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Határozatok

84/2007. (HK 12.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis költségvetési
szerv alapításáról 795

85/2007. (HK 12.)
HM határozat

A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ költség-
vetési szerv megszüntetésérõl 796

89/2007. (HK 12.)
HM határozat

Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv
alapításáról 797

Miniszteri utasítások

53/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról,
vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a katonai attasékkal
való kapcsolattartásról 800

54/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére történõ kifizetések
finanszírozásáról és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás
rendjérõl 803

55/2007. (HK 12.)
HM utasítás

Az egyes elhelyezési feladatok végrehajtásának rendjérõl
szóló 11/2003. (HK 5.) HM utasítás módosításáról 805

56/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A költségvetési elõirányzatok felhasználásának tervezésérõl
és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl 806

57/2007. (HK 12.)
HM utasítás

Az MH 2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégiai tervé-
nek pontosítása alapján a 2008. (2009., 2010.) évi tervek elké-
szítésérõl 809

58/2007. (HK 12.)
HM utasítás

Az MH 2009–2018. közötti idõszak 10 éves stratégiai tervé-
nek kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és át-
tekintési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról 819

59/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer alkalmazásáról és a rend-
szer fejlesztésérõl 844
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60/2007. (HK 12.)
HM utasítás

Az egyes személyügyi igazgatási feladatok végrehajtásáról
szóló 9/2003. (HK 4.) HM utasítás módosításáról 869

61/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A hivatásos és szerzõdéses katonák 2007. évi egyszeri, soron
kívüli ruházati illetményérõl 869

62/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A honvédségi közalkalmazottak 2007. évi egyszeri, soron kí-
vüli ruházati költségtérítésérõl 870

63/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi köztisztvi-
selõk és közalkalmazottak egyszeri, soron kívüli bankköltség
térítésérõl 870

64/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól 871

65/2007. (HK 12.)
HM utasítás

A Magyar Köztársaság 2011. elsõ félévi soros EU-elnökségé-
re történõ felkészülés elõkészítésének tárcaszintû feladatairól 884

Államtitkári rendelkezés

86/2007. (HK 12.)
HM KF intézkedés

A Honvédelmi Minisztériumnál foglalkoztatott köztisztvise-
lõk 2007. évi megajándékozásáról 885

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

65/2007. (HK 12.)
HM HVKF parancs

A Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek 2007. évi kato-
nai sportbajnoksága megszervezésérõl és végrehajtásáról 885

66/2007. (HK 12.)
HM HVKF parancs

A HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes helyettesítésérõl 885

09/2007. (HK 12.)
HM HVKF intézkedés

A NATO Reagáló Erõk (NATO Response Forces) 9. váltásá-
nak kötelékbe kijelölt erõk készenléti besorolásáról és szolgá-
latba léptetésérõl 885

Fõnöki rendelkezés

10/2007. (HK 12.)
HM HKF intézkedés

Az afganisztáni Tartományi Újjáépítõ Csoportban részt vevõ
katonai szervezet tevékenységének felderítõ támogatásáról 886

Szerzõdések

HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály 887

HM Infrastrukturális Ügynökség 887
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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
84/2007. (HK 12.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

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 Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ
megszüntetésével, annak jogutódjaként 2007. július 1-jei
hatállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Központi Kiképzõ Bázis

Rövidített megnevezése: MH KKB
3. A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre,

Dózsa György út 12–14.
postacíme: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
telephelyei: Csobánka gyakorlótér,

Izbég lõtér
4. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-

táblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állomány-
táblás szervezetek és szervek részére biztosított létszám-
keretbe tartozik.

5. Az MH KKB alapítója és fenntartója a honvédelmi
miniszter, felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM).

6. A MH KKB a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvet-
len szolgálati alárendeltségébe tartozik. Feladatait a HM
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály szakmai alárendelt-
ségében hajtja végre.

7. A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége:

a) az MH katonai szervezetei szerzõdéses legénységi
állománya, az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskolába (a továbbiakban: MH KPTSZI) a polgári életbõl
tiszthelyettes nappali alapképzésre felvételt nyert és a

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre (a továbbiak-
ban: ZMNE) fõiskolai alapképzésre felvett ösztöndíjas
hallgatók részére egységes program és követelmény alap-
ján alapkiképzés végrehajtása, valamint külön jogszabály-
ban, HM Honvéd Vezérkar fõnöki intézkedésben megha-
tározott speciális, rövidített katonai alapképzések végre-
hajtása;

b) a szerzõdéses legénységi állomány elõmeneteléhez
kötelezõ át- és továbbképzések végrehajtásában való
részvétel, a parancsnoki beosztású tiszthelyettesek részé-
re tanfolyamrendszerû katonai vezetõi képzések végre-
hajtása;

c) a tényleges katonai állomány szükségszerû vagy elõ-
írt kiegészítése érdekében biztosítandó, megfelelõen kép-
zett hadmûveleti tartalék kialakítása céljából tartalékosok
és önkéntes tartalékosok felkészítése és kiképzése;

d) a ZMNE-re fõiskolai alapképzésre felvett ösztöndí-
jas hallgatók részére központi program és követelmény
alapján általános katonai és gépjármûvezetõi kiképzés
végrehajtása, valamint a képzés logisztikai támogatása;

e) módszertani felkészítõ foglalkozások és kiképzési
célú katonai rendezvények végrehajtása;

f) a nemzetközi békefenntartói felkészítésben és mûve-
letekben való részvétel;

g) a katasztrófavédelmi felkészítésben és védekezés-
ben való részvétel.

8. A katonai szervezet vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a katonai szervezet vezetõje: parancsnok, beosztásá-

nak megnevezése: MH Központi Kiképzõ Bázis, parancs-
nok;

b) a parancsnokot – a HM Honvéd Vezérkar fõnök
javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel;

c) a parancsnok az MH KKB élén álló egyszemélyi fe-
lelõs vezetõ, a szervezet személyi állományának szolgálati
elöljárója, illetve felettese. A személyi állomány tekinteté-
ben állományilletékes parancsnokként gyakorolja a Ma-
gyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.), illetve a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Kjt.) meghatározott jogokat, teljesíti a kötelezettsé-
geket;

d) a parancsnok szolgálati elöljáróként gyakorolja az
MH KPTSZI igazgatója feletti – az MH KPTSZI alapító
okiratában meghatározott – egyéb munkáltatói jogkört a
HM Honvéd Vezérkar fõnök képviselõjeként;

e) a parancsnok felelõs a katonai szervezet alaptevé-
kenységébõl adódó feladatok és kötelezettségek ellátásá-
ért, a szervezet megfelelõ mûködésért;
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f) mint laktanya- és helyõrségparancsnok felel a jog-
szabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és a
belsõ rendelkezések szerinti katonai tevékenységek meg-
valósításáért.

9. A katonai szervezetnél a Hjt. hatálya alá tartozó hi-
vatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos katonák telje-
sítenek szolgálatot, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó köz-
alkalmazottak állnak jogviszonyban.

10. 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. A gazdálkodás rendjét és az elõirányzatok felhasz-
nálásának módját a vonatkozó jogszabályokkal és belsõ
rendelkezésekkel összhangban a felügyeleti szerv határoz-
za meg. A magasabb hatáskörbe nem tartozó kérdésekben
a parancsnok gyakorolja az Áht.-ban meghatározott köte-
lezettségvállalási és utalványozási jogkört. E jogkörét a
parancsnok írásban helyettesére átruházhatja.

A kötelezettségvállaláshoz és utalványozáshoz kap-
csolódó ellenjegyzési és érvényesítési feladatokat a pénz-
ügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet végzi.

A mûködéshez szükséges egyes infrastrukturális,
logisztikai feltételeket a HM és az MH ellátási-utaltsági
rendben kijelölt szervezetei biztosítják.

Gazdálkodási tevékenységének felügyeletet a HM, a
felsõ szintû gazdálkodó szervek, valamint a HM központi
ellenõrzési szervezete látja el.

11. Az MH KPTSZI feladatainak ellátásához az MH
KKB utaltsági rendben biztosítja a logisztikai támogatást
és a székhelyen és telephelyen lévõ befektetett eszközöket.
Az MH KPTSZI számára biztosítja az oktatást szolgáló
helyiségeket, a testnevelési és a gyakorlati foglalkozások
megtartását biztosító objektumokat, valamint a képzéshez
rendelkezésre álló haditechnikai, oktatási eszközöket,
segédeszközöket. Az utaltság szerint biztosított vagyon-
tárgyakat az MH KPTSZI a feladatai ellátásához használ-
hatja.

12. A költségvetési szerv eszközeinek, szabad kapaci-
tásainak hasznosítására vállalkozási tevékenységet foly-
tathat az alaptevékenységébõl fakadó kötelezettségei telje-
sítésének sérelme nélkül. Vállalkozási tevékenységébõl
származó bevétele a költségvetésre tervezett összkiadásai-
hoz viszonyítva 25%-ig terjedhet.

A vállalkozási tevékenység megszervezésére, tervezé-
sére, gazdálkodására, beszámolására és a vállalkozásból
származó bevételek kezelésére az Ámr. 9. §-ának, az Áht.
96. §-ának, a Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl
szóló törvény, valamint ezen jogszabályok alapján kiadott
HM utasítások rendelkezései az irányadóak. A vállalkozá-
si tevékenység tervezéséért és megszervezéséért, a szám-
viteli rend megtartásáért a parancsnok a felelõs.

TEÁOR ’03 Gazdasági tevékenység

55.51 Munkahelyi étkeztetés
55.52 Közétkeztetés
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
80.41 Jármûvezetõ-oktatás
80.42 Felnõtt és egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.62 Egyéb sport tevékenység

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

14. A katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot az MH KKB parancsnoka ezen határozat
hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíti és azt
jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnök-
höz.

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. június 13.

A honvédelmi miniszter
85/2007. (HK 12.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ

költségvetési szerv megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (3) bekezdésében és
90. § (1) bekezdés c) pontjában, az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
11. §-ában, a honvédelmi szervek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R.) foglaltakra – a következõ
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megszüntetõ határozatot

adom ki.

1. A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképzõ Központ
költségvetési szervet – melynek rövidített megnevezése:
MH SZKK, székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út
12–14., postacíme: 2001 Szentendre, Pf. 230., alapítója és
fenntartója a honvédelmi miniszter, felügyeleti szerve a
Honvédelmi Minisztérium – 2007. július 1-jei hatállyal
megszüntetem.

2. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a
Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis, székhelye:
2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14., postacíme:
2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14., melyet az Áht.
90. § (3) bekezdése szerint megilletnek a vagyoni jogok ér-
vényesítésébõl és az alapítót terhelõ kötelezettségek telje-
sítésébõl adódó jogok és kötelezettségek.

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 módosí-
tott, 134/2006. (HK 24.) HM Honvéd Vezérkar fõnöki pa-
rancs határozza meg.

A szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal kap-
csolatos 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 Szentendrei Kiképzõ Központ költ-
ségvetési szerv alapításáról szóló 94/2005. (HK 12.) HM
határozat, valamint az azt módosító 164/2005. (HK 24.)
HM határozat 2007. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. június 13.

A honvédelmi miniszter
89/2007. (HK 12.) HM

h a t á r o z a t a
az Állami Egészségügyi Központ

(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
központi költségvetési szerv alapításáról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. § (1) bekezdése,
illetve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 10. §-a alap-
ján, figyelemmel a honvédelmi szervek mûködésének az
államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben, valamint az
államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl
szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban, továbbá
– a 2044/2007. (III. 13.) Korm. határozattal módosított –
a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létreho-
zásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozatban, illet-
ve az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdeké-
ben szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007.
(III. 31.) Korm. határozatban foglaltakra – a következõ

alapító okiratot

adom ki.

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény 3. § (1) bekezdése és az 1. számú
melléklete szerinti országos feladatkörû speciális intézeti és
területi kórház feladatainak ellátására, valamint a korábban a
Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), az Egész-
ségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM), az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM), a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban:
GKM) felügyelete alá tartozó egészségügyi intézetek igény-
jogosultjai egészségügyi ellátására, valamint a HM, az IRM,
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a
Pénzügyminisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal és a GKM
által igényelt speciális ágazati egészségügyi szolgáltatások
biztosítására 2007. július 1-jei hatállyal központi költségve-
tési szervet alapítok.

2.1. A költségvetési szerv megnevezése: „Állami
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-
egészségügyi Központ)”

Rövidített megnevezése: ÁEK
2.2. A költségvetési szerv angol nyelvû megnevezése:

State Health Centre
Rövidített megnevezése: SHC
3. A költségvetési szerv székhelye: 1134, Budapest,

Róbert Károly krt. 44.
telephelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109–111.
telephelye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 2/A
telephelye: 2621 Verõce (postacíme: 2621 Verõce, Pf. 20)



telephelye: 8381 Hévíz, Ady E. út 31.
telephelye: 8381 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A
telephelye: 8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.
4. Az ÁEK jogi személy, az IRM Központi Kórház és

Intézményei, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
Verõcei Betegotthon, az MH Hévízi Mozgásszervi Reha-
bilitációs Intézet, az MH Balatonfüredi Kardiológiai Re-
habilitációs Intézet, a MÁV Kórház és Központi Rendelõ-
intézet (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység
kivételével) a Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban
meghatározott tevékenység kivételével) feladatainak átvé-
telével, továbbá az Országos Gyógyintézeti Központ és az
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: HEK) fekvõbetegellátó- és egyes járóbe-
tegellátó elemeinek jogutódlással történõ átvételével jön
létre.

5. Az ÁEK a honvédelmi miniszter felügyelete alá tar-
tozó intézmény, személyi állománya a HM költségvetési
létszámkeretébe tartozik, az MH létszámát nem terheli.

6. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója a hon-
védelmi miniszter, felügyeleti szerve a HM.

7. Az ÁEK alapvetõ szervezeti elemei:
a) a központi irányító és a mûködés feltételeit biztosító

szervezeti elem;
b) aktív fekvõbetegellátó szervezeti elem;
c) járóbeteg szakellátó szervezeti elem;
d) rehabilitációs és krónikus ellátást biztosító szerve-

zeti elem.
8. Az ÁEK alaptevékenységként végzi az egészség-

ügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény, a társadalombizto-
sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, vala-
mint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX.
törvény, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény elõírásai szerint az igényjogo-
sultak egészségügyi ellátását.

8.1. Az ÁEK állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenysége:

a) fekvõbeteg ellátás keretében
– aktív fekvõbeteg ellátás
– krónikus fekvõbeteg ellátás
– hospice ellátás
– rehabilitációs ellátás
b) járóbeteg ellátás keretében
– mûvese kezelés
– egynapos sebészet
– járóbeteg gondozóintézeti gondozás
– foglalkozás-egészségügyi ellátás
– járóbeteg szakorvosi ellátása
c) fogászati szakellátás
d) egyéb humán-egészségügyi ellátás
– betegszállítás és orvosi rendelvényre történõ halott-

szállítás
– mentési feladatok, mozgóõrség ellátása
e) az általános társadalombiztosítási ellátások kereté-

ben nyújtott ellátáshoz kapcsolódva a honvéd-egészség-
ügyi feladatokhoz szükséges szakorvosi feladatok végzé-

se, az egészségügyi ellátáshoz szükséges szakemberek
képzése, továbbképzése, részvétel a HEK által mûködte-
tett katasztrófa-egészségügyi biztosítás rendszerében;

f) a területi ellátásban való részvétel az egészségbiztosí-
tási pénztárakkal kötött szerzõdés alapján, valamint a sür-
gõsségi betegellátás keretében a Budapest Fõváros ügyeleti
rendszerében a reá háruló külön feladatok végzése;

g) orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés;
h) a kórházi szakellátással kapcsolatosan leselejtezett

(inkurrens) egészségügyi anyagi-technikai eszközök és
szakanyagok szétbontása, azok környezetvédelmi szem-
pontok alapján történõ kezelése, illetve – az illetékes és
hatáskörrel rendelkezõ szakmai szervezetekkel együttmû-
ködve – javaslattétel a megsemmisítésre és a hasznosítható
eszközök értékesítésére.

9. Az ÁEK speciális állami feladata a honvédelem és
rendvédelem egészségügy területén ellátandó tevékenysé-
ge keretében:

a) A HEK igénye alapján, annak koordinálásával rész-
vétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi és lég-
tér integritása védelmében, valamint a szövetségi rendsze-
rekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ka-
tona-egészségügyi képességek kialakításában és fenntar-
tásában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer
biztosításának végrehajtásában;

b) részvétel az egészségügy területén a társadalombiz-
tosítással összefüggõ és a katona-egészségügyre vonatko-
zó tevékenység végrehajtásában;

c) felsõszintû egészségügyi képzés biztosítása;
d) az MH nemzetközi kötelezettségeibõl adódó egész-

ségügyi feladatok végzésében való részvétel (orvoscso-
portok, missziók, különleges felkészültséget, illetve fel-
szereltséget igénylõ feladatok);

e) felülvizsgálati tevékenység (FÜV) folytatása a
HEK-kel együttmûködve;

f) fõszakorvosi feladatok ellátása;
g) szûrés-gondozás végzése;
h) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása;
i) részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint

az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírá-
lásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálat-
képtelenség orvosi elbírálásában, a Magyar Honvédség hi-
vatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatá-
lya alá tartozó személyek esetében a HEK-kel együttmû-
ködve;

j) részvétel a szûrõvizsgálatok végrehajtásában.
9.1. Az ÁEK megrendelés szerint – nem állami feladat-

ként – a honvédelem, rendvédelem valamint a vasút-
egészségügy területén ellátandó tevékenysége keretében
térítés ellenében egyéb egészségügyi szolgáltatásokat vé-
gezhet.

9.2. Az ÁEK feladatai a rehabilitáció területén:
a) a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítása, a

kórházi kezelés szerves kiegészítõ részeként a betegek
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utókezelése, a kórházi ápolás befejezése, illetve a betegek
egészségügyi rehabilitációja;

b) a mozgásszervi betegek gyógyító-megelõzõ rehabi-
litációs ellátása;

c) a fokozatos (progresszív) betegellátás elvének meg-
felelõen gondoskodás a kórházi kezelést igénylõ,
hosszabb idõtartamú intézeti szakápolásra, rehabilitációra
és szakorvosi felügyeletre szoruló betegek ellátásáról;

d) kapcsolat tartása a beutaló intézetekkel és az onnan
érkezõ betegek kontrolvizsgálatának megszervezése,
továbbá állapotromlás esetén az intézeti szakorvosi ellátás
biztosítása;

e) magas szintû szakápolás és rehabilitáció színvonalá-
nak megtartásáról, a betegek tiszteletének és méltóságának
megõrzésérõl való gondoskodás;

f) járó- és fekvõbetegek szakellátása;
g) komplex gyógyfürdõ-szolgáltatás biztosítása;
h) felvilágosító, gondozó és egyéb humán egészség-

ügyi tevékenység végzése.
9.3. Az ÁEK feladatai a krónikus fekvõbeteg ellátás te-

rületén:
a) a fokozatos (progresszív) betegellátás elvének meg-

felelõen gondoskodás a kórházi kezelést igénylõ, hosz-
szabb idõtartamú intézeti szakápolásra, rehabilitációra és
szakorvosi felügyeletre szoruló betegek ellátásáról,

b) gondoskodás a magas szintû szakápolás és rehabili-
táció színvonalának megtartásáról, a betegek tiszteletének
és méltóságának megõrzésérõl,

c) kapcsolat tartása a beutaló intézetekkel és az onnan
érkezõ betegek kontrolvizsgálatának megszervezése, to-
vábbá állapotromlás esetén az intézeti szakorvosi ellátás
biztosítása.

10. Az ÁEK feladata továbbá a 8–9.4. pontok szerinti
feladatoknak a minõsített idõszak körülményei között tör-
ténõ ellátására való felkészülés, valamint e feladatok mi-
nõsített idõszakban való ellátása.

11.1. A szervezet vezetõje a fõigazgató, akit a honvé-
delemért felelõs miniszter pályázat útján nevez ki és õ is
menti fel. A fõigazgatói beosztás az MH és a rendvédelmi
szervek hivatásos állományú tagjával valamint közalkal-
mazottal is betölthetõ.

11.2. A fõigazgató a szervezet élén álló egyszemélyi
felelõs vezetõ. Az intézményt a fõigazgató képviseli.
A képviseletet eseti vagy állandó írásbeli meghatalmazás-
sal az abban meghatározott ügykörben átruházhatja.

11.3. A munkáltatói jogok a fõigazgatót illetik meg,
melynek gyakorlása meghatározott körben és módon az
ÁEK SZMSZ-ben (a továbbiakban: SZMSZ) megoszt-
ható.

12. A fõigazgatót az ÁEK feladatainak ellátásában
– katonai fõigazgató-helyettes
– stratégiai és tudományos fejlesztési fõigazgató-he-

lyettes
– rehabilitációs fõigazgató-helyettes
– orvos igazgató
– ápolási igazgató

– intézeti fõgyógyszerész
– gazdasági igazgató

támogatja.
13. Az ÁEK-nél
a) a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses

katonák,
b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatá-
lya alá tartozó, valamint

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó személyek
állnak jogviszonyban.

14. Az ÁEK gazdálkodási jogköre:
14.1. A költségvetési szerv a gazdálkodás megszervezé-

sének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, a költség-
vetési elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szem-
pontjából teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

14.2. A gazdálkodás rendjét és az elõirányzatok fel-
használásának módját a felügyeleti szerv határozza meg.
A magasabb hatáskörbe nem tartozó kérdésekben a fõigaz-
gató gyakorolja az Ámr. XII. fejezetben meghatározott kö-
telezettségvállalási és utalványozási jogkört. E jogkör az
SZMSZ-ben meghatározott módon és mértékben átruház-
ható.

14.3. Az ÁEK éves költségvetését a XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet részeként, külön költségvetési címen
kell tervezni és kezelni.

14.4. A mûködéséhez szükséges egyes logisztikai és
infrastrukturális (elhelyezés, híradás, gépjármû stb.) felté-
teleket az MH kijelölt ellátó szervezetei az utaltsági rend-
nek megfelelõen biztosítják.

14.5. Gazdálkodási tevékenységének felügyeletét a
HM, a HM felsõszintû gazdálkodó szervei valamint a HM
központi ellenõrzési szervezete látja el.

15. Az ÁEK kincstári törzskönyvi nyilvántartásba vé-
telét A honvédelmi szervek mûködésének az államháztar-
tás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004.
(VII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt honvédelmi szervezet kezdeményezi.

16. Az ÁEK az alapító okiratban meghatározott alapte-
vékenységén belül, kisegítõ és kiegészítõ jellegû tevé-
kenységet – nem nyereségszerzés céljából – is végezhet,
az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésére álló, s e
célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával. E tevékenységek nem minõsül-
nek vállalkozási tevékenységnek. A kiegészítõ tevékeny-
séget az SZMSZ-ben kell rögzíteni.

17. Az ÁEK vállalkozási tevékenységet is végezhet,
mely nem haladhatja meg a ténylegesen teljesített – vállal-
kozási bevétel nélküli – összbevétel (OEP támogatás, költ-
ségvetési támogatás, saját bevétel) 20%-át. A vállalkozási
tevékenység részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza.

TEÁOR ’03 Vállalkozási tevékenység
24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása
33.10 Orvosi mûszer gyártása (fogtechnika)
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85.12 Járóbeteg ellátás
85.11 Fekvõbeteg-ellátás
85.13 Fogorvosi szakellátás
74.84 Rendezvény szervezése
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.61 Sportlétesítmény mûködtetése
92.62 Egyéb sport tevékenység
92.72 Máshova nem sorolható egyéb sza-

badidõs tevékenység
93.04 Fizikai közérzetet javító szolgál-

tatás
55.10 Szállodai szolgáltatás
72.30 Adatfeldolgozás

80.22 Középfokú oktatás
80.30 felsõoktatás

18. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. Az SZMSZ-t az ÁEK fõigazgatója készíti el, és az
alapító okirat hatálybelépését követõ 60 napon belül jóvá-
hagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

19. Ez a határozat 2007. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
53/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
a véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok

irányításáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint
a katonai attasékkal való kapcsolattartásról

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

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tarto-
zó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire.

Kapcsolattartás a külföldi állomáshelyû, illetve a hazai
állomáshelyû (regionális) magyar katonai attasékkal

2. §

(1) A magyar véderõ-, katonai és légügyi attaséhivata-
lok (a továbbiakban: katonai attaséhivatalok) a Magyar
Köztársaság diplomáciai képviseletei keretében, annak ré-
szeként, önálló szakterületet képezve mûködnek.

