes úrnak, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság, Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi
Osztálya kiemelt fõelõadójának,
Bertalan Attila András r. zászlós úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat
Oktatási és Kiképzési Alosztálya referensének,
Feczku-Komma Zsolt Sándor tû. fõtörzszászlós úrnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, Gazdasági
Ellátó Központ Anyagellátási és Gazdálkodási Osztálya technikusának,
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Fodor Gábor r. õrnagy úrnak, a Készenléti Rendõrség osztályvezetõjének,
Kõvágó Attila r. zászlós úrnak, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársának,
Ványa Csaba r. zászlós úrnak, a Készenléti Rendõrség járõrvezetõjének;
– Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott
Darabán Adrien r. hadnagy asszonynak, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat Szociális és
Oktatási Osztálya elõadójának;

kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül
– tûzoltósági fõtanácsosi címet adományozott
Kobolák József tû. alezredes úrnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, Humán Szolgálat,
Oktatásigazgatási és Kiképzési Fõosztálya fõosztályvezetõ-helyettesének;
– büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott
Lányi Tamás bv. õrnagy úrnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt fõreferensének;
– rendõrségi tanácsosi címet adományozott
Szabó Zoltán László r. alezredes úrnak, az Országos Rendõr-fõkapitányság, Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja,
Lõkiképzési és Intézkedéstaktikai Alosztálya alosztályvezetõjének,
Szûcs Enikõ r. alezredes asszonynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság, Humánigazgatási
Szolgálat, Személyzeti Osztály Kutatási és Kiképzési Alosztálya kiemelt fõelõadójának;

a polgárõr mozgalomban végzett eredményes tevékenysége elismeréséül
– festmény emléktárgyat adományozott
Kolozsi József úrnak, az Országos Polgárõr Szövetség gazdasági és pénzügyi elnökhelyettesének, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Polgárõr Szövetség elnökének,
Szabó Mihály úrnak, az Országos Polgárõr Szövetség elnökségi tagjának, a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség
elnökének;
– huszárkard emléktárgyat adományozott
Somogyi János úrnak, az Országos Polgárõr Szövetség elnökségi tagjának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárõr
Szövetség elnökének;

eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül, 50. születésnapja alkalmából
– aranylánc emléktárgyat adományozott
Czumpf Attiláné asszonynak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõelõadójának;
– Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott
Kovács Éva r. fõhadnagy asszonynak, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatósága kiemelt
fõreferensének;
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a rendõrség állományában hosszú idõn át végzett kimagasló szolgálati tevékenysége, életútja elismeréséül
50. születésnapja alkalmából
– aranygyûrû emléktárgyat adományozott
dr. Csokán Csaba r. alezredes úrnak, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság Mosonmagyaróvári
Rendõrkapitánysága kapitányságvezetõjének;

több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából
– a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta
Diószegi Józsefné asszonynak, Répcelak Város Polgármesteri Hivatala titkársági fõelõadójának;
– festmény emléktárgyat adományozott
György Béla úrnak, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának;

több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül
– Zsolnay készlet emléktárgyat adományozott
Pappné Balogh Katalin ny. r. fõtörzszászlós asszonynak, az Országos Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálata
ügykezelõjének;

parancsnoki feladatok eredményes ellátásáért, szakmai helytállásáért
– dísztõr emléktárgyat adományozott
Török János bv. alezredesnek, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesének.
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Egyéb közlemények

