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T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

10/2007. (V. 11.)
HM rendelet

A honvédségi közúti jármûvek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1992.
(IV. 7.) HM rendelet módosításáról 725

11/2007. (V. 11.)
HM rendelet

A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszo-
nyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 25/1992.
(XI. 25.) HM rendelet módosításáról 725

12/2007. (V. 11.)
HM rendelet

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások
és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás
támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosítá-
sáról 726

13/2007. (V. 11.)
HM rendelet

A Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak al-
kalmazási és képesítési feltételeirõl szóló 24/1997. (XI. 6.)
HM rendelet módosításáról 726

14/2007. (V. 11.)
HM rendelet

Az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000.
(VI. 20.) HM rendelet módosításáról 727

15/2007. (V. 11.)
HM rendelet

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó honvédségi jármûvek közúti közlekedésérõl szóló
32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosításáról 727

16/2007. (V. 11.)
HM rendelet

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátá-
sának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és baleseti rokkant-
sági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerzõdéses ka-
tonák baleseti járadékainak részletes szabályairól szóló
8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról 728

17/2007. (V. 11.)
HM rendelet

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet módosításáról 729

18/2007. (V. 21.)
HM rendelet

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaiba történõ
belépés rendjérõl szóló 2/1997. (I. 10.) HM rendelet módosí-
tásáról 746
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19/2007. (V. 21.)
HM rendelet

Az országgyûlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Honvédség mûködésére szolgáló területeire történõ be-
lépésérõl szóló 11/1996. (IX. 25.) HM rendelet módosításáról 746

20/2007. (V. 21.)
HM rendelet

Az országgyûlési képviselõi igazolvánnyal történõ belépés
rendjérõl 747

21/2007. (V. 30.)
HM rendelet

A honvédségi közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról, vala-
mint környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl
szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról 747

22/2007. (V. 30.)
HM rendelet

A Maléter Pál Emlékérem alapításáról szóló 15/1998. (X. 6.)
HM rendelet módosításáról 748

23/2007. (V. 30.)
HM rendelet

A dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelölésérõl és a dohány-
termékek forgalmazásáról szóló 14/1999. (X. 27.) HM rende-
let módosításáról 748

24/2007. (V. 30.)
HM rendelet

A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó mun-
kaköri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rende-
let módosításáról 749

Határozatok

92/2007. (V. 17.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és
nyugállományba helyezésérõl 750

93/2007. (V. 21.)
KE határozat

Orvos dandártábornok szolgálati viszonyának megszünteté-
sérõl és nyugállományba helyezésérõl 750

94/2007. (V. 21.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
750

95/2007. (V. 21.)
KE határozat

Nyugállományú vezérõrnagy nyugállományú altábornagyi
elõléptetésérõl 750

96/2007. (V. 21.)
KE határozat

Nyugállományú vezérõrnagy nyugállományú altábornagyi
elõléptetésérõl 751

97/2007. (V. 21.)
KE határozat

Dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl 751

98/2007. (V. 21.)
KE határozat

Nyugállományú dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl 751

99/2007. (V. 21.)
KE határozat

Nyugállományú ezredes nyugállományú dandártábornoki ki-
nevezésérõl 751

100/2007. (V. 21.)
KE határozat

Nyugállományú ezredes dandártábornoki kinevezésérõl 752

73/2007. (HK 11.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ költség-
vetési szerv alapításáról 752

74/2007. (HK 11.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitá-
ciós Intézet költségvetési szerv megszüntetésérõl 754

75/2007. (HK 11.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs
Intézet költségvetési szerv megszüntetésérõl 755

76/2007. (HK 11.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Verõcei Betegotthon költségvetési
szerv megszüntetésérõl 755

78/2007. (HK 11.)
HM határozat

A Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred
alapító okiratának módosításáról 756

81/2007. (HK 11.)
HM határozat

Egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosításá-
ról 757
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Miniszteri utasítások

001/2007. (HK 11.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásá-
nak rendjérõl 758

46/2007. (HK 11.)
HM utasítás

A fejezeti kezelésû elõirányzatok 2007. évi felhasználásának
rendjérõl 758

47/2007. (HK 11.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség átalakításával összefüggõ koordinációs
és kontrolling feladatok ellátásáról 761

48/2007. (HK 11.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény Kockázatkeze-
lési Szabályzata kiadásáról 763

49/2007. (HK 11.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének
átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról 766

50/2007. (HK 11.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készen-
léti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM uta-
sítás módosításáról 768

51/2007. (HK 11.)
HM utasítás

Egyes munkakörök elemzésérõl 769

52/2007. (HK 11.)
HM utasítás

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl 770

Államtitkári rendelkezések

82/2007. (HK 11.)
HM JSZÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A 2007. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátá-
sáról 780

79/2007. (HK 11.)
HM VTI SZÁT–HM HVKF
együttes intézkedés

A Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató meg-
szervezésérõl és végrehajtásáról 780

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

55/2007. (HK 11.)
HM HVKF parancs

A HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes helyettesítésérõl 782

57/2007. (HK 11.)
HM HVKF parancs

A Magyar Honvédség objektuma polgári õrzés-védelmének
ideiglenes katonai megerõsítése megszüntetésérõl 782

59/2007. (HK 11.)
HM HVKF parancs

A Magyar Honvédség objektuma polgári õrzés-védelmének
ideiglenes katonai megerõsítése megszüntetésérõl 782

60/2007. (HK 11.)
HM HVKF parancs

A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének
átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról 782

62/2007. (HK 11.)
HM HVKF parancs

A NATO Reagáló Erõk 9. Hadmûveleti Értékelõ Csoportjá-
nak vezénylésérõl 783

53/2007. (HK 11.)
HM HVKF intézkedés

A megyei, fõvárosi védelmi bizottsággal együttmûködõ kato-
nai szervezetek kijelölésérõl 783

54/2007. (HK 11.)
HM HVKF intézkedés

A szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezõk
2007. évi bevonulásának végrehajtásáról szóló 1/2007.
(HK 2.) HM HVKF intézkedés módosításáról 784

56/2007. (HK 11.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Videó-telekonferencia Rendszer fel-
ügyeletével, felhasználásával, üzemeltetésével, logisztikai tá-
mogatásával kapcsolatos feladatokról 784

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 723



Szám Tárgy Oldal

58/2007. (HK 11.)
HM HVKF intézkedés

Az EU harccsoportban kijelölt Magyar Honvédség EU Szá-
zad készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl 786

007/2007. (HK 11.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntar-
tásának és fokozásának követelményeirõl szóló 001/2002.
(HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról 786

08/2007. (HK 11.)
HM HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenn-
tartásának és fokozásának logisztikai támogatásáról 786

61/2007. (HK 11.)
HM HVKF intézkedés

A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünne-
pek megtartásával kapcsolatos megemlékezések, valamint a
kiemelt fontosságú rendezvények feladatairól szóló 75/2002.
(HK 20.) HVKF intézkedés módosításáról 786

Fõnöki rendelkezések

05/2007. (HK 11.)
HM HKF–HM IIF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenntar-
tásának és fokozásának híradó, informatikai, információvé-
delmi és dokumentumvédelmi szakfeladatairól 786

04/2007. (HK 11.)
HM HKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte fenn-
tartásának és fokozásának repülõ, légvédelmi rakéta és tüzér,
légi vezetési, radar, atom, biológiai, vegyivédelmi felderítõ,
elektronikai hadviselési és mûszaki szakfeladatairól 786

MH szolgálatfõnöki rendelkezés

174/2007. (HK 11.)
MH GEOSZ intézkedés

A szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka térké-
pészeti és katonaföldrajzi támogatási feladatairól 787

Szerzõdések

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 788

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 788

Közlemények

80/2007. (HK 11.)
HM közlemény

Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások), valamint
személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek) elidegeníté-
sére történõ kijelölésének soron kívüli (XXII.) ütemérõl 789

Honvédelmi miniszter
közleménye

Pályázat a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra 790

25/2007. (HK 11.)
HM HVKFH közlemény

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról 791

HM JF Helyesbítés 792
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
10/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e

a honvédségi közúti jármûvek
forgalomba helyezésének és forgalomban

tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
2. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. §-ának (3) bekezdé-
sére – a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdasá-
gi és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. tör-
vény 51. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

A honvédségi közúti jármûvek forgalomba helyezésé-
nek és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1992. (IV. 7.) HM rendelet 3. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„3. § Az általános rendelkezések elõírásaitól indokolt
esetben, valamint a NATO egységesítési egyezményekben
(STANAG-ekben) meghatározott követelmények teljesí-
tése érdekében szükséges eltérést – a közlekedéspoliti-
káért felelõs miniszterrel, továbbá a környezetvédelemért
felelõs miniszterrel egyetértésben – a honvédelemért fele-
lõs miniszter engedélyezhet.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg a honvédségi közúti jármûvekkel
kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek mó-
dosításáról szóló 36/2002. (V. 16.) HM rendelet 1. §-a ha-
tályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
11/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e
a honvédségnél foglalkoztatottak

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló

25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tör-
vényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) kapott fel-
hatalmazás alapján, a Kjt. 85. §-ának (2) bekezdésére fi-
gyelemmel – az egészségügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egész-
ségügyi miniszterrel, valamint az oktatási és kulturális mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetér-
tésben – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladat-
körömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jog-
viszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl
szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[(2) A vonatkozó kormányrendeleteket, illetve az okta-
tási miniszter és a nemzeti kulturális örökség miniszteré-
nek rendeletét, valamint – a g) pont tekintetében – vala-
mennyi ágazati miniszteri rendeletet alkalmazni kell]

„d) az egészségügyi munkakörû közalkalmazottak
szakképesítésére, készenlétének, ügyeleti szolgálatának
díjazására, valamint az egészségügyi intézetekben a „mun-
kahelyi pótlékra”-ra;”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a honvédségnél
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával össze-
függõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 25/1992.
(XI. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 15/2001.
(VI. 18.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. §
(2) bekezdés bevezetõ szövegében az „oktatási miniszter
és a nemzeti kulturális örökség miniszterének” szövegrész
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helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg, az
R. 16. § (4) bekezdésében az „oktatási” szövegrész helyé-
be az „oktatásért felelõs” szöveg lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
12/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e
a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,

valamint a lakhatás támogatásáról szóló
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pontjának fa), fb) és fc) alpontjaiban
kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ la-
kások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint
a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 3. § (9) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(9) E rendelet alkalmazásában
a) HM központi közgazdasági és pénzügyi feladatokat

ellátó szerve a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
b) HM központi lakásgazdálkodási szerv a HM Véde-

lemgazdasági Fõosztály,
c) területi lakásgazdálkodási szerv a HM Infrastruktu-

rális Ügynökség,
d) területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egysége a

HM Infrastrukturális Ügynökség Budapesti Lakásgazdál-
kodási Osztály,

e) területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási
egysége a HM Infrastrukturális Ügynökség Lakhatás Tá-
mogató Osztály.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 8. §
(3) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 24/A. §-ában,
26. § (5) bekezdésében, 28. § (5) bekezdésében, 62. §
(8) bekezdésében, 96. § (1) bekezdés e) pontjában, 97. §
(2) bekezdésében, 102. § (4) bekezdésében, 166. § (2) be-
kezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe
a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, az R. 29. §
i) pontjában, 102. § (3) bekezdésében, 161/A. § (1) bekez-
désében, 183. § h) pontjában a „honvédelmi miniszternek”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter-
nek” szöveg, az R. 161/A. § (3) bekezdésében a „honvé-
delmi miniszterhez” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszterhez” szöveg lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
13/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e

a Magyar Honvédség környezetvédelmi
megbízottainak alkalmazási

és képesítési feltételeirõl szóló
24/1997. (XI. 6.) HM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltéte-
léhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló
93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felha-
talmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottai-
nak alkalmazási és képesítési feltételeirõl szóló 24/1997.
(XI. 6.) HM rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„5. § A környezetvédelmi megbízottak tevékenységé-
nek törvényességi felügyeletét, képzésük és továbbképzé-
sük szervezését a Honvédelmi Minisztérium infrastruktu-
rális feladatokat ellátó központi szerve látja el.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
14/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e
az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló
15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – figyelemmel a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 49/F. §-ában, a Munka Törvénykönyvé-
rõl szóló 1992. évi XXII. törvény 165. § (1) bekezdésében, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 2. §-ában, valamint a katonai és rendvédelmi felsõokta-
tási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jog-
állásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 41/A. §-ában foglal-
takra – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásáról szóló
15/2000. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Az élelmiszer-utalványt forgalmazó cég nevét, cí-
mét, az utalványok megrendelésével kapcsolatos tevé-
kenységet, a megrendelõ lap formáját a Honvédelmi Köz-
lönyben kell közzétenni, az élelmiszer-utalványok forgal-
mazásával kapcsolatos egyéb kérdéseket pedig a szállító-
val kötött megállapodásban kell rögzíteni.”

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az élelmiszer-utalvány számadásköteles ok-

mánynak minõsül, amelyet az összesített létszámjelentés-
bõl készített lista alapján elõre, minden hónap 5. munka-
napjáig – ha a jogosultság késõbb keletkezik, az azt követõ
munkanapon – kell a jogosultnak átadni. A lista tartalmaz-
za az igényjogosult nevét, rendfokozatát, az élelmi-
szer-utalvány címletenkénti darabszámát, értékét, az átve-
võ aláírását, készítõ nevét, valamint a jogosultságot iga-
zoló parancsnok (vezetõ) jóváhagyását.

(2) A beszerzett élelmiszer-utalvány a tárgyévben kor-
látlanul felhasználható, a fel nem használt utalványt a lejá-
rat napját követõ harmadik hónap 1-jéig a szállítónál for-
galomképes utalványra kell kicserélni.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 5. §-a, valamint
az R. melléklete, továbbá az élelmiszer-utalvánnyal való

ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosítá-
sáról szóló 2/2002. (I. 11.) HM rendelet, az élelmi-
szer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.)
HM rendelet módosításáról szóló 3/2005. (II. 1.) HM ren-
delet, valamint az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról
szóló 15/2000. (IV. 20.) HM rendelet módosításáról szóló
11/2006. (IV. 10.) HM rendelet 3. §-a.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
15/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó honvédségi jármûvek közúti

közlekedésérõl szóló
32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
2. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a meghatározott össztömeget, tengelyterhe-
lést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésé-
rõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfize-
tés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet
1. §-ának (2) bekezdésére – a gazdasági és közlekedési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel
egyetértésben – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és mére-
tet meghaladó honvédségi jármûvek közúti közlekedésé-
rõl szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. § (1) bekezdés bevezetõ szövege helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A honvédségi jármû közlekedéséhez az a)–b) pont-
ban megjelöltek hozzájárulása szükséges. A Magyar
Közút Közhasznú Társaság által átadott adatok alapján a
hozzájárulást, a honvédségi jármû”

2. §

Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:
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„(3) Az MH közlekedési feladatot ellátó központi szer-
ve megállapodik a Magyar Közút Közhasznú Társasággal
abban, hogy az üzemben tartó a megengedett össztömeget
vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést megha-
ladó jármû közlekedéséért járó útvonal-használati díjat
félévente utólagosan fizeti meg.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. §
(1) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szövegrész
lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
16/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e
a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai

nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági
és baleseti rokkantsági nyugellátásának,

valamint a hivatásos és szerzõdéses katonák
baleseti járadékának részletes szabályairól szóló

8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény 287. § (2) bekezdés af) és h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és
baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatá-
sos és szerzõdéses katonák baleseti járadékának részle-
tes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 16. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„16. § A hivatásos katonák, valamint hozzátartozóik
nyugellátását a HM pénzügyi feladatot ellátó központi
szerve állapítja meg, és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelé-

séért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv (a továbbiakban:
nyugdíjbiztosítás központi hivatali szerve) folyósítja.”

2. §

Az R. 17. §-ának bevezetõ szövege helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„17. § A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a
rendelkezésére álló okmányok alapján – a vonatkozó jog-
szabályok rendelkezéseinek figyelembevételével – hiva-
talból hoz határozatot:”

3. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szer-

ve hivatalból intézkedik a rokkantság, illetve munkaké-
pesség-csökkenés alapján megállapított rokkantsági
nyugdíj, baleseti járadék, özvegyi nyugdíj, árvaellátás
és szülõi nyugdíj továbbfolyósításához szükséges, to-
vábbá mindazon orvosi vizsgálatok elvégzése iránt,
amelyek a különbözõ nyugdíjigények elbírálásához
szükségesek.”

4. §

Az R. 19. §-ának bevezetõ szövege helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„19. § A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve
kérelemre bírálja el és hoz határozatot minden egyéb
nyugdíjigény tárgyában, így különösen:”

5. §

Az R. 20. § b)–c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[A nyugellátásra vonatkozó határozatot meg kell kül-
deni:]

„b) a nyugdíjbiztosítás központi hivatali szervének,
c) a jogosult állandó lakóhelye szerint illetékes hadki-

egészítõ parancsnokságnak.”

6. §

Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A nyugdíjbiztosítás központi hivatali szerve által
kiszámított és folyósított késedelmi kamatot a nyugdíjbiz-
tosítás központi hivatali szerve által meghatározottak sze-
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rint a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve köte-
les megtéríteni.”

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
17/2007. (V. 11.) HM

r e n d e l e t e
a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdésének e) pontjá-
ban, a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 50. § (2) bekezdésének c) pontjá-
ban és a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 97. § (1) be-
kezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján, a katonák illetmé-
nyérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közal-
kalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren-
deletet a Hvt. 51. §-ában meghatározott feladatkörömben a
következõk szerint módosítom:

1. §

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásai-
ról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 104. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az esetenként adott jutalom összege (értéke) nem
haladhatja meg az elismerésben részesülõ kéthavi bruttó
távolléti díját, és az egy személy részére adott jutalom
éves összege nem lehet több, mint a hathavi illetménye
összege.”

2. §

(1) A Vhr. 1. számú melléklete a) pontjának 5. és 6. al-
pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[a) A beosztási illetmény 50%-ának megfelelõ összegû
illetménykiegészítésre jogosult]

„5. MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képvi-
selet,

6. MK Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai
Részleg”

(2) A Vhr. 1. számú melléklete b) pontjának 10. és
11. alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[b) A beosztási illetmény 35%-ának megfelelõ összegû
illetménykiegészítésre jogosult]

„10. a Nemzeti Katonai Képviselõ Hivatala,
11. az MH Nemzeti Katonai Képviselet,”

3. §

A Vhr. 2. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet
melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba, azonban a megemelt vezetõi pótlék kifizetésére vo-
natkozó rendelkezéseket 2007. január 13-ától kell alkal-
mazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Vhr.
102. § a) és b) pontja hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Vhr.
103. § (1) bekezdésében a „102. § a)–b) pontjai szerinti ju-
talmazás” szövegrész helyébe „személyek jutalmazása”
szövegrész lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 17/2007. (V. 11.) HM rendelethez

Kimutatás

a vezetõi illetménypótlékra jogosító beosztásokról

A) HM, HM szervezetek

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

Szervezetek

HM HM szervezetek

35 fõosztályvezetõ (I/VIII. besorolási kategóriában) fõigazgató (I/VIII. besorolási kategóriában),
vezérigazgató

30 fõosztályvezetõ (I/VII. besorolási kategóriában),
fõosztályvezetõ-helyettes (I/VIII. besorolási kategóriába tartozó fõosztályvezetõ
helyettese)

fõigazgató (I/VII. besorolási kategóriában),
fõigazgató-helyettes (I/VIII. besorolási kategóriába tartozó fõigazgató
helyettese),
vezérigazgató-helyettes,
HM KEHH fõigazgató I. helyettes,
vezetõ,
püspök,
vezetõ tábori rabbi

20 fõosztályvezetõ-helyettes (I/VII. besorolási kategóriába tartozó fõosztályvezetõ
helyettese),
fõtanácsadó,
osztályvezetõ (fõov.h.),
osztályvezetõ (I/VI. besorolási kategóriában),
titkárságvezetõ,
parlamenti titkár,
központi lakásbizottság titkár,
protokoll fõnök,
szakreferens,
személyi titkár

fõigazgató (I/VI. besorolási kategóriában),
fõigazgató-helyettes (I/VII. besorolási kategóriába tartozó fõigazgató helyettese),
HM KEHH fõigazgató-helyettes,
igazgató,
osztályvezetõ (vezérig.h.),
osztályvezetõ (fõig.h.), osztályvezetõ (I/VI. besorolási kategóriában),
képviseletvezetõ (I/VI. besorolási kategóriában),
vezetõhelyettes,
esperes,
helynök,
püspöki hivatalvezetõ

16 titkárságvezetõ-helyettes (I/VI. besorolási kategóriába tartozó titkárságvezetõ
helyettese),
parlamenti titkárhelyettes,
MH központi ügyelet váltásparancsnok

fõigazgató-helyettes (I/VI. besorolási kategóriába tartozó fõigazgató helyettese),
igazgatóhelyettes,
osztályvezetõ (I/V. besorolási kategóriában),
irodavezetõ,
képviseletvezetõ (I/V. besorolási kategóriában),
képviseletvezetõ-helyettes (I/VI. besorolási kategóriába tartozó képviseletvezetõ
helyettese),
területi kirendeltségvezetõ,
referatúra vezetõ
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

Szervezetek

HM HM szervezetek

14 irodavezetõ-helyettes,
képviseletvezetõ-helyettes (I/V. besorolási kategóriába tartozó képviseletvezetõ
helyettese),
alosztályvezetõ,
csoportvezetõ,
könyvtárvezetõ,
haditechnikai park vezetõ

12 alosztályvezetõ-helyettes,
részlegvezetõ

B) A Magyar Honvédség katonai szervezetei

1. Vezérkari fõnök közvetlen alárendeltjei, helyõrség támogatók

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

hdt. szintû szervezetek NATO és nemzeti
beosztást betöltõk

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ
dd. szintû szervezetek

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ

e. szintû szervezetek

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ

z. szintû szervezetek
Helyõrség támogatók

50 MH Összhaderõnemi
Parancsnokság
(MH ÖHP) parancsnok

35 MH ÖHP
parancsnokhelyettes,
MH ÖHP TÖF (pk.h.)

katonai képviselõ
(NKKH, Brüsszel),
igazgató (I/VIII.
besorolási kategóriában)

– – – –
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

hdt. szintû szervezetek NATO és nemzeti
beosztást betöltõk

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ
dd. szintû szervezetek

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ

e. szintû szervezetek

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ

z. szintû szervezetek
Helyõrség támogatók

30 katonai képviselõ
(NKK, Mons),
katonai képviselõ
helyettes (NKKH,
Brüsszel),
parancsnokhelyettes
(I/VII. besorolási
kategóriában),
igazgatóhelyettes (I/VII.
besorolási kategóriában),
törzsigazgató (I/VII.
besorolási kategóriában),
törzsfõnök helyettes
(I/VII. besorolási
kategóriában)

parancsnok,
MH Mûveleti Központ
(MH MK) – parancsnok

– – –

20 fõnök,
osztályvezetõ,
irodavezetõ,
MH ÖHP Hadmûveleti
Központ parancsnok,
MH ÖHP fõreferens

hivatalvezetõ (I/VI.
besorolási kategóriában),
képviseletvezetõ (I/VI.
besorolási kategóriában),
igazgató (I/VI. besorolási
kategóriában),
törzsfõnök helyettes
(I/VI. besorolási
kategóriában),
irodavezetõ (csf.h.)
(I/VI. besorolási
kategóriában),
osztályvezetõ (I/VI.
besorolási kategóriában),
fõnök (I/VI. besorolási
kategóriában),
törzstiszt (I/VI.
besorolási kategóriában),
összekötõ fõtiszt (I/VI.
besorolási kategóriában),
fakultás tanácsadó (I/VI.
besorolási kategóriában)

parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
osztályvezetõ,
MH MK –
parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
irodavezetõ,
osztályvezetõ,
Összhaderõnemi
Mûveleti Központ
(ÖHK) fõreferens

parancsnok,
Kelet- és Nyugat
Magyarországi
Hadkiegészítõ
Parancsnokságok –
parancsnok
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

hdt. szintû szervezetek NATO és nemzeti
beosztást betöltõk

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ
dd. szintû szervezetek

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ

e. szintû szervezetek

VKF közvetlen
alárendeltségében lévõ

z. szintû szervezetek
Helyõrség támogatók

16 fõnökhelyettes,
osztályvezetõ-helyettes,
irodavezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
váltásparancsnok,
a Hadmûveleti Központ
parancsnokhelyettes

képviseletvezetõ
helyettes (I/V. besorolási
kategóriában),
igazgatóhelyettes (I/V.
besorolási kategóriában),
osztályvezetõ (I/V.
besorolási kategóriában),
részlegvezetõ (I/V.
besorolási kategóriában),
fõnök (I/V. besorolási
kategóriában)

osztályvezetõ-
helyettes,
alosztályvezetõ

parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
szolgálatfõnök,
osztályvezetõ,
Kelet- és
Nyugat-Magyarországi
Hadkiegészítõ
Parancsnokságok –
parancsnokhelyettes,
osztályvezetõ,
központparancsnok
(toborzó és
érdekvédelmi)

parancsnok parancsnok (dandár,
ezred, 5/62.kl.z.)

14 alosztályvezetõ-
helyettes,
MH ÖHP részlegvezetõ

osztályvezetõ (I/IV.
besorolási kategóriában),
csoport-parancsnok
(I/IV. besorolási
kategóriában)

részlegvezetõ,
alosztályvezetõ-
helyettes

osztályvezetõ-
helyettes,
szolgálatfõnök-
helyettes,
Hadkiegészítõ
Parancsnokságok –
alosztályvezetõ,
irodavezetõ

irodavezetõ (pk.h.),
irodavezetõ

parancsnok,
helyõrség
kommendáns,
parancsnokhelyettes
(dandár, ezred,
5/62.kl.z.)

12 – részlegvezetõ (I/III. besoro-
lási kategóriában)

– – irodavezetõ-helyettes parancsnokhelyettes,
alosztályvezetõ,
századparancsnok

10 – – – – –
–

századparancsnok-
helyettes,
alosztályvezetõ-
helyettes

5 – – – – – szakaszparancsnok,
kiképzési bázis
parancsnok
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2. Fegyvernemek, szolgálati ágak I.

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

lövész, harckocsi,
könnyû vegyes, híradó

és vezetéstámogató
tüzér mûszaki felderítõ, különleges mûveleti,

elektronikai harc vegyivédelem

30 dandárparancsnok dandárparancsnok dandárparancsnok – –

20 dandárparancsnok-
helyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
Bakony Harckiképzõ Központ
(BHKK) parancsnok,
ezredparancsnok,
5/62.kl.z. zászlóaljparancsnok
(ddpk.h.)

dandárparancsnok-
helyettes,
törzsfõnök (pk.h.)

dandárparancsnok-
helyettes,
törzsfõnök (pk.h.)

– –

16 dandár vezetõ szervek fõnökei,
dandár integrációs fõnök,
alosztályvezetõ,
önálló állománytáblával
rendelkezõ zászlóalj (ÖÁZ)
és kötelékben
lévõ zászlóaljparancsnok,
BHKK parancsnokhelyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
BHKK szimulációs központ
parancsnok,
Béketámogató Kiképzõ
Központ (BTKK) parancsnok;
Ezred parancsnokhelyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
5/62.kl.z. parancsnokhelyettes,
5/62.kl.z. törzsfõnök (pk.h.)

dandár vezetõ szervek fõnökei,
osztályparancsnok

dandár vezetõ szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok,
ÖÁZ parancsnok

ÖÁZ parancsnok ÖÁZ parancsnok
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

lövész, harckocsi,
könnyû vegyes, híradó

és vezetéstámogató
tüzér mûszaki felderítõ, különleges mûveleti,

elektronikai harc vegyivédelem

14 dandár vezetõ szervek
fõnökhelyettesek és
részlegvezetõk, ezred vezetõ
szervek fõnökei,
ÖÁZ és kötelékben
lévõ zászlóalj
parancsnokhelyettes és
zászlóalj törzsfõnök (pk.h.),
BHKK fõnökök, szimulációs
központ alosztályvezetõ,
Kiképzési Bázis parancsnok,
BTKK hadmûveleti tervezõ
részlegvezetõ (pk.h.),
ÖÁZ részlegvezetõ,
BTKK parancsnokhelyettes

dandár vezetõ szervek
fõnökhelyettesek és
részlegvezetõk,
osztályparancsnok-
helyettes,
osztály törzsfõnök
(pk.h.)

dandár vezetõ szervek
fõnökhelyettesek,
részlegvezetõk,
zászlóaljparancsnok-
helyettes,
zászlóalj törzsfõnök
(pk.h.),
ÖÁZ parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pkh.),
részlegvezetõ

ÖÁZ parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.), önálló
állománytáblával rendelkezõ
század (ÖÁSZD)
parancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ,
különleges mûveleti zászlóalj,
századparancsnok

ÖÁZ parancsnok-
helyettes, törzsfõnök (pk.h.)