(2) Az utasítás rendelkezései megfelelõen alkalmazan-
dók a hazai állomáshelyû (regionális) magyar katonai atta-
sékra is.

(3) A véderõ-, katonai és légügyi attasék (a továbbiak-
ban: katonai attasé) és helyetteseik a külképviseletek dip-
lomáciai, a katonai attaséhivatali titkárgyakornokok pedig
a külképviseletek igazgatási és mûszaki, illetve kisegítõ
állományának a tagjai.

(4) A katonai attaséhivatalok létesítését, mûködésük
szüneteltetését és megszüntetését a HM védelempolitikai
szakállamtitkár (a továbbiakban: HM VPSZÁT) és a
Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal (a továb-
biakban: MK KFH) fõigazgatója együttes javaslatára, a
külügyminiszterrel egyetértésben, a honvédelmi miniszter
rendeli el.

(5) A katonai attaséhivatalok elhelyezését a fogadó or-
szág területén, az együttmûködés feladatainak végrehajtá-
sát, valamint a költségek elszámolásának rendjét az 1998.
május 20-án aláírt, „A Magyar Köztársaság honvédelmi
miniszterének és külügyminiszterének megállapodása a
katonadiplomáciai együttmûködésrõl” szóló dokumentum
határozza meg.

(6) A katonai attaséhivatalok számára meghatározott kato-
nadiplomáciai tevékenységet, katonai együttmûködési fel-
adatokat és a napi operatív munkát az MK KFH koordinálja.
Biztosítja az attaséhivatalokkal való gyors és megbízható
összeköttetést. Gondoskodik az állomány személyi, fizikai,
dokumentum- és informatikai biztonságáról.
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3. §

(1) A katonai attaséhivatalokat a honvédelmi miniszter
– a HM VPSZÁT útján – irányítja és felügyeli.

(2) A katonai attaséhivatalok tevékenysége irányainak,
a kapcsolattartás általános és aktuális feladatainak megha-
tározása, továbbá e feladatok végrehajtásának irányítása,
illetve a végrehajtásban együttmûködõ szervek tevékeny-
ségének koordinálása a HM VPSZÁT feladata.

(3) A HM VPSZÁT a (2) bekezdésben meghatározott
jogkörét – kivételes esetektõl eltekintve – az MK KFH,
valamint a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály
(a továbbiakban: HM NEF) útján gyakorolja. A HM
VPSZÁT és az MK KFH fõigazgatója a katonai attasé-
hivatalok irányítását és vezetését, tevékenységük minden
oldalú biztosítását érintõ kérdésekben rendszeresen kon-
zultál.

(4) A katonai attaséhivatalokat közvetlenül csak a hon-
védelmi miniszter, a HM államtitkár, a HM VPSZÁT és a
HM Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HM
HVKF) utasíthatják. A katonai attasé a kapott feladatról és
az annak végrehajtására tervezett intézkedéseirõl haladék-
talanul jelentést tesz az MK KFH-nak, amely továbbítja
azt a HM NEF-nek, az pedig szükség esetén a HM
VPSZÁT-nak.

(5) A katonai attaséhivatalok katonapolitikai és katona-
diplomáciai tárgyú, valamint konkrét, adott feladatra
vonatkozó jelentéseit, felterjesztéseit az MK KFH továb-
bítja a HM és az MH katonai szervezetek (a továbbiakban
együtt: HM–MH szervezetek) illetékes vezetõi részére a
HM NEF útján.

(6) A HM VPSZÁT – a HM NEF bevonásával – az MK
KFH közremûködésével rendszeresen ellenõrzi, elemzi és
értékeli a katonai attaséhivatalok személyi állományának
katonadiplomáciai tevékenységét.

4. §

(1) A katonai attaséhivatalok munkájával kapcsolatos
feladatok meghatározását, egyeztetését és végrehajtásának
irányítását a honvédelmi miniszter irányelvei alapján a
HM NEF a Külügyminisztérium illetékes fõosztályaival
szoros együttmûködésben végzi.

(2) A HM NEF – a HM VPSZÁT utasításának megfe-
lelõen – figyelemmel kíséri a kétoldalú együttmûködési
megállapodásokból, illetve az éves kétoldalú katonai
együttmûködési tervbõl a katonai attasékra háruló felada-
tok végrehajtását. Mindezek érdekében napi kapcsolatot
tart fenn, együttmûködik és egyeztet az MK KFH illetékes
– az attaséhivatalokat közvetlenül irányító – igazgatóságá-
val. Indokolt esetben a HM NEF közvetlenül is felveheti a
kapcsolatot az érintett katonai attaséhivatallal.

5. §

(1) A katonai attasét a HM VPSZÁT és az MK KFH fõ-
igazgatójának közös elõterjesztése alapján, a HM HVKF
arra vonatkozó egyetértésével a honvédelmi miniszter, a
katonai attaséhelyetteseket és a katonai attaséhivatali tit-
kár-gyakornokokat az MK KFH fõigazgatója nevezi ki.

(2) Az (1) bekezdés szerint kinevezésre tervezett szemé-
lyek, valamint házastársaik felkészítését és kinevezésük
utáni továbbképzését, illetve beszámoltatását a HM
VPSZÁT javaslatai, igényei alapján, a HM NEF bevoná-
sával az MK KFH hajtja végre.

(3) Az MK KFH fõigazgatója a katonai attaséhivatalok
személyi állományának szolgálati elöljárója, valamint a
külföldi szolgálatra való tényleges kiküldés napjától
állományilletékes parancsnoka.

6. §

(1) A katonai attaséhivatalok napi tevékenységét, veze-
tésük módját és eszközeit az MK KFH fõigazgatója utasí-
tásban határozza meg. Az utasítás fõ tartalmi kérdéseit ille-
tõen a HM VPSZÁT-tal konzultál.

(2) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ általános
feladatokat a katonai attasé számára alaputasítás szabályozza.
A HM VPSZÁT, a HM–MH szervezetek igényeire figye-
lemmel, a honvédelmi tárca kétoldalú nemzetközi katonai
kapcsolattartási és együttmûködési feladataira vonatkozó – a
honvédelmi miniszter által évente jóváhagyott – irányelvek-
nek megfelelõen, intézkedéseiben határozza meg a katonai
attasé adott idõszakra vonatkozó feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti alap-, illetve idõszaki utasí-
tások kiadását, valamint az éves feladattervek és a napi fel-
adatok katonai attaséhivatalokhoz történõ továbbítását az
MK KFH végzi.

7. §

(1) A katonai attaséhivatalok mûködéséhez szükséges
személyi, tárgyi, költségvetési és pénzgazdálkodási, vala-
mint logisztikai feltételekrõl az MK KFH gondoskodik.

(2) A katonai attaséhivatalok logisztikai és költség-
vetési gazdálkodásának rendjét, a költségelszámolás és a
pénzgazdálkodás, továbbá a számviteli nyilvántartási
rendszer szabályait a vonatkozó jogszabályokkal, illetve
rendelkezésekkel összhangban az MK KFH fõigazgatója
alakítja ki.

(3) A katonai attaséhivatalok államháztartási belsõ ellen-
õrzését (folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzés, belsõ ellenõrzés) az MK KFH, fejezetszintû
államháztartási belsõ ellenõrzését a HM Központi Ellen-
õrzési és Hatósági Hivatal tervezi, szervezi és hajtja végre.1

1 A 95/2004. (HK 26.) HM utasítás 3. § (3) bekezdésére figyelemmel a
kijelölt személyeknek érvényes C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéssel kell
rendelkezni.



(4) A katonai attaséhivatalokat érintõ folyamatba épí-
tett, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendjének sza-
bályait az MK KFH fõigazgatója állapítja meg, melynek
helyi mûködtetéséért a rá vonatkozó mértékben a katonai
attaséhivatal vezetõje a felelõs.

8. §

(1) A katonai attaséhivatalok tevékenységének részét
képezi az állomáshelyükre érkezõ magyar HM–MH szer-
vezetek delegációi programjának elõkészítése és eseten-
ként a programjukban való részvétel. A katonai attasé sze-
mélyesen csak a honvédelmi minisztert, a HM államtitká-
rát, a HM szakállamtitkárait, a HM HVKF-t és helyettesét,
az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP) parancsnokát, az MK Katonai Biztonsági Hiva-
tal (a továbbiakban: MK KBH) fõigazgatóját, az MH ÖHP
parancsnok helyetteseit és a saját elöljáróit, valamint az
Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának
elnökét és alelnökeit köteles fogadni. Programjukban a de-
legáció vezetõjének igénye szerint vesz részt.

(2) Minden, a katonai attasét érintõ, katonadiplomáciai
témakörbe tartozó információ, kérés csak a HM NEF útján
továbbítható. A katonai attasé az akkreditálási országába
kiutazó delegációkról a HM NEF útján az MK KFH-tól
kap tájékoztatást, illetve a kapcsolódó feladataira vonat-
kozó utasítást.

(3) A HM–MH szervezetek delegációi utazási okmányait
– a „Kiutazási engedély”-ek egy példányát, a katonai repülõ-
gép utaslistáit, illetve az utazási adatokra vonatkozó informá-
ciókat – közvetlenül az MK KFH részére küldik meg.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti programok
elõkészítése és lebonyolítása indokolja, az illetékes kato-
nai attasé szükség szerint közvetlenül együttmûködik a
HM NEF-el, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség-
gel, valamint a program tárgya szerint illetékes HM–MH
szakmai szervezetekkel, melyek utólag az MK KFH útján
hivatalosan is megküldik kéréseiket, információigényei-
ket.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb
szintû HM–MH szervezetek delegációi esetén az attaséhi-
vatal beosztottainak a program elõkészítésén túl – eltérõ
utasítás hiányában – feladatuk nincs, a delegációkat nem
kell fogadniuk és a programjaikban sem kell részt venniük.

(6) Indokolt esetben az (1) bekezdésben meghatározott-
nál alacsonyabb szintû HM–MH szervezetek delegációi,
illetve külföldi szolgálatot teljesítõk segítséget kérhetnek
a katonai attaséhivataltól. A szükséges segítségnyújtás
mértékérõl a katonai attasé a körülmények figyelembe-
vételével dönt.

9. §

A katonai attasé katonadiplomáciai programhoz kap-
csolódó hazarendelésére általában csak a fogadó ország
védelmi miniszterének, a fegyveres erõi fõparancsnoká-
nak vagy az egyesített vezérkar fõnökének hivatalos ma-

gyarországi látogatása alkalmával, az illetékes fogadó fél-
lel egyeztetve, külön intézkedés szerint kerülhet sor. Ilyen-
kor a hazarendelés anyagi fedezetét az MK KFH külképvi-
seleti költségvetésébõl kell biztosítani.

Kapcsolattartás a Budapesten akkreditált véderõ-,
katonai és légügyi attasékkal

10. §

(1) A Budapesten akkreditálásra kijelölt – budapesti,
illetve külföldi állomáshelyû – külföldi véderõ-, katonai és
légügyi attasék mûködési engedélyének (agrément) meg-
adása érdekében a HM VPSZÁT az MK KFH fõigazgató-
jától véleményt kér, aki – az illetékes nemzetbiztonsági
szolgálatokkal történõ egyeztetést követõen – 30 napon
belül állást foglal.

(2) A mûködési engedély megadására vonatkozó javas-
latot – a HM NEF és a Külügyminisztérium illetékes szer-
ve közötti egyeztetést követõen – a HM VPSZÁT döntés
végett felterjeszti a honvédelmi miniszternek.

(3) A mûködési engedély megadásáról a HM NEF a
Külügyminisztérium illetékes szerve útján értesíti a kül-
földi felet, és közvetlenül tájékoztatja az MK KFH-t és az
MK KBH-t.

(4) A kijelölt, mûködési engedéllyel rendelkezõ külföl-
di attasék elõször bemutatkozó látogatást (akkreditálás)
tesznek a HM NEF fõosztályvezetõjénél. Ezt követõen az
akkreditált külföldi katonai attasék – a HM NEF által
egyeztetett idõpontban – bemutatkozó látogatást tehetnek
a HM–MH szervezetek vezetõinél.

(5) A HM NEF – a HM VPSZÁT által meghatározott ke-
retek között – felelõs a Budapesten akkreditált katonai atta-
sékkal történõ rendszeres kapcsolattartásért. A HM–MH
szervezetek a katonai attasékkal kapcsolatot csak a HM
NEF útján, annak egyetértésével létesíthetnek, illetve tart-
hatnak.

(6) A Budapesten akkreditált katonai attasé, vagy más
diplomata személy katonadiplomáciai ügyben való beké-
rését az illetékes HM–MH szervezet vezetõje kizárólag a
HM NEF-en keresztül kezdeményezheti.

(7) A HM NEF útján megküldött kérelem alapján a HM
szervezetekhez történõ bekéréseket a HM VPSZÁT, az
MH katonai szervezetekhez történõ bekéréseket a HM
HVKF engedélyezi a külföldi katonai attasék vagy más
diplomaták számára. Az engedélyezett látogatásokról az
MK KBH-t és a HM NEF-et tájékoztatni kell.

(8) A Budapesten akkreditált katonai attasé által kezde-
ményezett látogatás esetében az engedélyezési eljárást
illetõen a (7) bekezdés szerint kell eljárni.

(9) A (6) és (8) bekezdés szerinti találkozókról és meg-
beszélésekrõl – a kifejezetten protokolláris jellegûek kivé-
telével – 5 munkanapon belül az érintett szervezet vezetõje
által aláírt feljegyzést kell készíteni és a HM NEF-nek
megküldeni. A HM NEF a feljegyzésrõl a magyar katonai
attasékat – a rájuk vonatkozó mértékben – az MK KFH út-
ján tájékoztatja.
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Záró rendelkezés

11. §

Ezen utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatály-
ba, egyidejûleg a katonai attaséhivatalok irányításáról, ve-
zetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a katonai attasékkal
való kapcsolattartásról szóló 30/2002. (HK 13.) HM utasí-
tás és az azt módosító 57/2002. (HK 21.) HM utasítás hatá-
lyát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
54/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére történõ

kifizetések finanszírozásáról és az ezzel kapcsolatos
adatszolgáltatás rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 109/A. §-ában foglaltakra, valamint a honvé-
delmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben elõírtakra – a következõ utasítást
adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a feladatfinanszírozás és
központi kezelésû elõirányzatok körébe nem tartozó feje-
zeti kezelésû elõirányzatok tervezéséért, felhasználásáért,
illetve elszámolásáért felelõs gazdálkodó szervezetekre
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) az alábbiak
szerint:

a) a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához”, valamint a „Hozzájárulás a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap támogatásához” jogcím-
csoportok tekintetében a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökségre;

b) a „Társadalmi szervek támogatása” jogcímcsoport
tekintetében a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosz-
tályra;

c) a „Közhasznú Társaságok által ellátott állami felada-
tok finanszírozása” jogcímcsoport esetében a HM Véde-
lemgazdasági Fõosztályra;

d) az „MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása” jogcímcsoport tekintetében a HM
Személyzeti Fõosztályra;

e) a „Válságkezelõ és békemûveletek keretében fel-
ajánlott alegységek (NRF és Battle Group)”, a „Hozzájáru-
lás a NATO költségvetéséhez”, az „Egyéb uniós befizeté-
sek”, „A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggés-
ben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szol-
gáltatások díjai” jogcímcsoportok, valamint a „Fejezeti
egyensúlyi tartalék” és a „Hozzájárulás a hivatásos kato-
nák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz” jogcí-
mek vonatkozásában a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökségre (a továbbiakban: HM KPÜ);

f) a „Nemzetközi kártérítés” jogcímcsoport vonatkozá-
sában a HM Jogi Fõosztályra (a továbbiakban: HM JF).

Általános szabályok

2. §

A gazdálkodó szervezeteknek az Ámr. 109/A. §-ában
elõírtak értelmében éves elõirányzat-finanszírozási tervet
kell készíteniük. Az elõirányzat-finanszírozási terv össze-
állítása kiterjed a Magyar Köztársaság éves költségvetésé-
rõl szóló hatályos törvényben (a továbbiakban: Költségve-
tési tv.) a XIII. fejezet 8. Fejezeti kezelésû elõirányzatok
költségvetési címen jóváhagyott eredeti kiadási és bevételi
elõirányzatokra, továbbá valamennyi módosított elõirány-
zatra, beleértve a saját hatáskörben felhasználható bevé-
teli, valamint az elõzõ évi elõirányzat-maradványként jó-
váhagyott elõirányzatokat is.

3. §

(1) Az elõirányzat-finanszírozási tervet úgy kell elké-
szíteni, hogy alapja legyen a kötelezettségvállalási jogkör
gyakorlásának és a likviditás biztosításának.

(2) A teljesítésarányos finanszírozás megvalósulása ér-
dekében arra kell törekedni, hogy az elõirányzat-finanszí-
rozási terv szerinti kiadásoknak megfelelõen teljesüljenek
a vonatkozó idõszak tényleges kifizetései.

4. §

Az elõirányzat-finanszírozási terv összeállítása során
figyelemmel kell lenni az Ámr. 138/C. §-ában foglalt adat-
szolgáltatási kötelezettségre. Biztosítani kell az elõirány-
zat-finanszírozási terv, valamint az Ámr. 138/B. §-a sze-
rinti elõirányzat-felhasználási terv közötti összhangot.
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Eljárási szabályok

5. §

(1) Az 1. § a)–d) pontjaiban nevesített gazdálkodó szer-
vezetek a melléklet szerinti adatszolgáltatást teljesítenek
havonta a tárgyhónapot megelõzõ hó 18-ig a HM KPÜ ré-
szére.

(2) A HM JF – a HM KPÜ nemzetközi kártérítési ügye-
kért felelõs szervezeti egységével együttmûködésben – a
várható kifizetéseket megelõzõ hó 18-ig teljesít adatszol-
gáltatást.

(3) Az adatszolgáltatás tartalmazza az éves kiadási elõ-
irányzatot és annak forrásait (bevétel, maradvány, támoga-
tás), illetve ezek negyedéves és havi bontásait, valamint a
tárgyhónap dekádonkénti bontását.

(4) A dekádonként 100 millió forintot elérõ, vagy azt
meghaladó kiadási ütemet kötelezettségenként részletezni
és indokolni kell.

(5) A kifizetési ütem tárgyhónapon belül csak részletes
indoklással módosítható, melyhez az adatszolgáltatást a
kiadás várható teljesítésének idõpontját megelõzõ 12. na-
pig kell felterjeszteni.

(6) Tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatást a jóváha-
gyott elõirányzat 100%-os teljesülését követõen már nem
kell felterjeszteni.

6. §

Az elõirányzat-finanszírozási terveket a gazdálkodó
szervezetek adatszolgáltatása alapján, illetve az 1. § e) pont
vonatkozásában a HM KPÜ nyújtja be a Kincstárhoz az
Ámr. 27. melléklete szerint meghatározott formában.

7. §

A „Honvéd Mûvészegyüttes támogatása” jogcímcso-
port vonatkozásában az érintett fejezetek közötti elõirány-
zat-átadáshoz kapcsolódó elõirányzat-finanszírozási ter-
veket a HM KPÜ a fejezetek közötti megállapodás alapján
nyújtja be.

Záró rendelkezés

8. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. május 31.

Melléklet az 54/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

Adatszolgáltatás
az elõirányzat-finanszírozási terv összeállításához

Költségvetési elõirányzat megnevezése:

2007. …………… hó
(E Ft-ban)

Megnevezés Kiadás
Bevétel

költségvetési támogatás intézményi bevétel elõirányzat-maradvány

Aktuális elõirányzat

Teljesítés

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Tárgyévet követõ év

Tárgyhavi kifizetés

1. Dekád (1–10.)

2. Dekád (11–20.)

3. Dekád (21–)

Tárgyhót követõ havi kifizetés

Tárgyhót követõ 2. havi kifizetés

……………………………………
aláírás



A honvédelmi miniszter
55/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
az egyes elhelyezési feladatok végrehajtásának
rendjérõl szóló 11/2003. (HK 5.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján az egyes elhelyezési feladatok
végrehajtásának rendjérõl szóló 11/2003. (HK 5.) HM uta-
sítást (a továbbiakban: Utasítás) a következõk szerint mó-
dosítom:

1. §

(1) Az Utasítás 1. §-ának a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„a) objektumok folyamatos üzemeltetésére és fenntar-
tására a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szak-
államtitkár (a továbbiakban: HM VTISZÁT) által megha-
tározott egyéb objektumok kivételével;”

(2) Az Utasítás 1. §-ának c)–d) pontjai helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„c) nõtlen-, nõvér-, családi és munkásszállókra, ide tar-
tozónak tekintve a szálló céljára kijelölt lakásokat is;

d) a HM VTISZÁT eseti intézkedésében meghatáro-
zott, az a)–c) pontba nem sorolható ingatlanokra és létesít-
ményekre.”

2. §

Az Utasítás 2. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az utasítás hatálya alá tartozó objektumok üzemelte-

tési és fenntartási, valamint az objektumokat használó szer-
vezetek elhelyezési biztosítása feladatainak ellátására a Hon-
védelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), mint Megren-
delõ és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ
Zártkörû Részvénytársaság, mint szolgáltató (a továbbiak-
ban: Szolgáltató) között határozatlan idõtartamra kötött Szol-
gáltatási Szerzõdés alapján kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a
Szolgáltató, mint fõvállalkozó a Megrendelõ által jóváha-
gyott alvállalkozók bevonásával látja el.”

3. §

Az Utasítás 3. § a) pont 12. francia bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A Szolgáltató az üzemeltetési, fenntartási, lakóház-
kezelési, elhelyezési biztosítási feladatok tekintetében a
Szolgáltatási Szerzõdésben meghatározott feltételrendszer
keretein belül a következõket hajtja végre:

a) üzemeltetés]
„– parkápolás, kaszálás és hóeltakarítás;”

4. §

Az Utasítás 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szolgáltatási Szerzõdéssel kapcsolatos megren-

delõi jogokat a HM VTISZÁT gyakorolja.
(2) A HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban:

HM IÜ) vezérigazgatója, mint Költségviselõ gyakorolja,
illetõleg teljesíti a Szolgáltatási Szerzõdés mûszaki, pénz-
ügyi teljesítésével, felügyeletével kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket, továbbá folyamatosan aktualizálja az
1. § a) pontja szerinti, kivételi körbe tartozó objektumok
listáját, a változásokat jóváhagyásra – szükség szerint –
felterjeszti a Megrendelõ részére.

(3) A Szolgáltatási Szerzõdés módosítására irányuló
kezdeményezést a HM IÜ készíti elõ, és a HM jogi szakál-
lamtitkár útján terjeszti fel a Megrendelõ részére.

(4) A Szolgáltatási Szerzõdéssel kapcsolatos kötelezett-
ségvállalói jogokat a HM IÜ vezérigazgatója a HM
VTISZÁT elõzetes engedélyével gyakorolja.

(5) A Szolgáltatási Szerzõdés következõ évi ártárgyalá-
sainak lefolytatása a HM IÜ vezérigazgató feladata. Az ár-
tárgyalásokon részt vesz a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) képviselõje. Az
ártárgyalás befejezését követõ 10 napon belül a pénzügyi
fedezet biztosítása érdekében a HM IÜ vezérigazgatója
írásban tájékoztatja a HM KPÜ vezérigazgatóját a Szol-
gáltatási Szerzõdés összegérõl, költségvetési elõirányzat
igényérõl.”

5. §

Az Utasítás 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal

(a továbbiakban: KFH) által használt, a Magyar Állam tu-
lajdonában és a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok
tekintetében a megrendelõi jogokat és a HM IÜ vezérigaz-
gatójának feladat- és jogkörét a KFH fõigazgatója gyako-
rolja.”

6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételt követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Utasítás 3. §
d) pontjának 1. francia bekezdése, valamint 6–8. §-ai.

(2) A Szolgáltató feladatait a Szolgáltatási Szerzõdés
alapján határozatlan idõtartamra szólóan 2002. január 1.
napjától látja el.

(3) A HM VTISZÁT intézkedésben szabályozza a Szol-
gáltatási Szerzõdésben foglaltakkal kapcsolatos hadren-
den belüli feladatokat.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
56/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
a költségvetési elõirányzatok felhasználásának

tervezésérõl és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás
rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. tv. 52. § (1) bekezdésének f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 356/2006.
(XII. 27.) Korm. rendelettel módosított, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Ámr.) 138/B. és 138/C. §-ában fog-
laltakra, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az
államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben elõírtakra –
a következõ utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya, általános szabályok, értelmezõ
rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed az éves intézményi költség-
vetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rend-
jérõl szóló hatályos HM utasítás1 (a továbbiakban: HM ut.)
hatálya alá tartozó, elemi költségvetési tervjavaslat össze-
állítására kötelezett költségvetési szervekre és szervezeti
elemekre, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatok terve-
zéséért felelõs gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek).