A külügyminiszter 1/2013. (I. 21.) KüM közleménye
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló
regionális koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló
293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépésérõl
A 293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2009. december 21-i, 188. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum
létrehozásáról szóló megállapodás 7. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„A jelen Megállapodás azon késõbbi írásbeli értesítés kézhezvételének idõpontját követõ 30. napon lép hatályba,
amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ
jogi elõírások teljesítésérõl.”
A késõbbi értesítés kézhezvételének napja: 2012. december 21.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2013. január 20.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló regionális
koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
2. és 3. §-ai 2013. január 20-án, azaz kettõezer-tizenhárom január huszadikán hatályba lépnek.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 2/2013. (I. 21.) KüM közleménye
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között
a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelõhelyeken történõ ellenõrzésérõl szóló
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2012. évi LXVIII. törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépésérõl
A 2012. évi LXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2012. június 18-i, 73. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya
és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelõhelyeken történõ
ellenõrzésérõl szóló Megállapodás 18. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, írásban értesítik egymást arról, hogy végrehajtották a jelen Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogszabályi eljárásokat. A Megállapodás a jogszabályi eljárások végrehajtásáról
szóló utolsó írásbeli értesítés keltét követõ 30. (harmincadik) napon lép hatályba.”
Az utolsó értesítés keltének napja: 2012. október 26.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2012. november 25.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2012. évi LXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország
Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelõhelyeken történõ
ellenõrzésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2012. évi LXVIII. törvény 2. és 3. §-ai 2012. november 25-én, azaz
kettõezer-tizenkettõ november huszonötödikén hatályba léptek, ezzel egyidejûleg hatályát vesztette a Magyar
Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határforgalom ellenõrzésérõl a közúti, vasúti és vízi
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közlekedésben szóló, Kijevben, 2002. február 6. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 78/2003. (VI. 4.) Korm.
rendelet, valamint a Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a két ország közötti
államhatáron lévõ határátkelõhelyekrõl szóló 1993/13. számon közzétett Nemzetközi Szerzõdés a pénzügyminisztertõl.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 3/2013. (I. 21.) KüM közleménye
a Hálózat a Globális Fejlõdésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2012. évi CXXXVI. törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépésérõl
A 2012. évi CXXXVI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2012. szeptember 24-i, 125. számában kihirdetett, a Hálózat a
Globális Fejlõdésért létrehozásáról szóló Megállapodás XII. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Jelen Megállapodás azonnal hatályba lép, amint a Letéteményes a Megállapodás három Részes Felétõl megkapja az
értesítést arról, hogy teljesítették a Megállapodás ratifikációja, elfogadása, illetve jóváhagyása szempontjából a
nemzeti jogrendjük, illetve az egységes elfogadási eljárásaik által elõírt formalitásokat.”
Magyarország tekintetében a Megállapodás hatálybalépésének napja: 2012. október 15.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2012. évi CXXXVI. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Hálózat a
Globális Fejlõdésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2012. évi CXXXVI. törvény 2. és 3. §-ai
2012. október 15-én, azaz kettõezer-tizenkettõ október tizenötödikén hatályba léptek.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 4/2013. (I. 21.) KüM közleménye
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai
együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl szóló
344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépésérõl
A 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2012. december 6-i, 163. számában kihirdetett, a
Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttmûködési
Megállapodás 12. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor mindkét Fél hivatalosan tájékoztatta a másikat a
Megállapodás kihirdetéséhez saját belsõ jogszabályai szerint szükséges eljárásainak lezárultáról.”
A késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételének napja: 2012. december 28.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2012. december 28.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a
Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttmûködési
megállapodás kihirdetésérõl szóló 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2012. december 28-án, azaz
kettõezer-tizenkettõ december huszonnyolcadikán hatályba léptek.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A külügyminiszter 5/2013. (I. 21.) KüM közleménye
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között
2009. szeptember 18-án Budapesten létrejött pénzügyi együttmûködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény
kihirdetésérõl szóló 9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépésérõl
A 9/2013. (I. 18.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2013. január 18-ai, 8. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság
Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009. szeptember 18-án Budapesten létrejött
pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltás záró
rendelkezése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Jelen Megállapodás a Magyar Fél válaszjegyzéke keltének napján lép hatályba.”
A Magyar Fél válaszjegyzéke keltének napja: 2013. január 21.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2013. január 21.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a
Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009. szeptember 18-án
Budapesten létrejött pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló
jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetésérõl szóló 9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2013. január 21-én,
azaz kettõezer-tizenhárom január huszonegyedikén hatályba lépnek.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye
Miniszteri Elismerõ Oklevél adományozásáról
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény
22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekrõl
szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet alapján
huzamos idõn át végzett szakmai munkája, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium eredményes
mûködése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerzett érdemei elismeréseként
dr. Kerepesy Krisztián jogi szakreferensnek, minisztériumba beosztott bírónak
Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott.
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármû-közlekedési és Vasúti Fõosztályának közleményei
I.
Az ENSZ Fõtitkárának letéteményesi értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének módosítása 2013. január 1-jén a nemzetközi szállításokra hatályba lépett.
2013. június 30-ig azonban a veszélyes áruk az ADR „A” és „B” Mellékletének 2011. január 1-jén hatályba lépett elõírásai
szerint is szállíthatóak.
A http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm honlapon a módosítások angol, francia és orosz nyelven
megtalálhatóak.
Belföldi közúti forgalomban az ADR legújabb elõírásait – a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008.
szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban – a módosításokat kihirdetõ
magyar jogszabály hatálybalépésével kell alkalmazni.