12 dandár részlegvezetõ
helyettesek,
ezred vezetõ szervek
fõnökhelyettesei,
BTKK
részlegvezetõ,
századparancsnok,
BHKK fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõ-helyettes,
Kiképzési Bázis
parancsnokhelyettes,
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes

dandár részlegvezetõ-
helyettes, ütegparancsnok,
dandár, zászlóalj tûz-
támogató (tûzmegfigyelõ)
részlegparancsnok

dandár részlegvezetõ-
helyettes, századparancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes

ÖÁSZD parancsnok helyettes
és részlegvezetõ,
századparancsnok
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes,
különleges mûveleti zászlóalj,
századparancsnok-helyettes,
Különleges Mûveleti
Zászlóalj, Különleges
Mûveleti Csoport,
csoportparancsnok

századparancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes

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

ütegparancsnok-helyettes,
1. szakaszparancsnok

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

századparancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos
rendeltetésû szakasz
1. szakaszparancsnok,
gépesített lövész, harckocsi
zászlóalj felderítõ
szakaszparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
laborvezetõ

5 szakaszparancsnok szakaszparancsnok,
század tûzmegfigyelõ
parancsnok

szakaszparancsnok szakaszparancsnok szakaszparancsnok,
laborvezetõ-helyettes
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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

geoinformációs,
meteorológia, térképész

30 repülõbázis parancsnok,
MH 86. Szolnok Helikopter
Ezred ezredparancsnok

dandárparancsnok – – –

20 ezredparancsnok,
repülõbázis
parancsnokhelyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
MH 86. Szolnok Helikopter
Ezred
ezredparancsnok-helyettes
és törzsfõnök
(pk.h.)

ezredparancsnok
dandárparancsnok-
helyettes és törzsfõnök (pk.h.)

ezredparancsnok – szolgálatfõnök

16 ezredparancsnok-
helyettes és törzsfõnök
(pk.h.),
önálló állománytáblával
rendelkezõ bázisrepülõtér
(ÖÁR) parancsnok,
repülõbázis fõnökök,
repülõszázad parancsnok,
zászlóaljparancsnok,
repülõtér parancsnok,
repülõ hadmûveleti
központ parancsnok

dandár vezetõ szervek fõnökei,
ezredparancsnok-
helyettes és törzs-
fõnök (pk.h.),
zászlóaljparancsnok,
hadmûveleti központ
parancsnok

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

zászlóaljparancsnok szolgálatfõnök-
helyettes, osztályvezetõ
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

repülõ, helikopter légvédelmi rakéta légi vezetési radar mérnök-mûszaki repülõ,
helikopter üzembentartó

geoinformációs,
meteorológia, térképész

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, repülõraj
parancsnok,
zászlóaljparancsnok-
helyettes és törzsfõnök (pk.h.),
helikopterszázad parancsnok,
repülõtér parancsnokhelyettes,
ÖÁR:
– törzsfõnök hadmûveleti
helyettes (integrációs fõnök),
– vezetõ szervek részlegvezetõ
repülõszázad hadmûveleti és
elektronikai hadviselést
támogató (EHT) központ
parancsnok

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

ezred vezetõ szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok-helyettes
és törzsfõnök (pk.h.), légi
irányító központ, LÉKK,
LÉFK váltásparancsnok,
kihelyezett radarszázad
parancsnok,
radar mérõpont parancsnok

zászlóaljparancsnok-helyettes,
vezetõ mérnökök,
szolgálatvezetõ mérnökök,
repülõeszköz javító központ
központparancsnok,
repülõeszköz javító század
századparancsnok

osztályvezetõ-
helyettes,
meteorológiai
csoportparancsnok,
alosztályvezetõ

12 repülõbázis
részlegvezetõ-
helyettes,
ezred vezetõ szervek fõnök
helyettesei,
részlegvezetõk,
LÉFI váltásparancsnok,
repülõ gyakorlóközpont
parancsnok,
ÖÁR részlegvezetõ-helyettes

dandár vezetõ szervek
részlegvezetõ-helyettes,
ezred vezetõ szervek fõnök
helyettesei,
század- (üteg-) parancsnok

ezred vezetõ szervek fõnök
helyettesei,
századparancsnok, légi
irányító központ
csoportparancsnok, kihelyezett
radarszázad
parancsnokhelyettes, híradó
zászlóalj
váltásparancsnok,
radarcsoport parancsnok

századparancsnok, mûszaki
ellenõrzõ
részleg parancsnok,
készültségi mûveleti
váltásparancsnok, repülõ
gyakorló-
központ parancsnok, egyesített
mûszaki állomásparancsnok,
repülõeszköz javító központ,
parancsnokhelyettes,
mûhelyparancsnok,
repülõeszköz javító század,
parancsnokhelyettes,
mûhelyparancsnok
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

repülõ, helikopter légvédelmi rakéta légi vezetési radar mérnök-mûszaki repülõ,
helikopter üzembentartó

geoinformációs,
meteorológia, térképész

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

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

századparancsnok-
helyettes,
mûhelyparancsnok, beosztott
tiszttel rendelkezõ
csoportparancsnok

–

5 – szakaszparancsnok (irányító
csoport váltásparancsnok)

szakaszparancsnok szakaszparancsnok és
csoportparancsnok,
mûhelyparancsnok-
helyettes

–

4. Logisztika és egészségügy

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

LOGISZTIKA – EGÉSZSÉGÜGY

egészségügyi intézetek csapat egészségügy logisztikai szakalárendeltek egyéb logisztikai alárendeltek ellátóközpontok csapat logisztika

30 Központi Honvédkórház
(KHK) parancsnok

– – – – –

20 KHK parancsnok-
helyettes,
kórház,
Egészségvédelmi Intézet
(EVI) és rehabilitációs
intézet fõigazgató,
egészségügyi kiképzõ
központ parancsnok,
MH fõszakorvosok,
MH fõgyógyszerész

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

ezredparancsnok,
parancsnok,
Szabályzatkiadó Intézet
és Központi Nyomda
(SZKIKNY)
parancsnok

ellátóközpont
parancsnok

ezredparancsnok
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

LOGISZTIKA – EGÉSZSÉGÜGY

egészségügyi intézetek csapat egészségügy logisztikai szakalárendeltek egyéb logisztikai alárendeltek ellátóközpontok csapat logisztika

16 rehabilitációs intézet,
egészségügyi
kiképzõ központ
parancsnok-
helyettes, törzsfõnök
(pk.h.),
KHK vezetõ
szervek osztályvezetõ,
osztályvezetõ
fõorvos,
Kecskeméti
Repülõkórház
alosztályvezetõ,
EVI fõigazgatóhelyettes,
EVI Igazságügyi
Orvosszakértõi Osztály
osztályvezetõ fõorvos

dandár, ezred
egészségügyi központ
parancsnok, vezetõ
orvos, objektum
rendelõvezetõ fõorvos,
5/62.kl.z. foglalkozás-
egészségügyi központ
parancsnok

ezredparancsnok-
helyettes és törzsfõnök
(pk.h.),
LJÜ törzsfõnök (pk.h.),
objektum üzemeltetõ
osztályvezetõ,
Központi Sportbázis
(KSB) igazgató, KKK
beosztott központ
parancsnok,
területi közlekedési
központ parancsnok,
LJÜ osztályvezetõ

parancsnok-
helyettes,
szolgálatfõnök,
ezredparancsnok-
helyettes és törzsfõnök
(pk.h.),
vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ
osztályvezetõ,
Központi Nyomda
(KNY) parancsnok,
SZKIKNY
osztályvezetõ,
Civil Katonai
Együttmûködési
Központ (CKEK)
központparancsnok

ellátóközpont
parancsnok-
helyettes,
területi
raktárparancsnok,
mérésügyi bázis
parancsnok

ezredparancsnok-
helyettes,
ezred törzsfõnök, dandár
logisztikai fõnök,
zászlóaljparancsnok,
középszintû
parancsnokság (SZFP,
LEP) szakági fõnökök,
ÖÁZ parancsnok,
64. log. ezred logisztikai
fõnök

14 egészségügyi
kiképzõközpont
fõnökök,
laborvezetõ,
kórházak vezetõ szervek:
részlegvezetõ

dandár, ezred
egészségügyi központ
parancsnok-helyettes,
ÖÁZ egészségügyi
központ parancsnok,
vezetõ orvos,
ellátóközpont
vezetõ orvos

KKK, ezred fõnökök,
KKK beosztott központ
parancsnok-helyettes,
területi közlekedési
központ
parancsnok-helyettes,
zászlóaljparancsnok-
helyettes, zászlóalj
törzsfõnök
(pk.h.),
LJÜ alosztályvezetõ,
KSB
igazgatóhelyettes,
LJÜ osztályvezetõ-
helyettes,
KKK végrehajtó szervek
részlegvezetõ

ezred, fõnökök,
alosztályvezetõ,
szolgálatfõnök-helyettes,
KNY parancsnok-
helyettes, SZKIKNY
osztályvezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ
osztályvezetõ-helyettes,
CKEK központ
parancsnok helyettes,
csoportparancsnok

ellátóközpont fõnökök,
részlegvezetõ, területi
raktár parancsnok
helyettes, mérésügyi
bázisparancsnok-
helyettes, Inkurrencia
Tároló Raktár
(ITR) parancsnok

ezred logisztikai fõnök,
zászlóalj-parancsnok-
helyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
dandár logisztikai fõnök
helyettes, logisztikai
zászlóaljba szervezett
mûveleti központ
parancsnok,
ÖÁZ
parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
részlegvezetõ,
64. log. ezred logisztikai
fõnökhelyettes
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Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

LOGISZTIKA – EGÉSZSÉGÜGY

egészségügyi intézetek csapat egészségügy logisztikai szakalárendeltek egyéb logisztikai alárendeltek ellátóközpontok csapat logisztika

12 egészségügyi
kiképzõközpont fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõ

egészségügyi központ
részlegvezetõ

KKK, ezred fõnökök
helyettesei,
századparancsnok,
LJÜ alosztályvezetõ
helyettes,
részlegvezetõ-helyettes

ezred fõnök helyettes,
SZKIKNY
alosztályvezetõ
helyettes,
részlegvezetõ,
vezetésbiztosító ezred
üzemeltetési
osztály részlegvezetõ,
hadihajós (hhj.)
alosztály-
parancsnok,
KAJÜ váltásparancsnok,
CKEK részlegvezetõ

ellátóközpont fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõ-helyettes,
területi raktár
részlegvezetõ,
raktárcsoport-,
csoport-
parancsnok, részleg-
parancsnok, mérésügyi
bázis részlegvezetõ,
ITR parancsnok-
helyettes

századparancsnok, ezred
logisztikai fõnök
helyettes, logisztikai
zászlóaljba szervezett
mûveleti központ
részlegvezetõ, zászlóalj
részlegvezetõ, logisztikai
zászlóaljjal nem
rendelkezõ ezred és
ÖÁZ logisztikai mûveleti
központ parancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ-
helyettes,
radar mérõpont támogató
csoport parancsnok

10 részlegvezetõ-
helyettes

– századparancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött
azonos rendeltetésû
szakaszból álló század,
1. szakasz-
parancsnok (kiv.
tûzszerész szakasz),
részlegvezetõ,
KKK
csoport-parancsnok

vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ osztály
csoportvezetõ
(rlg. vez. h.), hadihajós
alosztály parancsnok-
helyettes

laborvezetõ, mérésügyi
bázis
részlegvezetõ-helyettes

századparancsnok-
helyettes,
1. szakasz parancsnok,
tiszti beosztottal
rendelkezõ
szakaszparancsnok

5 – – szakasz-
parancsnok

vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ alosztály
csoportvezetõ

szakasz-
parancsnok

szakasz-
parancsnok
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5. Híradó-informatika-elektronikus információvédelem

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

MH katonai szervezetei
(Az MH katonai szervezetei oszlop 2007. 03. 01-ig csak

az MH Támogató Dandár és az MH 43. Híradó és Támogató
Ezred vezetõi állománya részére állapítható meg vezetõi pótlék)

Híradó Informatika

30 – – –

20 parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
rendszerfõközpont parancsnok

16 zászlóalj és fõközpont parancsnok,
alosztályvezetõ,
rendszerfõközpont
parancsnokhelyettes

ÖÁZ parancsnok,
vezetõ szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok

informatikai központparancsnok (SZFP, LEP)

14 részlegvezetõ, alosztályvezetõ-helyettes,
zászlóalj és fõközpont (zászlóalj szintû szervezet)
parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
fõfelügyelet parancsnok

ÖÁZ és kötelék zászlóalj parancsnok helyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
ÖÁZ részlegvezetõ

informatikai központ részlegvezetõ (SZFP, LEP)

12 részlegvezetõ-helyettes,
központ parancsnokhelyettes,
fõfelügyelet parancsnokhelyettes,
felügyelet parancsnok,
alközpont parancsnok,
századparancsnok

ÖAZ részlegvezetõ-helyettes,
századparancsnok,
területi hírközpont (HK) parancsnok,
híradó zászlóalj információvédelmi központ
parancsnok és távközlési részlegvezetõ

10 alegység szintû szervezet részlegvezetõ,
alközpont parancsnokhelyettes,
századparancsnok-helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos rendeltetésû szakasz
1. szakaszparancsnok

területi HK parancsnok-helyettes,
századparancsnok-helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos rendeltetésû szakaszból
álló század
1. szakaszparancsnok,
híradó zászlóalj információvédelmi központ
parancsnok-helyettes és rejtjelzõ (rjt.) részlegvezetõ;
beosztott tiszttel rendelkezõ központparancsnok

5 alegység szintû szervezet részlegvezetõ helyettes,
szakaszparancsnok,
tábori informatikai központ parancsnok

szakaszparancsnok,
központparancsnok
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6. Egyéb szervek, zenészek

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

Zenész MH Támogató Dandár Kiképzõközpontok Központi Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola,
Középiskola és Kollégium

30 – parancsnok – –

20 fõkarmester dandárparancsnok-helyettes parancsnok Központi Tiszthelyettes és Szakképzõ
Iskola (KTSZI) parancsnok

16 Központi Zenekar karmester zászlóaljparancsnok, dandár vezetõ
szervek – fõnök,
HM Objektum Ügyviteli Osztály –
osztályvezetõ

parancsnokhelyettes és törzsfõnök
(pk.h.), zászlóaljparancsnok,
tanfolyamparancsnok

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

14 Központi Zenekar karmesterhelyettes zászlóalj parancsnokhelyettes és
zászlóalj törzsfõnök (pk.h.),
részlegvezetõk,
helyõrség ügyeleti szolgálat
(ügyszolg.) vezetõ váltásparancsnok,
dandár vezetõ szervek – fõnökhelyettes

zászlóaljparancsnok-
helyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
központ vezetõ szervek fõnökei és
részlegvezetõ,
tanfolyamparancsnok-helyettes

KTSZI vezetõ szervek: fõnökök
és részlegvezetõk, szakképzõ
csoportvezetõ-helyettes,
KK kollégiumvezetõ

12 Központi Zenekar zenekarvezetõ,
karmester

századparancsnok, helyõrség ügyeleti
szolgálat váltásparancsnok

vezetõ szervek fõnökök helyettesei és
részlegvezetõ-helyettes,
századparancsnok

KTSZI vezetõ szervek fõnökök
helyettesei, részlegvezetõ-
helyettes,
századparancsnok
oktatási-technikai központ parancsnok,
kiképzõbázis parancsnok,
KK gazdasági részlegvezetõ

10 – századparancsnok-
helyettes,
KF részlegvezetõ-
helyettes,
1. szakaszparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
1. szakaszparancsnok,
szakcsoportvezetõ

századparancsnok-
helyettes,
1. szakaszparancsnok

5 – szakaszparancsnok szakaszparancsnok szakaszparancsnok
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C) ZMNE, KFGH

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

Szervezetek

ZMNE KFGH

35 rektori megbízatással rendelkezõ hivatásos katona

30 rektorhelyettesi megbízatással rendelkezõ hivatásos katona –

20 fõtitkár,
gazdasági fõigazgató,
intézményfejlesztési programvezetõ,
oktatási rendszerfelügyelõ (tan. hiv. vez.),
személyügyi, informatikai,
a rektorhelyettesi, dékáni, kari fõigazgatói, fõigazgatói megbízatással rendelkezõ
hivatásos katona,
kollégium igazgató,
vezérkari tanfolyam parancsnok,
kutató professzor,
vezetõ jogtanácsos

NARFA vezetõhelyettes

16 hivatalvezetõ,
nem ezredesi besorolású igazgatók,
igazgatóhelyettes,
osztályvezetõ,
kredit irodavezetõ,
a dékánhelyettesi, kari fõigazgatóhelyettesi
fõigazgatóhelyettesi,
tanszékvezetõi megbízatással rendelkezõ hivatásos katona

osztályvezetõ,
informatikai irodavezetõ,
titkárságvezetõ

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 ZMNE Katonai szervezetek

16 vezetõ pénzügyi referens (dd. szintû) tudományos fõmunkatárs
(Kutató Központ vezetõ),
vezetõ orvos

–

14 vezetõ pénzügyi referens (e., ÖÁZ) – jogi és igazgatási fõnök helyettes (dandár),
jogi és igazgatási fõnök (ezred szintû szervezet),
jogi és igazgatási részlegvezetõ (önálló zászlóalj),
HM Objektum Ügyviteli Osztály – irodavezetõ

12 ügyviteli irodavezetõ-helyettes zászlóalj egészségügyi központ parancsnok,
ÖÁSZD vezetõ orvos,
Egészségügyi Kiképzõ Központ
segélyhelyparancsnok, csapat informatikai központ
parancsnok
karmester helyettes,
jogi és igazgatási fõnökhelyettes (ezred szintû
szervezet)

10 – – vegyivédelmi szakaszparancsnok
(vegyivédelmi zászlóalj kivételével),
tûzszerész és hadihajós ezred tûzszerész
szakaszparancsnok és hajóparancsnok,
rep-mérnök-mûszaki z. mûhelyparancsnok,
tûzoltó szakaszparancsnok,
Különleges Mûveleti Zászlóalj, Ejtõernyõs
Kiszolgáló Csoport, Különleges Mûveleti Csoport –
csoportparancsnok-helyettes,
Felderítõ Zászlóalj HUMINT, EHC és Technikai
Szakaszok – szakaszparancsnok
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E) MK KBH, MK KFH

Vezetõi
pótlék

mértéke
(%)

Beosztás

MK KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL MK KATONAI FELDERÍTÕ HIVATAL

30 igazgató,
fõosztályvezetõ

igazgató,
fõosztályvezetõ,
fõigazgatói irodavezetõ (fõov.),
fõosztályvezetõ (NBI képviselõ)

20 igazgatóhelyettes,
fõosztályvezetõ-helyettes,
osztályvezetõ

igazgatóhelyettes,
fõosztályvezetõ-helyettes,
osztályvezetõ,
központ parancsnok,
véderõ-, katonai és légügyi attasé

16 osztályvezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
részlegvezetõ

osztályvezetõ-helyettes,
központ parancsnokhelyettes,
véderõ-, katonai és légügyi attasé helyettes,
alosztályvezetõ

Rövidítések jegyzéke:

HM Honvédelmi Minisztérium
HM KEHH HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal
VKF HM Honvéd Vezérkar Fõnöke
NATO Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
NKKH Nemzeti Katonai Képviselõ Hivatala
NKK MH Nemzeti Katonai Képviselet
ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
MK KBH Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal
MK KFH Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal
NBI HM Nemzetbiztonsági Titkárság
kl. könnyû lövész
log. logisztikai
pk.h. parancsnokhelyettes
TÖF törzsfõnök
tan. hiv. vez. tanulmányi hivatalvezetõ
fõov. fõosztályvezetõ
hdt. hadtest
dd. dandár
e. ezred
z. zászlóalj
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A honvédelmi miniszter
18/2007. (V. 21.) HM

r e n d e l e t e

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
objektumaiba történõ belépés rendjérõl szóló

2/1997. (I. 10.) HM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. § (1) bekezdésének c) pontjában,
az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi
LV. törvény 8. §-ának (4) bekezdésében, valamint az
állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993.
évi LIX. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazások alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének
f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaiba
történõ belépés rendjérõl szóló 2/1997. (I. 10.) HM rende-
let 2. §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(1) A Magyar Köztársaság elnöke, a miniszterelnök, az
Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, az
Országgyûlés Nemzetbiztonsági bizottságának, valamint
az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
elnöke, a honvédelmi miniszter, a Honvédelmi Miniszté-
rium (a továbbiakban: HM) államtitkára a KNBSZ-ek
objektumaiba a személyazonosságuk igazolása nélkül
jogosultak belépésre.

(2) A Kormány (1) bekezdésben nem említett tagjai, az
Országgyûlés Nemzetbiztonsági bizottságának, valamint
az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
elnökhelyettesei, valamint a HM szakállamtitkárai a sze-
mélyazonosságuk igazolása nélkül, a KNBSZ-ek mûkö-
dési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával jogosul-
tak belépni a KNBSZ-ek objektumaiba.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
19/2007. (V. 21.) HM

r e n d e l e t e
az országgyûlési biztosnak a Honvédelmi

Minisztérium és a Magyar Honvédség mûködésére
szolgáló területeire történõ belépésérõl szóló
11/1996. (IX. 25.) HM rendelet módosításáról

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló
1993. évi LIX. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének
f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) Az országgyûlési biztosnak a Honvédelmi Miniszté-
rium és a Magyar Honvédség mûködésére szolgáló terüle-
teire történõ belépésérõl szóló 11/1996. (IX. 25.) HM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa, az
általános helyettes, az adatvédelmi biztos, a nemzeti és
etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa (a továb-
biakban együtt: országgyûlési biztos) a Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért
felelõs miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetek,
illetve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédség)
mûködésére szolgáló területeire a (3) bekezdés szerinti
kivétellel – igazolványának felmutatásával – a honvédség
mûködési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával
léphet be.”

(2) Az R. 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(3) A honvédség mûködési területén belül az ország-
gyûlési biztos belépését]

„a) a védett körletbe – az erre vonatkozó megkeresésé-
tõl számított 10 napon belül – a HM, a HM szervezetek
tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter, a HM
Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen alárendeltségébe
tartozó és az MH katonai szervezetei tekintetében a HM
Honvéd Vezérkar fõnöke”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
20/2007. (V. 21.) HM

r e n d e l e t e
az országgyûlési képviselõi igazolvánnyal történõ

belépés rendjérõl

Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990.
évi LV. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

E rendeletet kell alkalmazni az országgyûlési képvise-
lõknek a Honvédelmi Minisztériumba, a honvédelemért
felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek és a Magyar Honvédség szervezeteinek objektu-
maiba, laktanyáiba (a továbbiakban együtt: objektum) tör-
ténõ belépésére.

2. §

(1) Az országgyûlési képviselõ képviselõi igazolványá-
nak felmutatásával jogosult a Magyar Honvédség mûkö-
dési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával – a zárt
területek kivételével – az objektumba belépni.

(2) Az objektumba képviselõi igazolvánnyal belépõ
személy érkezését a rendész (kapuügyeletes) közvetlenül,
illetõleg a laktanya-ügyeletes útján a fogadó elöljárónak
jelenti, és az érkezõt az elöljáróhoz kíséri.

(3) Az objektumba képviselõi igazolvánnyal belépõ
személy érkezését jelenteni kell a szervezet parancsnoká-
nak (vezetõjének).

3. §

Az objektum zárt területére történõ belépés engedélye-
zése a Honvédelmi Minisztérium vonatkozásában a hon-
védelemért felelõs miniszter, a Magyar Honvédség objek-
tumai vonatkozásában a HM Honvéd Vezérkar fõnöke
hatáskörébe tartozik.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az országgyûlési kép-
viselõi igazolvánnyal a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Honvédség Parancsnoksága objektumaiba, vala-
mint az alárendelt szervezeteibe, laktanyáiba történõ belé-
pés rendjének szabályozásáról szóló 16/1992. (IX. 1.) HM
rendelet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
21/2007. (V. 30.) HM

r e n d e l e t e

a honvédségi közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról,
valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról

és ellenõrzésérõl szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
2. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény 97. §-a (1) bekezdésének n) pontja szerinti fel-
adatkörömben eljárva, a gazdasági és közlekedési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § e) pontjában meghatározott felelõsségi körre
tekintettel a gazdasági és közlekedési miniszterrel, a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott felelõsségi körre tekintettel a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben a honvédségi
közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról, valamint környe-
zetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló
7/1992. (IV. 7.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a kö-
vetkezõk szerint módosítom:

1. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A honvédségi jármû forgalomba helyezés elõtti

vizsgálatát, hatósági engedéllyel és jelzéssel történõ ellá-
tását a honvédség gépjármû-technikai ügyekben illetékes
szervezete végzi.”

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A honvédségi jármû összeépítését, illetõleg a hon-

védségnél már forgalomba helyezett jármû átalakítását
– szaktervezõ által jóváhagyott dokumentáció alapján –
a honvédség gépjármû-technikai ügyekben illetékes szer-
vezetének vezetõje engedélyezi.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
22/2007. (V. 30.) HM

r e n d e l e t e

a Maléter Pál Emlékérem alapításáról szóló
15/1998. (X. 6.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felha-
talmazás alapján a Maléter Pál Emlékérem alapításáról
szóló 15/1998. (X. 6.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.)
a következõk szerint módosítom:

1. §

Az R. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-

tériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter alárendelt-
ségébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire, a hivatásos, szerzõdéses
állományára, illetve köztisztviselõire és közalkalmazot-
taira, valamint a honvédségi szervek munkáját segítõ sze-
mélyekre.”

2. §

Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A bizottság elnöke a honvédelmi miniszter által
vezetett minisztérium államtitkára. A bizottság tagjai
a HM kommunikációs tevékenységért felelõs szervének,
a HM jogi tevékenységért felelõs szervének és a Honvéd-
ség központi személyügyi szervének a vezetõje. A bizott-
ság vezetõje további tagokat kérhet fel. A bizottság titkár-
sági feladatait a HM kommunikációs tevékenységért fele-
lõs szerve látja el.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg a honvédelmi miniszter által alapít-
ható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002.
(IV. 17.) HM rendelet 68. § (4) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
23/2007. (V. 30.) HM

r e n d e l e t e

a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelölésérõl
és a dohánytermékek forgalmazásáról szóló
14/1999. (X. 27.) HM rendelet módosításáról

A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felha-
talmazás alapján a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelö-
lésérõl és a dohánytermékek forgalmazásáról szóló
14/1999. (X. 27.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a kö-
vetkezõk szerint módosítom:

1. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A dohányzásra és a dohányzóhelyek kijelölésére
vonatkozó, e rendeletben meghatározott elõírások betartá-
sának ellenõrzésére tûzvédelmi szempontból a HM köz-
ponti ellenõrzésért és hatósági tevékenységért felelõs szer-
vezete, egészségvédelmi szempontból az MH egészség-
ügyi szolgálatának hatósági jogkört gyakorló felügyelõi
jogosultak.”

2. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A dohányzás káros hatásairól a katonai oktatási
intézmények hallgatóit, növendékeit, a hivatásos és szer-
zõdéses állományt, valamint a köztisztviselõket és a közal-
kalmazottakat az eseti és a rendszeres munkavédelmi okta-
tás keretében tájékoztatni kell.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
24/2007. (V. 30.) HM

r e n d e l e t e

a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó
munkaköri követelményekrõl szóló

20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § c) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 97. §-a (1) bekez-
désének m) pontja szerinti feladatkörömben eljárva, figye-
lemmel a Hjt. 79. § (2) bekezdésében foglaltakra, a
Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó mun-
kaköri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.) HM ren-
deletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosí-
tom:

1. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Új munkakör létrehozása, meglévõ munkakörhöz
kapcsolódó követelmények módosítása, valamint munka-
kör megszüntetése kizárólag munkakörelemzés végrehaj-
tása után, az MH Munkaköri Térkép, illetve a Jegyzék mó-
dosításával egyidejûleg történhet. A munkakörelemzés
végrehajtását, illetve az MH Munkaköri Térkép és a Jegy-
zék módosítására (lap cseréjére) vonatkozó elõterjesztés
elõkészítését – a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
kivételével – a HM humánstratégiáért felelõs szerve végzi.
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a munkakörelem-
zést saját hatáskörben végzik. Az új munkakör rendszere-
sítését megelõzõ munkakörelemzésnek ki kell terjednie
a kockázati tényezõk felmérésére is.”