2. §

A honvédelmi szervezeteknek az Ámr. 138/B. §-ában
elõírtak értelmében éves elõirányzat-felhasználási tervet
kell készíteniük. Az elõirányzat-felhasználási terv összeál-
lítása kiterjed az elemi költségvetésekben jóváhagyott va-
lamennyi eredeti, illetõleg módosított kiadási és bevételi
elõirányzatra, beleértve a támogatási és a Magyar Köztár-
saság éves költségvetésérõl szóló hatályos törvényben
(a továbbiakban: Költségvetési tv.) meghatározott, saját
hatáskörben felhasználható bevételi, valamint az elõzõ évi
elõirányzat-maradványként felhasználásra tervezett elõ-
irányzatokat is.

3. §

Az elõirányzat-felhasználási tervet úgy kell elkészíteni,
hogy az – az Ámr. 138/B. §-ában foglaltak figyelembe-
vételével – megbízható alapja legyen a kötelezettségválla-
lási jogkör gyakorlásának és a likviditás biztosításának, fe-
dezetet nyújtson a rendszeres kiadásokra és a folyamatos
mûködés biztosítására.

1 Jelenleg a 11/2007. (HK 3.) HM utasítás.

4. §

Az elõirányzat-felhasználási terv összeállítása során
figyelemmel kell lenni az Ámr. 162. §-ában foglalt kötele-
zettségvállalásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezett-
ségre. Biztosítani kell az elõirányzat-felhasználási terv és
a kötelezettségvállalások bejelentése, valamint teljesítése
közötti összhangot.

Eljárási szabályok

5. §

(1) Az elõirányzat-felhasználási tervet a melléklet sze-
rint évente kell összeállítani és havonként módosítani, a
tárgyhónapot megelõzõ idõszak tényleges teljesítésének
figyelembevételével, a következõ idõszakok (hónapok)
aktualizálásával az érvényben lévõ címrendkódok szerint
(figyelemmel az évközi módosításokra is).

(2) Az elõirányzat-felhasználási terv alapját az elemi
költségvetések jóváhagyásáig a honvédelmi miniszter által
jóváhagyott és kiadott költségvetési keretszámok képezik.

(3) Az idõarányos elõirányzatoktól (keretektõl) való je-
lentõs eltérést szövegesen is indokolni kell.

6. §

(1) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
(a továbbiakban: HM KPÜ) költségvetési (al)címenként
(kincstári költségvetésenként) központilag állítja össze az
elõirányzat-felhasználási tervet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti terv az alábbiakat érinti:
a) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelõ járu-

lékok (a hazai illetmények és járandóságok) tekintetében
valamennyi kiadási és bevételi elõirányzatot.

b) A nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó kiadási és
bevételi elõirányzatot – kivéve a HM Infrastrukturális
Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ), a HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ), vala-
mint az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP), által felügyelt elhelyezési és logisztikai
kiadásokat – beleértve a személyi juttatások és munkaadó-
kat terhelõ járulékok körében elszámolásra kerülõ deviza-
juttatásokat is.

c) A tartalék elõirányzatokra, továbbá – többek között
az elemi költségvetések felülvizsgálatával, a szervezési in-
tézkedések végrehajtásával, valamint egyes többletfelada-
tokkal összefüggésben – zárolt elõirányzatokat.

7. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok elõirányzat felhaszná-
lási tervét az azok éves felhasználásának rendjérõl szóló
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hatályos HM rendeletben2 meghatározott gazdálkodó
szervezetek állítják össze a rendeletben meghatározottak
szerint.

8. §

(1) Az elõirányzat-felhasználási tervet, azok módosítá-
sait a 6. és a 7. §-ban meghatározott elõirányzatok kivéte-
lével a honvédelmi szervezetek saját hatáskörben állítják
össze, melynek során a szakszolgálati ágak által – a be-
szerzési tervekre is alapozva – elkészített részterveket:

a) a HM KPÜ ellátási körébe tartozó honvédelmi szer-
vezetek esetében az ellátást végzõ pénzügyi és számviteli
referatúrák;

b) a sajátosan gazdálkodó (önálló pénzügyi és számviteli
szervvel rendelkezõ) honvédelmi szervezetek (a továbbiak-
ban: SGSZ) esetében pedig a pénzügyi és számviteli szervek
a honvédelmi szervezet szintjén
összesítik.

(2) A Magyar Honvédség logisztikai jellegû elõirányza-
tai tekintetében az elõirányzat-felhasználási terveket a HM
FLÜ, az MH ÖHP és az MH Honvéd Egészségügyi Köz-
pont ( a továbbiakban: MH HEK) állítja össze a szakmai
felügyelete alatt álló költségvetésekre.

(3) Az MH ÖHP, illetve az MH HEK az elkészített ter-
veiket a HM FLÜ részére egyidejûleg tájékoztatásul meg-
küldik.

(4) Az MH elhelyezési (infrastrukturális) elõirányzataira
készített elõirányzat-felhasználási terveket a HM IÜ állítja
össze a szakmai felügyelete alatt álló költségvetésekre.

Fejezeti elõirányzat-felhasználási terv és kimutatás
összeállításának rendje

9. §

Az 5. § szerint összeállított elõirányzat-felhasználási
terveket, azok módosításait, minden hónap 4-ig küldik
meg a HM KPÜ részére.

2 Jelenleg a 6/2006. (II. 28.) HM rendelet.

10. §

Az elõirányzat-felhasználási terveket a HM KPÜ vizs-
gálja felül és az általa elkészített anyagokkal együtt össze-
síti, ezt követõen pedig az Ámr. 138/C. §-ában meghatáro-
zottak szerint küldi meg a Pénzügyminisztérium részére.

Egyéb elõírások

11. §

(1) Az elõirányzat-felhasználási, illetve az összesített
elõirányzat-felhasználási terveket, azok módosításait, to-
vábbá a kimutatásokat írásban és elektronikus úton (excel
formátumban) kell megküldeni, felterjeszteni.

(2) Az elõirányzat-felhasználási, illetve összesített elõ-
irányzat-felhasználási terveket és azok módosításait, to-
vábbá a kimutatásokat az összeállításukra kötelezett hon-
védelmi szervezetek vezetõi hagyják jóvá.

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések

12. §

(1) Ez az utasítás az aláírást* követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) A 2007. évi elõirányzat-felhasználási terv összeállí-
tása és azok módosításai során a honvédelmi szervezetek
2007. évi kiadási elõirányzat-megtakarítási kötelezettség-
ként eltérõ intézkedés hiányában a 2006. évre vonatkozó-
an írásban meghatározott összeggel azonos összegût ter-
vezzenek.

(3) Jelen HM utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a
költségvetési elõirányzatok felhasználásának tervezésérõl
és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl szóló
22/2005. HM utasítás hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. május 31.



Melléklet az 56/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

Honvédelmi Szervezet

Ny. szám:

Jóváhagyom!

......................, 200..............................

………………................……………
honvédelmi szervezet vezetõje

200… Kimutatás a kiadások és bevételek várható alakulásáról
idõszak: 200…………

M Ft-ban, egy tizedessel
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A honvédelmi miniszter
57/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a

az MH 2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégiai
tervének pontosítása alapján

a 2008. (2009., 2010.) évi tervek
elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Tárca
Védelmi Tervezõ Rendszer alkalmazásáról és a rendszer
fejlesztésérõl szóló 57/2007. (HK. 12.) HM utasításban
foglalt rendelkezéseket – az MH 2007–2016. közötti idõ-
szak 10 éves stratégiai tervének pontosítása alapján a
2008. (2009., 2010.) évi tervek elkészítésére a következõ
utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve
fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire.

A 2008. (2009., 2010.) évi tervek
rendeltetése és tartalma

2. §

(1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH
2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégiai terv 2008.
(2009., 2010.) éveinek pontosítása alapján az MH stratégi-
ai képesség céljainak idõarányos elérése érdekében az MH
2008. (2009., 2010.) évi védelmi igazgatási és központi, a
haderõfejlesztés, kiképzés, mûködésfenntartás, alkalma-
zás, illetve nemzetközi katonai szerepvállalás feladatainak
tételes, valamint a feladatok erõforrás-szükségleteinek és
kiadási igényeinek részletes megtervezése, a tervek ki-
egyensúlyozása.

(2) A tervek alapul szolgálnak:
a) a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen

alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irá-
nyítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai
szervezetei feladatainak meghatározásához,

b) az éves beszerzési tervek összeállításához,
c) a HM fejezet költségvetési tervének, illetve költség-

vetési parlamenti prezentációjának összeállításához,
d) az intézményi költségvetések elkészítéséhez,
e) egyéb rövid távú tervek elkészítéséhez.

3. §

(1) A 2008. (2009., 2010.) évi tervek, azon belül fel-
adattervek, valamint erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igénytervek – a HM vezetés-irányítás minden szint-
jén – készülnek.

(2) A tervek az elsõ évre vonatkozóan részletesek, a to-
vábbi évekre vonatkozóan nagyobb léptékûek, a fõ felada-
tokat tartalmazzák. Mivel a tervek jóváhagyása áthúzódik
a végrehajtás elsõ évére, ezért a tervek a feladatokat 2008.
év január 1-jétõl 2009. március 31-ig tartalmazzák.

(3) A feladatterv a feladatokat, tevékenységeket az MH
Feladatrendnek, az erõforrás-, költségszükségleti és kiadá-
si igénytervek a szakfeladatokat, szaktevékenységeket az
Egységes Védelmi Szakfeladatrendszernek megfelelõen
tartalmazzák.

A 2008. (2009., 2010.) évi tervek
elkészítésének részletes feladatai

4. §

(1) A rövid távú tervezéshez 2007-ben az MH
2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégiai tervének
2008. (2009., 2010.) évei az idõközben bekövetkezett válto-
zásoknak, az aktuális védelmi költségvetési prognózisnak,
Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) költségvetési
tervezési köriratának megfelelõen pontosításra kerülnek.

(2) A tervezési folyamat az MH 2007–2016. közötti idõ-
szak 10 éves stratégiai terv 2008. (2009., 2010.) éveinek
pontosítása, a védelmi tervezési utasítás összeállítása és
kiadása, a 2008. (2009., 2010.) évi tervek elkészítése és ki-
egyensúlyozása, valamint pontosítása és jóváhagyása fázi-
sokra oszlik. Az egyes fázisok az MH vezetés-irányítás
felsõ szintjén – a HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továb-
biakban: HM VTB) állásfoglalását követõen – honvédelmi
miniszteri döntéssel, a vezetés-irányítás középsõ és alsó
(intézményi) szintjein szolgálati elöljárói, illetve hivatali
felettesi döntéssel kerülnek lezárásra, illetve indításra.

Az MH 2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégiai
terve 2008. (2009., 2010.) éveinek pontosítása

5. §

(1) A HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VTF) által meghatározott alapadatok összeállítá-
sa a perspektivikusan rendelkezésre álló forrásokkal ki-
egyensúlyozott, elsõdleges erõforrás allokációs javaslatok
kidolgozása érdekében. Az alapadatok felterjesztése a HM
VTF részére.

Határidõ: 2007. május 7. (végrehajtva)
Felelõs: MH felsõ szintû gazdálkodó szervek, szer-

vezetek
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(2) A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) által
biztosított védelmi költségvetési prognózis alapján a
2008–2017. közötti évekre vonatkozó makrogazdasági
elemzés készítése és megküldése az MH felsõ szintû terve-
zõ, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP /mint közép szintû vezetõ szerv/) részére.

Határidõ: 2007. május 18. (végrehajtva)
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: PM, HM Közgazdasági és Pénz-

ügyi Ügynökség (a továbbiakban:
HM KPÜ)

(3) Vizsgálat, elemzés végrehajtása és döntés elõkészí-
tés a hadfelszerelés rendszerben- tartása és fejlesztése ki-
emelt témáiban:

a) a 2007. évben elmaradó, 2008. évre átvitt tervezendõ
feladatok;

b) a KUB légvédelmi rakéta rendszer;
c) a GRIPEN program egyes elemei;
d) a NATO 2008. évi haderõfejlesztési javaslatok;
e) a felszabadítható erõforrások átcsoportosítása (a szá-

razföldi erõk fejlesztése és a szállító helikopterek beszer-
zése prioritással);

f) T–72 harckocsi;
g) MI–24 harci helikopter;
h) stratégiai légi szállítás;
i) repülési órák biztosítása.
Határidõ: külön intézkedés szerint
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM Haderõtervezési Fõosztály

(a továbbiakban: HM HTF), MH
ÖHP, HM Fejlesztési és Logiszti-
kai Ügynökség (a továbbiakban:
HM FLÜ)

(4) Az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodó szer-
vek, szervezetek, valamint a sajátosan gazdálkodó szerve-
zetek a képesség- és feladattervezésért, valamint erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igénytervezésért felelõs
személyeinek kijelölése, a kijelölt személyek nevének és
elérhetõségének megküldése a HM VTF részére.

Határidõ: 2007. június 11.
Felelõs: MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálko-

dó szervek, szervezetek, valamint a sajáto-
san gazdálkodó szervezetek.

6. §

(1) Tervezési értekezlet megtartása az MH 2007–2016.
közötti idõszak 10 éves stratégiai terve 2008. (2009.,
2010.) évei Képesség- és feladatterv tervezetének, vala-
mint az Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv
tervezetének pontosítása tárgyában az MH felsõ szintû ter-
vezõ, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH
ÖHP (mint közép szintû vezetõ szerv), valamint a tervek

pontosításában érintett HM szervek, a miniszter aláren-
deltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása
alá tartozó (sajátosan gazdálkodó) szervezetek részvéte-
lével.

Határidõ: 2007. június 15.
Felelõs: HM VTF

(2) A 2008. (2009., 2010.) évekre vonatkozó erõforrás
allokáció készítése és átadása, illetve megküldése a terve-
zési értekezleteken résztvevõk részére.

Határidõ: 2007. június 15.
Felelõs: HM VTF

(3) A rendszeresített és feltölthetõ létszám (állomány-
csoportonként, címenként és alcímenként, nyitó és záró
bontûsben) megállapítása, a létszámadatok átadása a HM
KPÜ részére a személyi juttatások és járulékaik nagybani
igényeinek összeállítása érdekében.

Határidõ: 2007. június 15.
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM Személyzeti Fõosztály (a továb-

biakban: HM SZF), HM HTF

7. §

(1) Az MH 2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégi-
ai terve alapján, az erõforrás allokáció figyelembevéte-
lével az MH ÖHP 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és
feladatterv tervezetének, valamint erõforrás-, költségszük-
ségleti és kiadási igényterv tervezetének, illetve az azok-
kal kapcsolatos javaslatoknak összeállítása, pontosítása. A
Képesség-, és feladatterv tervezet felterjesztése a HM
HTF-nek, HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztálynak
(a továbbiakban: HM HKF), HM VTF-nek. Az Erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet felterjesz-
tése az illetékes MH felsõ szintû gazdálkodó szerveknek,
szervezeteknek, valamint tájékoztatásul a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. június 20.
Felelõs: MH ÖHP

(2) Az MH 2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégi-
ai terve alapján, az erõforrás allokáció figyelembevéte-
lével a HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetek 2008. (2009., 2010.) évi fel-
adatterv tervezeteknek, valamint erõforrás-, költségszük-
ségleti és kiadási igényterv tervezeteknek, illetve az azok-
kal kapcsolatos véleményeknek, javaslatoknak összeállí-
tása, pontosítása. A Képesség- és feladatterv tervezetek
felterjesztése a HM HTF-nek, a HM HKF-nek és a HM
VTF-nek. Az Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv tervezetek felterjesztése az illetékes MH felsõ
szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, valamint
tájékoztatásul a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. június 20.
Felelõs: HM HVKF közvetlen alárendeltségébe

tartozó szervezetek
Együttmûködõ: HM HKF, MH felsõ szintû gazdálkodó

szervek, szervezetek
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(3) Az MH 2007–2016. közötti idõszak 10 éves stra-
tégiai terve alapján, az erõforrás allokáció figyelembevéte-
lével a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányí-
tása alá tartozó szervezetek 2008. (2009., 2010.) évi fel-
adatterv tervezetinek, program elgondolásoknak, valamint
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv terveze-
teinek, illetve az azokkal kapcsolatos véleményeknek, ja-
vaslatoknak összeállítása, pontosítása. A Képesség-, és
feladatterv tervezetek felterjesztése a HM TKF-nek és a
HM VTF-nek. Az Erõforrás-, költségszükségleti és kiadá-
si igényterv tervezetek felterjesztése az illetékes MH felsõ
szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, valamint a
HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. június 20.
Felelõs: HM szervek, szervezetek

(4) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erõforrás allo-
káció figyelembevételével a humánerõforrás-menedzs-
ment felelõsségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi
haderõfejlesztési programok, feladatok erõforrás szükség-
letének és kiadási igényének tételes, a toborzási, rekreáci-
ós, oktatási, képzési stb. feladatok erõforrás szükségleté-
nek és kiadási igényének nagybani megállapítása, egyezte-
tése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi humán erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elké-
szítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek. A
tervezet szervezetekre menõen tartalmazza a humánerõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidõ: 2007. július 9.
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM Személyzeti Fõosztály (a továb-

biakban: HM SZF), HM Kommuniká-
ciós és Toborzó Fõosztály (a továb-
biakban: HM KTF)

(5) A személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi
elõirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és elhelyezés
jellegû kiadásait – és egyes fejezeti kezelésû, illetve köz-
ponti pénzügyi elõirányzatok, valamint egyéb pénzügyi
jellegû kiadások 2008. (2009., 2010.) évi nagybani kiadási
igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM KPÜ felelõs-
ségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészí-
tése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. július 9.
Felelõs: HM KPÜ
Együttmûködõ: HM HVKFh, HM VTI SZÁT, HM

TKF, HM KTF, HM VPF, HM NEF,
HM HTF, HM HKF, HM SZF, HM Vé-
delemgazdasági Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VGF), HM FLÜ, MH ÖHP,
MH Mûveleti Központ (a továbbiakban:
MH MK)

(6) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erõforrás alloká-
ció figyelembevételével a HM HKF felelõsségi körébe tar-
tozó 2008. (2009., 2010.) évi kiképzési feladatok, vala-
mint hazai gyakorlatok nagybani erõforrás szükségletének

és kiadási igényének összeállítása, egyeztetése. A HM
HKF felelõsségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezet
elkészítése, egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek
és a HM FLÜ-nek. A tervezet szervezetekre menõen tartal-
mazza a kiképzési feladatok, valamint a hazai gyakorlatok
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit.

Felelõs: HM HKF
Határidõ: 2007. július 9.
Együttmûködõ: HM ÖHP (mint közép szintû vezetõ

szerv), HM HVKF közvetlen aláren-
deltségébe tartozó katonai szervezetek

(7) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erõforrás alloká-
ció figyelembevételével az egészségügy felelõsségi köré-
be tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haderõfejlesztési prog-
ramok, feladatok erõforrás szükségletének és kiadási igé-
nyének tételes, az egészségügyi alapellátás, szolgáltatás,
fekvõ- és járóbeteg-ellátás, mentés stb. feladatok erõforrás
szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapí-
tása egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi
egészségügyi erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet át-
adása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF ré-
szére.

Határidõ: 2007. június 25.
Felelõs: MH Honvéd Egészségügyi Központ

(a továbbiakban: MH HEK)
Együttmûködõ: MH ÖHP (mint közép szintû vezetõ

szerv)
(8) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erõforrás allo-

káció figyelembevételével a fogyasztói logisztika felelõs-
ségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haditechnikai
és hadtáp üzemeltetési, fenntartási, készletgazdálkodási,
ellátási, szállítási stb. feladatok, valamint a nemzetközi
szerepvállalások – kivéve a felhalmozási, felújítási jellegû
szolgáltatásokat, import relációs beszerzéseket – nagybani
erõforrás szükségletének és kiadási igényének megállapí-
tása, egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi
fogyasztói logisztikai erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a terve-
zet átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF
részére. A tervezet szervezetekre menõen tartalmazza a fo-
gyasztói logisztikai erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényeket.

Határidõ: 2007. június 25.
Felelõs: MH ÖHP
Együttmûködõ: HM FLÜ

(9) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erõforrás alloká-
ció figyelembevételével a híradás és informatika felelõs-
ségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi zárt célú, mû-
veleti és egyéb (közigazgatási hatósági, nemzetközi stb.)
híradó és informatikai hálózatok, illetve rendszerek üze-
meltetési, fenntartási feladatai – kivéve a felhalmozási,
felújítási jellegû szolgáltatásokat, import relációs beszer-
zéseket – erõforrás szükségletének és kiadási igényének
nagybani megállapítása egyeztetése. A pontosított 2008.
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(2009., 2010.) évi híradó és informatikai erõforrás-, költ-
ségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése,
egyeztetése, a tervezet átadása a HM FLÜ, valamint tájé-
koztatásul a HM VTF részére. A tervezet szervezetekre
menõen tartalmazza a híradó- és informatikai erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidõ: 2007. június 25.
Felelõs: MH HKF
Együttmûködõ: HM Informatikai és Információvédel-

mi Fõosztály (a továbbiakban: HM
IIF), HM FLÜ, MH ÖHP (mint közép
szintû vezetõ szerv), MH Támogató
Dandár (a továbbiakban: MH TÁD)

(10) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erõforrás alloká-
ció figyelembevételével az MH Geoinformációs Szolgálat
(a továbbiakban: MH GEOSZ) felelõsségi körébe tartozó
2008. (2009., 2010.) évi térképészeti és meteorológiai biz-
tosítás, szabályzatkiadás stb. feladatai – kivéve a felhal-
mozási, felújítási jellegû szolgáltatásokat, import relációs
beszerzéseket – erõforrás szükségletének és kiadási igé-
nyének nagybani megállapítása egyeztetése. A 2008.
(2009., 2010.) évi geoinformatikai erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése,
egyeztetése, a tervezet átadása a HM FLÜ, valamint tájé-
koztatásul a HM VTF részére. A tervezet szervezetekre
menõen tartalmazza a geoinformatikai erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényeket.

Határidõ: 2007. június 25.
Felelõs: MH GEOSZ
Együttmûködõ: HM FLÜ, MH ÖHP (mint középszintû

vezetõ szerv)
(11) Az (1)–(3), valamint a (7)–(10) bekezdések alap-

ján, az erõforrás allokáció figyelembevételével a termelõi
logisztika felelõsségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.)
évi haderõfejlesztési programok, feladatok erõforrás szük-
ségletének és kiadási igényének tételes, az anyagi-
technikai életciklus menedzsment, közlekedési, beszer-
zési, rendezvénybiztosítási, nemzetközi stb. feladatok, va-
lamint a felhalmozási, felújítási jellegû szolgáltatások, im-
port relációs beszerzések erõforrás szükségletének és ki-
adási igényének nagybani megállapítása egyeztetése.

A fogyasztói logisztikai támogatás, az egészségügyi biz-
tosítás, a híradó-, és informatikai biztosítás, valamint a geo-
információs szolgálat felelõsségi körébe tartozó feladatok
erõforrás-szükségleti-, és kiadási igényeinek egyeztetése a
termelõi logisztikai erõforrás-szükségletekkel és kiadási
igényekkel. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi integrált
(termelõi és fogyasztói, egészségügyi, híradó és informati-
kai, valamint geoinformatikai) logisztikai erõforrás-, költ-
ségszükségleti és kiadási igényterv tervezet elkészítése,
egyeztetése, a tervezet átadása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. július 9.
Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ: HM HKF, MH ÖHP, MH GEOSZ

(12) Az (1)–(3) bekezdések alapján, az erõforrás alloká-
ció figyelembevételével az infrastruktúra felelõsségi köré-
be tartozó 2008. (2009., 2010.) évi haderõfejlesztési prog-

ramok, feladatok erõforrás szükségletének és kiadási igé-
nyének tételes, az ingatlangazdálkodási, üzemeltetési,
fenntartási, õrzés-védelmi, környezetvédelmi stb. felada-
tok, valamint a nemzetközi szerepvállalások erõforrás
szükségletének és kiadási igényének nagybani megállapí-
tása egyeztetése. A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi
infrastrukturális erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv tervezet elkészítése, egyeztetése, a tervezet át-
adása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. július 9.
Felelõs: MH Infrastrukturális Ügynökség (a továb-

biakban: HM IÜ)
Együttmûködõ: HM Védelemgazdasági Fõosztály

(a továbbiakban: HM VGF), HM IIF,
HM HKF, HM FLÜ, MH ÖHP (mint
közép szintû vezetõ szerv), MH HEK

(13) Az (1)–(3) bekezdések alapján az MH – szerveze-
tekre menõen meghatározott – feladatait tartalmazó 2008.
(2009., 2010.) évi képesség- és feladatterv tervezetének
összeállítása, egyeztetése és átadása a HM VTF részére.