II.
Az OTIF Fõtitkár értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosítása
nemzetközi forgalomban 2013. január 1-jén hatályba lépett.
2013. június 30-ig azonban a veszélyes áruk a RID 2011. január 1-jén hatályba lépett elõírásai szerint is fuvarozhatóak,
ha a fuvarokmányban a
„A 2013. január 1-je elõtt érvényes RID szerinti fuvarozás.”
[németül:
„Beförderung nach dem vor dem 1. Januar 2013 geltenden RID.”
franciául:
„Transport selon le RID applicable avant la 1er janvier 2013."
angolul
„Carriage in accordance with RID in force before 1 January 2013.”]
szövegû bejegyzés szerepel.
A módosítások angol, francia és német nyelven a http://www.otif.org honlapon megtalálhatóak.
Belföldi vasúti forgalomban a RID legújabb elõírásait – a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember
24-ei 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban – a módosításokat kihirdetõ magyar
jogszabály hatálybalépésével kell alkalmazni.

III.
Az ENSZ Fõtitkárának letéteményesi értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai
Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosítása 2013. január 1-jén a nemzetközi szállításokra hatályba lépett.
2013. június 30-áig azonban a veszélyes áruk az ADN Szabályzat 2011. január 1-jén hatályba lépett elõírásai szerint is
szállíthatóak.
A http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm honlapon a módosítások angol, francia és orosz nyelven
megtalálhatóak.
Belföldi belvízi forgalomban az ADN legújabb elõírásait – a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008.
szeptember 24-ei 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban – a módosításokat kihirdetõ
magyar jogszabály hatálybalépésével kell alkalmazni.
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Alapító okiratok

A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4)–(8) bekezdései alapján az Emberi Erõforrások Minisztériuma alapító
okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése:
Emberi Erõforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium)
Rövidítése: EMMI
Idegen nyelvû neve:
Ministry of Human Resources (angol nyelven)
MinistPre des Ressources Humaines (francia nyelven)
Ministerium für gesellschaftliche Ressourcen (német nyelven)
2. A költségvetési szerv székhelye:
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Telephelyei:
1051 Budapest, Arany János u. 6–8.
1054 Budapest, Báthory utca 10.
1054 Budapest, Hold u. 1.
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:
Országgyûlés
Megalakulásának idõpontja a jogfolytonosság alapján:
1848. április 11.
4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
A független magyar felelõs ministerium alakításáról szóló 1848. évi III. törvénycikk 14. §-ának e) pontja.
Névváltozás: a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény
5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye:
A Minisztérium az emberi erõforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) munkaszerveként a Kormány
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.) irányítása alatt álló különös hatáskörû államigazgatási szerv. Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát a miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter jóváhagyását
követõen – adja ki.
6. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A Minisztérium vezetõje a miniszter, akit az Alaptörvény 16. cikk (7) bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatára
a köztársasági elnök nevez ki. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a munkáltatói jogokat – törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – a miniszterelnök gyakorolja.
7. A költségvetési szerv illetékessége:
Országos.
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8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
9. A költségvetési szerv jogszabályokban meghatározott közfeladata:
A Minisztérium, mint a Kormány
– egészségügyért,
– egészségbiztosításért,
– oktatásért,
– kormányzati tudománypolitikáért,
– kultúráért,
– sportpolitikáért,
– szociális és nyugdíjpolitikáért,
– családpolitikáért,
– kábítószer-megelõzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
– gyermek- és ifjúságvédelemért,
– gyermek- és ifjúságpolitikáért,
– társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért,
– társadalmi felzárkózásért,
– társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
– egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
– nemzetiségpolitikáért,
– romák társadalmi integrációjáért
felelõs tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.
Az Alapító Okiratban meg nem határozott feladatokat az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet határozza meg.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
749034
841211
841212
841213
841214
841218
841219