2. §

Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az állományilletékes parancsnok, továbbá a HM
fõosztályvezetõ beosztás betöltéséhez a beosztás jellegé-
nek megfelelõ – a parancsnoki, vezetõi beosztásokban,
illetve törzsekben szerzett hazai és külföldi tapasztalat –
gyakorlatot kell meghatározni.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 1. számú
mellékletében

a) a „Magyarázat a munkakör azonosító kód használa-
tához” alcím 3. pontját követõ lábjegyzet „a” sorában
a „csoportfõnök” kifejezés;

b) ,,a munkakörök térképének tartalma” alcím
01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI
táblázatban a „Munkakör” oszlopban az „fcsf.” rövidítés;

c) ,,A munkaköri térképek tartalma” alcím
02 SZÁRAZFÖLDI HADERÕ, a 03 LÉGIERÕ, a
04 LOGISZTIKA, a 07 KÜLSZOLGÁLATI, 10 LÖ-
VÉSZ, 11 HARCKOCSIZÓ, 12 TÜZÉR, 14 FEL-
DERÍTÕ, 15 MÛSZAKI, 16 VEGYIVÉDELMI,
20 REPÜLÕ, 21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR,
22 LÉGI VEZETÉS, 23 REPÜLÕ HARCBIZTOSÍTÓ,
30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ, 31 RÁDIÓHÍRADÁS,
32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS, 33 HÍRKÖZPONTOK,
34 VEZETÉKES HÍRADÁS, 35 FTP HÍRADÁS,
36 FRISZ, 37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI,
38 VEZETÉSBIZTOSÍTÓ, 39 INFORMATIKAI,
51 FEGYVERZETTECHNIKAI, 52 PÁNCÉLOS- ÉS
GÉPJÁRMÛTECHNIKAI, 53 REPÜLÕMÛSZAKI,
54 ELEKTRONIKAI, 55 MÛSZAKI TECHNIKAI,
56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI, 57 KIKÉPZÉS-
TECHNIKAI, 58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS
TECHNIKAI, 59 MÉRÉSÜGY ÉS MINÕSÉGBIZTO-
SÍTÁS, 61 HARCANYAG, 64 HADTÁP táblázatokban
a „Munkakör” oszlopban a „csf.” rövidítés;

d) ,,A munkaköri térképek tartalma” alcím a 8. pontját
követõ 67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS táblázatban
a „Munkakör” oszlopban az „szf.”és „csf.” rövidítések;

e) ,,A munkaköri térképek tartalma” alcím a 8. pontját
követõ 68 VÁM, 70 TÉRKÉPÉSZ, 71 METEOROLÓGIA,
72 PÉNZÜGY, 73 EGÉSZSÉGÜGY I.,
74 EGÉSZSÉGÜGY II., 76 INFRASTRUKTURÁLIS,
77 GÉPJÁRMÛVEZETÕK, 85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI,
86 HUMÁN, 90 KATONAI IGAZGATÁS, 92 KATONAI
RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS, 93 KATONAI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS, 94 DÍSZELGÕ,
95 KATONAZENÉSZ, 96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS,
99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK táblázatban a „Mun-
kakör” oszlopban a „csf.” rövidítés.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar
Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri
követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet
módosításáról szóló 34/2003. (XII. 23.) HM rendelet 3. §
(2) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
92/2007. (V. 17.) KE

h a t á r o z a t a

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintet-
tel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Mezõ Béla
dandártábornok szolgálati viszonyát 2007. december
30-án megszüntetem, és 2007. december 31-i hatállyal
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2007. április 20.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. május 2.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1731/2007.

A Köztársasági Elnök
93/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a

orvos dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintet-
tel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Hetei
Péter Pál orvos dandártábornok szolgálati viszonyát 2007.
május 26-án megszüntetem és 2007. május 27-ei hatállyal
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2007. május 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. május 14.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1956/2007.

A Köztársasági Elnök
94/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszüntetésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított
jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja,
valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
56. § a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
dr. Szabó Tamás József dandártábornok szolgálati viszonyát
2007. június 1-jei hatállyal megszüntetem.

Budapest, 2007. május 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. május 14.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1976/2007.

A Köztársasági Elnök
95/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a
nyugállományú vezérõrnagy

nyugállományú altábornagyi elõléptetésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosí-
tott jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr.
Lindner Miklós nyugállományú vezérõrnagyot 2007. május
21-ei hatállyal nyugállományú altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2007. április 19.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. május 2.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1695/2007.
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A Köztársasági Elnök
96/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a
nyugállományú vezérõrnagy

nyugállományú altábornagyi elõléptetésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekez-
désének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõter-
jesztésére dr. Svéd László nyugállományú vezérõrnagyot
2007. május 21-ei hatállyal nyugállományú altábornaggyá
elõléptetem.

Budapest, 2007. május 17.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. május 17.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2060/2007.

A Köztársasági Elnök
97/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornok vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Hetei Péter Pál dandártábornokot 2007. május
27-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2007. május 16.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. május 17.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2046/2007.

A Köztársasági Elnök
98/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a
nyugállományú dandártábornok vezérõrnagyi

elõléptetésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Sebe László nyugállományú dandártábornokot
2007. május 21-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2007. március 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. április 4.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1308/2007.

A Köztársasági Elnök
99/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a
nyugállományú ezredes

nyugállományú dandártábornoki kinevezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekez-
désének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõter-
jesztésére Gubicza Jenõ nyugállományú ezredest 2007.
május 21-ei hatállyal nyugállományú dandártábornokká
kinevezem.

Budapest, 2007. május 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. május 14.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1776-1/2007.

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 751



A Köztársasági Elnök
100/2007. (V. 21.) KE

h a t á r o z a t a
nyugállományú ezredes dandártábornoki

kinevezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Szabó János nyugállományú ezredest 2007. má-
jus 21-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2007. március 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. április 4.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1309/2007.

A honvédelmi miniszter
73/2007. (HK 11.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ

költségvetési szerv alapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdésében, az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, vala-
mint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztar-
tás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglal-
takra – a következõ

alapító okiratot

adom ki.

1. A Magyar Köztársaság honvédelmének korszerûsí-
tésével kapcsolatos feladatok részeként 1997. szeptember
1-jei hatállyal költségvetési szervet alapítok.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1957. november 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Katonai Közlekedési Központ

Rövidített megnevezése: MH KKK

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest,
Zách u. 4.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) költ-
ségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás
szervezetek és szervek részére biztosított létszámkeretbe
tartozik.

5. A költségvetési szerv létrehozásának célja az MH
logisztikai rendszerébe illesztve a katonai szervezetek,
csapatok belföldi és nemzetközi viszonylatú közlekedés-
támogatási feladatainak tervezése, szervezése, koordiná-
lása, a végrehajtás irányítása és ellenõrzése.

6. Alaptevékenységi körében végzi:
a) Az MH csapatainak, katonai szervezeteinek teljes

körû belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat-, anyag-,
személy- és speciális közlekedési, szállítási, valamint szál-
lítmánykísérési, rakodási és szakmai kiképzési feladatai-
nak tervezését, szervezését, koordinálását, végrehajtását,
irányítását és ellenõrzését.

b) A Befogadó Nemzeti Támogatás keretében a katonai
közlekedés szolgáltatási feladatainak koordinálását és
végrehajtását.

c) A mozgáskoordináló tevékenység keretében a kü-
lönbözõ közlekedési ágazatok közötti átterelés szükséges-
ségének felügyeletét és koordinálását.

d) A polgári közlekedési szervek által végzendõ szol-
gáltatások igénybevételének MH szintû összehangolását
és koordinálását, a kapcsolódó pénzügyi, gazdálkodási fel-
adatok felügyeletét.

e) Az igénybe vehetõ polgári szállítókapacitások szállí-
tási alágazatonkénti nyilvántartását.

f) A NATO szövetségi rendszerben a két- vagy többol-
dalú szerzõdések alapján a NATO parancsnokságokkal,
szervezetekkel és az adott mûveletben résztvevõ egyéb
nemzetek mozgatását koordináló szervezeteivel együtt-
mûködve a NATO mûveletek, valamint gyakorlatok vég-
rehajtására kitelepülõ nemzeti, illetve a honi területre tele-
pülõ, vagy azon áthaladó többnemzetiségû erõk mozgásá-
nak koordinálását, közremûködik a hatósági engedélye-
zési feladatokban.

g) Az MH csapatai és szervezetei által történõ veszé-
lyes anyagok nemzetközi és hazai szállításának, illetve a
NATO szövetségi rendszerbe tartozó csapatok által tör-
ténõ veszélyes anyagok magyarországi szállításának ter-
vezését, szervezését, koordinálását, végrehajtását és ellen-
õrzését.
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h) A katonai szállítások folyamatos diszpécser irányítá-
sát, melynek keretében minden közlekedési ágazatban ope-
ratívan követi a katonai szállítási feladatok végrehajtását,
intézkedik a szállítások folyamatosságának biztosítására.

i) A Magyar Köztársaság közúti úthálózatának adatai
nyilvántartását és a lánctalpas közlekedésre elõkészített
utak, illetve hadiutak állapotának felügyeletét és karban-
tartását.

j) A Magyar Köztársaság vasúthálózatán lévõ katonai
szállításokhoz használt iparvágányok felügyeletét.

k) A nemzetgazdasági beruházásoknál, valamint a köz-
lekedési építési-, bontási tevékenységeknél az MH közleke-
dési vonatkozású érdekeinek képviseletét és érvényesítését.

l) Az MH érdekében végzett közlekedési építési felada-
tok szervezését és irányítását.

m) A fegyveres erõk által üzemeltetett túlsúlyos- és túl-
méretes közúti jármûvek mozgatásának és a közúti oszlop-
menetek mozgásának hatósági szabályozását, a közleke-
déshez szükséges útvonalengedélyek kiadását.

n) A fegyveres erõk részére az útdíj-köteles közutak té-
rítésmentes igénybevételéhez szükséges szervezési, nyil-
vántartási és okmányellátási feladatokat.

o) A közlekedési szaktechnikai eszközök és anyagi
készletek fenntartását, valamint részt vesz ezen eszközök
rendszerbe állításának és rendszerbõl történõ kivonásának
elõkészítésében. A HM szervezetek és az MH katonai
szervezetei közlekedési szaktechnikai eszközeinek és
szakanyagainak nyilvántartását, valamint az MH közleke-
dési támogatási tevékenységét irányító illetékes szerveze-
tének intézkedése szerint a közlekedési szaktechnikai esz-
közökkel és szakanyagokkal történõ ellátást és a szerveze-
tek közötti eszköz és anyagmozgást.

p) Az MH közlekedési szaktechnikai eszközei igénybe-
vételét, üzemeltetését, fenntartását, a kezelõ állomány ki-
képzését. A kezelõ állomány kiképzésének szabályozását és
ellenõrzését az MH közlekedési támogatási tevékenységét
irányító illetékes szervezetének intézkedése szerint végzi.

q) A katonai szállítások vám- és határforgalmi tevé-
kenységéhez szükséges adatszolgáltatást és az illetékes
katonai vám- és határforgalmi szervekkel való együttmû-
ködést.

7. A költségvetési szerv alapítója a honvédelmi minisz-
ter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium (a továb-
biakban: HM).

8. Az MH Katonai Közlekedési Központ az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP),
parancsnok szolgálati alárendeltségébe tartozik.

Szakmai elöljárója az MH ÖHP, parancsnok logisztikai
helyettes.

9. A katonai szervezet vezetõje, kinevezésének rendje:
a) A központ vezetõje: a parancsnok, beosztásának

megnevezése: MH Katonai Közlekedési Központ, pa-
rancsnok.

b) A központ parancsnokát – szolgálati elöljárója elõ-
terjesztése alapján – a HM Honvéd Vezérkar fõnök nevezi
ki, illetve menti fel.

c) A központ parancsnoka a központ egészére kiterjedõ
szolgálati elöljárói jogkört gyakorol. Végzi a jogszabá-
lyokban, a belsõ rendelkezésekben, illetve a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban részére meghatározott feladato-
kat.

d) A központ parancsnoka a katonai szervezet élén álló
egyszemélyi felelõs vezetõ, a szervezet személyi állomá-
nyának szolgálati elöljárója, illetve felettese. Állomány-
illetékes parancsnokként az alárendelt személyi állomány-
nyal kapcsolatban gyakorolja a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) meghatározott
jogokat, teljesíti a kötelezettségeket.

e) A központ parancsnoka felelõs a központ alaptevé-
kenységébõl adódó feladatok és kötelezettségek ellátásá-
ért, a központ jogszabályokban, az állami irányítás egyéb
jogi eszközeiben és a belsõ rendelkezésekben elõírtaknak
megfelelõ törvényes mûködéséért. Felelõs a központ gaz-
dálkodásának törvényességéért, a számviteli rend betar-
tásáért.

10. A költségvetési szervnél a Hjt. hatálya alá tartozó
hivatásos és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot,
valamint a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

11. Gazdálkodási jogkör:
A költségvetési szerv a gazdálkodás megszervezésének

módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, a költ-
ségvetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörrel rendelkezõ költségvetési
szerv.

Ez a besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét
nem érinti. Gazdálkodásának rendjét és az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultságát az irányadó jogszabá-
lyokkal és belsõ rendelkezésekkel összhangban az MH
ÖHP parancsnoka határozza meg.

A magasabb hatáskörbe nem tartozó kérdésekben a pa-
rancsnok gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványo-
zási jogkört. E jogkörét a parancsnok írásban helyettesére
átruházhatja.

Az e tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi ellenjegyzé-
si és érvényesítési feladatokat a pénzügyi és számviteli fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi
szervezet végzi.

A gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a HM, a
HM központi ellenõrzési szervezete, valamint az MH ÖHP
ellenõrzési feladatait ellátó szervei látják el.

12. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
vételét a R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
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számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat.

14. A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti
felépítését, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot az MH Katonai Közlekedési Központ
parancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ 30 na-
pon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM
Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

15. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*,
egyidejûleg a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési
Központ alapításáról szóló 129/1997. HM határozat, vala-
mint az azt módosító 11/2005. (HK 5.) HM határozat és
124/2006. (HK 23.) HM határozat hatályát veszti.

Iváncsik Imre s. k.,
HM államtitkár

* A határozat aláírásának napja 2007. május 10.

A honvédelmi miniszter
74/2007. (HK 11.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai

Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv
megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 88. § (3) bekezdésében és 90. § (1) bekezdés
c) pontjában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában, a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rend-
jétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai
Rehabilitációs Intézet költségvetési szervet – melynek rö-
vidített megnevezése: MH BKRI; székhelye: Balaton-
füred, Szabadság u. 5.; postacíme: 8230 Balatonfüred,

Pf. 50.; alapítója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szer-
ve a Honvédelmi Minisztérium – 2007. július 1-jei ha-
tállyal megszüntetem.

2. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasútegészségügyi Központ), székhelye: 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.,
melyet az Áht. 90. § (3) bekezdése szerint megilletnek a
vagyoni jogok érvényesítésébõl és az alapítót terhelõ köte-
lezettségek teljesítésébõl adódó jogok és kötelezettségek.
A megszüntetett költségvetési szerv a megszûnése idõ-
pontjáig az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ szolgálati és szakmai alárendeltségébe tartozik.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos
részletes feladatokat az államháztartás hatékony mûködé-
sét elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat meg-
alapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
határozatban foglalt feladatok, a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteinek átalakításával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 129/2006. (HK 24.) HM utasítás, to-
vábbá a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõ-
szaka feladatainak végrehajtásáról szóló, 185/2006.
(HK 1/2007.) HM Honvéd Vezérkar fõnöki paranccsal
módosított, 134/2006. (HK 24.) HM Honvéd Vezérkar fõ-
nöki parancs határozza meg.

A szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcso-
latos döntések során a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvényköny-
vérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a hivatásos és szerzõ-
déses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, meg-
szüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személy-
ügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet rendelkezései az irány-
adóak.

4. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból
való törlését a R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

5. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*.
A Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Reha-
bilitációs Intézet alapításáról szóló 10/1998. (HK 7.) HM
határozat, valamint az azt módosító 32/2003. (HK 11.)
HM határozat és 104/2005. (HK 13.) HM határozat 2007.
július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. május 15.
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A honvédelmi miniszter
75/2007. (HK 11.) HM

h a t á r o z a t a

a Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi
Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv

megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 88. § (3) bekezdésében és 90. § (1) bekezdés
c) pontjában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában, a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rend-
jétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Reha-
bilitációs Intézet költségvetési szervet – melynek rövidített
megnevezése: MH HÉMORI; székhelye: Hévíz, Ady Endre
út 31.; postacíme: 8381 Hévíz, Pf. 116.; alapítója a honvé-
delmi miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Miniszté-
rium – 2007. július 1-jei hatállyal megszüntetem.

2. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasútegészségügyi Központ), székhelye: 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.,
melyet az Áht. 90. § (3) bekezdése szerint megilletnek a
vagyoni jogok érvényesítésébõl és az alapítót terhelõ köte-
lezettségek teljesítésébõl adódó jogok és kötelezettségek.
A megszüntetett költségvetési szerv a megszûnése idõ-
pontjáig az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ szolgálati és szakmai alárendeltségébe tartozik.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos
részletes feladatokat az államháztartás hatékony mûködé-
sét elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat meg-
alapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
határozatban foglalt feladatok, a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteinek átalakításával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 129/2006. (HK 24.) HM utasítás, to-
vábbá a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõ-
szaka feladatainak végrehajtásáról szóló, 185/2006.
(HK 1/2007.) HM Honvéd Vezérkar fõnöki paranccsal
módosított, 134/2006. (HK 24.) HM Honvéd Vezérkar fõ-
nöki parancs határozza meg.

A szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcso-
latos döntések során a Magyar Honvédség hivatásos és

szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvényköny-
vérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a hivatásos és szerzõ-
déses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, meg-
szüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személy-
ügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet rendelkezései az irány-
adóak.

4. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból
való törlését a R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

5. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*.
A Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitáci-
ós Intézet alapításáról szóló 11/1998. (HK 7.) HM határo-
zat, valamint az azt módosító 28/2003. (HK 10.) HM hatá-
rozat és 90/2005. (HK 11.) HM határozat 2007. július
1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. május 17.

A honvédelmi miniszter
76/2007. (HK 11.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Verõcei Betegotthon

költségvetési szerv megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 88. § (3) bekezdésében és 90. § (1) bekezdés
c) pontjában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában, a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rend-
jétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a következõ

megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Magyar Honvédség Verõcei Betegotthon költség-
vetési szervet – melynek rövidített megnevezése: MH

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 755



VBO; székhelye: 2621 Verõce; postacíme: 2621 Verõce,
Pf. 20.; alapítója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szer-
ve a Honvédelmi Minisztérium – 2007. július 1-jei ha-
tállyal megszüntetem.

2. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasútegészségügyi Központ), székhelye: 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.,
melyet az Áht. 90. § (3) bekezdése szerint megilletnek a
vagyoni jogok érvényesítésébõl és az alapítót terhelõ köte-
lezettségek teljesítésébõl adódó jogok és kötelezettségek.
A megszüntetett költségvetési szerv a megszûnése idõ-
pontjáig az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ szolgálati és szakmai alárendeltségébe tartozik.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos
részletes feladatokat az államháztartás hatékony mûködé-
sét elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat meg-
alapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
határozatban foglalt feladatok, a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteinek átalakításával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 129/2006. (HK 24.) HM utasítás,
továbbá a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõ-
szaka feladatainak végrehajtásáról szóló, 185/2006.
(HK 1/2007.) HM Honvéd Vezérkar fõnöki paranccsal
módosított, 134/2006. (HK 24.) HM Honvéd Vezérkar fõ-
nöki parancs határozza meg.

A szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcso-
latos döntések során a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvényköny-
vérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a hivatásos és szerzõ-
déses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, meg-
szüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személy-
ügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet rendelkezései az irány-
adóak.

4. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból
való törlését a R. 13. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
honvédelmi szervezet végzi.

5. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*.
A Magyar Honvédség Verõcei Betegotthon alapításáról
szóló 26/2003. (HK 10.) HM határozat, valamint az azt
módosító 91/2005. (HK 11.) HM határozat 2007. július
1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. május 17.

A honvédelmi miniszter
78/2007. (HK 11.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató

Ezred alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §
(1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred
123/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott alapító okira-
tát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvéd-

ség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
Rövidített megnevezése: MH 43. hír. és vt.e.”

2. A határozat 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép:
„11. A katonai szervezet vállalkozási tevékenységet

nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékeny-
ség feltételeként rendelkezésére álló, s e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihaszná-
lásával, nem nyereségszerzés céljából, a Hvt. 70. § (1) be-
kezdésének i) pontjában, valamint a 72. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott kiegészítõ tevékenységet folytathat
szerzõdés alapján a honvédelmi szervezetek alaprendelte-
tésen kívüli tevékenységébõl származó bevételek felhasz-
nálásáról és elszámolásáról szóló 16/2003. (IV. 11.) HM
rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottak részére.

TEÁOR ‘03 Gazdasági tevékenység

55.51 Munkahelyi étkeztetés
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.24 Közúti teherszállítás
85.13 Fogorvosi szakellátás
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
71.34 Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése”

3. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Magyar
Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancs-
noka ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül
módosítja, és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

4. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. május 24.
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A honvédelmi miniszter
81/2007. (HK 11.) HM

h a t á r o z a t a
egyes költségvetési szervek alapító okiratainak

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet 10. §-ában, valamint a honvédelmi szervek mûködé-
sének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabá-
lyairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben fog-
laltakra – egyes költségvetési szerveket alapító okiratokat
az alábbiak szerint módosítom:

1. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdan-
dár költségvetési szerv alapításáról szóló 30/2007. (HK 4.)
HM határozat 1. pontjának második mondata, 3. pontja és
11. pontja helyébe az alábbi második mondat, 3. pont és
11. pont lép:

„A költségvetési szerv a Magyar Honvédség 5. Bocskai
István Gépesített Lövészdandár, a Magyar Honvédség 5.
Bocskai István Könnyû Lövészdandár, a Magyar Honvéd-
ség 5/62. Könnyû Lövészzászlóalj, a Magyar Honvédség
5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászlóalj, a Magyar
Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítõzászlóalj és
a Magyar Honvédség 37/4. Török Ignác Mûszaki-építõ
Zászlóalj jogutódja.”

„3. A költségvetési szerv székhelye: 4000 Debrecen,
Füredi u. 59–63. Postacíme: 4002 Debrecen, Pf. 227. Ki-
helyezett szervezeti elemei:

– Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
vezetõ

szervek kihelyezett személyi állománya, Hódmezõ-
vásárhely

– 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj, Hódmezõ-
vásárhely

– 5/62. Lövészzászlóalj, Hódmezõvásárhely
– Mûvelettámogató Mûszaki Zászlóalj, Hódmezõ-

vásárhely
– Helyõrségtámogató Parancsnokság, Hódmezõvásár-

hely
A kihelyezett szervezeti elemek együttes megnevezése:

Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár,
Hódmezõvásárhely Rövidített együttes megnevezése:
MH 5. B.I. I.dd., Hódmezõvásárhely

A kihelyezett szervezeti elemek székhelye: 6800 Hód-
mezõvásárhely, Ady E. u. 46.

Postacíme: 6801 Hódmezõvásárhely, Pf. 12.”
„11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet

nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékeny-
ség feltételeként rendelkezésére álló, s e célra csak részben

lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihaszná-
lásával, nem nyereségszerzés céljából, a Hvt. 70. § (1) be-
kezdésének i) pontjában, valamint a 72. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott kiegészítõ, kisegítõ tevékenységet
folytathat szerzõdés alapján a honvédelmi szervezetek
alaprendeltetésen kívüli tevékenységébõl származó bevé-
telek felhasználásáról és elszámolásáról szóló 16/2003.
(IV. 11.) HM rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatáro-
zottak részére.

TEÁOR ‘03 Gazdasági tevékenység

45.21 Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése

45.23 Autópálya, út, repülõtér, sport játéktér építése

45.24 Vízi létesítmény építése

45.25 Egyéb speciális szaképítés

45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése
személyzettel

55.51 Munkahelyi étkeztetés

60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás

60.24 Közúti teherszállítás

63.11 Rakománykezelés

63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítõ tevékenység

63.22 Egyéb vízi szállítást segítõ tevékenység

71.10 Gépjármûkölcsönzés

71.21 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése

71.22 Vízi jármû kölcsönzése

71.32 Építõipari gép, berendezés kölcsönzése

71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

85.13 Fogorvosi szakellátás

85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás”

2. A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövész-
dandár költségvetési szerv alapításáról szóló 34/2007.
(HK 4.) HM határozat 1. pontjának második mondata he-
lyébe az alábbi második mondat lép:

„A költségvetési szerv a Magyar Honvédség 25. Klapka
György Gépesített Lövészdandár, a Magyar Honvédség
25. Klapka György Könnyû Lövészdandár, a Magyar
Honvédség 101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Vegyes
Tüzérdandár és a Magyar Honvédség 11. Hunyadi Mátyás
Harckocsizászlóalj jogutódja.”

3. A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred költségvetési szerv alapításáról szóló
37/2007. (HK 4.) HM határozat 1. pontja, 3. pontjának má-
sodik bekezdése, 5. pont h) alpontja és 11. pontja helyébe
az alábbi 1. pont, 3. pont második bekezdés, 5. pont h) al-
pont és 11. pont lép:

„1. A Magyar Köztársaság honvédelmének korszerûsí-
tésével kapcsolatos feladatok részeként 1995. december
16-i hatállyal költségvetési szervet alapítok.

A költségvetési szerv a Magyar Honvédség 64. Boco-
nádi Szabó József Logisztikai és Támogató Ezred jog-
utódja.”

„Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf.: 179.”
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„h) kijelölt mozgás-koordináló csoportokkal a szövet-
séges mûveleti tevékenységek hadszíntéri mozgásbiztosí-
tásában való részvétel;”

„11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékeny-
ség feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihaszná-
lásával, nem nyereségszerzés céljából, kiegészítõ, kisegítõ
tevékenységet folytathat szerzõdés alapján a honvédelmi
szervezetek alaprendeltetésen kívüli tevékenységébõl
származó bevételek felhasználásáról és elszámolásáról
szóló 16/2003. (IV. 11.) HM rendelet 2. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak részére.

TEÁOR’ 03 Gazdasági tevékenység

55.23 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

55.51 Munkahelyi étkeztetés

60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás

60.24 Közúti teherszállítás

85.13 Fogorvosi szakellátás

85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás”

4. A Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Köz-
pont költségvetési szerv alapításáról szóló 38/2007.
(HK 4.) HM határozat 1. pontja az alábbi második mondat-
tal egészül ki:

„A költségvetési szerv a Magyar Honvédség Központi
Gyakorló és Lõtérparancsnokság jogutódja.”

5. A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Külön-
leges Mûveleti Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról
szóló 36/2007. (HK 4.) HM határozat 1. pontja az alábbi
második mondattal egészül ki:

„A költségvetési szerv a Magyar Honvédség 34. Ber-
csényi László Felderítõzászlóalj jogutódja.”

6. A Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi
Információs Központ költségvetési szerv alapításáról
szóló 39/2007. (HK 4.) HM határozat 2. pontja és 3. pont-
jának második bekezdése helyébe az alábbi 2. pont és má-
sodik bekezdés lép:

„2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

Rövidített megnevezése: MH GAVIK”
„Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.”

7. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. május 31.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
001/2007. (HK 11.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának

és fokozásának rendjérõl*

* Az utasítást az érintettek külön kapják meg.

A honvédelmi miniszter
46/2007. (HK 11.) HM

u t a s í t á s a
a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2007. évi

felhasználásának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat-és hatás-
körérõl szóló 169/2006. (VII.28.) Korm. rendelet 4. §

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 97. §
(1) bekezdésének k) pontjában meghatározott feladat-
körömben a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2007. évi fel-
használásának rendjét a következõk szerint szabályozom:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) és költségvetési felügyelete alá tar-
tozó, a honvédelmi miniszter által átruházott hatáskörben
az egyes elõirányzatok tervezésére, felhasználására és el-
számolására, illetve az elõirányzatok felhasználásával
összefüggõ feladatok felügyeletére vonatkozó jogosítvá-
nyokat gyakorló szervezetekre (a továbbiakban: gazdálko-
dó szervezetek) terjed ki.

(2) Az utasítást a Magyar Köztársaság 2007. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továb-
biakban: költségvetési törvény) szerint a XIII. Honvédel-
mi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 8. Fejezeti
kezelésû elõirányzatok költségvetési cím
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1. Beruházás,
2. Ágazati célelõirányzatok

költségvetési alcímek elõirányzataira kell alkalmazni.

2. §

(1) Gazdálkodó szervezetek az 1. Beruházás alcímen
belül:

a) az 1. Magyar Honvédség Központi Honvédkórház,
az 5. Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok
jogcímcsoport 6. Lakásépítés kiemelt elõirányzat és a
6. Katonai védelmi beruházások jogcímcsoport elõirány-
zatai tekintetében a HM Infrastrukturális Ügynökség
(a továbbiakban: HM IÜ);

b) az 5. Központilag kezelt lakástámogatási elõirány-
zatok jogcímcsoport 5. Lakástámogatás kiemelt elõirány-
zata vonatkozásában a HM Védelemgazdasági Fõosztály
(a továbbiakban: HM VGF) azzal, hogy a költségvetési
elõirányzat felhasználását és elszámolását a HM IÜ végzi,
mely szervezet lakásgazdálkodási feladatainak végrehaj-
tását a HM VGF felügyeli.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok tekintetében
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) VII. feje-
zetében foglaltak szerint kell eljárni.