A tervezet tartalmazza a rendszeresített és feltölthetõ
létszámot (állománycsoportonként, címenként és alcímen-
ként, nyitó és záró bontásban, a rendszeresítésre és kivo-
násra kerülõ hadfelszerelést, valamint az infrastrukturális
beruházásokat.

Határidõ: 2007. július 23.
Felelõs: HM HTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM HKF

(14) A (4)–(12) bekezdések alapján – a 2007. évi védel-
mi költségvetési prognózisban, PM költségvetési tervezési
köriratban meghatározottak figyelembevételével – a 2008.
(2009., 2010.) évi MH erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényterv tervezet összeállítása, egyeztetése és ki-
egyensúlyozása.

Határidõ: 2007. évi PM körirat megérkezését követõ
5 munkanapon belül

Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM HTF, HM KPÜ

(15) Az MH 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és fel-
adatterv-, valamint erõforrás-, költségszükségleti és kiadá-
si igényterv tervezeteinek HM VTB elé terjesztése. A HM
VTB állásfoglalása a tervek kiegyensúlyozása és a vezetõi
döntést igénylõ kérdésekben.

Határidõ: PM körirat megérkezését követõ 10 munka-
napon belül (legkésõbb 2007. július 31-ig).

Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM HTF, HM KPÜ

(16) Az MH 2008. (2009., 2010.) évi képesség- és fel-
adatterv-, valamint erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv tervezeteinek – a HM VTB állásfoglalásának
megfelelõ – pontosítása, a pontosított tervezeteknek, a HM
VTB hatáskörét meghaladó kérdéseknek felterjesztése a
honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidõ: a HM VTB ülését követõ 5 munkanapon
belül

Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM HTF
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8. §

(1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH 2008.
(2009., 2010.) évi képesség- és feladatterv-, valamint erõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetek
megküldése az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálko-
dó szervek, szervezetek, az MH ÖHP (mint középszintû
vezetõ szerv) és a sajátosan gazdálkodó szervezetek ré-
szére.

Határidõ: a jóváhagyást követõ öt munkanapon belül
Felelõs: HM VTF

(2) MH 2008. (2009., 2010.) évi – a 2007. évi védelmi
költségvetési prognózis, PM költségvetési tervezési kör-
irat figyelembevételével – pontosított erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterv átadása a HM KPÜ-nek a
HM fejezet költségvetési tervének, illetve költségvetési
parlamenti prezentációjának elkészítéséhez.

Határidõ: a miniszter jóváhagyását követõen
Felelõs: HM VTF

Védelmi tervezési utasítás kiadása
a 2008. (2009., 2010.) tervek elkészítésére

9. §

(1) A védelmi tervezési utasítás szinopszisának kidol-
gozása, egyeztetése és kiadása az MH felsõ szintû tervezõ,
illetve gazdálkodó szervek, szervezetek részére.

Határidõ: 2007. augusztus 21.
Felelõs: HM VTF

(2) A 2008. (2009., 2010.) évi Képesség- és feladatterv
alapján a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irá-
nyítása alá tartozó szervezetek – az MH vezetés-irányítás
felsõ szintjén tervezett – feladatainak meghatározása,
egyeztetése és átadása az MH felsõ szintû gazdálkodó
szervek, szervezeteknek és a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. szeptember 3.
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM HKF

(3) A 2008. (2009., 2010.) évi közötti idõszak Képes-
ség- és feladatterv alapján az MH katonai szervezetek – az
MH vezetés-irányítás felsõ szintjén tervezett – feladatai-
nak meghatározása, egyeztetése és átadása az MH felsõ
szintû gazdálkodó szervek, szervezeteknek és a HM
VTF-nek.

Határidõ: 2007. szeptember 3.
Felelõs: HM HKF
Együttmûködõ: HM HTF

(4) A 2008. (2009., 2010.) évi Erõforrás-, költségszük-
ségleti és kiadásai igényterv, valamint a (2) és (3) bekezdé-
sek alapján a központi és központosított támogatások meg-
határozása, a csapathatáskörbe tartozó erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igény tervezés követelményeinek,

valamint kereteinek meghatározása, egyeztetése és átadá-
sa a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. szeptember 17.
Felelõs:
a) a HM TKF a humánerõforrás-menedzsment felada-

taira,
b) a HM KPÜ a pénzügyi ellátásra,
c) a MH HEK az egészségügyi biztosításra,
d) a HM FLÜ a termelõi logisztikai támogatásra,
e) az MH ÖHP a fogyasztói logisztikai támogatásra,
f) a HM HKF a híradó és informatikai biztosításra,
g) a HM IÜ az infrastrukturális biztosításra,
h) az MH GEOSZ a geoinformatikai támogatásra

vonatkozóan.
(5) A (2)–(4) bekezdések alapján a védelmi tervezési

utasítás tervezetének és mellékleteinek összeállítása,
egyeztetése és HM VTB elé terjesztése.

Határidõ: 2007. szeptember 24.
Felelõs: HM VTF

(6) A védelmi tervezési utasítás tervezet – HM VTB
állásfoglalásának megfelelõ – pontosítása, a pontosított
utasításnak, a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdések-
nek felterjesztése a honvédelmi miniszternek döntésre,
illetve aláírásra.

Határidõ: 2007. október 1.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban:

HM JF)
(7) A védelmi tervezési utasítás megküldése, illetve át-

adása a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irá-
nyítása alá tartozó szervezetek, valamint az MH katonai
szervezetei részére.

Határidõ: 2007. október 8.
Felelõs: HM VTF

(8) A (7) bekezdés alapján az MH ÖHP parancsnoka vé-
delmi tervezési intézkedésének elkészítése és megküldése,
illetve átadása a Parancsnokság alárendelt szervezetei ré-
szére.

Határidõ: 2007. október 15.
Felelõs: MH ÖHP (mint közép szintû vezetõ szerv)

A 2008. (2009., 2010.) évi tervek elkészítése

10. §

(1) Tervezési értekezlet megtartása a 2008. (2009.,
2010.) éves terv készítése és kiegyensúlyozása tárgyában:

a) az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodó szer-
vek, szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint középszintû
vezetõ szerv) részvételével.

Határidõ: 2007. október 8.
Felelõs: HM VTF

b) a HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irá-
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nyítása alá tartozó (sajátosan gazdálkodó) szervezetek, va-
lamint a HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek részvételével.

Határidõ: 2007. október 10.
Felelõs: HM VTF

c) az MH ÖHP alárendelt katonai szervezetei részvéte-
lével.

Határidõ: 2007. október 15.
Felelõs: MH ÖHP

11. §

(1) Az MH ÖHP parancsnoka védelmi tervezési intéz-
kedésében meghatározottak szerint a feladatterv javasla-
tok és azokkal összhangban az erõforrás-, költségszükség-
leti és kiadási igényterv javaslatok elkészítése és egyezte-
tése. A gazdálkodó szervezettel és önálló költségvetéssel
nem rendelkezõ szervek és szervezetek erõforrás-, költ-
ségszükségleti és kiadási igényeit – az általuk adott adatok
alapján – az utaltság rend szerint illetékes ellátó-, MH
szintû gazdálkodó szervek, szervezetek tervezik. A fel-
adatterv javaslatok, valamint erõforrás-, költségszükségle-
ti és kiadási igényterv javaslatok felterjesztése az MH
ÖHP (mint középszintû vezetõ szerv)-nek. Az erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatok megkül-
dése az illetékes ellátó vagy MH felsõ szintû gazdálkodó
szerveknek, szervezeteknek és a HM VTF-nek is.

Határidõ: 2007. október 25.
Felelõs: MH ÖHP alárendelt katonai szervezetei

(2) A védelmi tervezési utasításban meghatározottak
szerint a feladatterv javaslatok és azokkal összhangban az
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javasla-
tok elkészítése és egyeztetése. A feladatterv javaslatok,
valamint erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-
terv javaslatok felterjesztése a HM HKF útján a HM Hon-
véd Vezérkar fõnökének. Az erõforrás-, költségszükségle-
ti és kiadási igényterv javaslatok megküldése az illetékes
ellátó vagy MH felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szer-
vezeteknek, a HM VTF-nek és az MH TÁD-nak is.

Határidõ: 2007. október 29.
Felelõs: HM HVKF közvetlenül alárendelt katonai

szervezetei
(3) A védelmi tervezési utasításban meghatározottak

szerint a feladatterv javaslatok és azokkal összhangban az
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javasla-
tok elkészítése és egyeztetése. A feladatterv javaslatok,
valamint erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-
terv javaslatok felterjesztése az illetékes hivatali felettes-
nek (a feladatterv javaslatok megküldése tájékoztatásul a
HM TKF részére a HM Éves Feladattervének összeállítá-
sához). Az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-
terv javaslatok megküldése az illetékes ellátó vagy MH
felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, a
HM VTF-nek és az MH TÁD-nak is.

Határidõ: 2007. október 29.
Felelõs: HM szervek, a honvédelmi miniszter köz-

vetlen alárendeltségébe, továbbá közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek

(4) Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetek felülvizsgált és egyeztetett javaslatai alapján az
MH ÖHP (mint közép szintû vezetõ szerv) feladatterv ja-
vaslatának, azzal összhangban álló erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterv javaslatának összeállítása,
egyeztetése. A feladatterv javaslat, valamint az erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat felterjesz-
tése a HM HKF útján a HM Honvéd Vezérkar fõnökének,
az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv ja-
vaslat átadása az illetékes MH felsõ szintû gazdálkodó
szervek, szervezetek és tájékoztatásul a HM VTF részére.

Határidõ: 2007. november 5.
Felelõs: MH ÖHP (mint közép szintû vezetõ szerv)

(5) Az (1)–(4) bekezdések alapján a humánerõfor-
rás-menedzsment felelõsségi körébe tartozó program vég-
rehajtási tervek elkészítése, a toborzás, rekreáció, oktatás,
képzés stb. feladatai erõforrás szükségleteinek és kiadási
igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint
tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi
humán erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv
javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM
VTF-nek. A javaslat szervezetekre menõen tartalmazza a
humánerõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidõ: 2007. november 19.
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM SZF, HM KTF

(6) A személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi
elõirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és elhelyezés
jellegû kiadásait – és egyes fejezeti kezelésû, illetve köz-
ponti pénzügyi elõirányzatok, valamint egyéb pénzügyi
jellegû kiadások erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényeinek összeállítása, egyeztetése. A HM KPÜ felelõs-
ségi körébe tartozó 2008. (2009., 2010.) évi erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészí-
tése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. november 19.
Felelõs: HM KPÜ
Együttmûködõ: HM HVKFh, HM VTI SZÁT, HM

TKF, HM KTF, HM VPF, HM NEF,
HM HTF, HM HKF, HM SZF, HM
VGF, HM FLÜ, MH ÖHP, MH MK

(7) Az (1)–(4) bekezdések alapján a HM HKF felelõssé-
gi körébe tartozó kiképzési feladatok és hazai gyakorlatok
erõforrás szükségletének és kiadási igényének megállapí-
tása egyeztetése (szükség szerint tervtárgyalások lefolyta-
tása). A 2008. (2009., 2010.) évi kiképzési és hazai gya-
korlatok erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-
terv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a
HM VTF-nek, valamint tájékoztatásul a HM FLÜ-nek.
A javaslat szervezetekre menõen tartalmazza a kiképzési
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feladatok és hazai gyakorlatok erõforrás-, költségszükség-
leti és kiadási igényeit.

Határidõ: 2007. novembert 19.
Felelõs: HM HKF
Együttmûködõ: MH ÖHP (mint középszintû vezetõ

szerv), a HM HVKF közvetlen aláren-
deltségébe tartozó katonai szervezetek

(8) Az (1)–(4) bekezdések alapján az egészségügy fele-
lõsségi körébe tartozó program végrehajtási tervek elké-
szítése, a védelmi igazgatás, haderõfejlesztés, kiképzés,
mûködésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi sze-
repvállalás egészségügyi biztosítás (egészségügyi alapel-
látás, szolgáltatás, fekvõ- és járó beteg ellátás, mentés stb.)
feladatai erõforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek
megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalá-
sok lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi egészségügyi
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat
elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, va-
lamint tájékoztatásul a HM VTF részére.

Határidõ: 2007. november 12.
Felelõs: MH HEK
Együttmûködõ: MH ÖHP (mint középszintû vezetõ

szerv)
(9) Az (1)–(4) bekezdések alapján a fogyasztói logiszti-

ka felelõsségi körébe tartozó védelmi igazgatás, haderõfej-
lesztés, kiképzés, mûködésfenntartás, alkalmazás, illetve
nemzetközi szerepvállalás fogyasztói logisztikai támoga-
tás (haditechnikai és hadtáp üzemeltetés, fenntartás, kész-
letgazdálkodás, ellátás, szállítás stb.) feladatai – kivéve a
felhalmozási, felújítási szolgáltatásokat, import relációs
beszerzéseket – erõforrás szükségleteinek és kiadási igé-
nyeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint terv-
tárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi fo-
gyasztói logisztikai erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat
átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF ré-
szére. A javaslat szervezetekre menõen tartalmazza a fo-
gyasztói logisztikai erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényeket.

Határidõ: 2007. november 12.
Felelõs: MH ÖHP
Együttmûködõ: HM FLÜ

(10) Az (1)–(4) bekezdések alapján a híradás és infor-
matika felelõsségi körébe tartozó védelmi igazgatás, had-
erõfejlesztés, kiképzés, mûködésfenntartás, alkalmazás,
illetve nemzetközi szerepvállalás híradó és informatikai
biztosítás (zárt célú-, mûveleti és egyéb (közigazgatási ha-
tósági, nemzetközi stb.) híradó és informatikai hálózat,
illetve rendszer-üzemeltetés, -fenntartás stb.) feladatai
– kivéve a felhalmozási, felújítási szolgálatásókat, import
relációs beszerzéseket – erõforrás szükségleteinek és ki-
adási igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség sze-
rint tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.)
évi híradó és informatikai erõforrás-, költségszükségleti és
kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javas-
lat átadása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF

részére. A javaslat szervezetekre menõen tartalmazza a
híradó és informatikai erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényeket.

Határidõ: 2007. november 12.
Felelõs: HM HKF
Együttmûködõ: HM IIF, HM FLÜ, MH ÖHP (mint kö-

zépszintû vezetõ szerv), MH TÁD
(11) Az (1)–(4) bekezdések alapján a geoinformációs

szolgálat felelõsségi körébe tartozó védelmi igazgatás,
haderõfejlesztés, kiképzés, mûködésfenntartás, alkalma-
zás, illetve nemzetközi szerepvállalás geoinformatikai tá-
mogatás (térképészeti- és meteorológiai biztosítás, sza-
bályzatkiadás stb.) feladatai – kivéve a felhalmozási, fel-
újítási szolgálatásókat, import relációs beszerzéseket –
erõforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek megálla-
pítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások le-
folytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi geoinformatikai
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat
elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, va-
lamint tájékoztatásul a HM VTF részére. A javaslat szer-
vezetekre menõen tartalmazza a geoinformatikai erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igényeket.

Határidõ: 2007. november 12.
Felelõs: MH GEOSZ
Együttmûködõ: HM FLÜ, MH ÖHP (mint középszintû

vezetõ szerv)
(12) Az (1)–(4), valamint a (8)–(11) bekezdések alapján

a termelõi logisztika felelõsségi körébe tartozó program
végrehajtási tervek elkészítése, a védelmi igazgatás, had-
erõfejlesztés, kiképzés, mûködésfenntartás, alkalmazás,
illetve nemzetközi szerepvállalás termelõi logisztikai tá-
mogatás (anyagi-technikai életciklus menedzsment, köz-
lekedés, beszerzés, rendezvénybiztosítás, felhalmozási,
felújítási szolgáltatás, import relációs beszerzés stb.) fel-
adatai erõforrás szükségleteinek és kiadási igényeinek
megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalá-
sok lefolytatása).

A fogyasztói logisztikai támogatás, az egészségügyi
biztosítás, a híradó-, és informatikai biztosítás, valamint a
geoinformációs szolgálat felelõsségi körébe tartozó fel-
adatok erõforrás-szükségleti-, és kiadási igényeinek
egyeztetése a termelõi logisztikai erõforrás-szükségletek-
kel és kiadási igényekkel. A 2008. (2009., 2010.) évi integ-
rált (termelõi és fogyasztói, egészségügyi, híradó és infor-
matikai, valamint geoinformatikai) logisztikai erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészíté-
se, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF részére.

Határidõ: 2007. november 19.
Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ: HM HKF, MH ÖHP, MH GEOSZ

(13) Az (1)–(4) bekezdések alapján az infrastruktúra fe-
lelõsségi körébe tartozó program végrehajtási tervek elké-
szítése, a védelmi igazgatás, haderõfejlesztés, kiképzés,
mûködésfenntartás, alkalmazás, illetve nemzetközi sze-
repvállalás infrastrukturális biztosítás (ingatlangazdálko-
dás, üzemeltetés, fenntartás, õrzés-védelem, környezetvé-
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delem stb.) feladatai erõforrás szükségleteinek és kiadási
igényeinek megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint
tervtárgyalások lefolytatása). A 2008. (2009., 2010.) évi
infrastrukturális erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat át-
adása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. november 19.
Felelõs: HM IÜ
Együttmûködõ: HM HKF, HM IIF, HM VGF, HM

FLÜ, MH HEK, MH ÖHP (mint
középszintû vezetõ szerv)

(14) A (3) bekezdés alapján a HM feladatterv javaslatá-
nak összeállítása, egyeztetése és a javaslat átadása a HM
VTF-nek.

Határidõ: 2007. november 19.
Felelõs: HM TKF

(15) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján az MH katonai
szervezetei feladatterv javaslatának összeállítása, egyezte-
tése és a javaslat átadása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. november 19.
Felelõs: HM HKF

(16) Az (5)–(12) bekezdések alapján az MH Erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv javaslatának össze-
állítása, egyeztetése, a tervjavaslat kiegyensúlyozása.

Határidõ: 2007. november 26.
Felelõs: HM VTF

(17) A (14)–(16) bekezdések alapján az MH 2008.
(2009., 2010.) évi terv javaslat és az 1., 2. sz. mellékletei-
nek összeállítása, egyeztetése.

Határidõ: 2007. december 3.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM HKF

12. §

A 2008. (2009., 2010.) évi Erõforrás-, költségszükség-
leti és kiadási igényterv javaslatok elkészítésével egyide-
jûleg – a beszerzések eljárásrendjére vonatkozó HM utasí-
tásnak megfelelõen – az MH irányítás-vezetés minden
szintjén az Éves Beszerzési Tervek összeállítása és felter-
jesztése.

Határidõ: a vonatkozó HM utasításnak megfelelõen
Felelõs: a HM szervek, a honvédelmi miniszter

közvetlen alárendeltségébe, továbbá köz-
vetlen, illetve fenntartói irányítása alá tar-
tozó szervezetek, valamint az MH katonai
szervezetei.

13. §

(1) Az MH 2008. (2009., 2010.) évi terv javaslat és az
MH (elõzetes) éves beszerzési terv HM VTB elé terjesz-
tése. A HM VTB állásfoglalása a tervjavaslat, a beszerzési
terv és azok kiegyensúlyozása kérdéseiben.

Határidõ: 2007. december 03.
Felelõs: HM VTF, HM VGF
Együttmûködõ: HM TKF, HM HKF

(2) A tervjavaslatnak, a beszerzési tervnek a HM VTB
állásfoglalásának megfelelõ javítása. A javított tervjavas-
latnak és beszerzési tervnek, valamint a HM VTB hatáskö-
rét meghaladó kérdéseknek a felterjesztése a honvédelmi
miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidõ: 2007. december 10.
Felelõs: HM VTF, HM VGF

(3) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH 2008.
(2009., 2010.) évi terv és az 1. és 2. sz. mellékleteinek
megküldése az állami vezetõk, a HM kabinetfõnök, a HM
Honvéd Vezérkar fõnök, valamint az MH felsõ szintû ter-
vezõ, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek és az MH
ÖHP (mint középszintû vezetõ szerv) részére.

Határidõ: 2007. december 17.
Felelõs: HM VTF

A 2008. (2009., 2010.) évi tervek
pontosítása és jóváhagyása

14. §

(1) A jóváhagyott MH 2008. (2009., 2010.) évi tervé-
nek, egyidejûleg az MH éves beszerzési tervének – a költ-
ségvetési törvény elfogadását követõ, illetve annak megfe-
lelõ – pontosítása. Jelentõs változás esetén a pontosított
tervek – HM VTB állásfoglalása utáni – felterjesztése a
honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidõ: 2008. január 21.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: MH felsõ szintû tervezõ, illetve gaz-

dálkodó szervek, szervezetek és az MH
ÖHP (mint középszintû vezetõ szerv)

(2) A pontosított MH 2008. (2009., 2010.) évi terv és az
1. és 2.sz. mellékleteinek megküldése az állami vezetõk, a
HM kabinetfõnök, a HM Honvéd Vezérkar fõnök, vala-
mint az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodó szer-
vek, szervezetek és az MH ÖHP (mint középszintû vezetõ
szerv) részére. Tervkivonatok készítése és azok kiadása a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továb-
bá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetek, valamint az MH katonai szervezetek részére.

Határidõ: 2008. február 5.
Felelõs: HM VTF

(3) A jóváhagyott, illetve a pontosított MH 2008.
(2009., 2010.) évi terv alapján a 2008. évi honvédelmi mi-
niszteri végrehajtási utasítása (feladatszabó utasítás) ter-
vezet elkészítése, egyeztetése. Az utasítás felterjesztése a
honvédelmi miniszternek jóváhagyásra.

Határidõ: 2008. február 5.
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM JF
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(4) A miniszteri utasítás megküldése a HM szervek, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továb-
bá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetek, valamint az MH katonai szervezetei részére.

Határidõ: 2008. február 12.
Felelõs: HM TKF

15. §

(1) A 14. § (2) és (4) bekezdései, valamint az intézményi
költségvetések elkészítésére kiadott HM utasítás alapján a
HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá
tartozó szervezetek, valamint az MH katonai szervezetei
2008. (2009., 2010.) évi terveinek pontosítása, egyidejû-
leg az éves beszerzési terveiknek módosítása, valamint az
intézményi költségvetéseiknek elkészítése.

Határidõ: az intézményi költségvetésekre kiadott
HM utasítás szerint

Felelõs: HM szervek, a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, továbbá közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek, valamint az MH katonai szer-
vezetei.

(2) A pontosított 2008. (2009., 2010.) évi tervek, az
éves beszerzési tervek, valamint a intézményi költségveté-
sek jóváhagyásra történõ felterjesztése az illetékes MH
felsõ szintû tervezõ és gazdálkodó szervek, szervezetek ré-
szére.

Határidõ: az intézményi költségvetésekre kiadott
HM utasítás szerint

Felelõs: HM szervek, a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, továbbá közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek, valamint az MH katonai szer-
vezetei.

(3) A 2008. (2009., 2010.) évi tervek, az éves beszerzési
tervek jóváhagyása és az intézményi költségvetések
visszaigazolása.

A jóváhagyott MH 2008. (2009., 2010.) évi erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv, valamint a módo-
sított MH éves beszerzési terv kiadása az érintett tervezõ,
illetve gazdálkodó szervek, szervezetek részére.

Határidõ: 2008. március 31.
Felelõsök: HM VTF, HM VGF, HM KPÜ

(4) A jóváhagyott intézményi költségvetések és a pon-
tosított, illetve jóváhagyott 2008. (2009., 2010.) évi Erõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igények közötti elté-
rések megszüntetése érdekében a szükséges költségvetési
elõirányzat-módosítások összeállítása, jóváhagyásra törté-
nõ felterjesztése.

Határidõ: az intézményi költségvetések visszaigazo-
lását követõen

Felelõs: HM KPÜ, költségvetési szervek

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba* és ha-
tályát veszti 2008. április 31-én.

(2) Az MH 2007–2016. közötti idõszak 10 éves stratégi-
ai terve pontosításának és a 2008. (2009., 2010.) éves ter-
vek készítésének folyamatát és a Rövidítések jegyzékét az
utasítás melléklete (2 lap) tartalmazza.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 11.