Akkreditációs tevékenység
Egészségügy központi igazgatása és szabályozása
Oktatás központi igazgatása és szabályozása
Kultúra központi igazgatása és szabályozása
Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása
Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal
összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása
843011 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások központi igazgatása
843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Államháztartási szakágazati besorolás:
841103 Minisztériumok tevékenysége
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– politikai vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján;
– szakmai vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján;
– minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselõk, kormányzati ügykezelõk: a
közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján;
– munkavállalók: a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
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12. A költségvetési szerv jogelõdje:
– Egészségügyi Minisztérium (1051 Budapest, Arany János utca 8–10.)
– Szociális és Munkaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.)
– Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Hivatala (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.)
– Magyar UNESCO Bizottság Titkársága (1054 Budapest, Báthory utca 10.)
13. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdésének megfelelõen jelen Alapító Okirat a
törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
A jelen egységes szerkezetû Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Minisztérium Alapító Okirata
VIII/365/15/2012. számú, 2012. augusztus 30-án kelt egységes szerkezetû szövege hatályát veszti.
Budapest, 2013. január 16.
Iktatószám: VIII/29/3/2013.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm.
rendeletben, a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban, továbbá
az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm.
határozatban foglaltakra – a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a
következõk szerint adom ki.
1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. július 1.
2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Rövidített megnevezése: MH EK
Angol nyelvû megnevezése: Medical Centre, Hungarian Defence Forces
Névmódosulás:
Magyar Honvédség Honvédkórház
(2013. január 31-ig);
Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti- és Vasútegészségügyi Központ)
(2011. november 14-ig);
Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
(2010. augusztus 12-ig);
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
(2007. december 9-ig).
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3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.
3.1. Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.
3.2. Telephelyei:
– MH EK Podmaniczky utcai Telephely
1062 Budapest VI., Podmaniczky u.109–111.
– MH EK Rehabilitációs Intézet
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A
– MH EK Verõcei Betegotthon
2621 Verõce (postacíme: 2621 Verõce, Pf. 20.)
– MH EK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet
8380 Hévíz, Ady Endre út 31.; postacíme: 8081 Pf. 116.
– MH EK Hévízi Rehabilitációs Intézet
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A
– MH EK Balatonfüredi Kardiológiai és Rehabilitációs Intézet
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.
– MH EK Közegészségügyi Intézet
1097 Budapest IX., Gyáli út 17–19.; postacíme: 1555 Budapest, Pf. 68.
– MH EK Kecskeméti Repülõorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Kutató Intézet
6000 Kecskemét, Balaton utca 17.; postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 306.
– MH EK Egészségügyi Felkészítõ és Továbbképzõ Intézet
1183 Budapest XVIII., Tünde utca, hrsz. 0137664.
– MH EK Tudományos Kutató Intézet
1025 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.; postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.
– MH EK Egészségügyi Hatósági és Haderõvédelmi Igazgatóság
1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.
4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9–13.;
– Magyar Honvédség Verõcei Betegotthon, 2621 Verõce, Pf. 20.;
– MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, 8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
– MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, 8230 Balatonfüred, Szabadság út 1.;
– MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével),
1062 Budapest VI., Podmaniczky utca 109–111.;
– Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), 1121 Budapest XII.,
Szanatórium utca 2/A;
– Országos Gyógyintézeti Központ, 1135 Budapest XIII., Szabolcs utca 33–35.
A költségvetési szerv kizárólag az elõdintézmények fekvõbeteg és egyes járóbeteg-ellátást végzõ szervezeti
elemeinek átvételébõl adódó jogok és kötelezettségek tekintetében jogutódja a jogelõd intézményeknek.
– MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44. (beolvadással
megszûnt 2011. november 14-én).
5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Ingatlan fenntartáshoz, üzemeltetéshez és fejlesztéshez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi
eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemeltetési
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.
6. A költségvetési szerv fõ tevékenysége a 861000 Fekvõbeteg-ellátás szakágazatba tartozik.
7. A költségvetési szerv jogi személy, az MH Hadrendjébe tartozó önálló állománytáblával rendelkezõ, más magasabb
szintû parancsnokság jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló
állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.
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8. A költségvetési szerv:
a) alapítója és az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) bekezdésében
meghatározott egészségügyi intézmény fenntartói joggyakorlója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
9. A költségvetési szerv feladatait a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen szolgálati alárendeltségében végzi.
10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
11. A költségvetési szerv közfeladata:
11.1. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
az Eütv., a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)
rendelkezéseiben, továbbá közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezésekben meghatározott
feladatok ellátása;
11.2. a költségvetési szerv honvédelem és rendvédelem egészségügyi területén ellátandó állami feladata:
a) részvétel a Magyarország szuverenitása, területi és légtér integritása védelmében, valamint a szövetségi
rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katona-egészségügyi képességek kialakításában
és fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításában;
b) részvétel az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggõ és a katona-egészségügyre vonatkozó
tevékenység végrehajtásában;
c) részvétel az MH nemzetközi kötelezettségeibõl adódó egészségügyi feladatok végzésében;
d) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása;
e) az alkalmassági vizsgálatok végrehajtása, az alkalmassági követelmények, valamint az alkalmasság elbírálása
rendjének meghatározása, a szolgálatképesség, illetve szolgálatképtelenség orvosi elbírálása, a felülvizsgálati
tevékenység (FÜV) végzése a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) alapján;
11.3. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendeletben
meghatározott egyes feladatok végzése;
11.4. a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletben
meghatározott feladatok végzése;
11.5. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott, tevékenységi körébe tartozó feladatok végzése;
11.6. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben kapott felhatalmazás
alapján az MH egészségügyi tevékenységének felügyelete, a fõszakorvosi rendszer mûködésének irányítása;
11.7. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében, az Eütv.
74. § (1) bekezdésében, valamint a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
MH, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági
társaságok, valamint Magyarország területén tartózkodó szövetséges haderõelemek közegészségügyi, járványügyi,
egészségfejlesztési és munkaegészségügyi tevékenységének irányítását, koordinálását és hatósági felügyeletét ellátó
közegészségügyi-járványügyi szolgálat mûködtetése;
11.8. az állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl szóló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet alapján a repülés-egészségügyi vizsgálatok végzése;
11.9. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.)
EüM rendeletben meghatározott feladatok végzése;
11.10. a Hjt. 82. §-a szerint, a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság,
a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.)
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HM rendelet 10. §-a alapján a személyi állomány pszichikai készenlétének és pszichikai egészségének fenntartásával
kapcsolatos szakmai feladatok végzése;
11.11. az Eütv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény, az Ebtv., az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény, az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl,
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007.
(VI. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint az igényjogosultak és jogosultak, valamint az állami vezetõk és az
államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.)
Korm. rendelet szerinti jogosultak egészségügyi ellátása;
11.12. a speciális ellátotti körbe tartozók alap- és területi szakellátásával kapcsolatos, valamint a védett személyek és a
kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végzése;
11.13. a jogszabályokban meghatározott ellátási terület igényjogosultjainak és jogosultjainak ellátása érdekében
egészségügyi szolgáltató létesítése és funkcionálisan elkülönülõ, szervezeti egységként történõ fenntartása;
11.14. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok végzése;
11.15. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végzése;
11.16. a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végzése;
11.17. az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok végzése;
11.18. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok
végzése;
11.19. az egészségbiztosítás által nem finanszírozott, egyéb gyógyító szolgáltatás végzése.
12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
12.1. Honvédelem területén
Szakfeladat
száma