3. §

Gazdálkodó szervezetek a 2. Ágazati célelõirányzatok
alcímen belül:

a) a 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához jogcímcsoport tekintetében az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja
magyarországi végrehajtási rendjérõl és szabályairól szóló
HM rendeletben foglaltak szerint eljárva, a 26. Hozzájáru-
lás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) mûkö-
dési költségeihez jogcímcsoport tekintetében a Magyar
Köztársaságnak a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport-
ban (WEAG) való részvételérõl szóló Korm. határozat
figyelembevételével, valamint a 31. Hozzájárulás a Kuta-
tási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához jog-
címcsoport tekintetében kétoldalú megállapodás alapján a
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,

b) a 15. Nemzetközi kártérítés jogcímcsoport vonatko-
zásában a HM Jogi Fõosztály a NATO (PfP) SOFA hatá-
lya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról
szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint,

c) a 3. Társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport
(a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támo-
gatásokról szóló HM utasításban foglaltaknak meg-
felelõen), valamint a 37. Honvéd Mûvészegyüttes támoga-
tása jogcímcsoport (mely elõirányzat tekintetében a Hon-
védelmi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium közötti megállapodással az érintett tárcák fejezetek

közötti elõirányzat-átadást hajtanak végre) tekintetében a
HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály,

d) az 1. Válságkezelõ és békemûveletek keretében fel-
ajánlott alegységek (NRF és Battle Group) jogcímcsoport
tekintetében a felülrõl nyitott elõirányzatokra vonatkozó
szabályok szerint eljárva, a 24. Hozzájárulás a NATO költ-
ségvetéséhez (mely elõirányzat felhasználása a Magyar
Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerzõdéshez történõ
csatlakozásról és a Szerzõdés szövegének kihirdetésérõl
szóló 1999. évi I. törvény, valamint az Észak-atlanti Szer-
zõdés alapján aláírt egyéb egyetértési nyilatkozatok és
technikai egyezményekben foglaltak szerint történik), a
33. Pécsi Tudományegyetem támogatása (mely elõirány-
zat tekintetében a Honvédelmi Minisztérium és az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium közötti megállapodással az
érintett tárcák fejezetek közötti elõirányzat-átadást hajta-
nak végre), a 35. Egyéb uniós befizetések (mely elõirány-
zat felhasználása a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz
történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl
szóló 2004. évi XXX. törvény alapján aláírt egyetértési
nyilatkozatok és technikai egyezmények szerint történik),
a 38. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben
felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgálta-
tások díjai (az Ámr. 108/A. §-ában foglaltak alapján) jog-
címcsoportok, valamint a 39. Fejezeti tartalék jogcímcso-
porton belül a 2. Fejezeti egyensúlyi tartalék jogcím (mely
elõirányzat a költségvetési törvény 52. §-ában foglaltak
szerint használható fel) és a 32. Hozzájárulás a hivatásos
katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány
társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz jogcímcso-
porton belül az 1. Hozzájárulás a hivatásos katonák ked-
vezményes nyugellátásának kiadásaihoz jogcím (mely fel-
adat a költségvetési törvény 26. § (3) bekezdésében foglal-
tak szerint kerül végrehajtásra) vonatkozásában a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban:
HM KPÜ),

e) az 5. Közhasznú Társaságok által ellátott állami fel-
adatok finanszírozása jogcímcsoport esetében a HM VGF
a HM részvételével alapított közhasznú társaságok mûkö-
dése feletti tulajdonosi és szakmai felügyelet-gyakorlás és
a szakmai követelménytámasztás rendjérõl szóló HM uta-
sításban foglaltak szerint eljárva,

f) a 29. Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi
Föderációban jogcímcsoport tekintetében a HM Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) a
Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föde-
ráció 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 jóváhagyása tárgyában kiadott Korm. hatá-
rozatban foglaltaknak megfelelõen,

g) a 36. MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellá-
tott feladatok támogatása jogcímcsoport tekintetében (két-
oldalú megállapodás alapján) a HM Személyzeti Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM SZEF).
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4. §

(1) A gazdálkodó szervezetek feladataikat a HM KPÜ
bevonásával hajtják végre. Az elõirányzatokról, az azok-
hoz kapcsolódó felhasználásokról, valamint az elszámo-
lási devizaárfolyamokról a HM KPÜ a gazdálkodó szerve-
zetek részére tájékoztatást nyújt.

(2) A HM KPÜ a HM HIM adatszolgáltatása alapján a
Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban
ágazati célelõirányzathoz kapcsolódóan kormány-elõter-
jesztést és határozati javaslattervezetet állít össze, amelyet
jóváhagyásra felterjeszt.

5. §

(1) Az Ámr. 41. §-a szerinti elemi költségvetési javasla-
tokat a gazdálkodó szervezetek készítik el és a HM KPÜ
részére küldik meg. A HM KPÜ a javaslatokat felülvizs-
gálja, és a honvédelmi miniszter részére – a HM védelmi
tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár (a továbbiak-
ban: HM VTISZÁT), a HM Kabinetfõnök és az Államtit-
kár útján – jóváhagyásra felterjeszti. A jóváhagyást köve-
tõen a gazdálkodó szervezetek az elemi költségvetésben
meghatározott elõirányzatok tárgyévben történõ teljesíté-
sével, illetve felhasználásával összefüggésben – a (2) be-
kezdés szerinti kivétellel – az elõírt adatszolgáltatási köte-
lezettségek tekintetében saját hatáskörben járnak el.

(2) A 6. §-ban, az Ámr. 46. § (1) bekezdésének d) pont-
jában, valamint a költségvetési törvény 51. § (8) bekezdé-
sében foglaltakra tekintettel a fejezeti kezelésû elõirányza-
tok felhasználásával kapcsolatos elõirányzat-átcsoportosí-
tásra vonatkozó javaslatokat a gazdálkodó szervezetek a
HM KPÜ részére küldik meg. A HM KPÜ a javaslatokat
felülvizsgálja és a honvédelmi miniszter részére – a HM
VTI SZÁT, a HM Kabinetfõnök és az Államtitkár útján –
jóváhagyásra felterjeszti.

(3) A 8. Fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési
cím elõirányzatai teljesítésérõl – az államháztartás szerve-
zetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajá-
tosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõ-
írásai szerint – a HM KPÜ számszaki beszámolót és szöve-
ges indokolást állít össze a gazdálkodó szervezetek adat-
szolgáltatása alapján. Az elõirányzatok 2006. évben képzõ-
dõ maradványát a gazdálkodó szervezetek által – a 2006.
évi költségvetési beszámoló elkészítésére vonatkozó HM
KPÜ intézkedésben foglaltak szerint – megküldött beszá-
molók alapján a HM KPÜ felülvizsgálja és a honvédelmi
miniszter részére – a HM VTI SZÁT, a HM Kabinetfõnök
és az Államtitkár útján – jóváhagyásra felterjeszti.

(4) A jóváhagyott 2006. évi elõirányzat-maradvány 2007.
évi felhasználására vonatkozó javaslatok alapján az elõirány-
zat-módosítás érdekében a HM KPÜ a (2) bekezdésben fog-
laltak szerint jár el. A beszámolóhoz kapcsolódóan az Ámr.
149/A. §-ában foglaltak alapján a közhasznú társaságok mû-

ködésérõl a HM VGF, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány
tekintetében pedig a HM SZEF az Ámr. 19. számú melléklete
szerinti ûrlap felhasználásával szöveges értékelést készít, me-
lyet 2007. június 15-ig a HM KPÜ részére megküld, mely
szervezet a szöveges értékeléseket a Pénzügyminisztérium
részére 2007. június 30-ig továbbítja.

(5) A feladatfinanszírozás keretén kívüli, a „Fejezeti
kezelésû elõirányzat, célelõirányzat felhasználási keret-
számlá”-ról közvetlenül, fejezeten kívülre átadott, illetve
kifizetett pénzeszközök forgalmának lebonyolítása, vala-
mint a számlára befolyt bevételek felhasználására irányuló
javaslattétel a HM KPÜ hatásköre.

6. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési alapok-
mányát a gazdálkodó szervezetek a költségvetési alapok-
mányának összeállításáról és jóváhagyásának rendjérõl
szóló HM utasítás szerinti tartalommal, az abban meghatá-
rozott határidõre és eljárási rendben terjesztik fel a honvé-
delmi miniszternek. A fejezeti kezelésû elõirányzatok
költségvetési alapokmányában rögzítetteknek megfelelõ
és jogszabályi elõírások szerinti felhasználásának ellenõr-
zését a HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal a
HM éves ellenõrzési terve szerint végzi.

7. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokon megtervezett költ-
ségvetési támogatás Magyar Államkincstár általi biztosí-
tása az Ámr. 109/A. §-ban meghatározottak szerint teljesí-
tésarányosan, a benyújtott elõirányzat finanszírozási terv
alapján történik, melynek összeállítása érdekében a gaz-
dálkodó szervezetek az Ámr. 27. sz. mellékletének megfe-
lelõ tartalommal a tárgyhónapot megelõzõ hónap 15-ig a
HM KPÜ részére kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal való gazdálkodás
feladatainak végrehajtásához a gazdálkodó szervezetek az
Ámr. 138/B–C. § elõírásainak megfelelõen éves elõirány-
zat-felhasználási tervet kötelesek készíteni és arról az
Ámr. 26. sz. mellékletének megfelelõ tartalommal minden
hónap 02-ig a HM KPÜ részére kötelesek adatszolgáltatást
teljesíteni.

9. §

Az Ámr. 162/A. és 162/B. §-aiban elõírt kötelezettség-
vállalások bejelentését és azok módosítását az Ámr.-ben
meghatározott okmányok alkalmazásával:
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a) a 8/1 Beruházás költségvetési alcímen belül a 2. §
a) pontban meghatározott elõirányzatok tekintetében a
HM IÜ; a 8/1 Beruházás költségvetési alcímen belül 2. §
b) pontban meghatározott elõirányzatok tekintetében a
HM VGF,

b) a 8/2 Ágazati célelõirányzatok költségvetési alcímen
belül a HM KPÜ végzi.

10. §

A HM KPÜ felülvizsgálja a részére megküldött, a 24.
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez és a 35. Egyéb uni-
ós befizetések jogcímcsoportokat terhelõ kifizetésekre vo-
natkozó fizetési felszólításokat. Amennyiben a felszólítás-
ban szereplõ összeg kifizetése indokolt, 25 MFt-os összeg-
határig a kifizetést a HM KPÜ vezérigazgatója engedélyezi.
25 MFt felett, a HM KPÜ a kifizetésre vonatkozó javaslatát
50 MFt-os összeghatárig a HM VTI SZÁT részére, 50 MFt
feletti kifizetés esetén a HM Kabinetfõnök részére – a HM
VTI SZÁT útján – jóváhagyásra felterjeszti.

11. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1-jétõl kell alkal-
mazni.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
47/2007 (HK 11.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség átalakításával összefüggõ

koordinációs és kontrolling feladatok ellátásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a haderõ-átalakítás eredmé-
nyes végrehajtása érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelemért

felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A haderõ-átalakítási feladatok tárcaszintû irányítá-
sának keretében az azok végrehajtásával összefüggõ koor-
dinációs és kontrolling feladatok ellátásáért a HM államtit-
kára felelõs.

(2) A HM államtitkár az (1) bekezdésben meghatározot-
tak keretében:

– a HM szervektõl, szervezetektõl, valamint az MH ka-
tonai szervezeteitõl érkezõ, a jelen utasításban meghatáro-
zott rendben felterjesztett idõszakos és eseti jelentések,
illetve helyszíni ellenõrzések alapján kontrollálja a had-
erõ-átalakítás feladatainak végrehajtását;

– a haderõ-átalakítással kapcsolatos jelentések alapján
hatáskörében dönt, illetve a honvédelemért felelõs minisz-
ternek döntési javaslatot tesz a jóváhagyott tervektõl eltérõ
feladat végrehajtás esetében;

– meghatározza a döntések elõkészítésével kapcsolatos
határidõket;

– ellenõrzi a haderõ-átalakítás tárcaszintû feladatai
végrehajtásának ütemezését;

– a haderõ-átalakítás tárcaszintû feladatai során bizto-
sítja az érintett szervezetek összehangolt mûködését;

– jóváhagyja a havi haderõ-átalakítási feladatokról
összeállított összefoglaló jelentéseket.

(3) A haderõ-átalakítás koordinációs és kontrolling fel-
adatait a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszerében (TVTR) és
a HM SZMSZ-ben meghatározott általános mûködési
rendben, továbbá a jelen utasításban meghatározottak sze-
rint kell megvalósítani.

3. §

(1) A HM államtitkárnak a haderõ-átalakítás tárcaszintû
koordinációjával és kontrollingjával kapcsolatos feladatait
a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM TKF) támogatja, az alábbiak szerint:

– folyamatosan nyomon követi a haderõ-átalakítással
kapcsolatos feladatok végrehajtásának helyzetét, gyûjti,
elemzi és értékeli az erre vonatkozó információkat;

– elemzi a haderõ-átalakítás feladatainak tervezésére,
szervezésére és végrehajtására kiadott normatív szabályo-
zók és a honvédelemért felelõs miniszter döntéseinek ér-
vényesülését;

– biztosítja a HM SZMSZ és jelen utasításban megha-
tározott, a haderõ-átalakítás tárca szintû koordinációjával
kapcsolatos HM államtitkári hatáskörök gyakorlásához
szükséges adminisztratív hátteret;
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– elõkészíti a HM államtitkára által meghatározott te-
matikus értekezleteket;

– összegzi a haderõ-átalakítási feladatok szakterületi
felelõs szerveinek és szervezeteinek javaslatait, azok alap-
ján – a HM SZMSZ-ben meghatározott rendben – döntési
javaslatokat dolgoz ki a HM államtitkára részére;

– biztosítja a HM felsõvezetõi számára szükséges, a had-
erõ-átalakítás aktuális helyzetét bemutató információkat.

(2) A HM TKF jelen utasításban meghatározott a had-
erõ-átalakítás helyzetének koordinációjával és kontrol-
lingjával kapcsolatos feladatai nem érintik a HM szervek,
és szervezetek HM SZMSZ-ben meghatározott feladatait.

4. §

(1) A HM TKF haderõ-átalakítással kapcsolatos felada-
tait a jelen HM utasítás, valamint a HM államtitkárának in-
tézkedései, és utasításai alapján hajtja végre.

(2) A HM TKF-fel – a haderõ átalakításával összefüggõ
szakterületeken – a honvédelmi tárca valamennyi, az
1. §-ban felsorolt szervezete együttmûködik.

(3) A HM TKF állományába tartozó, a haderõ-átalakítás
folyamata koordinációs és kontrolling feladatainak végzé-
sével megbízott állomány személyesen vagy telefonon,
írásban és elektronikus formában tart kapcsolatot a had-
erõ-átalakítás irányításában és végrehajtásában érintett
– azonos beosztású – szolgálati személyekkel.

(4) A HM TKF a hatékonyság, az információáramlás
egységesítése és gyorsítása érdekében – a HM államtitkára
döntéseinek megfelelõen – képviselteti magát a haderõ-át-
alakítási feladatokkal összefüggõ vezetõi fórumokon,
szükség esetén azok helyõrségi bejárásain.

(5) A HM államtitkárának a hatáskörében hozott dönté-
seit, illetve a HM államtitkárának javaslatai alapján a hon-
védelemért felelõs miniszter által hozott döntéseket, az
azokkal kapcsolatos HM államtitkári feladatszabást a HM
TKF írásban rögzíti.

5. §

(1) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsno-
ka az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek átalakí-
tásának irányításával összefüggõ feladatok megtervezésé-
re, megszervezésére és végrehajtására saját hatáskörben
kiadott intézkedéseinek egy-egy példányát szolgálati úton
a HM államtitkárnak a HM TKF útján megküldi.

(2) A haderõ-átalakításban érintett más honvédelmi
szervek, szervezetek által készített és az illetékes vezetõk
által jóváhagyott, haderõ-átalakításra vonatkozó utasítá-
sok, parancsok és intézkedések egy-egy példányát meg
kell küldeni a HM TKF részére is.

(3) A haderõ-átalakítás adott fázisában érintett vagy
közremûködõ szervezetek havonta összefoglaló jelentést,
tájékoztatót készítenek a szakterületenként végrehajtott
feladatokról, a felmerült problémákról, valamint az adott
szakterületen jelentkezõ, felsõbb döntést igénylõ kérdé-
sekrõl, és ezt – a hadrendbe tartozó katonai szervezetek át-
alakítással kapcsolatos jelentései vonatkozásában a HM
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes egyidejû tájékoztatása
mellett – a HM TKF-nek a tárgyhót követõ hónap 5. mun-
kanapjáig megküldik.

(4) A HM TKF minden hónap 15-ig összefoglaló jelen-
tést, illetve szükség esetén eseti jelentéseket készít a HM
államtitkára számára a haderõ-átalakítás során végrehaj-
tásra került feladatokról, és – az érintett HM szervekkel és
szervezetekkel való elõzetes egyeztetést követõen – a fel-
merült akadályozó tényezõkrõl, jóváhagyást követõen az
összefoglaló jelentést megküldi a HM kabinetfõnöknek, a
HM Honvéd Vezérkar fõnöknek, a HM szakállamtitkárai-
nak és a HM Védelmi Tervezõ Bizottság tagjainak.

(5) A HM TKF évente január 15-ig összeállítja és a HM
államtitkárának jóváhagyásával, a honvédelemért felelõs
miniszternek felterjeszti a haderõ-átalakítással kapcsola-
tos a HM szervekkel, szervezetekkel és az MH Összhad-
erõnemi Parancsnoksággal véleményeztetett éves össze-
foglaló jelentést.

6. §

(1) A haderõ-átalakításban érintett szervezetek havi
összefoglaló jelentései tartalmazzák:

– az érintett szervezetek haderõ-átalakítással kapcsola-
tos havi tevékenységeinek fõ irányait;

– az egyes szakterületeken folyó haderõ-átalakítási te-
vékenységek havi összegzett megállapításait;

– az adott hónapban a haderõ-átalakítás területén vég-
rehajtott feladatok értékelését;

– a haderõ-átalakítás területén tervezett, de végre nem
hajtott havi feladatok felsorolását az okok és indokok
megjelölésével;

– a haderõ-átalakítási feladatokkal összefüggõ, felsõ-
szintû vezetõi döntést igénylõ feladatok felsorolását.

(2) A HM TKF haderõ-átalakítással kapcsolatos havi
összefoglaló jelentése az alábbiakat tartalmazza:

a) A tárgyhónapban végrehajtott feladatokat, ezen belül:
– a katonai szervezetek átalakításához kapcsolódó fel-

adatokat;
– a katonai szervezetek átalakítását biztosító személy-

ügyi feladatokat;
– a hadmûveleti feladatokat, a készenlét helyzetét;
– a haderõ-tervezéssel és technikai fejlesztéssel össze-

függõ havi feladatokat;
– az infrastruktúrához kapcsolódó feladatokat;
– a kiképzés, felkészítés helyzetét;
– az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont kialakításának és az egészségügyi szolgálat helyzetét;
– a szolgáltatások helyzetét;
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– az inkurrencia kezelésének és felszámolásának helyzetét;
– a logisztikai támogatás feladatait;
– a társadalom nyilvánosságát érintõ kommunikációs

feladatokat.
b) A következõ hónap kiemelt feladatait.
c) Döntést, koordinálást igénylõ feladatokat.
d) A haderõ-átalakítás összegzett megállapításait.
e) Egyéb jelentéseket, észrevételeket.

7. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Az uta-
sítás hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Honvédség
átalakítása irányítási és koordinációs feladatainak ellátásá-
ról szóló 116/2006. (HK 22.) HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
48/2007. (HK 11.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény

Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdés l) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium
szervezeti elemeire, a HM közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség feladat
ellátásában érintett katonai szervezeteire.

2. §

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény – folya-
matba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rend-
szer (FEUVE) részét képezõ – Kockázatkezelési Szabály-
zatát a jelen utasítás mellékleteként kiadom.

3. §

3. Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba.
Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Honvédelmi Miniszté-
rium, mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata ki-
adásáról szóló 48/2006. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet
a 48/2007. (HK 11.) HM utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
Kockázatkezelési Szabályzata

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény (a továb-
biakban: minisztérium) folyamatba épített elõzetes és utó-
lagos vezetõi ellenõrzési (a továbbiakban: FEUVE) rend-
szerének részét képezõ kockázatkezelési eljárásainak vég-
rehajtása során (kockázat azonosítása, mérése és kezelése
tekintetében) a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, vala-
mint a hatályos HM utasításban foglaltaknak megfelelõen
az alábbiakat kell figyelembe venni:

1. Általános rész

1.1. A szabályzat vonatkozásában:
(1) Kockázat: a minisztérium gazdálkodása tekinte-

tében mindazon események bekövetkeztének valószínû-
sége, melyek hátrányosan érinthetik a minisztérium mûkö-
dését.

(2) HM szervek: a minisztérium szervezeti elemei.

1.2. A kockázatkezelési tevékenység célja
– a kockázatelemzés során felmérni és megállapítani a

minisztérium tevékenységében, gazdálkodásában rejlõ koc-
kázatokat;

– a kockázatkezelés rendjének kialakítása során megha-
tározni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek
csökkentik (illetve megszüntetik) a kockázatokat, másrészt
megelõzik a minisztériumra, illetve a Honvédelmi Minisz-
térium fejezetre gyakorolt negatív hatások bekövetkeztét.

1.3. A kockázatkezelésért felelõs vezetõk kijelölése

(1) A minisztérium kockázatkezelési tevékenysége a
HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (HM
SZMSZ), illetve gazdálkodási intézkedésében meghatáro-
zott tevékenységek, feladatok vezetõi szintû felelõsségi
rendszeréhez kötött kockázatkezelésen alapul.

(2) A FEUVE rendszeren belül a minisztérium kocká-
zatkezelési feladatainak ellátásáért a HM kabinetfõnök
(HM KF) a felelõs, aki tevékenységét a (4) bekezdésben
meghatározott vezetõk útján gyakorolja.

(3) A HM KF a kockázatkezelés rendjének mûködteté-
sében szükséges korrekciók megállapítása és elrendelése
tekintetében támaszkodik a külsõ ellenõrzõ szervezetek, a
HM fejezet FEUVE tevékenységének koordinációját vég-
zõ HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség és a minisz-
térium belsõ ellenõrzését végzõ HM Központi Ellenõrzési
és Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM KEHH) ajánlá-
saira, valamint az illetékes HM és MH szervezetek által
végrehajtott szakellenõrzések megállapításaira.
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(4) A szakfeladatok végzése során felmerülõ kockázat-
kezelésért az alábbi személyek a felelõsek:

– a HM szervek vezetõi saját szervezetük gazdálkodás-
sal összefüggõ tevékenysége;

– a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Ellen-
õrzési és Ellenjegyzési igazgatója a pénzügyi és számviteli
szakterület;

– az MH Támogató Dandár parancsnoka, a HM Infra-
strukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) vezér-
igazgatója, illetve a HM IÜ Anyagi-Koordinációs Osztály
osztályvezetõje az utaltsági rendnek megfelelõen, ellátási
szakterületei vonatkozásában.

(5) Kockázatkezelõ a fentieken túl minden olyan sze-
mély, aki döntéseivel, tevékenységével befolyással bír a
szervezeti cél megvalósításához szükséges folyamatokra.

(6) A minisztérium kockázatkezelésével kapcsolatos
feladatainak végrehajtását a HM Védelemgazdasági Fõ-
osztály (HM VGF) koordinálja.

1.4. A kockázatkezelési feladatok meghatározása
(1) A minisztérium kockázatkezelésért felelõs vezetõi-

nek feladata az éves feladatterv és a költségvetési terv ki-
alakítása, végrehajtása, a folyamatba épített ellenõrzése
során a kockázati tényezõk és elemek azonosítása, a koc-
kázatok valószínûségének meghatározása, a kockázatok
hatásainak mérése és lehetõség szerinti csökkentése.

(2) A kockázatelemzésnek fel kell ölelnie a miniszté-
rium valamennyi gazdasági, gazdálkodási, költségvetési
kihatással járó tervezési és végrehajtási szaktevékenysé-
gét, valamint a fejezeti gazdálkodás feladat-rendszerére
hatással és befolyással bíró folyamatokat.

(3) A kockázatkezelésért felelõs vezetõ(k)
– saját szakterületük vonatkozásában elvégzik a mi-

nisztérium gazdálkodására, költségvetési elõirányzataira
hatással lévõ feladataik, tevékenységeik azonosítását és
kockázatértékelését;

– az éves feladatterv és a költségvetési terv elfogadása
után, az ellenõrzési nyomvonal és a kockázat-nyilvántartás
felülvizsgálatával, az új, illetve év közben jelentkezõ fel-
adatok vonatkozásában a kockázat-nyilvántartási táblázat
kitöltésével elkészítik a szakterületükön felmerülõ kocká-
zatok elemzését, meghatározzák azok kezelési módját;

– a szükséges intézkedések meghatározását követõn in-
tézkednek azok végrehajtására és ellenõrzésére.

1.5. Kockázatkezelési Bizottság
(1) A kockázatkezelési feladatok minisztériumi szintû

összehangolása, a Honvédelmi Minisztérium, mint intéz-
mény kockázat-nyilvántartásának összeállítása a HM
Kockázatkezelési Bizottság (HM KKB) feladata.

(2) A HM KKB tagjai az 1.3. pont (4) bekezdésében fel-
sorolt szervezetek vezetõi által kijelölt személyek (kocká-
zatkezelési felelõsök), vezetõje a HM VGF fõosztályveze-
tõ-helyettese.

(3) A HM KKB üléseit félévente, a kockázat-nyilván-
tartások áprilisi és októberi felülvizsgálatát megelõzõen
tartja. Indokolt esetben soron kívüli ülést a HM KKB veze-
tõjénél kell kezdeményezni.

2. A végrehajtás szabályai

2.1. A kockázat azonosítása, az azonosítás keretei-
nek meghatározása

(1) A kockázat-azonosítás célja annak megállapítása,
hogy a HM szerv által végzett tevékenységnek melyek a
minisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium fejezet
feladatainak ellátását veszélyeztetõ fõ kockázati tényezõi.

(2) A kockázati tényezõk azonosítását a kockázatkeze-
lésért felelõs vezetõk végzik a minisztérium ellenõrzési
nyomvonala tevékenységei alapján.

(3) A beazonosított kockázati tényezõket azok felmerü-
lésének valószínûsége és a tevékenységre gyakorolt hatása
alapján tevékenységenként az alábbi táblázat szerint kell
értékelni:

A kockázati tényezõ hatása

Alacsony
1

Közepes
2

Magas
3

A kockázati
tényezõ
valószínûsége

Alacsony 1 1 2 3

Közepes 2 2 4 6

Magas 3 3 6 9

(4) A kockázatok bekövetkezésének valószínûségét a
tevékenység jellege szerint kell az alacsony, közepes vagy
magas kategóriába sorolni.

(5) A minisztérium tevékenységei kockázatelemzését,
illetve annak felülvizsgálatát félévente, a tárgyévi feladat-
terv elkészítésekor, illetve az elemi költségvetési elõirány-
zat(-keretek) jóváhagyása után, nem tervezett feladatok
esetén év közben, a feladatok felmerülésekor kell végre-
hajtani.

2.2. A kockázatkezelés, a kockázatokra adott vála-
szok meghatározása

(1) A feltárt kockázatok ismeretében saját szakterületük
vonatkozásában a kockázatkezelésért felelõs vezetõk
meghatározzák, hogy az egyes feladatok/tevékenységek
vonatkozásában az alábbi kockázatkezelési módok közül
melyiket kell alkalmazni:

1. kockázat átadása – biztosítás kötésével;
A szükséges biztosítások megkötésére a HM védelmi ter-

vezési és infrastrukturális szakállamtitkár (HM VTI SZÁT)
intézkedik. A biztosítási igényeket a HM-I. Objektum Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra útján a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója
részére kell felterjeszteni.

2. kockázat elviselése – nincs reakció;
Külsõ kockázati tényezõk esetében, illetve ha a kocká-

zati tényezõ felmerülési valószínûsége és hatása értékei-
nek szorzata 1–3 közé esik, további intézkedés nem szük-
séges.

Külsõ kockázati elemeknek kell tekinteni a miniszté-
rium alaprendeltetés szerinti feladatainak azon kockázati
tényezõit, melyek felmerülése független a minisztérium
tevékenységétõl, ezért azok kezelése a minisztériumban
nem lehetséges.
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3. kockázat elfogadható szintre csökkentése;
A kockázatkezelésért felelõs vezetõk meghatározzák,

illetve az illetékes vezetõnél kezdeményezik azoknak az
intézkedéseknek a megtételét, melyek a kockázati szint
csökkenését eredményezhetik.