Melléklet
az 57/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

Rövidítések jegyzéke

10Tt/j/07 10 éves terv (tervezet/ javaslat/ kezdõ év)

EKTt/j/p Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-
terv (tervezet/javaslat/pontosítás)

ÉBTt/j Éves beszerzési terv (tervezet/javaslat)

FTt/j/p Feladat (és munka) terv (tervezet/javaslat/pon-
tosítás)

GYKRP Gyakorlatok és kiképzési rendezvények prog-
ramja

HMU Honvédelmi miniszteri utasítás a 10 éves terv
kidolgozására

IKV Intézményi költségvetés

KFTt/j/p Képesség- és feladatterv (tervezet/javaslat/pon-
tosítás)

KV(M) Költségvetési melléklet (10 éves terv költség-
vetési melléklete)

KPP Költségvetési Parlamenti Prezentáció

KVTt/j Költségvetési Terv (tervezet/javaslat)

KTU Költségvetési tervezési utasítás

MFSZI mûködésfenntartásra vonatkozó Szakmai In-
tézkedések

MGE Makrogazdasági elemzés

TKI Tervezési körirat (PM Költségvetési Tervezési
Körirat)

VHU Végrehajtási (feladatszabó) HM utasítás

VKP Védelmi Költségvetési Prognózis

VTB HM Védelmi Tervezõ Bizottság

VTI Védelmi Tervezési Intézkedés

VTUt/j Védelmi Tervezési Utasítás (tervezet/ javaslat)
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A honvédelmi miniszter
58/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a

az MH 2009–2018. közötti idõszak 10 éves stratégiai
tervének kidolgozásáról, valamint a NATO védelmi
tervezési és áttekintési eljárás nemzeti feladatainak

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Tárca
Védelmi Tervezõ Rendszer alkalmazásáról és a rendszer
fejlesztésérõl szóló .../2007. (HK...) HM utasításban fog-
lalt rendelkezéseket – az MH 2009–2018. közötti idõszak
10 éves stratégiai tervének kidolgozására, valamint a
NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás nemzeti fel-
adatainak végrehajtására a következõ utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenn-
tartói irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire.

A 10 éves stratégiai terv rendeltetése

2. §

(1) A 10 éves stratégiai terv az MH hosszú távú tervezé-
sének stratégiai alapdokumentuma.

(2) Rendeltetése: megfelelõ alapot és áttekintést nyújt
különösen a haderõfejlesztés, továbbá a kiképzés, mûkö-
désfenntartás és alkalmazás – tervidõszakra vonatkozó –
átfogó, kiemelt feladatainak végrehajtásához, a professzi-
onális jelleg erõsítéséhez, a haderõ katonai képességeinek
növeléséhez, folyamatos fejlesztéséhez.

(3) A 10 éves stratégiai terv az állami tervezési rend-
szerhez, a NATO tervezési és áttekintési ciklusaihoz il-
leszthetõen kétévente (jelentõs környezeti változás esetén
szükség szerint) az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén ke-
rül kidolgozásra.

(4) A 10 éves stratégiai terv alapul szolgál:
a) az 1(+n) éves tervek elkészítésére vonatkozó honvé-

delmi miniszteri védelmi tervezési utasítás összeállítá-
sához,

b) az aktuális védelmi költségvetési prognózis és a PM
költségvetési tervezési köriratban meghatározottak ponto-
sításával a HM fejezet költségvetési tervének, illetve költ-
ségvetési parlamenti prezentációjának elkészítéséhez,

c) a NATO és az EU haderõ-hozzájárulások megtételé-
hez, a NATO Védelmi Tervezési, illetve az EU Kiemelt
Célkitûzések Kérdõívei megválaszolásához,

d) az Állami Számvevõszék és más, a tárca tevékenysé-
gének ellenõrzésére hivatott szervek elõtti beszámoláshoz,
valamint a tárca szintû felügyelethez és ellenõrzéshez.

A 10 éves stratégiai terv tartalma

3. §

(1) A 10 éves stratégiai terv a védelmi igazgatási felada-
tokra, kiemelten a katonai képességekre és feladatokra,
illetve azok végrehajtásához szükséges erõforrásokra és
kiadási igényekre, valamint fejezeti kezelésû elõirányza-
tokra és egyéb központi kiadásokra vonatkozó, a felsõ
szintû vezetõi döntésekhez szükséges információt tartal-
mazza.

(2) A terv tételesen rögzíti az elérendõ katonai képessé-
geket, a haderõ struktúráját, létszámát, kiemelt hadfelsze-
reléseit, az egyes szakterületekre vonatkozó stratégiát, a
haderõ átalakításának folyamatát és a feladatok ütemezé-
sét, valamint a haderõ átalakításához szükséges erõforrá-
sokat, kiadási igényeket és a tervezhetõ prognosztizált for-
rásokat.

(3) A terv információinak részletezettsége biztosítja a
HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá
tartozó szervezetek, valamint a katonai szervezetek – az
MH vezetés-irányítás felsõ szintjén kezelt – képességei-
nek, programjainak és feladatainak, illetve a megvalósítá-
sukhoz szükséges erõforrásoknak, költségeknek és kiadási
igényeknek az átláthatóságát, ellenõrizhetõségét és elszá-
moltathatóságát.

A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának részletes
feladatai

4. §

(1) A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának folyamata a
Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez, az MH
Képességfejlesztési koncepció, a 10 éves stratégiai terv el-
gondolás, a 10 éves stratégiai terv kidolgozása és jóvá-
hagyása fázisaira oszlik. Az egyes fázisok – a HM VTB
állásfoglalását követõen – miniszteri döntéssel vagy kor-
mányhatározattal kerülnek lezárásra, illetve indításra.

(2) Az idõközben bekövetkezett új vagy megváltozott
tervezési információkat a megelõzõ fázisokban elkészített,
illetve jóváhagyott tervezési okmányokban (a Miniszteri
irányelvektõl kezdve) át kell vezetni, és azokat érvényesí-
teni kell a tervezés egész folyamatában.
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Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez

5. §

(1) A NATO Katonai Bizottsága által jóváhagyott
„Fenyegetettség elemzések” figyelembevételével a Ma-
gyar Köztársaság biztonságát érintõ fenyegetések, kocká-
zatok értékelése, ezek alapján a „Magyar Köztársaság biz-
tonságát érintõ fenyegetettségek” címû dokumentum elké-
szítése és átadása a HM Védelempolitikai Fõosztály
(a továbbiakban: HM VPF) részére.

Határidõ: 2007. június 11.
Felelõs: Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ

Hivatal (a továbbiakban: MK KFH)
(2) A haderõvel szemben támasztott követelmények

alapján az MH állapotának (az ambíciószint teljesítésének,
a szövetségi felajánlások helyzetének, a nemzetközi mû-
veletek tapasztalatainak stb.) vezetõi megítélése címû tájé-
koztató összeállítása és átadása a HM VPF részére.

Határidõ: 2007. június 11.
Felelõs: HM Haderõtervezési Fõosztály (a továb-

biak ban: HM HTF)
Együttmûködõ: HM Személyzeti Fõosztály (a továb-

biakban: HM SZF), HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM HKF), HM Fejlesztési Logiszti-
kai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ), MH Összha-
derõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: HM ÖHP, mint
közép szintû vezetõ szerv), MH Honvéd Egészségügyi
Központ (a továbbiakban: HM HEK), MH Támogató Dan-
dár (a továbbiakban: MH TÁD)

(3) A PM által biztosított 2007. évi „Védelmi költségve-
tési prognózis” alapján a tervidõszakra vonatkozó „Makro
gazdasági elemzés”, illetve erõforrás allokáció készítése
és megküldése az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdál-
kodó szervek, szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint
közép szintû vezetõ szerv) részére.

Határidõ: 2007. június 11.
Felelõs: HM Védelmi Tervezési Fõosztály

(a továbbiakban: HM VTF)
Együttmûködõ: PM, HM Közgazdasági és Pénzügyi

Ügynökség (a továbbiakban: HM
KPÜ)

(4) Az Országgyûlésnek és a Kormánynak a haderõre
vonatkozó határozatai alapján, a Nemzeti Biztonsági Stra-
tégiában és a Nemzeti Katonai Stratégiában azonosított
célok figyelembevételével az „Összefoglaló a Magyar
Köztársaság kül- és biztonságpolitikai célkitûzésekrõl” cí-
mû okmány kidolgozása/pontosítása.

Határidõ: 2007. június 13.
Felelõs: HM VPF
Együttmûködõ: KüM, MEH

(5) Az Országgyûlés és a Kormány haderõre vonatkozó
határozatai, az elõzõ jóváhagyott 10 éves stratégiai terv, a
NATO és az EU képességfejlesztésre vonatkozó iránymu-
tatásai, valamint az (1)–(4) bekezdések alapján a „Minisz-
teri irányelvek a védelmi tervezéshez” (a továbbiakban:

Miniszteri irányelvek) tervezet összeállítása, egyeztetése
és a HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban: HM
VTB) elé terjesztése.

Határidõ: 2007. június 15.
Felelõs: HM VPF
Együttmûködõ: KüM, MEH, HM Tervezési és Koordi-

nációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF), HM VTF, HM HTF

(6) A Miniszteri irányelvek tervezetének – a HM VTB
állásfoglalásának megfelelõ – pontosítása és felterjesztése
a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra.

Határidõ: 2007. június 18.
Felelõs: HM védelempolitikai szakállamtitkár
Együttmûködõ: HM VPF, HM Jogi Fõosztály (a továb-

biakban: HM JF), HM VTF
(7) A jóváhagyott Miniszteri irányelveknek HM utasí-

tással történõ kiadása, illetve átadása az MH felsõ szintû
tervezõ, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint
az MH ÖHP (mint közép szintû vezetõ szerv) részére.

Határidõ: 2007. június 25.
Felelõs: HM VPF

Védelmi tervezési értekezlet

6. §

Értekezlet megtartása az MH Képességfejlesztési kon-
cepció kialakítása és a 10 éves stratégiai terv elgondolás
kidolgozása tárgyában az MH felsõ szintû tervezõ, illetve
gazdálkodó szervek, szervezetek, a sajátosan gazdálkodó
szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint közép szintû ve-
zetõ szerv) részvételével.

Határidõ: 2007. június 25.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM VPF, HM HTF

MH Képességfejlesztési koncepció

7. §

(1) A Miniszteri irányelvek, a NATO haderõfejlesztési
javaslatok, az MH ÖHP (mint közép szintû vezetõ szerv)
– a katonai szervezetek fejlesztési törzskönyveiben jelen-
tett fejlesztési igények szerint készített – haderõfejlesztési
javaslatai alapján, a perspektivikusan rendelkezésre álló
erõforrások figyelembevételével az „MH Képességfej-
lesztési koncepció tervezet”-ének kidolgozása és tervezési
konferencián történõ megvitatása.

Határidõ: 2007. július 5.
Felelõs: HM HTF
Együttmûködõ: HM VPF, HM VTF, HM FLÜ

(2) A konferencián elhangzott vélemények és javaslatok
figyelembevételével a MH Képességfejlesztési koncepció
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tervezet átdolgozása, az átdolgozott koncepció tervezet
HM VTB elé terjesztése.

Határidõ: 2007. július 16.
Felelõs: HM HTF, illetve HM HVKF helyettes
Együttmûködõ: HM VPF, HM VTF

(3) A HM VTB állásfoglalásának megfelelõen pontosí-
tott „MH Képességfejlesztési koncepció javaslat” és a HM
VTB hatáskörét meghaladó kérdések honvédelmi minisz-
ter elé terjesztése döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidõ: 2007. július 31.
Felelõs: HM HVKF

(4) A honvédelmi miniszter döntésének megfelelõen
pontosított, jóváhagyott „MH Képességfejlesztési koncep-
ció” megküldése az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gaz-
dálkodó szervek, szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint
közép szintû vezetõ szerv) részére.

Határidõ: 2007. augusztus 6.
Felelõs: HM HTF

A 10 éves stratégiai terv elgondolás

8. §

(1) A Miniszteri irányelvek, illetve Képességfejlesztési
koncepció alapján a háttérintézmények perspektív szerve-
zeteinek kialakítása.

Határidõ: 2007. szeptember 1.
Felelõs: HM TKF a miniszter közvetlen alárendelt-

ségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntar-
tói irányítása alá tartozó szervezetekre vo-
natkozóan,

Együttmûködõ: érintett szervezetek
(2) A Képességfejlesztési koncepció, illetve az állo-

mánytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján a meglévõ
és az elérendõ képességek közötti különbségek, illetve ké-
pességhiányok felmérése, ezen információkat tartalmazó
jelentés összeállítása és felterjesztése a HM HTF részére.

Határidõ: 2007. szeptember 1.
Felelõs: a) MH ÖHP (mint középszintû vezetõ

szerv)
b) HM HVKF közvetlen alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek

Együttmûködõ: érintett szervezetek
(3) A (2) bekezdés alapján a perspektív mûveleti szerve-

zetek kialakítása, a nem elvonuló támogató-, támogató-ki-
szolgáló szervezetek megtervezése. A képességfejlesztés
feladatainak, a fejlesztés humán (a rendszeresített létszám
és állomány összetétel), hadfelszerelési-, infrastrukturális
stb. igényeinek megállapítása.

Határidõ: 2007. szeptember 15.
Felelõs: HM HTF a katonai szervezetekre vonatko-

zóan
Együttmûködõ: érintett szervezetek

(4) Az (1) és (3) bekezdések alapján – a HM VTF-el
együttmûködésben kialakított – perspektivikusan rendel-

kezésre álló erõforrásokkal kiegyensúlyozott, elsõdleges
erõforrás allokáció figyelembevételével a szervezetek fej-
lesztésére vonatkozó programelgondolásoknak kidolgozá-
sa, egyeztetése és átadása az MH felsõ szintû gazdálkodó
szervek, szervezetek, valamint a HM VPF és HM VTF ré-
szére.

Határidõ: 2007. szeptember 20.
Felelõs: a) A HM TKF a HM, a honvédelmi mi-

niszter alárendeltségébe, továbbá közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetekre vonatkozóan,
b) A HM HTF az MH katonai szerveze-
tekre vonatkozóan

Együttmûködõ: MK KFH, HM HKF, HM FLÜ, HM
Infrastrukturális Ügynökség (a továb-
biakban: HM IÜ)

(5) A (4) bekezdés figyelembevételével a 10 éves straté-
giai terv elgondolás I. és III. fejezeteinek kidolgozása és
átadása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. október 1.
Felelõs: HM VPF

(6) A (4) bekezdés alapján a 10 éves stratégiai terv el-
gondolás II., IV., V., VI., VII. fejezeteinek kidolgozása és
átadása a HM VTF-nek.

Határidõ: 2007. október 1.
Felelõs: HM HTF
Együttmûködõ: HM HKF

(7) Az MH képességei létrehozásához szükséges erõfor-
rások tételes-, a haderõ kiképzéséhez, mûködésfenntartá-
sához és alkalmazásához, illetve a feladatok végrehajtásá-
hoz szükséges erõforrások nagybani megállapítása, költ-
ségbecslések elvégzése. A 10 éves stratégiai terv elgondo-
lás VIII. fejezetének kidolgozása, az „MH Erõforrás-, költ-
ségszükségleti és kiadási igényterv elgondolásnak” ösz-
szeállítása.

Határidõ: 2007. október 1.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: az MH felsõ szintû gazdálkodó szer-

vek, szervezetek, sajátosan gazdálko-
dó szervezetek

(8) A (5)–(7) bekezdések, valamint az elõzõ 10 éves
stratégiai terv alapján a „10 éves stratégiai terv elgondolás
tervezet”-nek összeállítása, egyeztetése és a HM VTB elé
terjesztése. Az elgondolás tervezet – a képességfejlesztés
feladatain, azok erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényein túl – tartalmazza:

a) a NATO haderõfejlesztési javaslatokkal és az EU
Képességi Célkitûzésekkel kapcsolatos elõzetes nemzeti
álláspontot és annak indoklását,

b) a tervezett rendszeresített és feltölthetõ létszámot
(állománycsoportonként, címenként és alcímenként, nyitó
és záró bontásban), a rendszeresítésre és kivonásra kerülõ
hadfelszerelést, valamint az infrastrukturális beruházáso-
kat,
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c) a haderõ kiképzésének, mûködésfenntartásának és
alkalmazásának fõ feladatait, valamint nagybani erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igényeit.

Határidõ: 2007. október 20.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM VPF, HM HKF, HM

HTF, HM SZF, HM IÜ, HM FLÜ
(9) A 10 éves stratégiai terv elgondolás tervezetének a

HM VTB állásfoglalásának megfelelõ pontosítása, a pon-
tosított „10 éves stratégiai terv elgondolás javaslat” és a
HM VTB hatáskörét meghaladó kérdések felterjesztése a
honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváhagyásra.

Határidõ: 2007. október 25.
Felelõs: HM védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkár
Együttmûködõ: HM TKF, HM VPF, HM VTF, HM

HKF, HM HTF, HM SZF
(10) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott „10 éves

stratégiai terv elgondolás” megküldése az MH felsõ szintû
tervezõ, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, a sajáto-
san gazdálkodó szervezetek, valamint az MH ÖHP (mint
közép szintû vezetõ szerv) részére.

Határidõ: 2007. október 31.
Felelõs: HM VTF

9. §

A 10 éves stratégiai terv elgondolás alapján a haderõfej-
lesztési javaslatokkal kapcsolatos elõzetes nemzeti állás-
pont megküldése a Szövetségnek.

Határidõ: a NATO tervezési eljárásban egyeztetett
határidõ, 2007. október 31.

Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: NATO tervezésben érintett szervek,

szervezetek

Védelmi tervezési értekezlet

10. §

Értekezlet megtartása a 10 éves stratégiai terv kidolgo-
zása tárgyában az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdál-
kodó szervek, szervezetek valamint az MH ÖHP (mint
közép szintû vezetõ szerv) részvételével.

Határidõ: 2008. február 25.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM HKF, HM HTF

A 10 éves stratégiai terv kidolgozása és jóváhagyása

11. §

(1) A 10 éves stratégiai terv elgondolás alapján a NA-
TO/EU konzultációk eredményeinek figyelembevételével

a szervezetek képességei fejlesztése feladatainak, illetve
programelgondolásoknak, a kiképzés, mûködésfenntartás
és alkalmazás (fõ)feladatainak pontosítása, a terv kiegyen-
súlyozhatósága érdekében (mennyiségi, minõségi, készen-
léti stb.) opciók kidolgozása, egyeztetése és átadása az
MH felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek.

Határidõ: 2008. március 10.
Felelõs: a) HM TKF a honvédelmi miniszter köz-

vetlen alárendeltségébe, továbbá közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetekre vonatkozóan,
b) HM HTF a katonai szervezetekre vo-
natkozóan.

Együttmûködõ: HM HKF
(2) A rendszeresített és feltölthetõ létszám (állomány-

csoportonként, címenként és alcímenként, nyitó-záró bon-
tásban) megállapítása, a létszámadatok átadása a HM KPÜ
részére a személyi juttatások és járulékaik nagybani igé-
nyeinek összeállítása érdekében.

Határidõ: 2008. március 10.
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM HTF, HM SZF

(3) Az (1) bekezdés figyelembevételével a folyamatban
lévõ és a 2009., 2010., 2011. években induló „Program
végrehajtási tervek”, valamint finanszírozási okmányok
elkészítése, egyeztetése, átadása a HM HTF és a HM VTF
részére.

Határidõ: 2008. március 17.
Felelõs: a) HM TKF, HM SZF és HM Kommuni-

kációs és Toborzó Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM KTF) a humán erõforrás progra-
mokra,
b) HM HEK az egészségügyi programokra,
c) HM FLÜ a hadfelszerelési programokra,
d) HM IÜ az infrastrukturális programok-
ra vonatkozóan.

Együttmûködõ: HM VTF, HM HTF
(4) Az (1)–(3) bekezdések alapján az MH – szervezetek-

re menõen meghatározott – (fõ) feladatait tartalmazó „MH
Képesség- és feladatterv javaslatának” összeállítása,
egyeztetése és átadása az illetékes MH felsõ szintû gazdál-
kodó szervek, szervezetek és a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. március 17.
Felelõs: a) HM TKF a honvédelmi miniszter köz-

vetlen alárendeltségébe, továbbá közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetekre vonatkozóan,
b) HM HTF a katonai szervezetekre vo-
natkozóan.

Együttmûködõ: HM HKF
(5) A humán erõforrás-menedzsment felelõsségi körébe

tartozó haderõfejlesztési programok, feladatok erõforrás
szükségletének és kiadási igényének tételes-, a toborzási,
rekreációs, oktatási, képzési stb. feladatok erõforrás szük-
ségletének és kiadási igényének nagybani megállapítása,
egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatá-
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sa). A 10 éves humán erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat
átadása a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. március 31.
Felelõs: HM TKF, HM SZF, HM KTF, HM FLÜ

(6) A személyi juttatások és járulékaik, a nemzetközi
elõirányzatok – kivéve a missziók logisztikai és infrastruk-
turális jellegû kiadásait – és egyes fejezeti kezelésû, illetve
központi pénzügyi elõirányzatok, valamint egyéb pénz-
ügyi jellegû kiadások nagybani erõforrás-, költségszük-
ségleti és kiadási igényeinek összeállítása, egyeztetése.
A HM KPÜ felelõsségi körébe tartozó 10 éves erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészíté-
se, egyeztetése, a javaslat átadása a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. március 31.
Felelõs: HM KPÜ
Együttmûködõ: HM TKF, HM HTF

(7) A HM HKF felelõsségi körébe tartozó kiképzési fel-
adatok, valamint hazai gyakorlatok erõforrás-, költség-
szükségletének- és kiadási igényeinek megállapítása,
egyeztetése (szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása).
A 10 éves kiképzési erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat
átadása a HM VTF, valamint tájékoztatásul a HM FLÜ ré-
szére.

Hatásidõ: 2008. március 31.
Felelõs: HM HKF
Együttmûködõ: MH ÖHP (mint középszintû vezetõ

szerv)
(8) Az egészségügy felelõsségi körébe tartozó haderõ-

fejlesztési programok, feladatok erõforrás szükségletének
és kiadási igényének tételes-, az egészségügyi alapellátás,
szolgáltatás, fekvõ-, járó beteg ellátás, mentés, nemzetközi
szerepvállalás stb. feladatok erõforrás szükségletének és
kiadási igényének nagybani megállapítása, egyeztetése,
(szükség szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves
egészségügyi erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat át-
adása a HM FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF ré-
szére.

Határidõ: 2008. március 24.
Felelõs: MH HEK
Együttmûködõ: MH ÖHP (mint középszintû vezetõ

szerv)
(9) A fogyasztói logisztika felelõsségi körébe tartozó a

haditechnikai és hadtáp üzemeltetési, fenntartási, készlet-
gazdálkodási, ellátási, szállítási stb. feladatok – kivéve a
felhalmozási, felújítási szolgálásokat, import relációs be-
szerzéseket – erõforrás szükségletének és kiadási igényé-
nek nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint
tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves fogyasztói logisz-
tikai erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv ja-
vaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM
FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. március 24.
Felelõs: MH ÖHP
Együttmûködõ: MH FLÜ

(10) A híradás és informatika felelõsségi körébe tartozó
zárt célú, mûveleti és egyéb (közigazgatási hatósági, nem-
zetközi stb.) híradó és informatikai hálózatok, illetve rend-
szerek üzemeltetési, fenntartási stb. feladatok – kivéve a
felhalmozási, felújítási szolgálásokat, import relációs be-
szerzéseket – erõforrás szükségletének és kiadási igényé-
nek nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint
tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves híradó és informa-
tikai erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv ja-
vaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM
FLÜ, valamint tájékoztatásul a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. március 24.
Felelõs: HM HKF
Együttmûködõ: HM IIF, HM FLÜ, MH ÖHP (mint

középszintû vezetõ szerv), MH TÁD
(11) A geoinformációs szolgálat felelõsségi körébe tar-

tozó térképészeti és katona földrajzi, meteorológiai, sza-
bályzatszerkesztési stb. feladatok – kivéve a felhalmozási,
felújítási szolgálásokat, import relációs beszerzéseket –
erõforrás szükségletének és kiadási igényének nagybani
megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgyalá-
sok lefolytatása). A 10 éves geoinformatikai erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényterv javaslat elkészíté-
se, egyeztetése, a javaslat átadása a HM FLÜ, valamint tá-
jékoztatásul a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. március 24.
Felelõs: MH Geoinformációs Szolgálat (a továb-

biakban: MH GEOSZ)
Együttmûködõ: HM FLÜ, MH ÖHP

(12) A termelõi logisztika felelõsségi körébe tartozó
haderõfejlesztési programok, feladatok erõforrás szükség-
letének és kiadási igényének tételes-, az anyagi-technikai
életciklus menedzsment, közlekedési, beszerzési, rendez-
vénybiztosítási, egyes nemzetközi stb. feladatok, felhal-
mozási, felújítási szolgáltatások, import relációs beszerzé-
sek erõforrás szükségletének és kiadási igényének nagyba-
ni megállapítása, egyeztetése, (szükség szerint tervtárgya-
lások lefolytatása).