Szakfeladat megnevezése

842202

Védelmi képesség fenntartása

842541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek

842542

Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

842543

Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)

842144

Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

842203

Védelmi képesség fejlesztése

842204

Haderõ kiképzése, felkészítése

842207

Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

842160

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842192

Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben

12.2. Fekvõbeteg-ellátás keretében
Szakfeladat
száma

Szakfeladat megnevezése

861001

Fekvõbetegek aktív ellátása

861002

Fekvõbetegek krónikus ellátása

861003

Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás

861004

Egészségügyi ápolás bentlakással

861005

Bentlakásos hospice-ellátás

872009

Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
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12.3. Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás keretében
Szakfeladat
száma

Szakfeladat megnevezése

862101

Háziorvosi alapellátás

862211

Járó betegek gyógyító szakellátása

862212

Járó betegek rehabilitációs szakellátása

862213

Járó betegek gyógyító gondozása

862214

Járó betegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

862220

Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862231

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862233

Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél)

862234

Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata,
felügyelete, ellenõrzése

862240

Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862301

Fogorvosi alapellátás

862303

Fogorvosi szakellátás

12.4. Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében
Szakfeladat
száma

Szakfeladat megnevezése

869011

Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi
szakértõi tevékenység

869012

Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival
összefüggõ szakértõi tevékenység

869031

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869033

Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat

869034

Mentés

869035

Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás

869036

Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037

Fizikoterápiás szolgáltatás

869039

Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

869041

Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

869043

Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás

869044

Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése

869047

Komplex egészségfejlesztõ, prevenciós programok

869049

Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869051

Környezet-egészségügyi feladatok

869053

Sugár-egészségügyi feladatok

869060

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

869052

Település-egészségügyi feladatok

869054

Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869045

Kábítószer-megelõzés programjai, tevékenységei

869046

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelõzésének programjai, tevékenységei

869071

Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

869072

Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése
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12.5. A tudományos kutatás és fejlesztés területén
Szakfeladat
száma

Szakfeladat megnevezése

721921

Orvostudományi alapkutatás

721922

Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923

Orvostudományi kísérleti fejlesztés

722024

Pszichológiai- és viselkedéstudományi alapkutatás

722025

Pszichológiai- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

12.6. Az oktatás területén
Szakfeladat
száma

Szakfeladat megnevezése

853131

Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)

853135

Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)

853211

Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon

853214

Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás

853221

Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon

853224

Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás

842151

Nemzetközi tudományos együttmûködés

855935

Szakmai továbbképzések

842152

Nemzetközi oktatási együttmûködés

854212

Szakirányú továbbképzés

854224

Orvos- és egészségtudományi képzési terület

854244

Orvos- és egészségtudományi képzési terület

854274

Orvos- és egészségtudományi képzési terület

12.7. Egyéb
Szakfeladat
száma

Szakfeladat megnevezése

712101

Mérõeszközök hitelesítése

749010

Igazságügyi szakértõi tevékenység

470003

Gyógyszer-kiskereskedelem

712105

Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések
megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása

750000

Állat-egészségügyi ellátás

841333

Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása

522003

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

823000

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

562917

Munkahelyi étkeztetés

13. A költségvetési szerv szervezeti tagolása:
13.1. Az MH EK mûködtetési feladatainak ellátásához stratégiai, gazdasági, igazgatási, kontrolling, szervezési, mûszaki,
informatikai, tudományos, felügyeleti, valamint más, a mûködést biztosító szolgáltató és funkcionális szervezeti
egységeket tart fenn.
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13.2. Az MH EK egészségügyi feladatokat ellátó funkcionálisan elkülönülõ szervezeti egységei:
a) Honvédkórház
– Az ellátási, szakellátási területre kiterjedõ igényjogosultak és jogosultak járó- és fekvõbeteg ellátása,
rehabilitációja és követéses gondozása érdekében a Honvédkórház (rövidített megnevezése: MH EK
Honvédkórház) egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújt, valamint kutatási és oktatási tevékenységet végez.
– A gyógyintézetek mûködési rendjérõl, illetve szakmai vezetõ testületérõl szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM
rendelet 9. § (2) bekezdésében meghatározott gyógyintézet-vezetõi feladatokat – a jogszabályban
meghatározott kivétellel – az MH EK Honvédkórház vezetõje gyakorolja.
b) Védelem-egészségügyi Igazgatóság
– A védelem-egészségügyi szakfeladatok ellátása érdekében a Védelem-egészségügyi Igazgatóság (rövidített
megnevezése: MH EK VI) végzi az egészségügyi stratégiai, fejlesztési, hatósági, tudományos, pszichológiai és
kiképzési tevékenységet, az alkalmassági vizsgálatok végrehajtását, valamint a katonai szervezetek, a
válságkezelõ és béketámogató mûveletekben résztvevõ, területileg elkülönült szervezeti egységek
egészségügyi tevékenységével, továbbá az egészségügyi anyagellátásának irányításával összefüggõ
feladatokat.
– Az MH EK VI vezetõje (MH egészségügyi fõnök) szakmailag felügyeli az egészségügyi szolgáltatók szakmai
felügyeletérõl szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben meghatározott egészségügyi tevékenységet az MH
vonatkozásában.
– Az MH EK VI vezetõjének (MH egészségügyi fõnök) alárendeltségében és az MH honvéd-tisztifõorvos vezetése
alatt a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálata (rövidített megnevezése: MH EK KJSZ)
mûködik. Az MH EK KJSZ gyakorolja az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi
XI. törvényben meghatározott közegészségügyi hatósági, járványügyi hatósági, egészségfejlesztési feladatokat,
valamint a Rendeletben meghatározott munkaegészségügyi hatósági feladatokat.
14. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot, az MH egészségügyi fõnököt, az MH EK Honvédkórház vezetõjét, a parancsnok gazdasági
helyettesét, a stratégiai, tudományos és felügyeleti igazgatóját – a Honvéd Vezérkar fõnökének javaslata alapján –
a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.
15. A költségvetési szervnél
a) a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.
16. Az Eütev., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató
mûködõképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása érdekében az MH
költségvetési létszámkeretébe nem tartozó MH EK Honvédkórház foglalkoztatottjai
a) szabadfoglalkozás keretében,
b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,
c) társas vállalkozás tagjaként,
d) önkéntes segítõként
foglalkoztathatóak.
17. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felsõ határa 20% a módosított kiadási elõirányzatok arányában.
18. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.
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19. A költségvetési szerv szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a költségvetési szerv Szervezeti és
Mûködési Szabályzata határozza meg, melyet a vezetõ az Alapító Okirat hatályba lépését követõ 90 napon belül
elkészít, és a Honvéd Vezérkar fõnöke útján jóváhagyásra felterjeszt a honvédelmi miniszternek.
20. Jelen Alapító Okirat 2013. február 1-jén lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. december 23-án aláírt,
144–57/2011. számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.
Budapest, 2012. december 20.
Nyt. szám: 772–74/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
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A TRIVEX Kft. hirdetménye elveszett számlatömb érvénytelenítésérõl

A TRIVEX Kft. (2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 21.)
UK1EA5400701-5400750
sorszámú számlatömbje elveszett, használata 2012. október 18-tól érvénytelen.

A Hivatalos Értesítõt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Hivatalos Értesítõ hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el.
Felelõs kiadó: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A Hivatalos Értesítõ oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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