4. kockázatos tevékenység befejezése;
Amennyiben egy adott szervezeti elem alaprendelteté-

sébe nem tartozó tevékenységének kockázata meghaladja
a minisztérium számára a tevékenység végzésébõl szárma-
zó elõnyöket, az érintett szervezeti elem vezetõje javasla-
tot tehet a HM VTI SZÁT útján a HM KF részére az adott
tevékenység beszüntetésére vagy kiszervezésére.

(2) A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek eseté-
ben (ahol a kockázat bekövetkezése valószínûsége és hatá-
sa értékeinek szorzata 9) a HM KF intézkedik azok ellen-
õrzésére (preventív ellenõrzés), folyamatos jelentést, be-
számolót kér, vagy a HM KEHH hatáskörébe tartozó ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzést kezdeményez az adott fo-
lyamat értékelése és hatékony kockázatkezelése céljából.

(3) A kockázatkezelésért felelõs vezetõk gondoskodja-
nak a hatáskörükbe tartozó választott intézkedések kocká-
zatkezelési folyamatba történõ beépítésérõl.

(4) A választott intézkedés hatását is szükséges felmér-
ni, a felmérés eredményét össze kell vetni az adott mûve-
lettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett
végeredménnyel.

2.3. A kockázatkezelés idõtartama
A kockázatkezelési tevékenység átfogja a teljes költ-

ségvetési ciklust, azt a költségvetési tervezés elején kell
megkezdeni, majd a költségvetési év során folyamatosan
figyelemmel kell kísérni, és értékelni kell a folyamatokat,
frissíteni a megállapításokat, illetve ellenõrizni a megtett
intézkedések hatásait.

2.4. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása
(1) A HM VGF elkészíti és vezeti a minisztérium össze-

sített kockázat-nyilvántartását. A nyilvántartás tevékeny-
ségenként/feladatonként minden kockázati tényezõre néz-
ve tartalmazza:

– a kockázat bekövetkezésének valószínûségének és a
szervezetre gyakorolt hatása nagyságának értékelését,
illetve ezek szorzatát;

– a kockázat kezelésére javasolt intézkedést;
– a felelõs megnevezését;
– a kockázatkezelés hatékonyságát ellenõrzõ eljárás le-

írását;
– nem megfelelõ hatékonyságú kockázatkezelés esetén

az alkalmazandó eljárás leírását.

(2) A kockázatelemzés a szaktevékenységek végzése
során folyamatosan jelentkezõ feladat, melynek során a
kockázatkezelési felelõsök a központi kockázat-nyilván-
tartás vezetéséhez félévente (április 15-ig, illetve október
15-ig) a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti for-
mában, a 4–9 közötti szorzat-értékû kockázati tényezõk
esetében a 2. számú melléklet szerinti adatlap egyidejû ki-
töltésével, indoklással együtt adatokat szolgáltatnak a HM
VGF részére.

(3) A HM KKB vezetõje évente február 28-ig jelentést
készít a HM VTI SZÁT útján a HM KF részére, melyben
az intézményi költségvetési beszámoló elkészítése része-
ként összegzi, elemzi az elõzõ év kockázatkezelési tevé-
kenysége során nyert tapasztalatokat.

(4) A kockázat-nyilvántartás felülvizsgálatát a HM ellen-
õrzési nyomvonalának változásakor, de legalább félévente
május 1-jéig, illetve november 1-jéig kell elvégezni.
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI FÕOSZTÁLY
Nyt. szám:

A Honvédelmi minisztérium Kockázat-nyilvántartása

Érvényes 200 . -tõl
Sor-
szám

Tevékenység/feladat
megnevezése

Kockázati tényezõk
Kockázati tényezõk

értékelése
Besorolás Javasolt intézkedés Felelõs Ellenõrzési eljárás

Eljárás eredmény-
telenség esetén

1. 1.
2.
...

2.
3.
4.
5.
6.
7.
...

Budapest, 200 ................................................. -n.
........................................................

fõosztályvezetõ-helyettes
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HM/MH szervezet megnevezése
Nyt. szám:

....... sz. példány

Ellenõrzõ adatlap

Sor-
szám

Tevékenység/feladat
megnevezése1 Kockázati tényezõk

Kockázati tényezõk
értékelése

200..

Kockázati tényezõk
értékelése

200..
Változás indoklása2 Javasolt intézkedések

megvalósulása

......................................................, 200..
……………………………………

HM/MH szervezet vezetõje

Az Adatlapot a vizsgált idõszak alatt bekövetkezett változások alapján, a vizsgált és az elõzõ idõszaki szervezeti koc-
kázat-nyilvántartások alapján kell kitölteni.

A két idõszakban vizsgált azonos tevékenységek/feladatok közül azokat kell feltüntetni, melyek egy vagy több kocká-
zati tényezõjének értékelésében változás következett be.

Az Adatlapon fel kell tüntetni a változás (javulás, vagy romlás) okait, valamint a kockázatok csökkentésének további
lehetséges lépéseit, a szükséges intézkedéseket.

Az Adatlapon minden esetben fel kell tüntetni a két vizsgált idõszak legalább egyikében magas kockázati besorolást
elért tevékenységet/feladatot.

A mindkét vizsgált idõszakban magas kockázati besorolású tevékenység/feladat esetében a Változás indoklása osz-
lopban a javulás elmaradásának okait, és indoklását kell feltüntetni.

1 A magas kockázatú tevékenységet akkor is fel kell tüntetni, ha értékelésében az idõszak során változás nem történt.
2 Mindkét vizsgált idõszakban magas kockázati besorolású tevékenység esetében a javulás elmaradásának okai, indoklása.
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A honvédelmi miniszter
49/2007. (HK 11.) HM

u t a s í t á s a

a Magyar Honvédség egészségügyi
intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos

egyes feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – fi-
gyelemmel az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd,
Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiak-
ban: Állami Egészségügyi Központ) létrehozása érdeké-
ben szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007.
(III. 31.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. ha-

tározat) foglaltakra – a Magyar Honvédség egészségügyi
intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos felada-
tokról az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a rájuk vonatkozó mértékben a HM
szervezetekre, az MH Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központra, az MH Verõcei Betegotthonra, az MH Héví-
zi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetre, az MH



Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetre (a továb-
biakban együttesen: az átalakításban érintett egészségügyi
szervezetek) terjed ki.

Az egészségügyi intézményrendszer átalakításának
irányelvei

2. §

(1) Az államreform célkitûzéseivel és az Állami Egész-
ségügyi Központ létrehozásával összhangban végrehajtott
átalakítással a Magyar Honvédség létszámához és felada-
taihoz jobban igazodó, hatékonyabban és költségtakaréko-
sabban mûködõ egészségügyi intézményrendszert kell ki-
alakítani.

(2) Az új egészségügyi intézményrendszert az érintett
egyes egészségügyi szervezetek átalakításával, egyes szer-
vezeti elemeinek, illetve feladatainak az Állami Egészség-
ügyi Központ részére történõ átadásával, más egészség-
ügyi szervezetek megszüntetésével, a Magyar Honvédség
Hadrendjébõl történõ törlésével és feladatrendszerük, va-
lamint személyi állományuk Állami Egészségügyi Köz-
pontba történõ integrálásával, átadásával kell kialakítani.

(3) Az új egészségügyi intézményrendszert úgy kell ki-
alakítani, hogy a honvédelmi szempontból indokolt kato-
na-egészségügyi és jogszabályokban meghatározott ka-
tasztrófa-egészségügyi képességek biztosítottak legyenek.
A Magyar Honvédség Hadrendjében maradó egészség-
ügyi szervezet átalakítása során törekedni kell a racionális
állományarányok kialakítására, a feladatköri sajátosságok
figyelembevételével a katonai beosztások arányának lehe-
tõség szerinti csökkentésére, a közalkalmazotti állomány
arányának növelésére.

Létszámkeretek

3. §

(1) Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ 2007. július 1-jei rendszeresített létszáma az érin-
tett szervezeti elemek átadását, valamint más szervezeti
elemei feladatrendszerének és létszámának racionalizálá-
sát követõen legfeljebb 750 fõ legyen.

(2) A szervezési tevékenység:
Kezdete: 2007. június 1.
Befejezése: 2007. december 31.

Az egészségügyi intézményrendszer átalakításának
feladatai

4. §

(1) Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) átalakításra kerül. Az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott

egyes járó és fekvõbeteg-szakellátási feladatokat ellátó szer-
vezeti elemeinek és szakrendelõ intézetének egyes vezetõ,
kiszolgáló és biztosító szervezeti részei integrálásra, egyes
feladataik átadásra kerülnek az Állami Egészségügyi Köz-
pont szervezetébe, illetve feladatrendszerébe.

(2) Az MH Verõcei Betegotthon – mint önálló hadrendi
elem – megszûnik, a Magyar Honvédség Hadrendjébõl
törlésre kerül, állományával és feladatrendszerével integ-
rálódik az Állami Egészségügyi Központba.

(3) Az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet
– mint önálló hadrendi elem – megszûnik, a Magyar Hon-
védség Hadrendjébõl törlésre kerül, állományával és fel-
adatrendszerével integrálódik az Állami Egészségügyi
Központba.

(4) Az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs
Intézet – mint önálló hadrendi elem – megszûnik, a Ma-
gyar Honvédség Hadrendjébõl törlésre kerül, állományá-
val és feladatrendszerével integrálódik az Állami Egész-
ségügyi Központba.

5. §

Az MH HEK átalakításának, egyes szervezeti elemei át-
adásának, illetve a 4. § (2)–(4) bekezdés szerinti szervezetek
megszüntetésének és az Állami Egészségügyi Központba
történõ integrálásának idõpontja 2007. július 1-je.

6. §

A 4. §-ban meghatározott feladatok végrehajtása érde-
kében:

(1) Ki kell dolgozni az MH HEK átalakításnak megfele-
lõ szervezeti struktúráját, valamint Állománytáblájának
módosítását és azt a 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás
szerinti egyeztetést követõen a HM Honvéd Vezérkar fõ-
nök részére kell jóváhagyásra elõterjeszteni.

Határidõ: kidolgozásra 2007. május 15.,
jóváhagyásra és kiadásra 2007. június 1-ig,

Felelõs: HM haderõtervezési fõosztályvezetõ,
MH HEK parancsnok

(2) Ki kell dolgozni az MH HEK Alapító Okirata módo-
sításának, valamint az MH Verõcei Betegotthon, az MH
Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, az MH Bala-
tonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet megszüntetõ
határozatának tervezetét és azokat a szükséges egyezteté-
sek elvégzése, miniszteri jóváhagyáshoz történõ elõter-
jesztése céljából a HM Tervezési és Koordinációs Fõosz-
tályra meg kell küldeni.

Határidõ: kidolgozásra, HM TKF-re történõ megkül-
désre 2007. május 15.,
jóváhagyásra és kiadásra 2007. június 1-ig,

Felelõs: MH HEK parancsnok,
HM tervezési és koordinációs fõosztály-
vezetõ
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben nevesített okmányok
hatálybalépésének idõpontja 2007. július 1-je.

Vegyes rendelkezések

7. §

(1) Az MH HEK új strukturájának kialakításával, az
MH Hadrendjébe tartozó egészségügyi rehabilitációs szer-
vezetek megszüntetésével és az Állami Egészségügyi
Központ részére történõ átadásával összefüggõ feladatok
végrehajtását a HM Honvéd Vezérkar fõnök irányítja és
ezen utasításban foglaltak alapján az átalakításban érintett
egészségügyi szervezetek részletes, az átadás elõkészítését
is magába foglaló feladatait, továbbá azok végrehajtásá-
nak rendjét és határidejét a 2007. május 22-ig kiadásra ke-
rülõ szervezési parancsában szabályozza.

(2) A HM Honvéd Vezérkar fõnöke, valamint az átalakí-
tásban érintett egészségügyi szervezetek parancsnokai, fõ-
igazgatói (vezetõi) gondoskodjanak a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) és a végrehajtásukra kiadott rendelkezések érvényesü-
lésének, a munkajogi elõírások és határidõk betartásának el-
lenõrzésérõl.

(3) Az MH HEK átalakítása, illetve a rehabilitációs
szervezetek megszüntetése és az Állami Egészségügyi
Központba történõ integrálása következtében a szervezet-
bõl kiválni kényszerülõ személyi állománnyal kapcsolatos
személyügyi eljárásokat az érintetteket alkalmazó szerve-
zetek vezetõi folytatják le.

Határidõ: 2007. június 30.
Felelõs: MH HEK parancsnok, rehabilitációs szer-

vezetek vezetõi,
HM személyzeti fõosztályvezetõ

8. §

(1) Az Mt. 94/B. § (1) és (4)–(6) bekezdései alapján a
munkáltató (az érintett szervezet vezetõje, illetve annak
képviselõje) folytasson konzultációt a munkáltatóknál kép-
viselettel rendelkezõ szakszervezetek és a mûködõ közal-
kalmazotti tanácsok képviselõivel (a munkavállalók kép-
viselõivel).

Határidõ: 2007. május 17-tõl folyamatosan,
Felelõs: az átalakításban érintett egészségügyi

szervezetek vezetõi, parancsnokai.

(2) Az Mt. 94/D. § (2), valamint 94/E. § (1) bekezdése
alapján a területileg illetékes munkaügyi központokat,
illetve az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni kell
a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésekrõl.

A tájékoztató másolatát meg kell küldeni a munkavállalók
képviselõinek is.

Határidõ: 2007. június 1.
Felelõs: az átalakításban érintett egészségügyi

szervezetek vezetõi, parancsnokai

(3) Az átalakítás következtében a szervezetbõl kiválók
felmentésének legkorábbi kezdõ idõpontja 2007. július 1.

(4) Az átalakításban és létszámcsökkentésben érintett
személyi állomány részére személyügyi, pénzügyi és jogi
tájékoztatót kell készíteni, és azt a HM honlapján közzé-
tenni, illetve az átalakításban érintett egészségügyi szerve-
zetekhez eljuttatni.

Határidõ: 2007. május 25.
Felelõs: HM személyzeti fõosztályvezetõ,

HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynök-
ség vezérigazgató,
HM jogi fõosztályvezetõ,
HM kommunikációs és toborzó fõosztály-
vezetõ

(5) A HM szakállamtitkárok ezen utasításban, valamint
a HM Honvéd Vezérkar fõnök szervezési parancsában
meghatározottakkal összhangban szakterületükön intéz-
kedésben szabályozzák az átalakítással összefüggõ sze-
mélyügyi, pénzügyi és számviteli, híradó és informatikai,
információ- és dokumentumvédelmi, nemzetközi, infra-
strukturális és elhelyezési, valamint logisztikai szakfel-
adatok végrehajtását.

Záró rendelkezések

9. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, és 2008.
június 30-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. május 24.

A honvédelmi miniszter
50/2007. (HK 11.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és

készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK 4.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja alapján a Magyar Honvédség vezeté-

768 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



sét biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok mûködésé-
rõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítást (a továbbiakban:
Utasítás) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Utasítás 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(2) Az MH KÜ – az MH hadrendje szerinti szervezetek
ügyeletes parancsnokai, a 4. § a)–d) és f)–h) pontjaiban
felsorolt készenléti szolgálatok, és az MH Összhaderõne-
mi Parancsnokság légierõ ügyeletes tábornoka alárendelt-
ségében lévõ készenléti szolgálatok kivételével – szolgá-
lati elöljárója valamennyi közös, illetve önálló elhelyezés-
ben mûködõ HM szervezetnél vezényelt objektum ügyele-
tes szolgálatnak, a HM gépkocsivezetõi készenléti szolgá-
latának, valamint az MH valamennyi ügyeleti és készenléti
szolgálatának.”

2. §

Az Utasítás 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(1) A HM szervezeteknél, valamint a miniszter fenn-
tartói irányítása alá tartozó szervezetnél mûködõ HÜKSZ
rendeltetése a hivatal (intézmény, ügynökség) vezetõ tá-
vollétében, a hivatalt (intézményt, ügynökséget) érintõ, a
HM hivatal (objektum) ügyeletes hatáskörét meghaladó
kérdésekben döntéshozatal és a szükséges intézkedések
megtétele.”

3. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*

(2) A közös, illetve önálló elhelyezésben mûködõ HM
szervezetek objektum ügyeletes szolgálati intézkedéseit
jelen utasításban foglaltakra figyelemmel – az utasítás
hatálybalépését követõ 8 napon belül – pontosítják oly
módon, hogy az biztosítsa az objektumban elhelyezett HM
szervezetek riaszthatóságát.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. május 22.

A honvédelmi miniszter
51/2007. (HK 11.) HM

u t a s í t á s a
egyes munkakörök elemzésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség egyes beosz-
tásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) 3. § (2) bekezdésében foglaltakra – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium szervei
és szervezetei, valamint a honvédelmi miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó szervezet munkakörelemzésben érin-
tett személyi állományára, alkalmazási köre e szervek,
szervezetek rendszeresített munkaköreire terjed ki.

2. §

A munkakörelemzés célja a rendszeresített munkakörök
jellegének meghatározása és azon munkakörök azonosítá-
sa, amelyek ellátásához katonai-szakmai ismeretek szük-
ségesek. A feladat végrehajtása érdekében a HM Tervezé-
si és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF)
kidolgozza az elemzés módszertanát.

3. §

A munkakörelemzés irányításával a Honvédelmi
Minisztérium kabinetfõnökét bízom meg. A munkakörök
elemzését a Rendeletben meghatározottak szerint a HM
TKF hajtja végre együttmûködésben valamennyi, a mun-
kakörelemzésben érintett szervezeti egység vezetõjével.

4. §

A munkakörelemzés két ütemben kerül végrehajtásra,
úgy, hogy az a HM szervei esetében 2007. július 31-éig, a
HM szervezetei és a honvédelmi miniszter fenntartói irá-
nyítása alá tartozó szervezete esetében 2007. október
31-éig befejezõdjön.

5. §

A munkakörelemzés eredményeként a HM TKF 2007.
november 30-áig elkészíti és a honvédelmi miniszternek
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felterjeszti a katonai-szakmai ismereteket követelõ mun-
kakörök jegyzékét tartalmazó jogszabály-tervezetet.

6. §

Amennyiben 2007. szeptember 1-jét követõen olyan
munkakör/beosztás üresedik meg, melynek elemzése még
nem került végrehajtásra, a munkakör/beosztás feltöltése
elõtt – az illetékes személyügyi szerv értesítése alapján – a
HM TKF végrehajtja a munkakör rendkívüli elemzését,
melynek eredményét megküldi az állományilletékes pa-
rancsnok (vezetõ) részére.

7. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. május 23.

A honvédelmi miniszter
52/2007. (HK 11.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a Hvt. 97. § (1) bekezdésének p) pontjára –
a honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl az alábbi utasítást
adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása
alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire és a külföldi
szolgálatot teljesítõ katonai szervezetekre (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervek).

(2) A honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és
fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, a HM állam-
titkár által felügyelt szervezet, valamint a HM gazdasági-
és közhasznú társaságok és a Hvt. 52. § (1) bekezdésének
e) pontjában meghatározott centrális alárendeltségû köz-

igazgatási és helyi védelmi igazgatási szervek esetében az
utasítást az adott szervezet mûködését meghatározó jog-
szabályok figyelembevételével lehet alkalmazni.

(3) Az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzések, va-
lamint a HM hatóságok által végzett ellenõrzések elõké-
szítését és végrehajtását – amennyiben jogszabály vagy az
állami irányítás egyéb jogi eszköze másként nem rendel-
kezik – az utasítás elõírásainak figyelembevételével kell
végrehajtani.

2. §

Az utasítás alkalmazásában:

1. Szakterület: mindazon feladatok összessége, melyek
megvalósulásáért – a szakirányítás rendjének megfele-
lõen – az adott honvédelmi szerv tárcaszinten felel.

2. Téma: A szakterületeket alkotó jól elkülönülõ egy-
ség, ami önálló értékelést kap.

3. Államháztartási belsõ ellenõrzésen az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § szerinti
belsõ ellenõrzést kell érteni.

Az ellenõrzés alapelvei

3. §

(1) Az ellenõrzés az irányítás és a vezetés szerves része,
amely a célkitûzések, a feladatok és az elért eredmények,
valamint a honvédelmi szervek mûködésére elõírt szabá-
lyok és a gyakorlati megvalósítás helyzetének felmérésére,
összehasonlítására szolgál.

(2) A honvédelmi tárcánál végrehajtott ellenõrzésnek a
HM vezetése részére rendszeres, objektív információkat
kell biztosítania a honvédelmi feladatok teljesítésének
helyzetérõl és a honvédelmi szervek állapotáról.

(3) A honvédelmi miniszter a HM vezetõi, a HM szer-
vek, valamint a honvédelmi miniszter alárendeltségébe
tartozó szervezetek útján ellenõrzi az Alkotmányban, a
Hvt.-ben, más jogszabályokban és az állami irányítás
egyéb jogi eszközeiben meghatározott feladatok végrehaj-
tását, valamint a belsõ rendelkezések jogszerûségét és
azok érvényesülését.

(4) Az ellenõrzést az irányítás (szakirányítás), a vezetés
és a felügyelet rendszerében kell megvalósítani.

(5) Az ellenõrzés a közvetlen szolgálati és szakmai alá-
rendeltek tevékenységére irányul, és csak indokolt mérték-
ben terjed ki a vezetés alsóbb szintjeire.

(6) Az ellenõrzõ bizottság összetételét az elrendelésre
jogosult vezetõ, parancsnok határozza meg. A bizottság
tagjait a vizsgálandó területek, tevékenységek felmérését
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és értékelését biztosító, megfelelõ szakmai felkészült-
séggel rendelkezõ személyekbõl kell kijelölni.

4. §

Az ellenõrzéssel szemben támasztott követelmények
a) tárja fel az ellenõrzött terület, vagy az ellenõrzés tár-

gyának objektív megítéléséhez szükséges tényeket, az
ok-okozati összefüggéseket, a befolyásoló körülménye-
ket, tényezõket;

b) állapítsa meg az eredményeket, tárja fel a mulasztá-
sokat, és az azokat kiváltó okokat;

c) szilárdítsa a törvényességet, biztosítsa a kincstári va-
gyon védelmét;

d) legyen rendszeres, szakszerû, következetes, megelõ-
zõ és szükség szerint váratlan, idõben derítse fel a hibákat;

e) fejlessze a kölcsönös bizalmat, a feladat végrehajtá-
sáért érzett személyes felelõsséget;

f) adjon szakmai iránymutatást a feltárt hiányosságok
kiküszöbölésére.

Az ellenõrzés rendszere

Az ellenõrzési rendszer felépítése

5. §

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendszere fejezetszintû
ellenõrzésekre, elöljárói felügyeleti ellenõrzésekre, továb-
bá a honvédelmi szervek belsõ ellenõrzéseire tagozódik.

A fejezetszintû ellenõrzés

6. §

(1) A fejezetszintû ellenõrzés körébe jogszabály alapján
a honvédelmi miniszter jogkörébe utalt, az általa elrendelt
ellenõrzések tartoznak.

(2) A fejezetszintû ellenõrzést a rendeltetéssel és a szak-
feladatok ellátásával összefüggõ, valamint a fejezetszintû
államháztartási belsõ ellenõrzési területeken önállóan, kü-
lön-külön, vagy egyidejûleg több területre kiterjedõen kell
végrehajtani.

(3) A fejezetszintû ellenõrzést a honvédelmi miniszter
által kijelölt, átruházott hatáskörben eljáró vezetõ irányítá-
sával kell végrehajtani, az arra rendelt szervezet, illetve
– az ellenõrzés területeinek megfelelõen – kijelölt bizott-
ság állományával.

(4) A honvédelmi miniszter a számára jogszabályban
meghatározott – hatósági jogkörben végrehajtandó – el-

lenõrzést az arra jogszabályban felhatalmazott szakmai
szervezet révén hajtja végre. A végrehajtás rendjét külön
jogszabály határozza meg.

Az elöljárói felügyeleti ellenõrzés

7. §

(1) Az elöljárói felügyeleti ellenõrzés a szolgálati elöl-
járó szolgálati, illetve a szakmai elöljáró szakterületi szol-
gálati kötelmeibõl adódó kötelezettség az alárendeltek, a
szakirányítási körbe tartozók irányába.

(2) A parancsnoki felügyeleti ellenõrzést az elöljáró ve-
zetõ, parancsnok a szolgálati kötelmeibõl adódó kötele-
zettsége alapján rendeli el az alárendelt honvédelmi szer-
veknél, amelyet személyesen, vagy kijelölt bizottság útján
végez.

(3) Az elöljárói felügyeleti szakellenõrzést a szakmai
elöljáró, felettes a szakterületi szolgálati kötelmeibõl adó-
dó kötelezettsége alapján rendeli el a honvédelmi szervek-
nél a szakirányítási körébe tartozó szakterületet érintõen,
amelyet személyesen vagy kijelölt bizottság útján végez.

(4) A honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozó
szervezetek elöljárói felügyeleti szakellenõrzését a HM
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, illetve a HM
Hatásköri Jegyzékben meghatározott szervezetek az ellen-
õrzött szervezet mûködési rendjét meghatározó jogsza-
bályban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben elõ-
írtak figyelembevételével hajtják végre.

A honvédelmi szervek belsõ ellenõrzése

8. §

(1) A honvédelmi szervek belsõ ellenõrzésének meg-
szervezése és mûködtetése valamennyi vezetõ, parancs-
nok kötelessége és felelõssége a vezetése alatt álló szerv-
nél, szervezetnél.

(2) A honvédelmi szervek belsõ ellenõrzése a folyamat-
ba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzésekre, a
szervezeti és szakterületi belsõ ellenõrzésekre, valamint az
államháztartási belsõ ellenõrzésekre tagozódik.

(3) A honvédelmi szervek belsõ ellenõrzésének – a ha-
tályos jogszabályok és belsõ rendelkezések elõírásai
figyelembevételével – olyan rendszerességgel kell átfog-
nia a honvédelmi szervek tevékenységét, hogy képes le-
gyen idõben jelezni a tevékenység megvalósítása során az
elõírt szabályoktól, követelményektõl való eltérést, bizto-
sítani a külsõ környezetben bekövetkezõ változásokra tör-
ténõ gyors reagálást és az éves tevékenység értékelését.
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Az ellenõrzés fõbb területei

9. §

(1) A honvédelmi szervek ellenõrzése magában foglalja
honvédelmi szervek rendeltetésével és a szakfeladataik el-
látásával összefüggõ ellenõrzést, a NATO és nemzeti
TACEVAL/CREVAL ellenõrzést, valamint az államház-
tartási belsõ pénzügyi ellenõrzést.

(2) A honvédelmi szervek rendeltetésével és a szakfelada-
taik ellátásával összefüggõ ellenõrzés kiterjed az alaprendel-
tetési feladatok végrehajtására való alkalmasságra. Magába
foglalja – a szakterületek vonatkozásában – kiemelten a hon-
védelmi szerv tevékenységi körének megfelelõen

a) a törvényességi felügyeleti, a fegyelmi szakellen-
õrzést;

b) az információ- és dokumentumvédelemi szakellen-
õrzést;

c) a pénzügyi-számviteli szakellenõrzést;
d) a személyügyi- humán tevékenység, a hadkiegészí-

tés, a toborzás, valamint az oktatás-képzés helyzetének
szakellenõrzését;

e) az alapító okiratban, az SZMSZ-ben meghatározott
feladataik teljesítését, a vezetés szervezettségének és szín-
vonalának szakellenõrzését;

f) a vezetés híradó és informatikai biztosítottságának
szakellenõrzését;

g) a hadmûveleti és kiképzési szakfeladatok végrehaj-
tásának szakellenõrzését;

h) a logisztikai ellátottság, biztosítás helyzetével, vala-
mint a beszerzésekkel kapcsolatos szakellenõrzést;

i) az ingatlan-gazdálkodás és ingatlan-kezelés szakel-
lenõrzését;

j) az egészségügyi ellátás helyzetének szakellenõrzését;
k) a haderõtervezési-szervezési és az önkéntes haderõ

képességei kialakítása helyzetének szakellenõrzését;
l) a tûzvédelmi, katasztrófavédelmi, munkavédelmi

(munkabiztonsági és munkaegészségügyi) tevékenység
szakellenõrzését.

(3) A NATO és nemzeti TACEVAL/CREVAL ellenõr-
zések a Szövetséges Mûveleti Parancsnokság fegyveres
erõire vonatkozó Harcászati Értékelõ Programok elõírásai
alapján – a kijelölt erõ típusa és készenléti kategóriájától
függõen – kiterjednek

a) az alkalmazási tervek meglétének, naprakészségé-
nek ellenõrzésére;

b) a felkészültség, alkalmazási készség és a kiképzési
tervek ellenõrzésére;

c) a készenlét fenntartásának és fokozásának helyzetére;
d) a személyi és logisztikai feltöltöttség helyzetének el-

lenõrzésére;
e) a harc- és túlélõ képesség vizsgálatára;
f) az elöljáró és az alárendeltek közötti együttmûködési

képesség vizsgálatára;

g) a mûveleti képességek meghatározott NATO köve-
telményekkel való összevetésére.