A fogyasztói logisztikai támogatás, az egészségügyi
biztosítás, a híradó és informatikai biztosítás, valamint a
geoinformációs szolgálat felelõsségi körébe tartozó erõ-
forrás-szükségletek és kiadási igények egyeztetése a ter-
melõi logisztikai erõforrás-szükségletekkel és kiadási igé-
nyekkel. Az egyeztetett 10 éves integrált (termelõi és fo-
gyasztói, egészségügyi, híradó és informatikai, valamint
geoinformatikai) logisztikai erõforrás-, költségszükségleti
és kiadási igényterv javaslat elkészítése, egyeztetése, a ja-
vaslat átadása a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. március 31.
Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ: HM HKF, MH ÖHP, MH GEOSZ
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(13) Az infrastruktúra felelõsségi körébe tartozó had-
erõfejlesztési programok, feladatok erõforrás szükségleté-
nek és kiadási igényének tételes-, az ingatlangazdálkodási,
üzemeltetési, fenntartási, õrzés-védelmi, környezetvédel-
mi stb. feladatok erõforrás szükségletének és kiadási igé-
nyének nagybani megállapítása, egyeztetése, (szükség
szerint tervtárgyalások lefolytatása). A 10 éves infrastruk-
turális erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv
javaslat elkészítése, egyeztetése, a javaslat átadása a HM
VTF részére.

Határidõ: 2008. március 31.
Felelõs: HM IÜ
Együttmûködõ: HM HKF, HM IIF, HM Védelemgaz-

dasági Fõosztály (a továbbiakban: HM
VGF), HM FLÜ, MH HEK, MH ÖHP
(mint középszintû vezetõ szerv)

(14) A 10 éves stratégiai terv elgondolás alapján a
10 éves stratégiai terv tervezete I. és III. fejezeteinek
(a MH védelempolitikai céljai, biztonságát érintõ fenyege-
tések, képességfejlesztési célok, prioritások, képességi
ambíciószint stb.) kidolgozása, egyeztetése és átadása a
HM VTF részére.

Határidõ: 2008. április 14.
Felelõs: HM VPF

(15) Az (1)–(3) bekezdések alapján a 10 éves stratégiai
terv tervezete II., IV., V., VI. és VII. fejezeteinek (haderõ
helyzete, a haderõ feladatrendszere, a képességfejlesztés
fõbb idõszakai, jellemzõi, az MH képességfejlesztés
részletes feladatai és a kiképzés, mûködésfenntartás és
alkalmazás fõ feladatai), valamint 1–3. sz. mellékleteinek
kidolgozása, egyeztetése és átadása a HM VTF, valamint
az MH felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek ré-
szére.

Határidõ: 2008. április 14.
Felelõs: a) HM TKF a honvédelmi miniszter köz-

vetlen alárendeltségébe, továbbá közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetekre vonatkozóan,
b) HM HTF a katonai szervezetekre vo-
natkozóan.

Együttmûködõ: HM HKF
(16) A 10 éves stratégiai terv elgondolás, a (5)–(13) be-

kezdések alapján a védelmi igazgatás, a védelmi képesség
fejlesztés, a haderõkiképzés, mûködésfenntartás és alkal-
mazás feladatai erõforrás-, költségszükségleteinek és ki-
adási igényeinek megtervezése, egyeztetése. A 10 éves
stratégiai terv tervezete VIII., IX. és X. fejezeteinek, vala-
mint 4.sz. mellékletének kidolgozása.

Határidõ: 2008. április 14.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: MH felsõ szintû gazdálkodó szervek,

szervezetek
(17) A 10 éves stratégiai terv elgondolás és a 2008-ban

PM által biztosított védelmi költségvetési prognózis alap-

ján a 10 éves stratégiai terv tervezete 5. sz. mellékletének
(a HM fejezet várható költségvetési elõirányzatai) összeál-
lítása, egyeztetése és átadása a HM VTF részére.

Határidõ: 2008. április 14.
Felelõs: HM KPÜ
Együttmûködõ: HM VTF

(18) A (14)–(17) bekezdések alapján az „MH 10 éves
stratégiai terv tervezet”-ének összeállítása, egyeztetése és
HM VTB elé terjesztése.

Határidõ: 2008. április 28.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõk: HM TKF, HM VPF, HM HTF, HM

KPÜ
(19) Az MH 10 éves stratégiai terv tervezetének a HM

VTB állásfoglalásának megfelelõ pontosítása, a pontosí-
tott „MH 10 éves stratégiai terv javaslat” és a HM VTB ha-
táskörét meghaladó kérdések felterjesztése a honvédelmi
miniszternek.

Határidõ: 2008. május 5.
Felelõs: HM kabinetfõnök
Együttmûködõ: HM TKF, HM VPF, HM VTF, HM

HTF, HM KPÜ

12. §

(1) A honvédelmi miniszter döntésének megfelelõ MH
10 éves stratégiai terv tartalmáról szóló elõterjesztés és
kormányhatározat tervezet elkészítése, egyeztetése.

Határidõ: 2008. május 12.
Felelõs: HM TKF
Együttmûködõ: HM VTF, HM VPF, HM HTF, HM

KPÜ
(2) Az MH 10 éves stratégiai terv tartalmáról szóló elõ-

terjesztés felterjesztése a Kormánynak.
Határidõ: 2008. május 19.
Felelõs: HM TKF

(3) A Kormányhatározat alapján az „MH 10 éves straté-
giai tervének” honvédelmi miniszteri jóváhagyása.

A Kormányhatározat az MH 10 éves stratégiai terve el-
fogadásán túl felhatalmazza a honvédelmi minisztert az
MH 10 éves stratégiai tervének jóváhagyására és felhívja a
honvédelmi minisztert, hogy a NATO haderõfejlesztési ja-
vaslatokra és az EU haderõfejlesztési elgondolásokra vo-
natkozó végleges nemzeti álláspontra, valamint a NATO
védelmi tervezési, illetve az EU kiemelt célkitûzések kér-
dõívre válaszait mindenkor a hatályos 10 éves stratégiai
terv alapján és keretei között adja meg.

Határidõ: a Kormányhatározat kiadását követõen
(legkésõbb 2008. június 9.)

Felelõs: HM VTF
(4) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott az MH

2009–2018. közötti idõszak 10 éves stratégiai tervének
megküldése az állami vezetõk, a HM kabinetfõnök, a HM
Honvéd Vezérkar fõnök, valamint az MH felsõ szintû ter-
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vezõ, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek, a sajátosan
gazdálkodó szervezetek és az MH ÖHP (mint középszintû
vezetõ szerv) részére.

Határidõ: a jóváhagyást követõ 5 munkanapon belül.
Felelõs: HM VTF

13. §

(1) A 10 éves stratégiai terv alapján a „NATO Védelmi
Tervezési Kérdõív” kitöltése.

Határidõ: A NATO áttekintési eljárásban meghatá-
rozott határidõ

Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: HM TKF, HM VPF, HM HTF, HM

FLÜ, HM KPÜ, MH ÖHP (mint közép
szintû vezetõ szerv)

(2) A 10 éves Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv 2009. (2010., 2011.) évekre vonatkozó részének
– az aktuális védelmi költségvetési prognózisnak és PM
költségvetési tervezési köriratnak megfelelõ – pontosítása,
egyeztetése, kiegyensúlyozása és HM VTB elé terjesztése.

Határidõ: PM körirat megjelenését követõ 10 mun-
kanapon belül

Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: MH felsõ szintû gazdálkodó szervek,

szervezetek
(3) A HM VTB állásfoglalásának megfelelõen pontosí-

tott Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervnek,
a HM VTB hatáskörét meghaladó kérdéseknek felterjesz-
tése a honvédelmi miniszternek döntésre, illetve jóváha-
gyásra.

Határidõ: a HM VTB ülését követõ 5 munkanapon
belül

Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: MH felsõ szintû gazdálkodó szervek,

szervezetek
(4) A honvédelmi miniszter döntésének megfelelõen ki-

egyensúlyozott Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv 1(+n) évekre vonatkozó részének átadása a HM
KPÜ-nek a HM fejezet költségvetési tervének, illetve költ-
ségvetési parlamenti prezentációjának elkészítéséhez.

Határidõ: miniszter döntést követõen
Felelõs: HM VTF

(5) A 10 éves stratégiai terv, illetve a pontosított 2009.
(2010., 2011.) évi terv alapján a 2009. (2010., 2011.) éves
tervek elkészítésére vonatkozó „Védelmi Tervezési Utasí-
tás” kidolgozása, egyeztetése és megküldése a HM szer-
veknek, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségé-
be, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tar-
tozó szervezeteknek, továbbá katonai szervezeteknek.

Határidõ: 2008. október 1.
Felelõs: HM VTF
Együttmûködõ: MH felsõ szintû tervezõ, illetve gaz-

dálkodó szervek, szervezetek

A NATO védelmi tervezési és áttekintési
eljárás nemzeti feladatai

Tervezési alapelvek

14. §

(1) A NATO Védelmi Szükségletek Áttekintését köve-
tõen, a haderõfejlesztési javaslatok1 és célok tervezésének
ciklusában beérkezett fejlesztési javaslatokra a magyar ál-
láspont kialakítása, továbbá a NATO Védelmi Áttekintés
folyamatában2 a Védelmi Tervezési Kérdõívre a válaszok
megadása MH 10 éves stratégiai tervének bázisán és annak
kondíciói alapján történik.

(2) A NATO haderõfejlesztési javaslatok/célok tervezé-
si, nyilvántartási, beszámolási adatainak/feladatainak egy-
séges kezelése érdekében Törzsadatlap kerül bevezetésre,
melynek naprakész állapotban tartásáért az adott fejleszté-
si javaslatra/célra felelõsként kijelölt szervezet a kötele-
zett.

(3) A fejlesztési célok végrehajtásáról félévente a 2. szá-
mú mellékletben meghatározott rendben jelentés készül a
HM VTB részére. A jelentés összeállításához a fejlesztési
feladatokért felelõs szervezetek naprakész Törzsadatlapja-
ik alapján évente április 10-ig, valamint október 10-ig je-
lentést készítenek a HM VTF részére. Az április 10-ig el-
készülõ jelentésben a fejlesztési célokra felhasznált költ-
ségvetési elõirányzatok értékelésénél figyelembe kell ven-
ni az elõzõ évben megvalósuló, de a tárgyévre (kötelezõ
megtakarítás, vagy más okból) áthúzódó kifizetéssel vég-
rehajtott feladatokat. A jelentés alapján miniszteri döntést
igénylõ kérdésekben HM VTF készít eseti elõterjesztést.
A Törzsadatlapok tervadatait a hatályos 10 éves stratégiai
terv aktuális, pontosított változatában szereplõ programel-
gondolások és program végrehajtási tervek alapján kell ki-
tölteni. A 2008. elõtti években fejlesztési célokra felmerült
költségeket adott évi árakon, a 2008. évtõl tervezett költsé-
geket 2007. évi fix áron kell kimutatni a Törzsadat-
lapokon.

(4) A Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terve a
NATO haderõfejlesztési követelmények tekintetében el-
különítve tartalmazza a haderõ-hozzájárulásokat igénylõ,
továbbá a haderõfejlesztést igénylõ célokat, mint feladato-
kat. A haderõfejlesztési céloknál jelölésre kerül, hogy ön-
álló feladatként, vagy mely program részeként kerülnek
megtervezésre.

1 Normál ciklus esetén FP-kre vonatkozóan 2007-tõl, FG-kre vonatkozó-
an 2008-tól kezdõdõen minden negyedik évben, szükség (döntés) esetén a
közbeesõ 2. években a megújítás (idõszerûvé tétel) lehetõségével.

2 2008-tõl kezdõdõen minden páros évben.
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Haderõfejlesztési javaslat/cél ciklus elõkészítõ fázis

15. §

(1) A NATO Átalakítási Parancsnokság „haderõfejlesz-
tési javaslatainak” fogadása/érkeztetése, megküldése az
érintetteknek elõzetes tanulmányozásra.

Határidõ: Beérkezés után azonnal
Felelõs: HM HTF

(2) Az elõzetes nemzeti álláspont kidolgozásának üte-
mezése, az új fejlesztési feladatokért felelõs szervezetek
kijelölése az érintettek bevonásával.

Határidõ: A haderõfejlesztési javaslatok beérkezését
követõen 5 munkanapon belül

Felelõs: HM VTF
(3) Törzsadatlapok alapadatainak felfektetése új had-

erõfejlesztési javaslatok esetén, illetve a meglévõk módo-
sítása az aktuális javaslatok alapján (3. sz. melléklet sze-
rint).

Határidõ: A haderõfejlesztési javaslatok beérkezését
követõen 5 munkanapon belül

Felelõs: HM VTF

Kidolgozási fázis

16. §

(1) Védelempolitikai álláspont kialakítása, és az ezzel
kapcsolatos információ biztosítása az érintettek részére.

Határidõ: A haderõfejlesztési javaslatok beérkezését
követõen 7 munkanapon belül

Felelõs: HM VPF
(2) Az elõzetes nemzeti álláspont kialakítására vonatko-

zó feladatszabó értekezlet megtartása, a feladat és ütem-
terv3 meghatározása.

Határidõ: A haderõfejlesztési javaslatok beérkezését
követõen 7 munkanapon belül

Felelõs: HM VTF
(3) A javaslatok megítélése a katonai indokoltság, szük-

ségszerûség alapján.
Határidõ: Ütemterv szerint
Felelõs: HM HTF

(4) A (releváns) képesség hadmûveleti/harcászati köve-
telményeinek meghatározása és rögzítése a Törzsadatla-
pon.

Határidõ: Ütemterv szerint
Felelõs: HM HKF

(5) A jogi, szabályozási háttér tisztázása.
Határidõ: Ütemterv szerint
Felelõs: HM HTF

3 A NATO haderõfejlesztési javaslatok beérkezésére nem létezik naptári
naphoz kötött idõpont, csak orientációs jellegû, ezért a kidolgozásra mindig
eseti ütemezést kell készíteni.

(6) A technikai kivitelezhetõség megítélése.
Határidõ: Ütemterv szerint
Felelõs: a fejlesztési javaslatokért felelõs szerveze-

tek
(7) Erõforrás-, költség-, valamint kiadási igény számve-

tése.
Határidõ: Ütemterv szerint
Felelõs: HM VTF

(8) Az (1)–(7) bekezdések alapján az „Elõzetes nemzeti
álláspont” kialakítása, elfogadottság szintjének meghatá-
rozása és indokolása.

Határidõ: a NATO eljárásban egyeztetett megküldé-
si határidõ elõtt legalább két héttel

Felelõs: HM HTF
(9) Elõterjesztés a HM VTB részére a NATO haderõfej-

lesztési javaslatok tárgyában kialakított elõzetes nemzeti
álláspontról. A VTB állásfoglalása alapján a honvédelmi
miniszter jóváhagyja az elõzetes nemzeti álláspontot, en-
gedélyezi a Szövetség részére történõ megküldést, vala-
mint tárgyalási mandátumot biztosít a magyar delegáció
részére az Összevont Konzultációra.

Határidõ: az összevont konzultációt megelõzõen
Felelõs: HM VTF

(10) A miniszter által jóváhagyott elõzetes nemzeti
álláspont (elfogadottság) NATO részére történõ megkül-
dése.

Határidõ: a NATO eljárásban egyeztetett határidõre
Felelõs: HM VTF

Tárgyalási fázis

17. §

(1) Felkészülés az Összevont Konzultációra, mandátum
biztosítása a tárgyaló delegáció részére, a beérkezett elõ-
zetes kérdések feldolgozása, valamint a Nyitó Nyilatkozat
kidolgozása.

Határidõ: a NATO eljárásban egyeztetett idõpontját
megelõzõ héten

Felelõs: HM VTF
(2) Az Összevont Konzultáció lefolytatása, valamint

annak eredményei alapján a szükséges korrekciók elkészí-
tése és megküldése a NATO-nak, valamint a változások
rögzítése a Törzsadatlapokon.

Határidõ: a konzultáción egyeztetett idõpontig
Felelõs: HM VTF, a fejlesztési javaslatokért felelõs

szervezetek
(3) Felkészülés a Multilaterális Konzultációra, a beér-

kezett elõzetes kérdések feldolgozása, valamint a Nyitó
Nyilatkozat kidolgozása.

Határidõ: a NATO eljárásban egyeztetett idõpontját
megelõzõ héten

Felelõs: HM VPF
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(4) A Multilaterális Konzultáció lefolytatása.
Határidõ: idõpont a NATO-val történõ egyeztetés

szerint
Felelõs: HM VPF

(5) A Multilaterális Konzultáció eredményei alapján a
szükséges korrekciók elkészítése és megküldése a
NATO-nak. A változásokról a fejlesztési feladatokért fele-
lõs szervezetek tájékoztatása.

Határidõ: a Konzultáción egyeztetett idõpontig
Felelõs: HM VTF

(6) A haderõfejlesztési célok beépítése a 10 éves straté-
giai tervbe, a fejlesztési célok végrehajtásának ütemezés
szerinti megkezdése, illetve a folytatódó célok végrehaj-
tása.

Határidõ: a 10 éves stratégiai terv kidolgozási rendje
szerint

Felelõs: HM VTF
(7) Elõterjesztés a haderõfejlesztési célok végrehajtásá-

nak helyzetérõl, azok mennyiségi és pénzügyi mutatóiról a
HM VTB részére, amennyiben azok helyzete a féléven-
kénti jelentések alapján felsõ szintû beavatkozást,
miniszteri döntést igényel.

Határidõ: évente április 30-ig és október 31-ig
Felelõs: HM VTF

Védelmi Áttekintési Ciklus elõkészítõ fázis

18. §

(1) NATO Védelmi Tervezési Kérdõív (DPQ) beérke-
zése, megküldése az érintettek részére a kérdõív elõzetes
feldolgozása céljából.

Határidõ: Beérkezést követõen azonnal
Felelõs: HM VTF

(2) A válaszok kidolgozásának ütemezése, felelõsök ki-
jelölése az érintettek bevonásával.

Határidõ: Beérkezést követõen 5 munkanapon belül
Felelõs: HM VTF

(3) A Kérdõív kitöltésével kapcsolatban feladatszabó
értekezlet megtartása, a kitöltés feladatainak és ütemtervé-
nek meghatározása.

Határidõ: Beérkezést követõen 7 munkanapon belül
Felelõs: HM VTF

Kidolgozási fázis

19. §

(1) A Kérdõív fejezeteinek kidolgozása, a válaszok bizto-
sítása az elõírt elektronikus formában a NATO automati-
zált, a védelmi tervezést támogató rendszerének (NDPASS)
alkalmazásával.

Határidõ: Ütemterv szerint
Felelõs: a fejezetek kitöltéséért felelõs szervezetek

(2) A teljes Kérdõív összeállítása, fejezetek harmóniájá-
nak megteremtése.

Határidõ: Ütemterv szerint
Felelõs: HM VTF

(3) Elõterjesztés a HM VTB részére a DPQ válaszról.
A miniszter a VTB állásfoglalása alapján jóváhagyja a vá-
laszokat és mandátumot biztosít a Trilaterális és Multilate-
rális Konzultációra.

Határidõ: 2008. június 30.
Felelõs: HM VTF

(4) A válaszok megküldése a Szövetségnek és döntés
esetén az EU részére is.

Határidõ: 2008. június 30.
Felelõs: HM VTF

Tárgyalási fázis

20. §

(1) Ország-fejezet tervezet fogadása és feldolgozása.
Felkészülés a Trilaterális Konzultációra, annak megszer-
vezése és magyar részrõl történõ levezetése. Nyitó nyilat-
kozat kidolgozása.

Határidõ: Idõpont a NATO-val történt egyeztetés
szerint

Felelõs: HM VTF
(2) A Trilaterális Konzultáció lefolytatása, eredményei

alapján a szükséges korrekciók elkészítése és megküldése
a NATO-nak.

Határidõ: Idõpont a NATO-val történt egyeztetés
szerint

Felelõs: HM VTF
(3) A Multilaterális Konzultációra delegáció kijelölése,

felkészítése, konzultáció lefolytatása. Nyitó nyilatkozat
kidolgozása.

Határidõ: Idõpont a NATO-val történt egyeztetés
szerint

Felelõs: HM VPF
(4) A Konzultáció alapján a szükséges korrekciók elké-

szítése és megküldése a NATO-nak.
Határidõ: Idõpont a NATO-val történt egyeztetés

szerint
Felelõs: HM VTF

(5) Jelentés a Kormány részére a magyar tervek és had-
erõ-hozzájárulás szövetségi megítélésérõl.

Határidõ: Elõterjesztés államigazgatási egyeztetésre
történõ elõkészítése NATO tavaszi védel-
mi miniszteri ülést követõ 6 héten belül

Felelõs: HM VTF

A TVTR informatikai támogatása

21. §

(1) A TVTR informatikai támogatása az érvényes ellá-
tási-utaltsági rendnek megfelelõen kerül biztosításra.
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(2) A TVTR informatikai rendszerének rendszerköve-
telményeit a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs
HM szerv – az Alrendszerek mûködéséért és fejlesztéséért
felelõs vezetõknek, valamint a tervezési és koordinációs
feladatok-, a fejlesztési és termelõi logisztikai feladatok és
az infrastrukturális feladatok ellátásáért felelõs HM szer-
vezetek vezetõinek javaslatai alapján, azokkal egyeztetve,
illetve azok egyetértésével – dolgozza ki.

(3) A TVTR informatikai rendszerének kialakítását, to-
vábbfejlesztését az informatikai és információvédelmi fel-
adatok ellátásáért felelõs HM szerv koordinálja a HM kabi-
netfõnök által jóváhagyott rendszerkövetelmények alapján.

(4) A TVTR informatikai rendszerének kialakításában,
tovább fejlesztésében a fejlesztési és logisztikai feladatok
ellátásáért felelõs HM szervezet és rendszergazdaként a
hadmûveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv mûködik közre.

Záró Rendelkezések

22. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.*
(2) Az MH 2009–2018. közötti idõszakra vonatkozó

10 éves stratégiai terv kidolgozásának folyamatát és Rövi-
dítések jegyzékét az utasítás 1. számú melléklete (2 lap), a
NATO védelmi (haderõ) tervezési eljárásából származó
hazai feladatok végzésének rendjét az utasítás 2. számú
melléklete (11 lap), a Törzsadatlap mintát az utasítás 3. sz.
melléklete (6 lap) tartalmazza.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 11.