(4) Az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzés magá-
ba foglalja a folyamatba épített, elõzetes és utólagos veze-
tõi ellenõrzést, valamint az államháztartási belsõ ellenõr-
zést az alábbiak szerint:

a) a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzés a gazdálkodásért felelõs szervezeti egység által
folytatott elsõ szintû pénzügyi irányítási és ellenõrzési
rendszer, amelynek létrehozásáért, mûködtetéséért és fej-
lesztéséért a költségvetési szerv vezetõje felelõs;

b) az államháztartási belsõ ellenõrzés független, tárgyi-
lagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amely-
nek célja, hogy az ellenõrzött szervezet mûködését
fejlessze és eredményességét növelje. Az államháztartási
belsõ ellenõrzés az ellenõrzött szervezet céljai elérése ér-
dekében rendszerszemléletû megközelítéssel és módszere-
sen értékeli, illetve fejleszti az ellenõrzött szervezet koc-
kázatkezelési, ellenõrzési és irányítási eljárásainak haté-
konyságát;

c) az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzés rendjét
jogszabályok, HM utasítások és belsõ rendelkezések hatá-
rozzák meg.

Az ellenõrzés típusai

10. §

(1) Az ellenõrzés komplex ellenõrzés, átfogó ellenõr-
zés, témavizsgálat, célellenõrzés vagy utóellenõrzés lehet.

(2) Komplex ellenõrzés az állami feladatként ellátandó
alaptevékenységként (rendeltetésként) meghatározott fel-
adatok végrehajtására való alkalmasság mérésére a honvé-
delmi miniszter hatáskörében, több szakterületre kiterje-
dõen elrendelt ellenõrzés, ami a honvédelmi szervek hely-
zete felmérésének, tevékenységük ellenõrzésének, felada-
taik végrehajtása segítésének és a számonkérésnek a leg-
magasabb formája. Nem kerül végrehajtásra az 1. § (2) be-
kezdésében meghatározott szervezeteknél, valamint a HM
Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatalnál (a továbbiak-
ban: HM központi ellenõrzési szervezete).

(3) Átfogó ellenõrzés az adott honvédelmi szerv vagy
valamely szakterület egy vagy több vezetési szintet érintõ
tevékenység egészére terjed ki, és az adott idõszakra meg-
határozott követelmények teljesülését, illetve az alapren-
deltetésnek való megfelelés érdekében végzett összes te-
vékenységet vizsgálja.

(4) Témavizsgálat egyes alapvetõ rendelkezések érvé-
nyesülésének, a kialakult helyzetnek, állapotnak egy idõ-
ben több honvédelmi szervnél történõ vizsgálatára, elem-
zésére, elsõsorban a jelentõsebb feladatok gyakorlati vég-
rehajtásában jelentkezõ tendenciák megismerésére, a ked-
vezõtlen jelenségek okainak feltárására terjed ki.
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(5) Célellenõrzés a honvédelmi szerveknél az elõírások
betartására, a részfeladatok gyakorlati végrehajtásának
felmérésére, vagy konkrét eset, esemény körülményeinek
vizsgálatára irányul.

(6) Utóellenõrzés a korábbi ellenõrzés során feltárt hiá-
nyosságok felszámolására megszabott feladatok teljesíté-
sének felmérésére irányul.

(7) Államháztartási belsõ ellenõrzési tevékenység során
szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményel-
lenõrzést, illetve informatikai rendszerellenõrzést kell
végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági
igazolásokat kell kiadni, melyek tartalmát jogszabály
rögzíti.

11. §

(1) Az ellenõrzés az elrendelõ rendelkezése szerint
– annak céljától és tartalmától függõen – lehet elõre beje-
lentett vagy váratlan. Az elõzetes bejelentést akkor nem
kell megtenni, ha az meghiúsítaná az ellenõrzés eredmé-
nyes lefolytatását vagy jelentõsen befolyásolná annak
eredményét.

(2) Az ellenõrzés lehet
a) elõzetes, amelyet a tevékenység végrehajtását meg-

elõzõen, alapvetõen a döntés-elõkészítés megalapozása, a
megkívánt eredmény biztosítása érdekében rendelnek el,

b) egyidejû, amely a tevékenység végrehajtásával pár-
huzamos, annak megfigyelését, mérését, értékelését, a
szükséges korrekciók elõkészítését szolgálja,

c) utólagos, amelyet a tevékenység végrehajtását köve-
tõen végeznek, a végrehajtás értékelését, a hiányosságok
ismétlõdésének elkerülését célzó vezetõi intézkedések
meghozatala érdekében,

d) tervezett, vagy nem tervezett.

Az ellenõrzések gyakorisága

12. §

(1) A fejezetszintû komplex ellenõrzést 3–5 évente hajt-
ják végre – a 10. § (2) bekezdésében felsoroltak kivételé-
vel – a HM szervezetek és az MH középszintû vezetõ
szerve tekintetében. Fejezetszintû komplex ellenõrzés ke-
retében az elöljárói tevékenység értékelésének kellõ meg-
alapozása érdekében a vizsgált honvédelmi szerv elrende-
lés szerint kijelölt alárendeltjeinél átfogó ellenõrzés, téma-
vizsgálat, illetve célellenõrzés kerül végrehajtásra.

(2) A HM illetékes vezetõi, az MH középszintû vezetõ
szerve átfogó parancsnoki, elöljárói felügyeleti ellenõrzést
3–5 évente hajtanak végre az irányítási körükbe tartozó,
illetve az alárendelt honvédelmi szervnél. Kivételt képez
ez alól azon honvédelmi szerv, amely ezen idõszakban ma-

gasabb szintû elöljáró által elrendelt átfogó ellenõrzésben
részesült, ideértve a HM központi ellenõrzési szervezete
vagy átruházott hatáskörrel rendelkezõ elöljáró belsõ el-
lenõrzési egysége által végzett államháztartási ellenõrzést,
kivéve a megbízhatósági vizsgálatot.

(3) A szakirányítási joggal és kötelezettséggel rendelke-
zõ vezetõk átfogó elöljárói felügyeleti szakellenõrzést 2–3
évente hajtanak végre. Kivételt képeznek ez alól azon hon-
védelmi szervek szakterületei, amelyek ezen idõszakban
magasabb szintû átfogó ellenõrzésben részesültek.

(4) A NATO TACEVAL/CREVAL ellenõrzések gya-
korisága – a felajánlott katonai erõ típusa és készenléti ka-
tegóriája figyelembevételével – a vonatkozó NATO elõ-
írásoknak megfelelõen kerül meghatározásra. A nemzeti
TACEVAL/CREVAL programok szerinti készenlét eléré-
sére irányuló képesség mérésére irányuló ellenõrzések
végrehajtásának rendjét és gyakoriságát a HM Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HM HVKF) szabá-
lyozza.

(5) Fejezetszintû, valamint elöljárói felügyeleti ellenõr-
zések körében témavizsgálatot és célellenõrzést – a terü-
lettõl függõen – a vonatkozó jogszabályban, belsõ rendel-
kezésben meghatározott gyakorisággal, illetve szükség
szerint kell végrehajtani.

(6) Külföldi szolgálatot teljesítõ katonai szervezetek el-
lenõrzésére a külföldi ellenõrzésekre vonatkozó külön sza-
bályozás szerint kerülhet sor.

Az ellenõrzések alapvetõ módszerei

13. §

Az ellenõrzések végrehajtásakor – annak jellegétõl és
tartalmától függõen – külön-külön vagy együttesen alkal-
mazható fõbb módszerek

a) jelentés, adatszolgáltatás bekérése, a szolgáltatott
információk tesztelése,

b) helyszíni vizsgálat (szemle), beszámoltatás, meg-
hallgatás,

c) tervek, beszámolók, jelentések, szerzõdések, egyéb
okmányok és nyilvántartások tanulmányozása, számviteli
és statisztikai adatok elemzése, értékelése,

d) tevékenységi folyamatok és rendszerek elemzése,
értékelése, mûködésének megfigyelése, tesztelése,

e) személyek kikérdezése (interjú), vizsgáztatása szó-
ban, illetve írásban,

f) technikai eszközök mûködõképességének felmérése,
g) eszközök, anyagok, pénzeszközök, pénzre szóló kö-

vetelések teljes vagy részleges leltározása,
h) kísérlet, mintavételes vizsgálat,
i) számítástechnikai és informatikai teszt,
j) ellenõrzõ gyakorlatok, lövészetek és felmérések.

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 773



Az ellenõrzések tervezésének, elõkészítésének
és végrehajtásának rendje

Az ellenõrzések tervezésének rendje

14. §

(1) Az ellenõrzések tervezése HM szinten 1+2+2 éves
stratégiai és éves tervek kidolgozásával történik.

(2) A HM 1+2+2 éves stratégiai ellenõrzési terve a fejezet-
szintû ellenõrzésekre terjed ki, külön csoportban kell megha-
tározni a komplex ellenõrzéseket, az átfogó törvényességi
felügyeleti, és a fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzé-
seket. Tartalmazza a honvédelmi szervek megnevezését, a
tervezett ellenõrzés területeit és az ellenõrzés tervezett idõ-
pontját. A tervet évente – gördülõ tervezés módszerével –
a következõ öt évet átfogóan kell aktualizálni.

(3) A HM éves ellenõrzési terve meghatározza az adott
év és az azt követõ év elsõ negyedévre tervezett fejezet-
szintû ellenõrzéseket, a HM szervek, szervezetek által ter-
vezett felügyeleti ellenõrzéseket, a fejezetszintû államház-
tartási belsõ ellenõrzéseket, a HM, mint intézmény állam-
háztartási belsõ ellenõrzését, a HM szervek egyéb szerve-
zeti és szakterületi belsõ ellenõrzési feladatait, továbbá az
utasítás hatálya alá tartozó bármely honvédelmi szerv bár-
mely jogcímen külföldön végrehajtandó ellenõrzéseit.
A terv önálló fejezetekben tartalmazza

a) a fejezetszintû komplex ellenõrzéseket;
b) az átfogó ellenõrzéseket,
ba) a fejezetszintû átfogó törvényességi felügyeleti el-

lenõrzéseket,
bb) a parancsnoki felügyeleti átfogó ellenõrzéseket,
bc) az elöljárói felügyeleti átfogó szakellenõrzéseket,
bd) a NATO és nemzeti TACEVAL/CREVAL ellenõr-

zéseket;
c) a témavizsgálatokat,
ca) a fejezetszintû törvényességi felügyeleti témavizs-

gálatokat;
cb) a parancsnoki felügyeleti témavizsgálatokat;
cc) az elöljárói felügyeleti szakmai témavizsgálatokat;
d) a célellenõrzéseket,
da) a fejezetszintû törvényességi felügyeleti célellen-

õrzéseket;
db) a parancsnoki felügyeleti célellenõrzéseket;
dc) az elöljárói felügyeleti szakmai célellenõrzéseket;
e) az utóellenõrzéseket,
ea) a fejezetszintû törvényességi felügyeleti utóellen-

õrzéseket;
eb) a parancsnoki felügyeleti utóellenõrzéseket;
ec) az elöljárói felügyeleti szakmai utóellenõrzéseket;
f) a külföldön végrehajtandó ellenõrzéseket (típus sze-

rint);
g) a fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzéseket;
h) a HM, mint intézmény államháztartási belsõ ellenõr-

zéseit;

i) a HM szervezeti és szakterületi belsõ ellenõrzéseit,
ia) a vezetõi ellenõrzéseket;
ib) a munkafolyamatba épített, a határidõhöz kötött el-

lenõrzési feladatokat.

(4) Az éves ellenõrzési tervben meg kell határozni az
ellenõrzés vezetéséért felelõs szervet, az ellenõrzésben
közremûködõ, illetve az ellenõrzésre kerülõ honvédelmi
szerveket, valamint az ellenõrzés és a jelentés elõterjesz-
tésének idõpontját.

(5) A HM tárca ellenõrzési tervei összeállítását a HM
központi ellenõrzési szervezete koordinálja az érintett
szervek vezetõinek javaslatai alapján. Az egyes területek
ellenõrzéseinek tervezéséért felelõs szervezetek az ellen-
õrzési tervjavaslataikat – a tárca ellenõrzési tervei szerinti
részletezéssel, önálló mellékletként vagy csatolt iratként –
a tárgyévet megelõzõ év október 31-ig – a Honvéd Vezér-
kar tervjavaslatait a HM Vezérkari Titkárság összesítése
mellett – a HM központi ellenõrzési szervezete részére
megküldik. A tervjavaslatokat úgy kell összeállítani, hogy
azok legyenek összhangban a stratégiai ellenõrzési terv
adott évre tervezett fejezetszintû felügyeleti, valamint ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzési feladataival és tartalmaz-
zák a tárgyévet követõ elsõ negyedévre tervezett ellenõr-
zési feladatokat is. Az államháztartási belsõ ellenõrzés ter-
vezetéhez felterjesztendõ tervek tartalmát és formáját HM
utasítás határozza meg.

(6) Külföldön végzendõ ellenõrzést – figyelemmel a
külföldi szolgálatot teljesítõk ellenõrzési rendjérõl szóló
HM utasításra – az ellenõrzött szervezet jellegéhez igazod-
va, a takarékos gazdálkodás követelményeinek figye-
lembevételével az érintett ellenõrzõ szervezetek javaslatai
alapján a HM központi ellenõrzési szervezete tervezi. Az
ellenõrzést végrehajtani kívánó honvédelmi szervek éves
ellenõrzési terv javaslataikat a tárgyévet megelõzõ év ok-
tóber 20-ig a HM központi ellenõrzési szervezete részére
megküldik. A HM központi ellenõrzési szervezete által
koordinált és egyeztetett javaslat – a HM védelempolitikai
szakállamtitkár, valamint a HM védelmi tervezési és infra-
strukturális szakállamtitkár ellenjegyzése után – a „HM
éves ellenõrzési terv”-ében kerül tervesítésre.

(7) A HM központi ellenõrzési szervezet vezetõ a HM
éves és stratégiai ellenõrzési terveit a HM HVKF egyetér-
tését követõen a HM jogi szakállamtitkár (a továbbiakban:
HM JSZÁT) és a HM kabinetfõnök útján terjeszti a honvé-
delmi miniszterhez jóváhagyásra a tárgyévet megelõzõ év
december 15-ig.

(8) Az ellenõrzések koordinálásánál és a HM fejezet el-
lenõrzési terveinek összeállításánál alapvetõ szempont-
ként kell figyelembe venni, hogy az államháztartási belsõ
ellenõrzések – különösen a HM központi ellenõrzési szer-
vezete által a meghatározott honvédelmi szervekre, illetve
területre irányulóan végzett fejezetszintû ellenõrzéseknek
a vonatkozó jogszabályban elõírt rendszerû, kockázat-
elemzés és kapacitásszámvetés módszerén alapuló – meg-
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valósítása olyan kötelezettség, amelyet más típusú ellenõr-
zések nem váltanak ki.

(9) A HM fejezet fejezetszintû, illetve a HM, mint intéz-
mény államháztartási belsõ ellenõrzésének éves és straté-
giai terveit a vonatkozó jogszabályi elõírások alapján a
HM központi ellenõrzési szervezete készíti elõ és terjeszti
elõ a honvédelmi miniszterhez jóváhagyásra.

15. §

(1) Az alárendelttel rendelkezõ vezetõ szervek 1+2 év
és éves szinten tervezik az ellenõrzést.

(2) Az 1+2 éves stratégiai ellenõrzési terv az elöljárói
felügyeleti átfogó ellenõrzésekre terjed ki, külön csoport-
ban kerülnek meghatározásra a parancsnoki felügyeleti el-
lenõrzések, valamint az elöljárói felügyeleti szakellenõr-
zések. A tervben szerepeltetni kell a HM stratégiai ellenõr-
zési tervébõl az érintett szervezetre, illetve az alárendeltje-
ire vonatkozó ellenõrzéseket. Az 1+2 éves stratégiai tervet
évente a gördülõ tervezés módszerével a következõ három
évet átfogóan kell aktualizálni, figyelemmel a HM straté-
giai tervében szereplõ ellenõrzésekre.

(3) Az éves ellenõrzési terv állapítja meg az év során az
érintett szerv által az alárendeltek körében elrendelésre ke-
rülõ parancsnoki felügyeleti ellenõrzéseket, az elöljárói
felügyeleti szakellenõrzéseket, valamint az érintett szerv
belsõ ellenõrzési feladatait. A tervben szerepeltetni kell a
HM éves ellenõrzési tervébõl az érintett szervezetre,
illetve alárendeltjeire vonatkozó ellenõrzéseket. A terv ön-
álló fejezetekben tartalmazza

a) a 14. § (3) bekezdésének a)–i) pontja szerint az érin-
tett szervezetnél, illetve alárendeltjeinél végrehajtásra ke-
rülõ ellenõrzéseket;

b) az átfogó ellenõrzéseket;
ba) a parancsnoki felügyeleti átfogó ellenõrzéseket;
bb) az elöljárói felügyeleti átfogó szakellenõrzéseket;
bc) a NATO és nemzeti TACEVAL/CREVAL ellenõr-

zéseket;
c) a témavizsgálatokat;
ca) a parancsnoki felügyeleti témavizsgálatokat;
cb) az elöljárói felügyeleti szakmai témavizsgálatokat;
d) a célellenõrzéseket;
da) a parancsnoki felügyeleti célellenõrzéseket;
db) az elöljárói felügyeleti szakmai célellenõrzéseket,
e) a saját intézményi államháztartási belsõ ellenõrzéseit;
f) az utóellenõrzéseket;
fa) a parancsnoki felügyeleti utóellenõrzéseket;
fb) az elöljárói felügyeleti szakmai utóellenõrzéseket;
g) a honvédelmi szerv szervezeti és szakterületi belsõ

ellenõrzéseit;
ga) a vezetõi ellenõrzéseket;
gb) a munkafolyamatba épített, a határidõhöz kötött el-

lenõrzési feladatokat.

(4) A tervben meg kell jelölni az ellenõrzés vezetéséért
felelõs elöljáró szerv vezetõjét, az ellenõrzésben közremû-
ködõ, valamint az ellenõrzésre kerülõ honvédelmi szerve-
ket.

16. §

A 14–15. §-ban nem érintett honvédelmi szervek éves
munkatervükben (feladattervükben) tervezik szervezeti és
szakterületi belsõ ellenõrzéseiket. A terv tartalmazza az
elöljárók által az érintett honvédelmi szervnél végrehajtás-
ra kerülõ fejezetszintû, illetve elöljárói felügyeleti ellenõr-
zéseket is.

17. §

(1) Az ellenõrzések megfelelõen átgondolt, összehan-
golt tervezése biztosítja, hogy a honvédelmi szerveket a
szükségesnél gyakoribb ellenõrzés ne terhelje.

(2) Azon honvédelmi szervnél, amelynél fejezetszintû
komplex ellenõrzést hajtanak végre, a tárgyévi elöljárói el-
lenõrzéseket lehetõleg a komplex ellenõrzés keretében,
annak végrehajtása idejére kell tervezni.

(3) Egy honvédelmi szervnél egy idõben, azonos témá-
ban több szintû ellenõrzés nem tervezhetõ. Az azonos té-
mában elrendelt, nem tervezett ellenõrzések egybeesése
esetén a magasabb szintû bizottság vezetõje koordinálja a
feladatok, tevékenységek végrehajtását.

(4) Amennyiben az ellenõrzésre tervezett honvédelmi
szerv egy-egy szakterületén nemzeti vagy NATO/EU ha-
tósági ellenõrzés került végrehajtásra, a szakterületért fe-
lelõs vezetõ annak eredményét részben vagy egészben el-
fogadhatja.

(5) Azonos szakterületen, ellenõrzési témában – tárgy-
évben – lefolytatott különbözõ szintû ellenõrzések megál-
lapításai közül a magasabb szintûét kell meghatározóként
elfogadni, és az ott kapott értékelést súlyozottan figye-
lembe venni.

Az ellenõrzések elõkészítésének és végrehajtásának
rendje

18. §

(1) A fejezetszintû és az elöljárói felügyeleti ellenõrzé-
seket ellenõrzési program (ellenõrzési terv) alapján kell
végrehajtani.

(2) Az ellenõrzési programot az ellenõrzés elõkészítésé-
ért felelõs (koordináló) szerv állítja össze és terjeszti az
ellenõrzés elrendelésére jogosult vezetõ, parancsnok elé
jóváhagyásra.
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(3) Az ellenõrzési program tartalmazza
a) az ellenõrzõ szervezet megnevezését;
b) az ellenõrizendõ honvédelmi szerv megnevezését;
c) az ellenõrzés témáját, célját;
d) az ellenõrzés típusát, módszereit;
e) az ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalma-

zást;
f) az ellenõrizendõ idõszakot;
g) az ellenõrzés tervezett idõtartamát;
h) az ellenõrzõ bizottság vezetõjét, tagjait, katonai

vagy személyi igazolványuk számát;
i) az albizottságok vezetõi, tagjai nevét, katonai vagy

személyi igazolványuk számát, feladatait;
j) az ellenõrzés részletes feladatait;
k) az ellenõrzés végrehajtásának ütemtervét;
l) a rész és a különbözõ összegzõ, összefoglaló jelenté-

sek elkészítésének, az összefoglaló jelentés elõterjesz-
tésének határidejét;

m) az értékelés módját, idõpontját;
n) szükség szerinti egyéb rendszabályokat;
o) a kiállítás keltét;
p) az elrendelésre jogosult aláírását.

(4) Az ellenõrzést az ellenõrzött honvédelmi szerv veze-
tõjének, parancsnokának az ellenõrzési program megkül-
désével a helyszíni vizsgálat megkezdése, illetve az adat-
bekérés határideje elõtt komplex, illetve átfogó ellenõrzés
esetén legalább 14, témavizsgálat, cél- és utóellenõrzés
esetén legalább 7 nappal korábban be kell jelenteni, az
elöljáró vezetõk egyidejû tájékoztatása mellett.

19. §

(1) A jóváhagyott ellenõrzési program alapján az ellen-
õrzés vezetõje meghatározza az ellenõrzõ bizottság tagjai
személyre szóló feladatait.

(2) Az ellenõrzõ állományt a bizottság (albizottság) ve-
zetõje készíti fel az ellenõrzésre.

(3) Az ellenõrök a bizottság (albizottság) vezetõje
– részletes munkaprogramban meghatározott – útmutatá-
sának megfelelõen felkészülnek az ellenõrzésre. A felké-
szülés során részletesen tanulmányozzák a szakterületre
vonatkozó jogszabályokat és belsõ rendelkezéseket, a
honvédelmi szerv tevékenységének végrehajtását megha-
tározó körülményeket, az ellenõrzésre kerülõ honvédelmi
szervre, különösen általános helyzetére, az ellenõrzés tár-
gyára vonatkozó adatokat, jelentéseket, a korábbi ellenõr-
zések, vizsgálatok tapasztalatait.

(4) Az ellenõrzés vezetõje – az ellenõrzési program jó-
váhagyását követõen kidolgozott ellenõrzési ütemterv
alapján – az ellenõrzés megkezdésekor tájékoztatja az el-
lenõrzésre kerülõ honvédelmi szerv vezetõjét, parancsno-
kát az ellenõrzés tervezett lefolyásáról.

(5) Nem tervezett ellenõrzés végrehajtásának alapját a
jóváhagyott ellenõrzési program képezi.

(6) Az ellenõrzés végrehajtása során – a folyamatok,
események, tények megismerése érdekében – az ellenõrzõ
bizottság vezetõje – az elrendelõ alárendeltségébe tartozó
honvédelmi szervek vonatkozásában – a helyszíni ellenõr-
zés idejét meghosszabbíthatja, illetve az ellenõrzést más
honvédelmi szervre is kiterjesztheti.

20. §

Az ellenõrzési program elõkészítésével egy idõben az
albizottságok, szakcsoportok vezetõi elkészítik program-
jaikat, amelyek részletesen tartalmazzák az albizottság,
szakcsoport, valamint az ellenõrzõ személyek részletes
feladatait. A programokat az ellenõrzés vezetõje hagyja
jóvá.

Komplex ellenõrzés elõkészítése, végrehajtása
és értékelése

21. §

(1) A 10. § (2) bekezdése szerinti ellenõrzés elõkészí-
tése a HM központi ellenõrzési szervezet vezetõ koordiná-
lásával történik.

(2) Az egyes ellenõrzések elõkészítésére és végrehajtá-
sára – a HM központi ellenõrzési szervezet vezetõ javas-
lata alapján – a honvédelmi miniszter az éves ellenõrzési
tervben bizottságvezetõt és bizottságot jelöl ki.

(3) A bizottság vezetõje az ellenõrzési programot a HM
JSZÁT és HM kabinetfõnök útján – az MH katonai szerve-
zetei vonatkozásában a HM HVKF egyetértésével – az
ellenõrzés megkezdése elõtt legalább 45 nappal jóváha-
gyásra elõterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

(4) Az ellenõrzés elõkészítéséért és végrehajtásáért az
ellenõrzõ bizottság vezetõje a felelõs. Az ellenõrzést az
ellenõrzés területeinek, szakterületeinek megfelelõen albi-
zottságok végzik. Az albizottságok vezetõit, tagjait, vala-
mint az ellenõrzés célját, területeit és az értékelés rendjét
– a szakterületért felelõs vezetõk javaslatai alapján –
a bizottság vezetõje határozza meg.

(5) Az albizottságok vezetõi ellenõrzési programjaikat
jóváhagyásra – a szakterületért felelõs vezetõ útján – a bi-
zottságvezetõhöz terjesztik fel.

(6) A bizottság tagjainak és az albizottságok vezetõinek
felkészülésérõl a bizottság vezetõje, az albizottságok tag-
jainak felkészítésérõl az albizottságok vezetõi gondoskod-
nak. Az albizottságok vezetõi az ellenõrzés megkezdése
elõtt ellenõrzik az ellenõrzésre kijelölt személyek felké-
szültségét.
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(7) Az ellenõrzés keretében lefolytatott helyszíni vizs-
gálat végrehajtható egy ütemben összefüggõen, vagy az
egyes területek felmérése közötti idõeltolódással, azonban
teljes idõtartama a 30 munkanapot nem haladhatja meg.

(8) A helyszíni ellenõrzés során azon albizottságok,
ahol az ellenõrzött szakterületek kapcsolódó témákat tar-
talmaznak, helyszíni ellenõrzéseiket lehetõleg azonos idõ-
pontban hajtják végre, megállapításaikat és következteté-
seiket egyeztetve teszik meg.

(9) Az ellenõrzés értékelése annak megállapítására irá-
nyul, hogy az ellenõrzött honvédelmi szerv miképpen felel
meg a 9. §-ban meghatározott ellenõrzési területeknek.
A rendeltetésre való alkalmasságot – figyelembe véve a
honvédelmi szerv sajátosságait, valamint az ellenõrzés tar-
talmi követelményeit – az ellenõrzési program melléklete-
ként kiadott egységes értékelési mutatók alapján kell meg-
állapítani.

(10) A honvédelmi szervek mérõ-mutató rendszerének
véglegesítése, az ellenõrzés elõkészítése és értékelése so-
rán az alábbi követelményeket kell figyelembe venni

a) a mérõ-mutató rendszert az MH hadrendje szerinti
szervezetekre úgy kell megállapítani, hogy – a sajátossá-
gokat figyelembevevõ módosításokkal – a HM szerveze-
tek ellenõrzésekor is alkalmazható legyen;

b) a szakterületeket „1”, „2”, „3”, „4” minõsítéssel kell
értékelni;

c) a témák értékelését „A”, „B”, „C”, „D” osztályzattal
kell végrehajtani;

d) a szakterületeket és értékelésük rendjét az ellenõrzé-
si program mellékleteként kiadott értékelési rendnek, a
szakterületi témák és altémák értékelési rendjét az albi-
zottságok programjainak kell tartalmaznia;

e) az ellenõrzés tapasztalatairól szóló összefoglaló je-
lentésben a szakterületek és a témák, az albizottságok el-
lenõrzési részjelentéseiben a témákat és az altémákat kell
részletesen megjeleníteni;

f) a honvédelmi szervek összegzett értékelését a szakte-
rületek, a szakterültetek értékelését a témák összegzett ér-
tékelése alapján kell végrehajtani;

g) az ellenõrzött honvédelmi szerven kívül álló okok
miatt bekövetkezett hiányosságokat – a kiváltó okok kifej-
tésével – a jelentésben szerepeltetni kell, de az összegzett
értékelésnél nem kell figyelembe venni;

h) a HM szervezetek ellenõrzése során a pontosított
mérõ-mutató rendszert az ellenõrzési program melléklete-
ként kiadott egységes értékelési mutatókban kell rögzíteni;

i) a mérõ-mutató rendszer véglegesítését és karbantar-
tását a HM HVKF felügyeli;

j) a szakterületek értékelési rendjét a szakirányítási
rendnek megfelelõen az illetékes szakmai elöljárók, felet-
tesek dolgozzák ki, oly módon, hogy az legyen szinkron-
ban a szövetségesi értékelési rendszerrel.

(11) Az értékelés részét képezik az ellenõrzésben érin-
tett honvédelmi szerv elöljáró szervei által – az elõzõ el-
lenõrzéstõl eltelt idõszakban – végrehajtott ellenõrzések

értékelései, valamint a végrehajtott gyakorlatok eredmé-
nyei.

(12) Az MH katonai szervezetei által – az ellenõrzés ke-
retében – végrehajtott gyakorlat értékelését a bizottság ve-
zetõjének egyetértésével a gyakorlat vezetõje végzi.

(13) Az albizottságok az ellenõrzés befejezése után az
egyeztetett megállapításokról jelentenek a bizottság veze-
tõjének és tájékoztatják az ellenõrzött honvédelmi szerv
vezetõ állományát. Az észrevételek figyelembevételével
– de legkésõbb 15 napon belül – véglegesítik ellenõri
jelentéseiket, amelyeket a szakterületért felelõs vezetõ
egyetértésével a bizottság vezetõjének terjesztenek elõ.
A bizottság vezetõje az összefoglaló jelentést az ellenõrzés
befejezése után 30 napon belül jóváhagyásra elõterjeszti a
honvédelmi miniszterhez.

(14) Az ellenõrzött honvédelmi szerv parancsnoka (ve-
zetõje) a jóváhagyott összefoglaló jelentés megérkezését
követõ 10 napon belül megtartja értékelését az ellenõrzött
honvédelmi szerv vezetõ állománya részére.

(15) A hiányosságok megszüntetése a 24. § (2) bekez-
dés szerint történik azzal, hogy intézkedési tervet – azon
hiányosságok felszámolására, melyek kiküszöbölése az
ellenõrzött honvédelmi szerv vezetõje hatáskörét megha-
ladja – az érintett szakterületek vezetõi készítenek. Az in-
tézkedési tervet a HM központi ellenõrzési szervezet veze-
tõ egyidejû tájékoztatásával az ellenõrzõ bizottságvezetõ-
höz terjesztik elõ.

(16) A komplex ellenõrzés során feltárt hiányosságok
kiküszöbölését az adott szakterületért felelõs vezetõ utóel-
lenõrzés keretében önállóan ellenõrizteti.

TACEVAL/CREVAL ellenõrzések

22. §

(1) A Harcászati Értékelõ Programok rendeltetése az
MH katonai szervezeteinek szövetségesi kötelezettsé-
geibõl adódó feladatokra való felkészültségének felmé-
rése és értékelése. A programok a NATO és nemzeti
TACEVAL/CREVAL ellenõrzések keretében valósul-
nak meg, amelyek végrehajtását NATO szabályozók,
követelmények, útmutatók, valamint az állami irányítás
egyéb jogi eszközei és belsõ rendelkezések szabályoz-
zák.

(2) A TACEVAL program az ACO hadmûveleti aláren-
deltségébe felajánlott és a légierõ, ACO által közvetlenül
vezetett NATO parancsnokság alá helyezett erõinek ellen-
õrzésére szolgál. A felmérést, értékelést nemzetközi ellen-
õrzõ csoport hajtja végre.

(3) A CREVAL program a felajánlott szárazföldi pa-
rancsnokságok és alakulatok (ideiglenes kötelékek és
harccsoportok is) alkalmazási készenlétének felmérésére
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szolgál. A felmérést és értékelést nemzeti csoport végzi,
NATO megfigyelõk jelenlétében.

(4) A nemzeti TACEVAL/CREVAL program az MH
katonai szervezeteinél a kötelékkiképzés és a hadmûveleti
képességek harcászati szintû ellenõrzésére szolgál. A fel-
mérést és értékelést nemzeti csoport végzi.

Az ellenõrzés tapasztalatainak összegzése

23. §

(1) A helyszíni ellenõrzés befejeztével az ellenõrzés ve-
zetõje az ellenõrzött honvédelmi szerv vezetõjét a fõbb ta-
pasztalatokról szóban tájékoztatja. A tájékoztatást köve-
tõen az ellenõrzött honvédelmi szerv vezetõje (érintett
szolgálati személyek) számára lehetõséget kell biztosítani
a vizsgálattal kapcsolatban felmerült vitás kérdések tisztá-
zására.

(2) Az ellenõrzést a tapasztalatok elemzése, feldolgozá-
sa és összegzése követi a helyi lehetõségek és sajátossá-
gok, az ok-okozati összefüggések figyelembevételével.

(3) Az ellenõrzés megállapításait, a problémák megol-
dását célzó intézkedési javaslatokat összefoglaló ellenõr-
zési jelentésbe kell foglalni. A jelentést az ellenõrzõ bi-
zottság vezetõje írja alá és terjeszti fel az ellenõrzést elren-
delõ vezetõnek (elöljárónak). Külföldön végrehajtott feje-
zetszintû törvényességi felügyeleti ellenõrzésrõl, a fejezet-
szintû államháztartási belsõ ellenõrzésrõl, valamint a ható-
sági ellenõrzésrõl önálló ellenõrzési jelentés készül. Az el-
lenõrzöttek részére az összefoglaló ellenõrzési jelentés,
illetve az önálló jelentések egy-egy példányát az ellenõr-
zést elrendelõ – egyidejû feladatszabás mellett – további
felhasználásra megküldi. Az összefoglaló ellenõrzési je-
lentés egy példányát tájékoztatás céljából meg kell küldeni
az ellenõrzött szervezet közvetlen elöljárójának.

(4) Az összefoglaló ellenõrzési jelentés elkészítésének
határidejét – a vonatkozó elõírások figyelembevételével –
az ellenõrzést elrendelõ határozza meg.

(5) Az ellenõrzések írásba foglalásának formái: ellenõr-
zési jegyzõkönyv, ellenõri részjelentések, egyes szerveze-
teket érintõen ellenõrzési jelentés és összefoglaló ellenõr-
zési jelentés.

(6) Az ellenõri jelentés (részjelentés) tartalmazza
a) az ellenõrzött és ellenõrzõ honvédelmi szerv(ek)

megnevezését;
b) az ellenõrzést végzõ személyek megnevezését;
c) az ellenõrzésre vonatkozó felhatalmazás megjelölé-

sét;
d) az ellenõrzött idõszakot;
e) az ellenõrzés kezdetét és végét;
f) a vizsgálat célját, feladatait;
g) az ellenõrzés megállapításait az ellenõrzési program

pontjainak sorrendjében;

h) a következtetéseket és javaslatokat;
i) az ellenõrzött idõszakban hivatalban volt és lévõ ve-

zetõk nevét, beosztását;
j) a jelentés dátumát és az ellenõrzésben résztvevõ állo-

mány aláírását.

(7) A jegyzõkönyvek, jelentések megállapításait úgy
kell megfogalmazni, hogy az ellenõrzött honvédelmi szerv
mûködése objektíven értékelhetõ legyen, és vegye figye-
lembe a mûködésre ható elõnyös és hátrányos összefüggé-
seket. A kedvezõtlen irányzatok, hibák, hiányosságok rög-
zítése mellett rá kell mutatni azok okaira, valamint követ-
kezményeire (kihatásaira), hivatkozni kell azokra a jog-
szabályokra és belsõ rendelkezésekre, amelyeknek elõ-
írásait megsértették, és utalni kell a feladatok követelmé-
nyek szerinti megvalósulása érdekében foganatosított in-
tézkedések tartalmára.

(8) Az ellenõrzés során az ellenõr büntetõ-, szabálysér-
tési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, illetve mulasztás feltárása esetén a hatályos
jogszabályok szerint jár el.

(9) Az összefoglaló ellenõrzési jelentésnek tartalmaznia
kell a (6)–(7) bekezdésben, illetve az ellenõrzési jelentés-
nek a (6) bekezdésben foglaltakat, továbbá a büntetõ-, sza-
bálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekményt, illetve mulasztást. A jelentésben lé-
nyegre törõ, az eredményeket és hiányosságokat összefog-
laló rövid értékelést kell adni. A jelentés elkészítéséért, a
levont következtetésekért az ellenõrzõ bizottság vezetõje,
a megállapítások valódiságáért és alátámasztásáért a vizs-
gálatot végzõk felelõsek.

(10) A honvédelmi szerv belsõ ellenõrzésének megálla-
pításait dandár-, egységszintû ellenõrzés esetén ellenõri
jelentésben vagy az ellenõrzési füzetben kell rögzíteni.

Az ellenõrzés tapasztalatainak értékelése

24. §

(1) Az ellenõrzés végén az ellenõrzött honvédelmi szer-
vet, a végzett munkát, az eredményeket és hiányosságokat
– a feladatok, követelmények teljesítésének mérésére al-
kalmas elõírások alapján – a valóságos helyzetet tükrözve
az ellenõrzés vezetõje, vagy az összefoglaló jelentés alap-
ján a honvédelmi szerv vezetõje értékeli.

(2) Az ellenõrzött köteles az ellenõrzés tapasztalatait
feldolgozni és a hiányosságok megszüntetésére intézkedé-
si tervet készíteni, és annak egy jóváhagyott példányát az
ellenõrzõ szervezet vezetõjének tájékoztatásul elõterjesz-
teni (megküldeni). A tervben meghatározottak végrehajtá-
sát az ellenõrzõ figyelemmel kíséri, indokolt esetben kez-
deményezi és/vagy végrehajtja az utóellenõrzést.

(3) Az ellenõrzések tapasztalatait a legszélesebb körben
hasznosítani kell. A HM szervek és a 12. § (1) bekezdésé-
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ben felsorolt honvédelmi szervek vezetõi az éves és szak-
területenkénti ellenõrzéseik összegzett értékelését és ta-
pasztalatait – évente – február 28-ig a HM központi ellen-
õrzési szervezet vezetõ részére megküldik. A megküldött,
valamint a saját éves ellenõrzési jelentések alapján a HM
központi ellenõrzési szervezet vezetõ összefoglaló jelen-
tést készít. Az összefoglaló jelentést a HM HVKF egyetér-
tését követõen a HM JSZÁT és HM kabinetfõnök útján a
honvédelmi miniszterhez terjeszti jóváhagyásra.

Az ellenõrzéshez kapcsolódó jogok, kötelességek
és felelõsség

Az ellenõr jogai, kötelességei és felelõssége

25. §

(1) Az ellenõrzõ személy az ellenõrzés érdekében
– nemzetbiztonsági ellenõrzési szintjének megfelelõen –
jogosult

a) a biztonsági korlátozó és titokvédelemi intézkedések
megtartásával az ellenõrzött honvédelmi szervnek az
ellenõrzés tárgyával összefüggõ valamennyi objektumába,
helyiségébe belépni,

b) az ellenõrzöttek szolgálati tevékenységét vizsgálni
(megtekinteni), azzal kapcsolatban kérdéseket feltenni,
arra a kérdés tartalmának megfelelõen teljes körû tájékoz-
tatást megkapni,

c) a titokvédelemre vonatkozó elõírások megtartásával
mindazon iratba, okmányba betekinteni, amelyek ismerete
szükséges, amennyiben betekintési jogosultsággal rendel-
kezik,

d) a feladatával összefüggõ okmányról, iratról az ügy-
viteli szabályok betartásával másolatot, vagy kivonatot ké-
szíteni,

e) az ellenõrzés tárgyával összefüggõ kérdésekben az
ellenõrzött szervezet állományába tartozóktól tájékozta-
tást kérni,

f) indokolt esetben – elöljárója, illetve az ellenõrzõ
szerv vezetõje útján – szakértõ kirendelését kezdemé-
nyezni.

(2) Az ellenõrzõ személy az ellenõrzés érdekében kö-
teles

a) ellenõrzési munkája során az ellenõrzésre vonatkozó
jogszabályban, az ellenõrzési programban foglaltakat,
valamint az õt megbízó rendelkezéseit maradéktalanul be-
tartani;

b) az ellenõrzött honvédelmi szervnél, illetve annak
részegységeiben a biztonsági szabályokat betartani;

c) tevékenységének megkezdésérõl az ellenõrzendõ
honvédelmi szerv vezetõjét tájékoztatni és megbízólevelét
(nyílt parancsát) bemutatni;

d) az objektív vélemény kialakításához elengedhetet-
len dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni;

e) megállapításait tárgyszerûen, a valóságnak megfele-
lõen írásba foglalni;

f) az ellenõrzés alatt megismert állami, szolgálati, üz-
leti és magántitkot megõrizni, illetve jogszabályban meg-
határozott adatvédelmi kötelezettségének eleget tenni;

g) haladéktalanul jelentést tenni az ellenõrzõ szervezet
vezetõjének, ha az ellenõrzés során bûncselekményre
utaló körülmény merül fel, vagy a munka-, vagy környe-
zetvédelmi elõírások durva megsértése tapasztalható;

h) az ellenõrzés befejezését követõen megállapításait
az ellenõrzött honvédelmi szerv vezetõjével, valamint a
vonatkozó részek tekintetében a felelõssé tett személyek-
kel ismertetni és azok írásbeli észrevételeit – az átvétel
igazolásával – átvenni. Az írásbeli észrevételeket jelenté-
séhez mellékelni, az észrevételeket az eljárásban figye-
lembe venni és az észrevételek parancsnoki (vezetõi) elbí-
rálására javaslatot tenni. A szóban tett észrevételeket
azonnal írásba foglalni, és a bejelentõvel aláíratni;

i) az átvett dokumentumokról átvételi elismervényt
adni, illetõleg azokat hiánytalanul visszaszolgáltatni;

j) a vizsgálati megbízásával kapcsolatban személyére
nézve összeférhetetlenségi ok fennállása esetén haladék-
talanul jelentést tenni az ellenõrzõ szervezet vezetõjének.
A bejelentés elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítésé-
ért fegyelmi és anyagi felelõsséggel tartozik.

(3) Az ellenõrzõ személy felelõs
a) az ellenõrzés idõbeni és szakszerû elvégzéséért;
b) a tények, jelenségek és összefüggések tárgyilagos

megállapításáért;
c) a jogszabálysértések bizonyítási eszközeinek meg-

õrzéséért;
d) az összeférhetetlenség jelentéséért.

Az ellenõrzött jogai és kötelességei

26. §

(1) Az ellenõrzött jogosult
a) az ellenõr igazolványának, illetve megbízólevelének

(nyílt parancsának) bemutatását kérni, ennek hiányában az
ellenõrzést megtagadni,

b) az ellenõrzés megállapításait megismerni, azokra
észrevételeket tenni és az észrevételekre szóban, vagy
írásban választ kapni,

c) személyes felelõsségével kapcsolatban adott írásbeli
magyarázatára írásban választ kapni,

d) titoktartási kötelezettség esetén – amennyiben ennek
feloldását az ellenõr nem szerezte meg – a titoktartási köte-
lezettség alá vont témában az információ szolgáltatását, a
dokumentum bemutatását vagy átadását megtagadni,

e) az ellenõr, vagy mások testi épségének és egészségé-
nek megóvása, valamint a vagyon védelme érdekében az
ellenõr belépését, mozgását az adott területre, objektumra
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érvényes biztonsági elõírások betartásához, védõfelszere-
lés használatához kötni (e korlátozás nem minõsül az
ellenõrzés akadályozásának),

f) szakértõi és/vagy jogi segítséget igénybe venni.

(2) Az ellenõrzött köteles
a) az ellenõrzés feltételeit biztosítani, végrehajtását se-

gíteni,
b) az ellenõr részére a szóban vagy írásban kért tájé-

koztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a doku-
mentációkba való betekintést biztosítani, kérés esetén az
eredeti iratokat – másolat és átvételi elismervény ellené-
ben – az ellenõrnek átadni,

c) a 25. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak fenn-
állása esetén, erre a tényre és a lehetséges eljárási módra az
ellenõr figyelmét felhívni,

d) az ellenõr kérésére, a rendelkezésre bocsátott doku-
mentáció (iratok, okmányok, adatok) teljességérõl nyilat-
kozni,

e) az ellenõrzés során feltárt hibák kijavítása céljából a
saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket a megadott határ-

idõre megtenni, és errõl az ellenõrzõ szerv vezetõjét – az
ellenõrzött szerv vezetõje útján – tájékoztatni.

Záró rendelkezések

27. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a honvé-
delmi tárca ellenõrzési rendjérõl szóló 94/2004. (HK 26.)
HM utasítás és a szervezeti korszerûsítéssel és létszám-
csökkentéssel összefüggésben egyes honvédelmi minisz-
teri utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül he-
lyezésérõl szóló 104/2005. (HK 24.) HM utasítás 1. § -a
hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

82/2007. (HK 11.) HM JSZÁT–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2007. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM védelmi tervezési és infrastrukturális
szakállamtitkárának

és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
79/2007. (HK 11.) HM VTI SZÁT–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató
megszervezésérõl és végrehajtásáról

A 2007. évi Nemzetközi Repülõ- és Haditechnikai Be-
mutató (a továbbiakban: Rendezvény) megszervezésével
összefüggõ feladatokról szóló 27/2007. (HK 6.) HM utasí-
tás 5. § (2) bekezdésével összhangban a Rendezvény elõ-
készítésének, végrehajtásának rendjére, szervezési felada-
taira az alábbi

intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a feladatban érintett
Honvédelmi Minisztériumi (a továbbiakban: HM) szer-
vekre, hivatalokra és háttérintézményekre, és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. A Rendezvény a honvédelmi tárca augusztusi, ünnepi
rendezvénysorozatának központi programjaként mindkét
napon azonos programmal, 2007. augusztus 11-én és 12-én
kerül megtartásra Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi
Dezsõ Repülõbázison (a továbbiakban: Repülõbázis).

3. A Rendezvény, mint a Magyar Honvédség kiemelt
programja

– segítse elõ a Magyar Honvédség arculatának kedve-
zõbbé tételét, az ország lakosságához, valamint a civil
szervezetekhez fûzõdõ kapcsolatai erõsítését;

– mutassa be az új típusú haderõ kialakítását célzó tö-
rekvéseket;

– nyílt légkörével, szervezettségével, mértéktartóan
ünnepélyes külsõségeivel járuljon hozzá a Magyar Hon-
védség társadalmi presztízse növeléséhez.

4. A program feltételeinek biztosításában közremûköd-
nek a HM illetékes szervei, az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) és alárendelt-
jei, az MH, az MH Támogató Dandár (a továbbiakban MH
TD) és alárendeltjei, a Repülõbázis, valamint a Rendez-
vény szervezésével, megrendezésével kapcsolatos felada-
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tok ellátásába bevont civil szervezetek, gazdasági társasá-
gok a velük kötött szerzõdésekben rögzített feltételekkel.

5. a) A Rendezvény keretében hazai és külföldi repülõ-
eszközök légi és földi bemutatója, szárazföldi haditechni-
kai bemutató, valamint a Rendezvény jellegéhez kapcsoló-
dó, a Magyar Honvédség és a társ fegyveres szervek, testü-
letek tevékenységét reprezentáló, a nézõközönség sokirá-
nyú érdeklõdésére számot tartó látványosságok kerüljenek
betervezésre, a meghívottak megfelelõ ellátásával, kiszol-
gálásával.

b) A repülõeszközök bemutatóját a külföldi meghívá-
sok visszaigazolásának figyelembevételével az MH ÖHP
által kidolgozott program szerint kell végrehajtani.

c) A szárazföldi haditechnikai bemutató sorakoztassa
fel a Magyar Honvédség legjellemzõbb rendszeresített
harci-technikai eszközeit. Biztosítsák a kiállított fegyve-
rek és harcjármûvek – a biztonsági elõírások szigorú betar-
tásával – korlátozás nélküli megtekinthetõségét.

d) A kiegészítõ programok
– szemléltessék a NATO-tag Magyarország honvédsé-

ge tevékenységét, a nemzetközi béketámogató mûveletek-
ben való részvételét;

– adjanak tájékoztatást a Magyar Honvédségben fo-
lyó toborzó-, pályára irányító munkáról, a tanintézeti kép-
zésrõl, valamint a kulturális és sportéletrõl;

– mutassák be a katonai térképészetet, a haditechnikát
korszerûsítõ, újító tevékenységet, a logisztikai rendszert, a
fejlesztési elgondolásokat, a katonai ruházatot;

– teremtsék meg a katonai sajtó bemutatkozásának, a
kiadványok árusításának feltételét;

– biztosítsanak jogi és katonai-szakmai tanácsadást;
– tegyék lehetõvé a helyi Védelmi Iroda, illetve a helyi

katasztrófavédelmi igazgatóság bemutatkozását.

6. A feladat elõkészítésében, végrehajtásában részvevõ
szervezetek fordítsanak különös figyelmet

– Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatával, va-
lamint a megye önkormányzataival való együttmûködésre;

– a Rendezvény katonai külsõségeinek biztosítására, a
bevont katonaállomány kulturált megjelenésére, fegyel-
mezettségének fenntartására;

– a meghívott külföldi vendégek, repülõ küldöttségek
ellátására, repülési közigazgatási, egészségügyi, közleke-
dési és ellátó szerveivel való együttmûködésre, programja-
ik feltételeinek biztosítására;

– a repülésbiztonsági elõírások mindenoldalú betartására;
– a folyamatos energiaszolgáltatásra;
– a bemutató pontok egységes és kulturált berendezésére;
– a Rendezvény körzetében a gépjármûvek biztonságos

mozgási és parkolási feltételeinek kialakítására;
– a gyalogos útvonalak használhatóságára;
– a megbízható hírközlésre;
– a látogatók sokoldalú, folyamatos – szükség esetén

idegen nyelvû – tájékoztatására;
– a higiénés feltételek biztosítására, a meghívott repü-

lõállomány és a közönség szükség esetén történõ egész-
ségügyi ellátásának folyamatos biztosítására;

– a tûz- és balesetbiztonságra.

7. A Rendezvényre meghívott országok Budapesten
akkreditált katonai és légügyi attaséival való kapcsolattar-
tásra az MH ÖHP parancsnokát jelöljük ki. A feladat vég-
rehajtásában mûködjön együtt a HM FLÜ NSZ Igazgató-
ságával.

8. Felhatalmazzuk a Bizottság általános elnökhelyette-
sét, hogy civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal a
Rendezvény szervezéséhez és bonyolításához szükséges
áruk és szolgáltatások beszerzésére szerzõdéseket kössön.

9. A Rendezvény elõkészítésében és végrehajtásában
érintett szervek vezetõi a sikeres lebonyolításhoz szüksé-
ges parancsaikat, szakintézkedéseiket, terveiket a Bizott-
ság titkárán és általános elnökhelyettesén keresztül ter-
jesszék fel a Szervezõbizottság elnökéhez.

10. A HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes intéz-
kedjen a Rendezvény elõkészítése és lebonyolítása érde-
kében végrehajtandó HM HVK-t érintõ feladatokra, az
MH Hadkiegészítõ Parancsnokság felé toborzó iroda mû-
ködtetésére, és biztosítsa a felmerülõ kommunális szolgál-
tatást.

11. A HM Védelemgazdasági Fõosztály fõosztályve-
zetõje intézkedjen a Rendezvény finanszírozási, forrás és
szükségleti, valamint a költségvetési tervének kidolgozásá-
ra, a szerzõdések gazdasági vonatkozású elõkészítésére, a
Rendezvényhez kapcsolódó gazdasági tevékenység ellen-
õrzésére, valamint a számszaki beszámoló elkészítésére.

12. A HM FLÜ vezérigazgató intézkedjen a VIP és
nem VIP vendégek fogadásával, programjaik összeállítá-
sával, megajándékozásukkal összefüggõ feladatokra, va-
lamint a külföldrõl érkezõ repülõcsoportok érkeztetésével,
ellátásával, repülõtevékenységével kapcsolatos feladatok
koordinálására végrehajtására, valamint a feladatban érin-
tett – a honvédelmi tárcához tartozó MH – személyi állo-
mány elhelyezési, pihentetési feltételeire és technikai ellá-
tására. A HM EI Zrt.-vel együttmûködve biztosítsa a fel-
merülõ kommunális szolgáltatást.

13. A HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály fõ-
osztályvezetõ intézkedjen a Rendezvény Kommunikációs
Tervének kidolgozására, a rendezvény elõkészítésével és
lebonyolításával összefüggõ tájékoztatás megszervezésére.

14. Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis pa-
rancsnoka, mint a 11/1999. (VIII. 26.) HM rendeletben
meghatározott repülési igazgató készítse el és terjessze fel
jóváhagyásra a Rendezvénnyel kapcsolatos repülõ feladat-
terveket.

15. Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnoka szakintézkedésben határozza meg
a Rendezvény egészségügyi biztosításának feladatait. En-
nek során fordítson kiemelt figyelmet a VIP vendégek és
nézõközönség egészségügyi ellátására, valamint a köz-
egészségügyi-járványügyi feladatok végrehatására. A fel-
merülõ költségeket a Rendezvény költségvetési tervébe
terveztesse be.
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16. a) Az MH ÖHP parancsnoka parancsban szabá-
lyozza a repülõ-szakmai feladatokat. Szervezõ tevékeny-
sége terjedjen ki:

– a repülõeszközök légi- és technikai bemutatójának
kialakítására;

– a nemzetközi repülõtevékenységre vonatkozó pa-
rancs kiadására és a résztvevõ országok részére történõ
megküldésére;

– a bemutatókon résztvevõ technikai eszközök elõké-
szítésére és a személyi állomány felkészítésére;

– a repülõbázis által végrehajtandó feladatok segítõ el-
lenõrzésére.

b) Intézkedjen az alárendeltségébe tartozó katonai szerve-
zetektõl a Rendezvényen bemutatásra tervezett, illetve a bizto-
sítási feladatokban érintett személyi állomány felkészítésére, a
technikai eszközök elõkészítésére és szállítására.

c) Szakintézkedésben határozza meg a Rendezvény logisz-
tikai biztosításának szakfeladatait, kiemelt figyelmet fordítva

– a Rendezvény helyszíneinek kialakítására;
– a repülõ mérnök-mûszakibiztosításra és a szállítási

feladatokra;
– az ivóvíz és energiaellátásra, szennyvízelvezetésre, a

higiéniás követelmények érvényesítésére;
– a katonai szervezetek kockázattervének kidolgozására.

17. Az MH TD parancsnoka intézkedjen a Rendez-
vény speciális biztosítási feladataira, a tervezett helyszí-

nek bejárását követõen készítsen biztosítási tervet, intéz-
kedjen a Rendezvény katonai feladatainak biztosítására. A
Rendezvény mindkét napján intézkedjen a díszelgõ köte-
lék bemutatója végrehajtására az egyeztetett helyszínen és
idõpontban.

18. A Rendezvény lebonyolításához szükséges végre-
hajtandó feladatok függvényében, a szabad kapacitás terhé-
re, a Repülõnap második napján, 2007. augusztus 12-én, a
honvédségi állomány és a hozzátartozók Repülõbázisra
honvédségi jármûvekkel történõ szállítását engedélyezem.

19. A Rendezvény elõkészítésének és lebonyolításának
idõszakában 2007. augusztus 1–12. között – a feladat végre-
hajtásba bevont személyi állomány részére – túlmun-
ka-igénybevétel elrendelését engedélyezzük. Az állomány-
illetékes parancsnokok az elrendelt túlmunkát tartsák nyil-
ván és azt jóváhagyásra terjesszék fel.

Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2007. október 30-án hatályát veszti.

Dr. Füredi Károly s. k., Havril András vezérezredes s. k.,
HM védelmi tervezési HM Honvéd Vezérkar

és infrastrukturális szakállamtitkár fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2007. május 29.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
55/2007. (HK 11.) HM HVKF

p a r a n c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes
helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
57/2007. (HK 11.) HM HVKF

p a r a n c s a

a Magyar Honvédség objektuma polgári
õrzés-védelmének ideiglenes katonai megerõsítése

megszüntetésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
59/2007. (HK 11.) HM HVKF

p a r a n c s a

a Magyar Honvédség objektuma polgári
õrzés-védelmének ideiglenes katonai megerõsítése

megszüntetésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
60/2007. (HK 11.) HM HVKF

p a r a n c s a

a Magyar Honvédség egészségügyi
intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos

egyes feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.



A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
62/2007. (HK 11.) HM HVKF

p a r a n c s a

a NATO Reagáló Erõk 9. Hadmûveleti Értékelõ
Csoportjának vezénylésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
53/2007. (HK 11.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e

a megyei, fõvárosi védelmi bizottsággal együttmûködõ
katonai szervezetek kijelölésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörömnél fogva a megyei, fõvárosi védelmi bizottság-
gal (a továbbiakban: védelmi bizottság) együttmûködõ ka-
tonai szervezetek kijelölésérõl az alábbiak szerint

intézkedem:

1. A jelen intézkedés mellékletében kijelölt katonai
szervezetet a szervezet parancsnoka, akadályoztatása ese-
tén az általa kijelölt személy képviseli a kijelölt védelmi
bizottság ülésén.