1. sz. melléklet
az 58/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

Rövidítések jegyzéke

10Te/t/j/07 10 éves terv (elgondolás/tervezet/javaslat/
kezdõ év)

1(+n)Tt/j/081 (+n) éves feladat valamint erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterv együtt (terve-
zet/javaslat/kezdõ év)

DPQ Védelmi Tervezési Kérdõív (Defence Planning
Questionnaire)

EKTe/t/j/p Erõforrás- költségszükségleti és kiadási igény-
terv (elgondolás/tervezet/javaslat/pontosítás)

E10Tj Elõterjesztés a 10 éves terv tartalmáról

ENÁ Elõzetes Nemzeti Álláspont a haderõfejlesztési
javaslatokkal kapcsolatban

ÉBTt/j Éves beszerzési terv (tervezet/javaslat)

FP ... haderõfejlesztési javaslatok ... évre vonatkozó-
an

FTt/j/p Feladat (és munka) terv (tervezet/javaslat/pon-
tosítás)

GYKRP Gyakorlatok és kiképzési rendezvények prog-
ram

IKV Intézményi költségvetés

KFKt/j Képességfejlesztési Koncepció (tervezet/javaslat)

KFTe/t/j/p Képesség- és feladatterv (elgondolás/terve-
zet/javaslat/pontosítás)

KV(M) Költségvetési melléklet (10 éves terv költség-
vetési melléklet)

KPP Költségvetési Parlamenti Prezentáció

KVTt/j Költségvetési Terv (tervezet/javaslat)

MFSZI mûködésfenntartásra vonatkozó Szakmai In-
tézkedések

MGE Makrogazdasági elemzés

MIt Miniszteri Irányelvek (tervezet) a védelmi ter-
vezéshez

OPC Opciók (alternatívák)

PE Program Elgondolás

PVT Program Végrehajtási Terv

ST(F) Stratégiai fejezet (10 éves terv elgondolás és
terv fejezet)

SZMI Szövetségi Miniszteri Irányelvek

VHU Végrehajtási (feladatszabó) HM utasítás

VKP Védelmi Költségvetési Prognózis

VNÁ Végleges Nemzeti Álláspont a haderõfejleszté-
si javaslatokkal kapcsolatosan

VTB HM Védelmi Tervezõ Bizottság

VTI Védelmi Tervezési Intézkedés

VTUt/j Védelmi Tervezési Utasítás (tervezet/javaslat)
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2. sz. melléklet az 58/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

NATO védelmi (haderõ) tervezési eljárásból származó hazai feladatok végzésének rendje

Bevezetõ:
A Tervezési Célok Ciklusa: A NATO-ban a Tervezési Célkitûzések (Planning Targets) a katonai követelmények

azonosítására szolgálnak és a közösen elfogadott specifikus tervezési célokban (Force Goals – FG) testesülnek meg.
A NATO haderõfejlesztési javaslatok/célok ciklusa keretében a hazai tervezõk részére az inputot a NATO Átalakítási
Parancsnokság négyévente kiadásra kerülõ haderõfejlesztési javaslatok [Force Proposals – FP XX(év)] tervezete, illetve
a kétévente a korábbi cél csomag szükség/döntés szerinti megújítása képezi, az outputot pedig az érvényben lévõ 10 éves
terv és forrásprognózisok alapján kialakított nemzeti álláspont, illetve a különbözõ tárgyalási fordulók nyomán születõ
hivatalos korrekciók jelentik. Szabályozni szükséges a hazai tervezõszervek tevékenységét az FP csomag érkezése és az
elõzetes nemzeti álláspont NATO-nak történõ megküldése között, a tárgyalások idõszakában, illetve minden egyes fej-
lesztési javaslattal/céllal kapcsolatban attól kezdve, hogy javaslatba kerül addig, amíg végrehajtás miatt, vagy más okból
(pl. elavulás) a csomagból törlik. A végrehajtás tervezésének sajátossága, hogy sem a teljes ciklusban, sem az esetleges
aktualizálás rövid ciklusában az FP csomag beérkezése, illetve a tárgyalások elsõ fordulója (Összevont Konzultáció –
Joint Consultation) nincs rögzített idõponthoz kötve, így az elvégzendõ munkára mindig eseti ütemezést kell kidolgozni.
Az FP/FG-k egységes kezelésére, nyilvántartására, a végrehajtás követésére, a jelentéstételek, DPQ kidolgozás meg-
könnyítésére, minden egyes fejlesztési javaslat/cél esetében Törzsadatlap kerül bevezetésre, amelynek kitöltéséért, kar-
bantartásáért, az esetileg igényelt információk biztosításáért az adott FP/FG-re felelõsként kijelölt szervezet (szervezeti
elem) a kötelezett. Nem közvetlenül a fenti mûveletsorhoz kötött, nem az output kialakításához szükséges, de az FG-k
kezelésével kapcsolatos, hogy a soron lévõ 10 éves tervrõl a Kormánynak készített jelentésnek tartalmaznia kell a haderõ
felajánlások és a fejlesztési célok végrehajtásának helyzetét is.

A Védelmi Áttekintés ciklusa: Kétévente kerül végrehajtásra. A NATO Védelmi Áttekintés (Defence Review) inputját
a Szövetség részérõl megküldött, általában a páros évek március végéig megérkezõ Védelmi Tervezési Kérdõív (Defen-
ce Planning Questionnarie) képezi. Az outputot a kérdõívre összeállított válaszoknak a NATO Védelmi Tervezést Tá-
mogató Automatikus Rendszerébõl (NATO Defence Planning Automated Support System) leképzett mdb. és pdf. kiter-
jesztésû fájlok, illetve a tárgyalások eredményeként kialakult hivatalos korrekciók jelentik. Szabályozni szükséges a ha-
zai tervezõszervek tevékenységét a DPQ megérkezése és a válaszok NATO-nak történõ megküldése közötti idõszaká-
ban, továbbá a korrekciós igények kezelése esetén. A végrehajtás tervezésének sajátossága, hogy a DPQ megérkezése
nincs rögzített idõponthoz kötve, csak a válasz határideje. Ez minden páros év június 30-a. Ezért a végrehajtásra minden
egyes ciklusban egyedi ütemtervet kell készíteni. A DPQ válaszok bázisa csak a haderõ tényleges helyzete, továbbá az
érvényben lévõ 10 éves terv és a hivatalos forrásprognózis lehet. Az IB fejezethez – az FG-k végrehajtási helyzetének
jelentéséhez – a törzsadatlapokat kell elsõdlegesen felhasználni. Nem közvetlenül a fenti mûveletsorhoz kötött, nem az
output kialakításához szükséges, de a Védelmi Áttekintést követõen a Kormányt tájékoztatni kell a tervezési folyamat
során tapasztalt és a különbözõ NATO dokumentumokban szereplõ (General Report - Általános Jelentés, Összefoglaló
Jelentés – Summary Report, Country Chapter – Ország Fejezet, FP válaszok értékelése nemzetenként) a magyar telje-
sítést taglaló szövetségi megítélésrõl, amelyhez ezeket a dokumentumokat az érintett tervezõ szerveknek fel kell
dolgozniuk.
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Eljárásrend részletei:

A Tervezési Célok Ciklusa

Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

1. FP könyv beérkezése,
megküldése az érintet-
teknek elõzetes tanul-
mányozásra.

HM HTF A NATO Átalakítási
Parancsnokság FP
könyve (Allied Com-
mand Transformation
FP book)

– – Megérkezés után
azonnal

2. Az elõzetes nemzeti
álláspont kidolgozásá-
nak ütemezése. A fele-
lõsök kijelölése az új
FPk-re az érintettek
bevonásával.

HM VTF Ütemterv HM VTF/ HM VPF,
HM HTF

Az FP csomag beérke-
zését követõen 5 mun-
kanapon belül

1

3. Törzsadatlapok alap-
adatainak felfektetése,
illetve módosítása az
aktuális FP csomag
alapján.

HM VTF Törzsadatlap HM VTF – Az FP csomag beérke-
zését követõen 5 mun-
kanapon belül

Az új, vagy módosított
törzs-adatlapok a fel-
adatszabó értekezle-
ten, elektronikus úton
kerülnek biztosításra.
A FP/FG megnevezé-
se, a követelmény,
illetve a magyar állás-
pont angolul is az
adatlapra kerül.
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1 Az FP/FG-ért felelõsnek kijelölt szervezet köteles:
1. A NATO haderõ-tervezési folyamatában (Defence Review, Force Proposals/Force Goals ciklus) a felelõsségi körébe utalt FP/FG-k törzs-adatlapjait önálló kidolgozói munka, valamint más tervezõ szervek-
kel együttmûködésben szerzett információk alapján kitölteni és naprakész állapotban tartani, azokon évente kétszer a végrehajtás helyzetérõl a meghatározott rendben jelenteni,
2. Más tervezõ szervekkel együttmûködésben részt venni a nemzeti álláspont/nemzeti megjegyzés kialakításában, felelõs azok angol nyelven történõ megszövegezéséért, tárgyalásokon azok szakértõi szintû
képviseletéért;
3. Nyomon követni a végrehajtás folyamatát, szükség esetén beavatkozni, vagy beavatkozást kezdeményezni.



Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

4. Védelempolitikai ál-
láspont kialakítása, az
ezzel kapcsolatos in-
formáció biztosítása az
érintettek részére.

HM VPF Védelempolitikai ál-
lásfoglalás Törzsadat-
lap

HM VPF VP szakállam-titkár Az FP csomag beérke-
zését követõen 7 mun-
kanapon belül

Ha nincs politikai
szempontból elutasított
javaslat, akkor ezt a
tényt a HM VPF a fel-
adatszabó értekezleten
közli az érintettekkel.
Ha van, a VPF rendel-
kezzen az álláspontot és
indoklást tartalmazó, a
védelempolitikai szak-
mai államtitkár által jó-
váhagyott dokumen-
tummal, amelynek tar-
talma rákerül a
törzsadatlapokra.

5. Feladatszabó értekez-
let megtartása.

HM VTF HM VTF/HM VPF,
HM HTF, HM HKF

Az FP csomag beérke-
zését követõen 7 mun-
kanapon belül

Napirend, elõadások
kidolgozása.

6. A javaslatok megítélé-
se a katonai szükség-
szerûség alapján.

HM HTF Törzsadatlap HM HTF/HM HKF,
MH ÖHP

HM HTF A 6–12 feladatok ki-
dolgozása a HM HTF
kordinálásával folyik a
HM HTF által az ezen
feladatokra rendelke-
zésre álló idõfüggvé-
nyében kialakított
ütemterve szerint

Ha a javaslat katonai-
lag indokolt, de képes-
ség elérésére több al-
ternatíva is létezik és
azokat vizsgálni szük-
séges, az adatlapot az
eredeti kódszám/a-b-c
altételekkel az alterna-
tívák, opciók számá-
nak megfelelõ pél-
dányban kell elkészí-
teni.

7. A (releváns) képesség
kialakítása hadmûve-
leti/harcászati követel-
ményeinek (ha létezik
ilyen) meghatározása
és rögzítése a törzs-
adatlapon.

HM HKF Törzsadatlap HM HTF/HM HKF,
MH ÖHP

HM HTF A HM HTF Ütemterve
szerint

8. A jogi, szabályozási
háttér tisztázása.

HM HTF Törzsadatlap A fejlesztési feladatért
felelõs szervezet/HM

HTF, HM HKF

– A HM HTF Ütemterve
szerint

Szabályozási hiányos-
ság esetén a szükséges
feladatok felsorolása,
rövid leírása, a pótlás
ütemezése, az illetékes
szervezeteknél a mun-
ka indításának a kez-
deményezése.

832
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

12.szám



Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

9. A technikai kivitelez-
hetõség megítélése.

A fejlesztési feladatért
felelõs szervezetek

Törzsadatlap HM FLÜ, A HM HTF Ütemterve
szerint

Megítélni, hogy hazai
kutatás-fejlesztés, ki-
vitelezés lehetséges
vagy indokolt, illetve
a piacon (hazai, kül-
földi) vannak-e lehetõ-
ségek, amelyek szin-
tén alternatívákat ké-
pezhetnek, illetve a
multinacionális megol-
dás lehetõségei.

10. A mûszaki-technikai
követelmények meg-
határozása, ha a fej-
lesztés modernizáció-
val, vagy beszerzéssel
jár.

A fejlesztési feladatért
felelõs szervezetek

Törzsadatlap HM FLÜ illetékes szer-
vezetei

A HM HTF Ütemterve
szerint

Arról, hogy a szüksé-
ges információ az
adatlapra kerüljön, a
fejlesztési feladatért
felelõs szervezet gon-
doskodik, de ez eset-
ben az érdemi munkát
a készítõ/együttmûkö-
dõ rovatban megjelöl-
tek végzik.

11. Erõforrás igény szám-
vetés készítése.

HM VTF Törzsadatlap HM VTF / HM HTF A HM HTF Ütemterve
szerint

A számvetés alapján a
végrehajthatóságot,
annak lehetséges ide-
jét, mennyiségi- és mi-
nõségi mutatóit kell
megítélni. Az eredmé-
nyek Törzsadatlapra
kerülésérõl a fejleszté-
si feladatért felelõs
szervezet (szervezeti
elem) gondoskodik.

12. Nemzeti álláspont ki-
alakítása az elfoga-
dottság szintjével és az
indoklással együtt.

HM HTF FP csomag, Törzsadat-
lap

HM HTF/ a fejlesztési
feladatért felelõs szer-

vezetek, HM FLÜ, MH
ÖHP, HM VPF, HM

VTF

HM HTF A NATO eljárásban
egyeztetett határidõ
elõtt legalább négy
héttel korábban

A kidolgozás a HM
HTF vezetésével és
ütemezésével csopor-
tos berendelések és
teammunka keretében
történik.

13. Elõterjesztés a HM
VTB részére a NATO
haderõfejlesztési ja-
vaslatok tárgyában ki-
alakított elõzetes nem-
zeti álláspontról.

HM VTF Szöveges összefoglaló
+ melléklétek: elõzetes
nemzeti álláspont,
haderõ igény és hozzá-
járulás

HM VTF/ HM VPF,
HM HTF

HM Azzal az idõszámve-
téssel, hogy a nemzeti
álláspont kiküldéséhez
miniszteri jóváhagyás
szükséges.
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Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

14. A miniszteri jóváha-
gyást követõen az elõ-
zetes nemzeti elfoga-
dottság (álláspont)
NATO részére történõ
eljuttatása.

HM VTF A NATO szabályozás-
nak megfelelõen

HM VTF A NATO eljárásban
egyeztetett határidõre

Kronoszon

15. Felkészülés az Össze-
vont Konzultációra
(Joint Consultations),
a beérkezett elõzetes
kérdések feldolgozása.
Nyitó Nyilatkozat ki-
dolgozása

HM VTF Nyitó nyilatkozat HM VTF/HM VPF,
HM HTF, a fejlesztési
feladatért felelõs szer-

vezetek

HM VTF fõosztály-
vezetõ

A NATO eljárásban
szabályozottak szerint

Mandátum biztosítása
az Összevont Konzul-
tációra, annak meg-
szervezése, magyar
részrõl a levezetése.
Elõadások elõkészíté-
se megítélés (szükség)
szerint

16. Az eredmények alap-
ján a szükségessé vált
korrekciók megküldé-
se a NATO-nak, a vál-
tozások felvitele a
törzsadatlapokra.

HM VTF HMVTF/HM HTF, a
fejlesztési feladatért fe-

lelõs szervezetek

HMVTF fõosztály-
vezetõ

Megegyezés szerint Kronoszon

17. Felkészülés a Multila-
terális Konzultációra
(Multilateral Consulta-
tion), a beérkezett elõ-
zetes kérdések feldol-
gozása. Nyitó Nyilat-
kozat kidolgozása.

HM VPF Nyitó Nyilatkozat HM VPF/ HM VTF,
HM HTF, a fejlesztési
feladatért felelõs szer-

vezetek

HM VPF fõosztály-
vezetõ

Multilaterális Konzul-
tációt megelõzõ héten

18. Az eredmények alap-
ján a szükségessé vált
korrekciók megküldé-
se a NATO-nak, a vál-
tozások felvitele a
törzsadatlapokra.

HM VTF HM VTF/HM HTF, a
fejlesztési feladatért fe-

lelõs szervezetek

HM VTF fõosztály-
vezetõ

Megegyezés szerint Kronoszon

19. A haderõfejlesztési cé-
lok beépítése a 10 éves
tervbe, az FG-k végre-
hajtásának ütemezés
szerinti megkezdése,
illetve a folytatódó cé-
lok végrehajtása.

HM VTF Aktuális 10 éves terv
vonatkozó fejezete

HM HTF/ a fejlesztési
feladatért felelõs szer-

vezetek

Az FG NATO jóváha-
gyását követõ elsõ év-
ben induló 10 éves
terv kidolgozási rendje
szerint

A 10 éves tervrõl a
Kormány részére ké-
szülõ jelentés mutassa
be a szövetségi igé-
nyeket és azok terve-
zett teljesítését. Fele-
lõs: HMVTF ? HM
TKF?
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Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

20. Elõterjesztés a haderõ-
fejlesztési célok végre-
hajtásának helyzetérõl,
azok mennyiségi és
pénzügyi mutatóiról a
HM VTB részére, ha
azok helyzete a fél-
évenkénti jelentések
alapján felsõszintû be-
avatkozás, miniszteri
döntést igényel.

HM VTF VTB elõterjesztés HM VTF/a fejlesztési
feladatért felelõs szer-

vezetek

HM VTF fõosztály-
vezetõ

Félévente, április
vége, október vége

A VTB elõterjesztést a
HM VTF szükség ese-
tén állítja össze a fej-
lesztési feladatokért
felelõs szervezetek je-
lentései alapján. Ezen
jelentések határideje
minden év április 10.
és október 10.

A Védelmi Áttekintés ciklusa

Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

1. DPQ beérkezése, el-
juttatása az érintettek-
nek, a DPQ elõzetes
feldolgozása

HM VTF NATO DPQ – – Beérkezés után
azonnal

2. A válaszok kidolgozá-
sának ütemezése

HM VTF Ütemterv HM VTF HM VTF
fõosztály vezetõ

A beérkezést követõ
5 munkanapon belül

3. Indító értekezlet, az
elõzõ ciklus tapaszta-
latainak megbeszélése.
Útmutatás a kitöltéssel
kapcsolatban.

HM VTF HM VTF/ MH szintû
tervezõ szervek

A beékezést követõ
7 munkanapon belül

Elõadások elõkészí-
tése.

4. Fejezetek kidolgozása
IA fejezet
– Védelmi tervek és
védelempolitika kér-
dései;

HM VPF A fejezetek írott és
elektronikus (mdb;
doc; exc. kiterjesztésû)
változata

HM VPF/HM és MH
szintû tervezõ szervek

Fejezet felelõsök által
aláírtan

Ütemterv szerint Az aktuális 10 éves
terv és a haderõ tény-
leges helyzete alapján.
Kidolgozás a fejezet-
felelõsök vezetésével,
NDPASS mdb. verzió
elkészítése és átadása
a HM VPF és VTF ré-
szére

IB fejezet
– A haderõfejlesztési
célok végrehajtásának
helyzete;

HM HTF haderõfejlesztési célo-
kért felelõsnek kijelölt

szervezetek
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Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

IC fejezet
– Logisztikai és
egészségügyi képes-
ségek;

HM FLÜ HM FLÜ, MH ÖHP,
MH EÜ Központ

4. ID fejezet
– Vezetési, irányítási,
híradó és inform. rend-
szerek;

HM HTF A fejezetek írott és
elektronikus (mdb;
doc; exc kiterjesztésû)
változata

HM HKF/
HM IIF

Fejezet felelõsök által
aláírtan

Ütemterv szerint Az aktuális 10 éves
terv és a haderõ tény-
leges helyzete alapján.
Kidolgozás a fejezet-
felelõsök vezetésével,
NDPASS mdb. verzió
elkészítése és átadása
a HM VPF és VTF
részére

IIA-B fejezet
– Szárazföldi erõk;

HM HTF ÖHP

IVA-B fejezet
– Légierõ;

HM HTF ÖHP

VA-B-C fejezet
– Humán politika,
humán és pénzügyi
erõforrások.

HM KPÜ HM KPÜ/HM TKF,
HM HTF HM SZF

5. A teljes DPQ össze-
állítása, összeolvasás,
fejezetek harmóniá-
jának ellenõrzése.

HM VTF HM VTF/MH szintû
tervezõ szervek

Ütemterv szerint

6. Elõterjesztés a HM
VTB részére a DPQ
válaszról. A miniszter
a VTB állásfoglalása
alapján jóváhagyja a
válaszokat és mandá-
tumot biztosít a Trila-
terális és Multilaterális
Konzultációra.

HM VTF (2008-tól kezdõdõen
páros években, június
30-t megelõzõen)

7. DPQ megküldése
a Szövetségnek
és döntés esetén az
EU részére is.

HM VTF DPQ mdb, pdf kiter-
jesztésû verzió

HM VTF (2008-tól kezdõdõen
páros években, június
30-ig)

Kronoszon

8. Ország-fejezet (terve-
zet) fogadása, feldol-
gozása, feldolgoz-
tatása.

HM VTF Ország-fejezet (terve-
zet)

HM VTF/ HM VPF,
HM HTF

Trilaterális Konzultá-
ció elõtt
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Fsz. Feladat Fõ felelõs Dokumentum
Készítõ

(összeállító)/
együttmûködõ

Jóváhagyja/aláírja Határidõ Megjegyzés

9. Mandátum biztosítása
a Trilaterális Konzul-
tációra, annak meg-
szervezése, magyar
részrõl a levezetése.
Nyitó nyilatkozat ki-
dolgozása.

HM VTF HM VTF Idõpont a NATO-val
történt egyeztetés sze-
rint

Prezentációk elõkészí-
tése megítélés (szük-
ség) szerint.

10. A szükségessé vált
korrekciók megküldé-
se a NATO-nak.

HM VTF Korrekció mdb, pdf
kiterjesztésû formá-
tumban

HM VTF /MH szintû
tervezõ szervek

Megegyezés szerint Kronoszon

11. A Multilaterális Kon-
zultációra a mandátum
biztosítása, delegáció
kijelölése, felkészíté-
se, vezetése. Nyitó
nyilatkozat kidolgo-
zása.

HM VPF HM VPF /HM VTF Idõpont a NATO-val
történt egyeztetés sze-
rint

12. A szükségessé vált
korrekciók megküldé-
se a NATO-nak.

HM VTF Korrekció mdb, pdf
kiterjesztésû formá-
tumban

HM VTF /MH szintû
tervezõ szervek

Megegyezés szerint Kronoszon

13. Jelentés a Kormány
részére a szövetségi
megítélésrõl.

HM VTF Kormány-elõterjesztés HM VTF Honvédelmi miniszter Elõterjesztés állam-
igazgatási egyeztetésre
történõ elõkészítése
NATO tavaszi védel-
mi miniszteri ülést kö-
vetõ 6 héten belül
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3. sz. melléklet az 58/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

Alapadatok
838
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HADER NEMI/FEGYVERNEMI
REFERENS

A FEJLESZTÉSI FELADAT F
FELEL SE

EMAIL

NEMZETI ÁLLÁSPONT INDOKLÁSA

SZERVEZET NÉV, RF.

SZAKÁGI REFERENS

XXXXX (A fejlesztési feladat megnevezés)

FELEL S SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX

TELEFON FAX EMAIL

EGYÜTTM KÖD K

Nemzeti álláspont/végrehajtás helyzete

Kért

Végrehajtás ideje

NE

MA NE
Vállalt

TE RE

TE RE TÚL MA

Katonailag indokolt

FP

FG

Igen Nem Részb.Igen NemÚjNATO

Története
Politikailag
támogatott

Prioritás

Folyam. Módos.

Magyar

II.

III.I. II.

I.



Más programok

FP/FG MEGNEVEZÉSE

AZONOSÍTÓ SZÁMA MINÕSÍTÉSE

TERVEZETT DÁTUM KEZDET BEFEJEZÉS

A FEJLESZTÉSI FELADATHOZ
KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK

KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP)

KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK

ÉRINTETT ALAKULATOK

AZ FP/FG RÖVID LEÍRÁSA, KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK

AZ FP/FG-hez KAPCSOLÓDÓ HADMÛVELETI / HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEK
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Jogi szabályozás
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Szabályozott Részben szab. Nem szabályozott

Törvény

Rendelet

Utasítás

Szabályzat, doktrína

STANAG

Magyar szabvány

Alkalmazási, vezetési elvek

Normák

Normatívák

2011
Helyzete

Szabályozás 2006 2007

Jogi, szabályozási háttér biztosítottsága / új szabályozás, módosítás tervezett hatáybaléptetése

A jogi, szabályozási háttér 
biztosításához szükséges 
feladatok felsorolása, rövid 
leírása

2012 2013 2014 20152008 2009 2010



Technikai követelmények

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI, A TECHNIKAI KIVITELEZHETÕSÉG MEGÍTÉLÉSE

ÉRTÉKELÉS/JELENTÉS A VÉGREHAJTÁS HELYZETÉRÕL
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Finanszírozás

VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK/BESZERZÉSRE KERÜLÕ ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK ERÕFORRÁS IGÉNYE

Fõ eszközök – feladatok megnevezése Egység ár (M Ft) Mennyiség mértéke Mennyiség Összesen (M Ft)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fõ eszköz összesen: –

Rendszerbeállítás költségei (Fõ eszközök-feladatok össz. 10%-a)

Egyéb eszközök, berendezések, szimulátorok Egység ár (M Ft) Mennyiség mértéke Mennyiség Összesen (M Ft)

–

–

–

–

–

Egyéb eszköz összesen –

Infrastruktúra költségei

Járulékos költségek

Készletképzés költségei (beszerzés 10%-a)

Tartalékképzés költségei

Személyi költségek

Kiképzési, átképzési költségek (beszerzés 1%-a)

Rendszerbeállítás elõtti idõszak mûködésfenntartás költségei (O&M ELÕTT)

Járulékos költségek összesen: –

Projekt mindösszesen: –

A rendszerbeállítás utáni idõszak mûködésfenntartás költségei a teljes életciklusra (nem része a Projekt mindösszesennek!)
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Ütemezés

KÖLTSÉGVETÉSI ÜTEMEZÉS/VÉGREHAJTÁS (millió Ft-ban)

Feladat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen

Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr. Terv. Végr.

Fõ eszközök

A rendszerbeállítás költségei

Egyéb eszközök, berend.