2. E minõségben:
a) tanácskozási joggal vegyen részt a védelmi bizottság

ülésein;
b) folyamatosan tartson kapcsolatot a védelmi bizott-

ság elnökével, tagjaival, a védelembe bevont más szervek
területi vezetõivel, képviselõivel;

c) kísérje figyelemmel az illetékességébe tartozó
megye, illetve a fõváros veszélyeztetettségi jellemzõit,
mutatóit;

d) a válságkezelés és a védelmi felkészítés feladatrend-
szerében nyújtson szakmai segítséget a védelmi bizottság
részére a tervezés-felkészülés, a védekezés és a helyreállí-
tás idõszakában;

e) hatáskörét meghaladó ügyekben tegyen jelentést az
intézkedésre jogosult elöljárónak, aki halasztást nem tûrõ
esetben (közvetlen életveszély, jelentõs környezeti, illetve
anyagi kár bekövetkezésének veszélye esetén) azonnal el-
rendeli a kijelölt és felkészített katonai erõk és eszközök
alkalmazását;

f) a védelmi bizottság által a katonai szervezettel szem-
ben támasztott igényeket, a saját és elöljárói hatáskörben
tett intézkedéseit, az együttmûködés tapasztalatait szolgá-
lati úton jelentse.

3. Az intézkedés a közzétételt követõ 8. napon lép ha-
tályba.

4. Az intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a megyei, fõvárosi védelmi bizottsággal együtt-
mûködõ katonai szervezetek kijelölésérõl szóló 82/2002.
(HK 21.) HVKF intézkedés, valamint az azt módosító
70/2005 (HK 18.) HVKF intézkedés.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

Melléklet
az 53/2007. (HK 11.) HM HVKF intézkedéshez

Az együttmûködés rendje

Fsz. A védelmi bizottság
megnevezése (VB)

A katonai szervezet
megnevezése

1. Baranya Megyei VB MH 64. Boconádi
Szabó József
Logisztikai Ezred

2. Bács-Kiskun Megyei VB MH 59. Szentgyörgyi
Dezsõ Repülõbázis

3. Békés Megyei VB 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Zászlóalj

4. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei VB

MH 5. Bocskai István
Lövészdandár

5. Budapest Fõváros VB MH Támogató Dandár

6. Csongrád Megyei VB 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Zászlóalj

7. Fejér Megyei VB MH Összhaderõnemi
Parancsnokság

8. Gyõr-Moson-Sopron
Megyei VB

MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred

9. Hajdú-Bihar Megyei VB MH 5. Bocskai István
Lövészdandár

10. Heves Megyei VB MH 86. Szolnok
Helikopter Bázis

11. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei VB

MH 86. Szolnok
Helikopter Bázis

12. Komárom-Esztergom
Megyei VB

MH. 25 Klapka György
Támogató Dandár

13. Nógrád Megyei VB MH 86. Szolnok
Helikopter Bázis

14. Pest Megyei VB MH Támogató Dandár

15. Somogy Megyei VB MH 64. Boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei VB

MH 5. Bocskai István
Lövészdandár

17. Tolna Megyei VB MH Összhaderõnemi
Parancsnokság

18. Vas Megyei VB MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred

19. Veszprém Megyei VB MH 54. Veszprém
Légtérellenõrzõ Ezred

20. Zala Megyei VB MH 54. Veszprém
Légtérellenõrzõ Ezred
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
54/2007. (HK 11.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas

jelentkezõk 2007. évi bevonulásának végrehajtásáról
szóló 1/2007. (HK 2.) HM HVKF intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. Törvény 101. §-ának (4) bekezdése alapján
a szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezõk
2007. évi bevonulásának végrehajtásáról szóló 1/2007.
(HK 2.) HVKF intézkedést (a továbbiakban: Intézkedés)
az alábbiak szerint módosítom:

1. Az Intézkedés 2. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„2. A szerzõdéses legénységi szolgálatra alkalmas
jelentkezõk Kiképzõ Központba történõ bevonultatását
2007. évben az alábbi idõpontokban kell végrehajtani:

– 2007. június 4. pótbevonulás,
– 2007. szeptember 17.,
– 2007. december 4.”

2. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2007. december 31-én hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. május 18.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
56/2007. (HK 11.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Videó-telekonferencia Rendszer

felügyeletével, felhasználásával, üzemeltetésével,
logisztikai támogatásával kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján az MH Videó-telekonferencia Rend-
szer felhasználására, üzemeltetésére és logisztikai támoga-
tására vonatkozó feladatokról az alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Jelen intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM) Honvéd Vezérkar Fõ-

nök (a továbbiakban: HM HVKF) alárendeltségében mûkö-
dõ azon HM szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek
az MH Videó-telekonferencia Rendszert (a továbbiakban:
MH VTC Rendszer) felügyelik, felhasználják, üzemeltetik,
illetõleg logisztikai támogatását ellátják.

Az MH VTC Rendszer központi szervezetei

2. Az MH VTC Rendszer központi felügyeleti szerve-
zete a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továb-
biakban: HM HKF).

3. Az MH VTC Rendszer központi üzemeltetõ szerve-
zete az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD).

Az MH VTC Rendszer felépítése

4. Az MH VTC Rendszer funkciója szerint központi
elemekbõl és az alábbi két fõ alrendszerbõl áll:

4.1. A csoportos VTC rendszer, a szervezetek, objektu-
mok tárgyalóiban, tanácstermeiben telepített konferencia-
termi berendezések összessége, amely helyszínenként
többszereplõs videokonferencia szolgáltatást biztosít;

4.2. A személyi VTC rendszer, az MH vezetõinek iro-
dáiban elhelyezett asztali berendezésekbõl áll, amely sze-
mélyes kapcsolattartást tesz lehetõvé a honvédség vezetõi
számára.

5. Az MH VTC Rendszer központi üzemeltetõ szerve-
zete által üzemeltetett központi erõforrások biztosítják a
csoportos és a személyi VTC rendszer szabályozott mûkö-
dését.

Az MH VTC Rendszer biztonsága

6. Az MH VTC Rendszeren csak nyílt információk
– beleértve a nem nyilvános kategóriába tartozókat is –
cserélhetõek.

Az MH VTC Rendszer felhasználása

7. Az MH VTC Rendszer szerver oldalról kezdemé-
nyezett videokonferenciák szervezését az MH VTC Rend-
szer központi üzemeltetõ szervezete végzi a beérkezett
igények alapján.
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8. A szerver oldalról kezdeményezett, az MH vezetõi
által levezetett videokonferenciák szervezését az MH
VTC Rendszer központi üzemeltetõ szervezete ahelyi üze-
meltetõ szervezetek informatikai szakállományával közö-
sen hajtja végre.

9. A szerver oldalról kezdeményezett videokonferenci-
ák lebonyolítására vonatkozó igényeket az MH VTC
Rendszer központi üzemeltetõ szervezete részére kell
megküldeni.

10. Az MH VTC Rendszer végberendezései címtárai-
nak frissítése az üzemeltetõ szervezetek felelõssége. A
rendszerben elérhetõ szervezetek nyilvántartásáért az MH
VTC Rendszer központi üzemeltetõ szervezete felel.

Az MH VTC Rendszer rendszerszintû üzemeltetésének
megvalósítása

11. Az MH VTC Rendszer központi üzemeltetõ szer-
vezete végzi az MH VTC Rendszer üzemeltetésének köz-
ponti feladatait: a szerverek konfigurálását, felügyeletét és
karbantartását. Biztosítja a videokonferenciák központi
menedzsmentjét, felelõs az MH VTC Rendszer szakszerû
és biztonságos üzemeltetéséért, a 24 órás üzem biztosí-
tásáért.

12. Az MH VTC Rendszer központi üzemeltetõ szer-
vezetének parancsnoka az MH VTC Rendszer végpontjai
üzemeltetésének vonatkozásában – a rendszerszintû biz-
tonságos üzemeltetés érdekében – jogosult szakmai intéz-
kedések kiadására.

13. Az MH vezetõi által levezetett videokonferenciák
alatt elõforduló, illetve az MH VTC Rendszert érintõ rend-
szerszintû meghibásodásokról a MH VTC Rendszer köz-
ponti üzemeltetõ szervezetének parancsnoka jelentést tesz
a központi felügyeleti szervezet vezetõje részére.

Az MH VTC Rendszer helyszíni üzemeltetésének
megvalósítása

14. Az MH VTC Rendszer végpontjainak üzemeltetési
feladatait az érintett szervezetek híradó és informatikai
biztosítását ellátó szervezet végzi.

15. Az MH VTC Rendszer központi üzemeltetõ szer-
vezete szakmai útmutatást és segítséget nyújt a végponto-
kat üzemeltetõ szervezeteknek a rendszer biztonságos üze-
meltetése érdekében.

Az MH VTC Rendszer módosításának és fejlesztésének
megvalósítása

16. Az MH VTC Rendszer rendszerszintû módosítását
és fejlesztését a HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályve-
zetõ irányítja. Az MH VTC Rendszer fejlesztésére, rend-
szerszintû módosítására vonatkozó igényeket a központi
felügyeleti szervezet vezetõjének kell felterjeszteni.

17. A beérkezett igények és a rendelkezésre álló költ-
ségvetési források figyelembevétele után, a HM HVKF
döntésének megfelelõen, az MH VTC Rendszer központi
felügyeleti szervezete elkészíti a rendszer fejlesztésére,
módosítására vonatkozó Hadmûveleti Követelményeket,
amelyek alapján a központi üzemeltetõ szervezet kidol-
gozza a Mûszaki Követelményeket.

18. A továbbításra kerülõ információ minõsítési szint-
jének megváltozására vonatkozó alkalmazói igény esetén
a HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály által
kidolgozott, az MH VTC Rendszer tervezett minõsítésnek
megfelelõ biztonsági követelményeknek megfelelõen kell
a fejlesztéseket végrehajtani.

19. A mûszaki és biztonsági követelményekben meg-
határozott eszközök és szolgáltatások a jóváhagyott költ-
ségvetési tervnek megfelelõen, a hatályos jogszabályok és
belsõ rendelkezések szerint kerülnek beszerzésre.

20. A rendszer fejlesztését követõen az MH VTC
Rendszer központi üzemeltetõ szervezete integrálja üze-
meltetési rendjébe az újonnan telepített eszközöket.

Az MH VTC Rendszer logisztikai támogatásának
megvalósítása

21. Az MH VTC Rendszer logisztikai támogatása, ezen
belül a rendszert érintõ szervizelési, anyagmozgatási és az
eszközök amortizációs pótlásával kapcsolatos feladatok
végzése, illetve a rendszer fenntartását szolgáló költségve-
tési elõirányzat tervezése a hatályos jogszabályok és belsõ
rendelkezések szerint zajlik.

Záró rendelkezések

22. Ez az intézkedés közzététele napján lép hatályba.

23. Az MH VTC Rendszer üzemeltetésével és felhasz-
nálásával kapcsolatos részletes szabályokat az MH TD
parancsnoka 2007. május 31. napjáig intézkedésben hatá-
rozza meg.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
58/2007. (HK 11.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e

az EU harccsoportban kijelölt Magyar Honvédség
EU Század készenléti besorolásáról és szolgálatba

léptetésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
007/2007. (HK 11.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának követelményeirõl szóló

001/2002. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
08/2007. (HK 11.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának logisztikai

támogatásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
61/2007. (HK 11.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá

nyilvánított ünnepek megtartásával kapcsolatos
megemlékezések, valamint a kiemelt fontosságú

rendezvények feladatairól szóló
75/2002. (HK 20.) HVKF intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján a nem-
zeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek
megtartásával kapcsolatos megemlékezések, valamint a
kiemelt fontosságú rendezvények feladatairól szóló
75/2002. (HK 20) HVKF intézkedés (a továbbiakban:
Intézkedés) módosításáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Intézkedés 1. számú mellékletben a Fegyvernemi
napok felsorolása az alábbi, 31. ponttal egészül ki:

,,31. Repülõmûszakiak napja: július 02., Adorján János,
repülõgép-konstruktõr, a magyar repülés egyik úttörõje
halálának napja.”

2. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
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A HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének
és a HM informatikai és információvédelmi

fõosztályvezetõjének
05/2007. (HK 11.) HM HKF–HM IIF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának híradó, informatikai,

információvédelmi és dokumentumvédelmi
szakfeladatairól*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének
04/2007. (HK 11.) HM HKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katonai szervezetei készenléte
fenntartásának és fokozásának repülõ, légvédelmi

rakéta és tüzér, légi vezetési, radar, atom, biológiai,
vegyivédelmi felderítõ, elektronikai hadviselési és

mûszaki szakfeladatairól*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉS

Az MH geoinformációs szolgálatfõnökének
174/2007. (HK 11.) MH GEOSZ

i n t é z k e d é s e

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka
térképészeti és katonaföldrajzi támogatási

feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörömnél fogva a védelmi célokat szolgáló földmérési
és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a
honvédelmi célú térképellátásról szóló 35/2000. (XII.20.)
HM rendelet 1. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazá-
som alapján – tekintettel a szervezeti átalakítás 2007. évi
II. szervezési idõszak feladatainak végrehajtásáról szóló
185/2006. (HK 1/2007.) HVKF paranccsal módosított
134/2006. (HK 24.) HM HVKF parancsára – a szervezeti
átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka térképészeti és
katonaföldrajzi támogatási feladatairól az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszakában
érintett katonai szervezeteire.

2. Megszûnésük miatt törlöm a térképészeti és katona-
földrajzi támogatás rendszerébõl 2007. március 1-i ha-
tállyal:

– az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászló-
aljat;

– az MH 5/62. Könnyû Lövészzászlóaljat;

– az MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászló-
aljat;

– az MH 37/4. Török Ignác Mûszaki-építõ Zászlóaljat;

– az MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsi Zászlóaljat;

– az MH 1. Logisztikai és Támogató Zászlóaljat;

– az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandárt;

– az MH 86. Szolnok Helikopter Ezredet;

– az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandárt;

– az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezredet;

– az MH Hadtápanyag Ellátó Központot;

– az MH Haditechnikai Ellátó Központot;

– az MH Dr. Radó György Központi Honvédkórházat;

– az MH Kecskeméti Repülõkórházat;

– az MH Egészségügyi Kiképzõ Központot.

3. Hadrendi megnevezés változás miatt törlöm a térké-
pészeti és katonaföldrajzi támogatás rendszerébõl 2007.
március 1-i hatállyal:

– az MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandárt;
– az MH 25. Klapka György Könnyû Lövészdandárt.

4. Új önálló hadrendi elemként a térképészeti és kato-
naföldrajzi támogatás rendszerébe vonom 2007. január 1-i
hatállyal:

– az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Pa-
rancsnokságot;

– az MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-
nokságot.

2007. március 1-i hatállyal:
– az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredet;
– az MH Szolnok Helikopter Bázist;
– az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóaljat;
– az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászló-

aljat;
– az MH Logisztikai Ellátó Központot;
– az MH Dr. Radó György Egészségügyi Ellátó Köz-

pontot.

5. Hadrendi megnevezés változás miatt a térképészeti
és katonaföldrajzi támogatás rendszerébe vonom 2007.
március 1-i hatállyal:

– az MH 5. Bocskai István Lövészdandárt;
– az MH 25. Klapka György Lövészdandárt.

6. A szervezeti változásokban érintett katonai szerve-
zeteknél mûködõ térképraktárak megszüntetését vagy fel-
állítását, illetve azok készleteinek átcsoportosítását, a tér-
képészeti anyagellátási és utaltsági rend módosítását,
továbbá a terepértékelõ munkaállomások elosztását külön
intézkedés szabályozza.

7. Jelen intézkedés az aláírás napján lép életbe*, és a
Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni.

Szabó Gyula okleveles mérnök ezredes s. k.,
MH geoinformációs szolgálatfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. május 23.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

Beszerzési Igazgatóság

Szerzõdés
megnevezése/típusa A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója

A szerzõdés
értéke
(E Ft)

A szerzõdés
értéke

(Valutában)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

Szállítási Irodai papírok, papíráru beszerzése ÁBP
ÁPISZ-BUDAPIÉRT

Rt.

6 367 2007. 5. 15. 2007. 9. 30. 2007. 9. 30.

Szállítási A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
üzemanyag-ellátása üzemanyagkártya
felhasználásával

MOL Rt. 315 000 2007. 5. 08. 2009. 12. 31. 2009. 12. 31.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója
A szerzõdés értéke

(nettó Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási szerzõdés CNC esztergagép tartozékok ZMNE adószám:
15708034-2-51

NCT Ipari
Elektronikai Kft.

Adószám:
12158791-2-42

7 900 000 2007. 3. 19. 2007. 3. 19. 2007. 4. 30.
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KÖZLEMÉNYEK

A honvédelmi miniszter
80/2007. (HK 11.) HM

k ö z l e m é n y e

az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások),

valamint személygépkocsi tároló helyiségek
(állóhelyek) elidegenítésre történõ kijelölésének soron

kívüli (XXII.) ütemérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. §-a (1) bekezdésének l) pontja
alapján – figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályok-
ról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) be-
kezdés l) pontjában kapott felhatalmazásra és a Honvédel-
mi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyi-
ségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás tá-
mogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet (további-
akban: Rendelet) 96. § és 97. §-ában foglaltakra – a követ-
kezõ közleményt adom ki:

1. Az állami tulajdonban és a Honvédelmi Minisztérum
vagyonkezelésében lévõ lakóépületek (lakások), továbbá
személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek) közül az
eljárás soron kívüli, XXII. ütemében a közlemény mellék-
lete szerinti címjegyzékben szereplõ lakóépületeket (laká-
sokat) és személygépkocsi tároló helyiségeket (állóhelye-
ket) – a melléklet 1–6., 11–26. valamint a 28–31. sorszá-
maival jelölt lakóépületek (lakások), illetve személygép-
kocsi tároló helyiségek (állóhelyek) tekintetében az
R. 97. § (2) bekezdésében megállapított jogkörömben –
elidegenítésre jelölöm ki.

2. A közleményben közzétett lakóépületek (lakások),
továbbá személygépkocsi tároló helyiségek (állóhelyek)
elidegenítésének végrehajtásáról az R. 111. §-a szerint a
HM Infrastrukturális Ügynökség gondoskodik.

3. Ez a közlemény az aláírása napján lép hatályba*.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A közlemény aláírásának napja 2007. május 30.

Melléklet
a 80/2007. (HK 11.) HM közleményhez

Az elidegenítésre kijelölt állami tulajdonú,
HM vagyonkezelõi jogú lakóépületek (lakások)

és személygépkocsi tárolók helyiségek (állóhelyek)
jegyzéke

Budapest

1. IV. kerület, Istvántelki út 54. I.lh VIII/24.
2. IV. kerület, Nyár u. 97. IX/50.
3. IV. kerület, Pozsonyi u. 2/C. V/61.
4. IV. kerület, Szigeti József u. 27. IV/27.
5. IV. kerület, Virág u. 15. IX/52.
6. IV. kerület, Virág u. 39. III/9.
7. XI. kerület, Rétköz u. 45.
8. XI. kerület, Rétköz u. 45. személygépkocsi tároló

helyiségek (állóhelyek)
9. XI. kerület, Rétköz u. 47.
10. XI. kerület, Rétköz u. 47. személygépkocsi tároló

helyiségek (állóhelyek)
11. XV. kerület, Nyírpalota u. 57. VIII/51.
12. XV. kerület, Sárfû u. 13. III/9.
13. XIX. kerület, Lehel út 11. VII/21.
14. XIX. kerület, Rákóczi Ferenc u. 29. IX/28.
15. XIX. kerület, Vécsey u. 12. V/15.
16. XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 65. III. lh. I/5.
17. XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 65. III. lh. I/10.
18. XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 65. III. lh. III/24.
19. XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 65. III. lh. IV/35.
20. XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 65. III. lh. fszt.

4. számú személygépkocsi tároló helyiség (állóhely)
21. XXI. kerület, Petz Ferenc u. 2/C. I/4. (tul lap sze-

rint: Kiss J. altbgy. u. 2/B. II. lh. I/4. hrsz: 208670/0/A/29.)
22. XXI. kerület, Petz Ferenc u. 2/C. II/10. (tul. lap sze-

rint: Kiss J. altbgy. u. 2/B.II.lh.II/10. hrsz: 208670/0/A/35.)
23. XXI. kerület, Petz Ferenc u. 2/B. fszt. 3. számú sze-

mélygépkocsi tároló helyiség (állóhely) (tul. lap szerint:
Kiss J. altbgy. u. 2/B. I. lh. fszt., hrsz: 208670/0/A/18.)

24. XXI. kerület, Petz Ferenc u. 2/C. fszt. 3. számú sze-
mélygépkocsi tároló helyiség (állóhely) (tul. lap szerint:
Kiss J. altbgy. u. 2/C. II. lh. fszt., hrsz: 208670/0/A/59.)

25. XXI. kerület, Petz Ferenc u. 2/C. fszt. 4. számú sze-
mélygépkocsi tároló helyiség (állóhely) (tul. lap szerint:
Kiss J. altbgy. u. 2/C. II. lh. fszt., hrsz: 208670/0/A/59.)

26. XXI., kerület, Petz Ferenc u. 2/C. fszt. 14. számú
személygépkocsi tároló helyiség (állóhely) (tul. lap szerint:
Kiss J. altbgy. u. 2/C. II. lh fszt., hrsz: 208670/0/A/61.)
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Bakonybél

27. Fürdõ u. 38.

Cegléd

28. Köztársaság u. 8/A–8/B.
29. Köztársaság u. 8/A–8/B. személygépkocsi tároló

helyiségek (állóhelyek)
30. Köztársaság u. 10.
31. Köztársaság u. 12.

Recsk

32. Kossuth Lajos u. 205/A.
33. Kossuth Lajos u. 205/A. személygépkocsi tároló

helyiségek (állóhelyek)

A felsorolás a 33. sorszámmal zárul.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere pályáza-
tot hirdet HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra.
A pályázat kiírása a középiskolás tanulók érdeklõdésének
a honvédelmi tevékenység felé történõ orientálása érdeké-
ben történik.

Az ösztöndíjra a 2007/2008-as tanévre pályázatot
nyújthatnak be a középiskolai tanulmányaikat megkez-
dõ, kizárólag magyar állampolgársággal rendelkezõ,
8. osztályban év végén 4.50 feletti tanulmányi átlagot el-
érõ, példás magaviseletû tanulók.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:

– a katonai alapismeretek tantárgy tanulása;
– ha a szülõ(k) a HM vagy az MH hivatásos, szerzõdé-

ses, nyugállományú tisztjei, tiszthelyettesei, közalkalma-
zottai, köztisztviselõi;

– a hátrányos szociális helyzet [ha nagycsaládban ne-
velkedik (három vagy több 18 év alatti gyermek él) és ma-
ximum egy aktív keresõ van a családban; ha elvált szülõk
gyermeke és maximum egy aktív keresõ van a családban;
ha egy aktív keresõ sincs a családban], amelyet a lakóhely
szerinti illetékes jegyzõ igazol;

– Országos Bevetési Próbákon történõ részvétel, ki-
emelkedõ eredmények;

– a honvédelem területén szerzett elismerések;
– a honvédelem ügyét támogató, a honvédelmi eszmét

felkaroló egyesületi tagság.
Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselõi

illetményalap 33%-a, amely a tanév idõszakában (10 hó-
nap) havonta utólag – a tanuló szülõjének/gondviselõjé-
nek döntése szerint – folyószámlára vagy postai úton kerül
folyósításra.

Pályázni a mellékelt adatlappal lehet, melyet a csatolt
igazolásokkal 2007. szeptember 7-ig az alábbi címre kell
eljuttatni: Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõ-
osztály,

1885 Budapest, Pf. 25.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat Béri Balogh Ádám kö-
zépiskolai ösztöndíjra”.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Borné Takács
Zsuzsanna fõtisztviselõ ad (tel.: 06 (1) 236-5111/57-986).

Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítélésérõl 2007.
szeptember 30-ig dönt, és döntését közzéteszi a HM hon-
lapján. A nyertes pályázók levélben értesítést kapnak.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ADATLAP

Nevem:
Állampolgárságom: magyar
Születési helyem, ideje:
Édesanyám neve:
Címem (lakhely):
Telefonszámom (elérhetõség):
Adóazonosító számom (a tanulóé):
8. osztály év végi tanulmányi eredményem:
8. osztály év végi tanulmányi eredményemrõl
iskolaigazgató által hitelesített igazolást nyújtok be.

igen

Katonai alapismereteket tanultam. igen nem
Szüleim munkáltatójának megnevezése: édesanya édesapa



Szüleim jogállása: hivatásos katona hivatásos katona
szerzõdéses katona szerzõdéses katona
nyugállományú katona nyugállományú katona
köztisztviselõ köztisztviselõ
közalkalmazott közalkalmazott
nyugdíjas nyugdíjas
egyéb, éspedig:

..........................……………...........…

..........................……………...........…

..........................……………...........…

..........................……………...........…

egyéb, éspedig:
..........................……………...........…
..........................……………...........…
..........................……………...........…
..........................……………...........…

Családom szociális helyzetének rövid bemutatása: ..............................……...........….........................................................................
..............................……...........….........................................................................
..............................……...........….........................................................................
..............................……...........….........................................................................
..............................……...........….........................................................................
..............................……...........….........................................................................
..............................……...........….........................................................................
..............................……...........….........................................................................

Szociális helyzetemrõl a lakóhelyem szerinti
illetékes jegyzõtõl igazolást nyújtok be.

igen nem

Bevetési próbán elért eredményemrõl igazolást
nyújtok be.

igen nem

A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdésem, illetve
ezen a területen szerzett elismeréseim:

..............................……...........….........................................................................

..............................……...........….........................................................................

..............................……...........….........................................................................

..............................……...........….........................................................................

..............................……...........….........................................................................

..............................……...........….........................................................................
A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdésemrõl
és az ezen a területen szerzett eredményeimrõl
igazolást/másolatot nyújtok be.

igen nem

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat az ösztöndíjbizottság az adatvédelemrõl szóló 1992. évi LXIII. törvényben
foglaltaknak megfelelõen kezelje.

……………………………………
pályázó aláírása

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………………………………
……………………………………

szülõ/gondviselõ aláírása
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A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének

25/2007. (HK 11.) HM HVKFH

k ö z l e m é n y e

Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömnél fogva, a
MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2007. május 16-i ülésén kialakított javaslata alapján a kö-
vetkezõ NATO dokumentumokra vonatkozó magyar elfo-
gadó nyilatkozatot kiadom:

I. STANAG 2136 MED (EDITION 5) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – MINIMUM STANDARDS OF WA-
TER POTABILITY DURING FIELD OPERATIONS
– AMedP–18

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 3 hónap múlva (DOP + 3m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

II. STANAG 2476 NBC/MED (EDITION 2) (RATI-
FICATION DRAFT 1) – MEDICAL PLANNING GU-
IDE OF NBC BATTLE CASUALTIES (BIOLOGI-
CAL) – AMedP–8 (B) VOLUME II

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.



– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-
detés után 3 hónap múlva (DOP+3m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

III. STANAG 2528 AJOD (EDITION 1) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE
FOR FORCE PROTECTION – AJP–3.14

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél egyaránt.

IV. STANAG 3527 AMD (EDITION 3) – AIR-
CREW FATIGUE MANAGEMENT

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2007. július

hónap, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a STANAG 3527 AMD (EDITI-

ON 3) dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatá-
lyos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjában
elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a bevezetését
az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ

– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
– Bevezetés idõpontja: 2007. július 31.
– Végrehajtás módja: MH Dr. Radó György Honvéd

Egészségügyi Központ parancsnoki intézkedés kiadása a
MH repülõ fõszakorvos szakmai állásfoglalása alapján.

V. STANAG 7147 AMD (EDITION 1) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – AEROMEDICAL ASPECTS OF
NIGHT VISION DEVICE (NVD) TRAINING

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO kihir-

detés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a légierõnél.

VI. STANAG 7186 (EDITION 1) – NATO GLOS-
SARY OF STANDARDIZATION TERMS AND DE-
FINITIONS (English and French) – AAP–42

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2007. októ-

ber hónap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél
egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 7186 (EDITION 1) –
AAP–42 dokumentumot a NATO már kihirdette és így ha-
tályos, a 198/2001. (HK 9.) MHPK intézkedés 31. pontjá-
ban elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem a beve-
zetését az alábbiak szerint:

– Témafelelõs: HM Haderõtervezési Fõosztály
– Témakezelõ: HM Haderõtervezési Fõosztály Szövet-

ségesi és Egységesítési Osztály
– Bevezetés idõpontja: 2007. október 15.
– Végrehajtás módja: Eredeti AAP–42 dokumentum

kiadása.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM HVKF helyettese

Helyesbítés: A Honvédelmi Közlöny 9. számában „a
Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Programja a
haderõ átszervezésének befejezése és helyzetének stabili-
zációja 2007–2010. közötti idõszakára” kiadásáról szóló
43/2007. (HK 9.) HM utasítás aláírásának a napja 2007.
március 30.
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