Infrastruktúra költségei

Járulékos költségek

Készletképzés

Tartalékképzés

Személyi költségek

Kiképzés, átképzés költségei

Rendszerbeállítás elõtti kltg.

Egyéb költségek

Mindösszesen

O&M

12.szám
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A honvédelmi miniszter
59/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a

a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer alkalmazásáról
és a rendszer fejlesztésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Tárca Védelmi Tervezõ
Rendszer (a továbbiakban: TVTR) alkalmazására és a
rendszer fejlesztésére a következõ utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenn-
tartói irányítása alá tartozó szervezetekre és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

Általános rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) A TVTR-ben a szervezetekre, a vezetés-irányításra
vonatkozóan a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ban meghatározott értelmezõ rendelkezések az irányadók.

(2) Az utasítás alkalmazásában:
a) erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv:

az MH valamennyi tervezett feladatának végrehajtásához
szükséges élõerõ, eszközök, készletek, szolgáltatások, va-
lamint pénzeszközök összessége naturális formában,
illetve a felhasználás pénzben kifejezett értékben történõ
összesített, valamint pénzforgalmi szemléletû (kiadási)
igénye;

b) egységes védelmi szakfeladatrendszer: a feladat-
renddel megegyezõ egységes szerkezetben tartalmazza az
MH vezetés-irányítás felsõ szintjén kezelt mindazon szak-
feladatot, szaktevékenységet, amelyek végrehajtásához
szükséges erõforrások, bevételek, kiadások és támogatá-
sok – közvetlenül vagy közvetve – tervezhetõk és elszá-
molhatók, megteremtve ezzel a feladatorientált erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igénytervezés, valamint az
üzemgazdasági szemléletû megfigyelés feltételeit;

c) MH feladatrend: egységes szerkezetben tartalmazza
az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén kezelt valamennyi
feladatot, tevékenységet, amelyek alapján tervezhetõk,
meghatározhatók és elszámoltathatók a HM, a honvédelmi
miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen,

illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, vala-
mint a katonai szervezetek feladatai, tevékenységei;

d) feladatorientált tervezés: képességek elérését, fenn-
tartását és alkalmazását biztosító feladatok teljes körû
számbavétele és a feladatokhoz a rendelkezésre álló (meg-
lévõ és várható) források rendelése;

e) fejlesztés: olyan tevékenység, amely új, vagy a ko-
rábbinál mûszaki, technikai, szervezési, eljárási stb. szem-
pontból hatékonyabb, illetve gazdaságosabb képesség, hu-
mán erõforrás, tárgyi-, illetve haditechnikai eszköz, léte-
sítmény létrehozására irányul, vagy azok meglévõ para-
métereinek korszerûsítését valósítja meg;

f) feladatfinanszírozás körébe tartozó programok: az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet VII. fejezetében meghatározot-
tak;

g) feltölthetõ létszám: a tárca rendszeresített létszám-
keretének azon része, amely – figyelemmel a nemzeti elõ-
írásokra és a NATO (a továbbiakban: Szövetség) által
meghatározott hadmûveleti, valamint egyéb követelmé-
nyekre – folyamatosan feltölthetõ, arra költségvetési keret
tervezhetõ. A feltölthetõ létszám százalékos aránya a rend-
szeresített létszámhoz viszonyítva katonai szervezeten-
ként változhat, de a szervezet béke mûködését folyamato-
san biztosítania kell;

h) hosszú távú terv: MH 10 éves stratégiai terve;
i) keretgazda szervezet: a költségvetési keretek fel-

használásának szakirányítását, a feladatokat megvalósító
költségviselõ szervezetek beszámoltatását, valamint a fel-
ügyeletet gyakorló szerv felé történõ szakmai beszámolást
és nagybani költségelszámolást végzi;

j) katonai feladat: a küldetés (más néven a haderõ ré-
szére meghatározott alaprendeltetések) elvégzése érdeké-
ben megvalósított tevékenység;

k) katonai képesség: a katonai alkalmazási feladatok
(más néven a haderõ feladatrendszere) végrehajtásához
szükséges tulajdonságok összessége;

l) képesség- és feladatterv: az MH Feladatrendnek
megfelelõ szerkezetben tartalmazza az MH képességcso-
magokba, illetve programokba rendezett fejlesztési felada-
tait, a haderõ perspektivikus állománytáblák és fejlesztési
törzskönyvek alapján számvetett, a doktrínák és katonai
szabványok alapján meghatározott kiképzési-, felkészítési
és alkalmazási feladatait, valamint a vonatkozó jogszabá-
lyok és szakutasítások alapján tervezett mûködésfenntar-
tási feladatokat, az erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igények tervezéséhez szükséges feladat- és teljesít-
ménymutatókat

m) MH közép szintû vezetõ szerv: MH Összhaderõnemi
Parancsnokság;

n) költségvetési létszám: az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §
28. pontjában meghatározottak;

o) MH felsõ szintû gazdálkodó szervek, szervezetek: a
humánerõforrás menedzsment feladatai ellátásáért felelõs
HM szerv, közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért
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felelõs HM szervezet, fejlesztési és termelõi logisztikai
feladatok ellátásáért felelõs HM szervezet, infrastrukturá-
lis feladatok ellátásáért felelõs HM szervezet;

p) MH felsõ szintû tervezõ szervek, szervezetek: terve-
zési és koordinációs feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv, kommunikációs és toborzó feladatok ellátásáért fe-
lelõs HM szerv, informatikai és információvédelmi felada-
tok ellátásáért felelõs HM szerv, védelempolitikai felada-
tok ellátásáért felelõs HM szerv, nemzetközi együttmûkö-
dési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, védelmi terve-
zési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, védelemgazda-
sági feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, személyzeti
feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, hadmûveleti és ki-
képzési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, haderõter-
vezési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, egészség-
ügyi feladatok ellátásáért felelõs MH szervezet, közgazda-
sági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs HM szerve-
zet, fejlesztési és termelõi logisztikai feladatok ellátásáért
felelõs HM szervezet, híradó és informatikai feladatok el-
látásáért felelõs HM szerv, infrastrukturális feladatok ellá-
tásáért felelõs HM szervezet, a fogyasztói logisztikai fel-
adatok ellátásáért felelõs MH középszintû vezetõ szerv,
geoinformációs feladatok ellátásáért felelõs MH szer-
vezet;

q) opciók: alternatívák egy adott feladat végrehajtására
az optimális megvalósíthatósági terv kiválasztásához;

r) opciók kiterjedése: a haderõfejlesztési, a kiemelt ki-
képzési-, felkészítési, a személyi, a mûködésfenntartási
(egészségügyi, logisztikai, infrastrukturális stb. üzemelte-
tési és fenntartási), az alkalmazási (hazai és nemzetközi
szerepválalási), a kutatás-fejlesztési és a fejezeti finanszí-
rozású feladatok tervezésére;

s) program: valamely fejlesztési célt megvalósító fej-
lesztési terv, mely a komplex programok esetében több
egymással összefüggõ projekt útján, az érintettek együtt-
mûködésével valósul meg;

t) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgo-
zott, megfelelõ pénzügyi háttérrel és végrehajtási üteme-
zéssel rendelkezõ részprogram;

u) rendszeresített létszám: az állománytáblákban, mun-
kaköri jegyzékekben meghatározott katonai és nem kato-
nai szervezetek feladatainak végrehajtásához optimálisan
szükséges létszám;

v) rövid távú tervek: 1(+n) éves Terv, Költségvetési
Terv, Éves Beszerzési Terv;

w) sajátosan gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban:
SGSZ-ek): Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, MK
Katonai Biztonsági Hivatal, MK Katonai Felderítõ Hiva-
tal, valamint az egészségügyi intézetek.

(3) Az MH ÖHP a tárgyi eszköz- és készletgazdálkodás-
sal kapcsolatos feladatok és tevékenységek tekintetében
MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodó jogosultsá-
gokkal rendelkezik.

(4) A HM FLÜ-nek a haditechnikai eszközök és a hadi-
normás anyagok életciklusára vonatkozóan rendelkezési
jogosultsága van.

A TVTR fogalma és rendeltetése

3. §

(1) A tervezés: olyan komplex tevékenység, amelynek
feladata az arra jogosult vezetés által meghatározott cél-
kitûzések alapján meghatározni a célkitûzések eredmé-
nyes és hatékony eléréséhez szükséges forrásokat, eszkö-
zöket és megoldási módokat. A tervezés az elemzés és a
koncepció alkotás együttes folyamata, mely magában fog-
lalja a helyzetelemzést, a tervezõk által elkészített, vagy
külsõ forrásból származó elõrejelzések, prognózisok alap-
ján kialakított stratégiák és részstratégiák rendszerét és a
fentiek megvalósításának tervezett eszközrendszerét.

(2) A TVTR olyan képesség és feladatorientált tervezési
rendszer, amely biztosítja a biztonsági és védelempolitikai
alapdokumentumokban támasztott igényeknek, követel-
ményeknek, valamint a nemzeti és nemzetközi elvárások-
nak megfelelõ, mûködõképes magyar haderõ fejlesztési,
kiképzési, mûködésfenntartási és alkalmazási feladatai-
nak, illetve a feladatok végrehajtásához szükséges erõfor-
rásoknak a teljes körû számbavételét, a rendelkezésre álló
erõforrások képességekhez, illetve feladatokhoz történõ
rendelését, továbbá az erõforrások célszerû és gazdaságos
felhasználásával biztosítja a feladatok eredményes végre-
hajtását.

(3) A TVTR rendeltetése: az adott tervezési periódus te-
vékenységeit befolyásoló információk gyûjtése, feldolgo-
zása; a feladatok és a rendelkezésre álló, valamint a tervez-
hetõ erõforrások azonosítása; az erõforrásoknak a felada-
tokhoz rendelése; a feladatok, illetve az erõforrás-felhasz-
nálás prioritásainak megállapítása; a vezetõi döntéseket
megalapozó információk biztosítása; a tervekben a dönté-
sek rögzítése.

A TVTR felépítése és vezetési rendje

4. §

(1) A TVTR egymást kölcsönösen feltételezõ, egymás-
sal kölcsönhatásban álló, tervezési feladatokra, illetve te-
vékenységekre szakosodott – önmagukban is rendszerként
mûködõ – alrendszerek, azokon belül részrendszerek ösz-
szessége.

(2) A HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban:
HM VTB) a honvédelmi miniszter védelmi tervezéssel
kapcsolatos döntés-elõkészítõ testülete. A HM VTB hatás-
körébe tartozik minden olyan elõterjesztés, amely az MH
védelmi tervezését, a képességek fejlesztését, az erõforrá-
sok felhasználását, a tárca gazdálkodását és költségvetését
érintik. A HM VTB tevékenységét és mûködési rendjét
külön HM utasítás tartalmazza.

(3) A TVTR szakirányításáért a HM kabinetfõnök,
rendszer szintû mûködtetéséért és a védelmi tervezési fel-
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adatok ellátásáért a védelmi tervezési feladatok ellátásáért
felelõs HM szerv vezetõje felelõs.

(4) A TVTR alrendszerei:
a) Stratégiai Tervezõ Alrendszer (a továbbiakban:

STAR),
b) Képesség- és Feladattervezõ Alrendszer (a továb-

biakban: KFTAR),
c) Erõforrás- és Költségtervezõ Alrendszer (a továb-

biakban: EKTAR),
d) Költségvetés Tervezõ Alrendszer (a továbbiakban:

KTAR).
(5) Az alrendszerek a szervezeti és szakmai sajátossá-

goknak megfelelõen részrendszerekre tagolódnak.
(6) Az alrendszerek szakirányításáért, illetve felügyele-

téért felelõs vezetõk:
a) a STAR-ért a HM védelempolitikai szakállamtitkár,
b) a KFTAR-ért a HM Honvéd Vezérkar fõnök,
c) az EKTAR-ért a HM védelmi tervezési és infrastruk-

turális szakállamtitkár,
d) a KTAR-ért a HM védelmi tervezési és infrastruktu-

rális szakállamtitkár.
(7) Az alrendszerek mûködtetéséért és fejlesztéséért fe-

lelõs vezetõk:
a) a STAR tekintetében a védelempolitikai feladatok

ellátásáért felelõs HM szerv vezetõ,
b) a KFTAR tekintetében a haderõtervezési feladatok

ellátásáért felelõs HM szerv vezetõ,
c) az EKTAR tekintetében a védelmi tervezési felada-

tok ellátásáért felelõs HM szerv vezetõ,
d) a KTAR tekintetében a közgazdasági és pénzügyi

feladatok ellátásáért felelõs HM szervezet vezetõ.
(8) A tervezésben részt vevõ szervek, szervezetek veze-

tõi állományukból jelöljék ki a képességek és feladatok,
valamint az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igé-
nyek tervezéséért felelõs személy(eke)t, valamint biztosít-
sák, hogy a döntések elõkészítéséhez és döntésekhez szük-
séges információk határidõre és meghatározott formában
rendelkezésre álljanak.

A tervezés eljárásrendje

5. §

(1) A TVTR eljárásrendje: a tervezési tevékenységek
tudatos, alkotó módon történõ folyamatokba szervezése.
Az eljárásrend alkalmazásával irányíthatók és nyomon kö-
vethetõk a tervezési (munka) folyamatok.

(2) A feladatok végrehajtása és az erõforrások felhasz-
nálásának jog-, illetve célszerûsége az általános és a szak-
mai vezetés-irányítási funkciók gyakorlása során kerül
rendszeresen ellenõrzésre.

(3) A TVTR eljárásrendjét az utasítás melléklete tartal-
mazza.

(4) A TVTR-ben alkalmazott tervezési módszereket
– köztük a tervezõ táblákat, az algoritmusokat, a számítási

eljárásokat és a többdimenziós lekérdezési szemponto-
kat – a jelenleg kidolgozás alatt álló tervezési kézikönyv
tartalmazza.

Tervezési alapelvek

6. §

(1) A TVTR alapvetõ célja, hogy az erõforrások intéz-
ményekre történõ megtervezése helyett, a tervezés hang-
súlya olyan programok megvalósítására terelõdjön át,
amelyeknek jól definiálható a célja, meghatározható az
idõtartama, mérhetõ a cél teljesülése és költsége, valamint
a programoknak felelõsei vannak. A programozott terve-
zés szabályait külön HM utasítás tartalmazza.

(2) A TVTR-ben a tervezési tevékenységek alapja a vé-
delem-(katonai) politikai iránymutatás. Az iránymutatás
alapján végrehajtott katonai szakmai elemzés eredménye a
– szükséges és elégséges – stratégiai képességcélok meg-
határozása. A tervezhetõ erõforrások elosztásának alapja a
képességek elérését, fenntartását és alkalmazását biztosító
feladatoknak – a prioritások szerint felállított – sorrendje.

7. §

(1) A TVTR-ben hosszú távú tervek, rövid távú tervek,
azon belül feladat (és munka) tervek, erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igénytervek, a vonatkozó HM utasí-
tás alapján éves beszerzési tervek, valamint az államház-
tartás gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figye-
lembevételével éves költségvetési tervek, illetve intézmé-
nyi költségvetések készülnek.

(2) Az MH hosszú távú terve a NATO tervezési, illetve
áttekintési ciklusaihoz illeszthetõen két évenként (jelentõs
környezeti változás esetés szükség szerint) az MH veze-
tés-iránytás felsõ szintjén kerül kidolgozásra. A hosszú
távú terv a védelempolitikai iránymutatásokban, illetve a
miniszteri irányelvekben lefektetett elvárások teljesítésé-
hez rögzíti a szükséges és elégséges katonai képességeket
(stratégiai képességcélokat), a képességek elérését szol-
gáló programokat és meghatározó feladatokat, a feladatok
végrehajtásának és az erõforrások elosztásának prioritását,
továbbá az erõforrások elosztását.

(3) A rövid távú, azon belül a feladat (és munka) tervek,
valamint az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igénytervek – a hosszú távú terv alapján – az MH veze-
tés-irányítás minden szintjén évente készülnek. A rövid
távú tervek – az MH stratégiai képesség céljainak idõará-
nyos elérése érdekében – a védelemi igazgatási- és köz-
ponti-, a haderõfejlesztési-, kiképzési-, mûködésfenntartá-
si-, és alkalmazási feladatait tételesen, a feladatok végre-
hajtásának erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igé-
nyeit részletesen, kiegyensúlyozottan tartalmazzák.
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8. §

(1) A tervezés az egyes vezetési szinteken belül és szin-
tek között, többszöri egyeztetéssel, tervtárgyalással, itera-
tív jelleggel történik.

(2) A tervezés a legcélszerûbb megoldási lehetõség ki-
választása és a feladat lehetõ leggazdaságosabb végrehaj-
tása érdekében – a feladatok fontossági sorrendjének meg-
határozásával, alternatív javaslatok kidolgozásával (prio-
rizáltan és opciókban) – történik. Az opciók kiválasztása –
a védelmi tervezéshez kiadott miniszteri irányelvekben
meghatározott, illetve a szakterületek által továbbontott
prioritások alapján – az alrendszerek és a rendszer mûkö-
dését irányító vezetõk feladata, felelõssége.

9. §

(1) A képesség- és feladattervek, illetve feladat (és mun-
ka) tervek, valamint az erõforrás-, költségszükségleti és
kiadási igénytervek az – a külön HM utasítással kiadásra
kerülõ – MH Feladatrendnek, illetve Egységes Védelmi
Szakfeladatrendszernek megfelelõen, egységes szerkezet-
ben készülnek. Az erõforrás-, költségszükségleti és kiadá-
si igények szakfeladatokhoz, szaktevékenységekhez kö-
tötten – szervezetenként, illetve MH szinten összegezetten
– kerülnek megtervezésre.

(2) Az MH humán-, hadfelszerelési, infrastrukturális
fejlesztési, kiemelt kiképzési, felkészítési, kutatás-fejlesz-
tési, egyes nemzetközi, valamint a fejezeti finanszírozás
körébe tartozó feladatainak erõforrás-, költségszükségleti
és kiadási igényei tételesen, illetve programokban, az MH
személyi, általános kiképzési, mûködésfenntartási (egész-
ségügyi, logisztikai, infrastrukturális stb. üzemeltetési és
fenntartási), valamint nemzetközi feladatainak erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényei normatív alapon,
normák hiányában tapasztalati adatok alapján kerülnek
megtervezésre.

(3) A haderõfejlesztés részét képezõ kutatás-fejlesztés
feladatait az MH képességei létrehozása, fenntartása és al-
kalmazása érdekében minden területen az adott képesség-
hez kötötten kell kitûzni és tervezni.

(4) A tervezés során az egységesítési, katonai szabvá-
nyosítási és doktrinális tevékenységrõl, valamint a NATO
egységesítési dokumentumok kezelésérõl, feldolgozásáról
és végrehajtásáról szóló HM utasításban foglaltakat kell
érvényesíteni.

10. §

(1) A képességek és feladatok, valamint az erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igények tervezése a „felül-
rõl-lefelé” és az „alulról-fölfelé” módszerek kombinált al-
kalmazásával történik.

(2) Központilag „felülrõl-lefelé” tervezendõ:
a) a haderõfejlesztés feladatai,
b) a katonai szervezetek alkalmazásának, készenléte

fokozásának, kiképzésének, felkészítésének feladatai,
c) a létszám-elõirányzatok, személyi juttatások és járu-

lékok,
d) a hadfelszerelés fejlesztése, beszerzése, rendszeresí-

tése, ipari javítása, hatósági vizsgálata és rendszerbõl tör-
ténõ kivonása,

e) a készletképzési feladatok,
f) az ingatlan- és építés-beruházás, felújítás, lakhatás-

támogatás, fizikai biztonság és információvédelem, õr-
zés-védelem, környezetvédelem, valamint az infrastruktu-
rális üzemeltetés-fenntartás,

g) a fejezeti kezelésû elõirányzatok és egyéb központi
feladatok, illetve pénzügyi jellegû kiadások,

A felsorolt feladatoknak, valamint a feladatokhoz kap-
csolódó – teljes életciklusra vonatkozó – képességfenntar-
tásnak erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényei.

(3) Intézményi szinten „alulról-felfelé” tervezendõ a
szervezetek csapat szintû kiképzési, mûködésfenntartási,
infrastrukturális üzemeltetés-fenntartási, nemzetközi lo-
gisztikai és egyéb feladatai, illetve azok végrehajtásához
szükséges erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igé-
nyek, melyek központilag nem biztosítottak.

A tervezés szabályozása

11. §

(1) Az MH 10 éves stratégiai tervének kidolgozásáról,
valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás
nemzeti feladatainak végrehajtásáról – tervezési cikluson-
ként – külön HM utasítás kerül kiadásra.

(2) Az 1(+n) éves tervek elkészítésének és a költségve-
tés tervezésének feladatait az évente kiadott külön HM
utasítások tartalmazzák. Az éves beszerzési tervek össze-
állítását a vonatkozó HM utasítás tartalmazza.

(3) Az 1(+n) éves erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igénytervek, az éves beszerzési tervek és az intézmé-
nyi költségvetések egy, mindhárom tervezési tevékenység
elõírásainak megfelelõ tervezési adatbázisban kerülnek ki-
dolgozásra.

Rendkívüli, eseti feladatok kezelése

12. §

(1) A 10 éves stratégiai tervezési ciklusok közötti rend-
kívüli, eseti feladatokra és költségvetési elõirányzat válto-
zásokra, valamint azok erõforrás-, költségszükségleti és
kiadási igény tervezésére a HM kabinetfõnök intézkedik.
A tervezés a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs
HM szerv vezetõ szakirányításával – lehetõleg a stratégiai
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képességcél (ok) változtatása nélkül – a rövid távú terve-
zés keretén belül vagy külön eljárással történik.

(2) A 10 éves stratégiai tervben a rendkívüli, eseti fel-
adatok és költségvetési elõirányzat változások, valamint
az azok kapcsán módosuló tervadatok átvezetése – a hon-
védelmi miniszter által jóváhagyott 1(+n) éves tervek vagy
külön kiadásra kerülõ utasítások alapján a védelmi terve-
zési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv feladata.

A TVTR fejlesztése

13. §

(1) A TVTR fejlesztésének rendszer szintû feladatait a
védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv
koordinálja. A TVTR-re vonatkozó módosításokat a vé-
delmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv ve-
zetõ – az alrendszerek mûködtetéséért és fejlesztéséért fe-
lelõs vezetõk javaslatai alapján, azokkal egyeztetve,
illetve azok egyetértésével – kezdeményezi.

(2) Az alrendszerek mûködéséért és fejlesztéséért fele-
lõs vezetõk módosítási javaslataikat az alrendszer, illetve a
rendszer fejlesztésére vonatkozóan évente június 30-ig – a

tervezést alapvetõen befolyásoló körülmény, illetve ha-
lasztást nem tûrõ esetben soron kívül – készítik el és küldik
meg a védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv részére.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba.* A ha-
tálybelépéssel egyidejûleg az MH 10 éves tervének kidol-
gozásáról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekin-
tési eljárás nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló
6/2006. (HK 4.) HM utasítás hatályát veszti.

(2) A HM Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer Eljárás-
rendjét az utasítás melléklete tartalmazza.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 11.
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Melléklet az 59/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

A HM TÁRCA VÉDELMI TERVEZÕ RENDSZER
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1. A TÁRCA VÉDELMI TERVEZÕ RENDSZER
ÉS ALRENDSZEREI

A Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer (a továbbiakban:
TVTR) Eljárásrendje a HM, a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenn-
tartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai
szervezetek vezetõ-irányító, illetve tervezõ szervei közötti
szabályozott feladat-, hatás-, felelõsségi és döntési jog-
körrel biztosítja a feladat orientált tervezést, a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) 10 éves stratégiai ter-
vei, 1(+n) éves tervei kidolgozását, az éves beszerzési ter-
vek összeállítását, valamint a HM fejezet költségvetésé-
nek tervezését, illetve az intézményi költségvetések elké-
szítését.

1.1. A tervezõ rendszerrel szemben támasztott alapkö-

vetelmények

a) legyen képes elégséges információt biztosítani a po-
litikai és a szakmai döntések meghozatalához;

b) fogja át a HM tárca valamennyi feladatának, az azok
végrehajtásához szükséges erõforrásoknak és költségek-
nek, valamint költségvetési elõirányzatoknak a megterve-
zését, intézményi szinttõl fejezeti szintig;

c) illeszkedjen az állami tervezõ rendszerekhez, a NA-
TO (és az EU) tervezési és áttekintési eljárásaihoz;

d) segítse a feladatok végrehajtásának nyomon követé-
sét és ellenõrizhetõségét;

e) legyen ciklikus, gördülõ rendszerû, folyamatrendje
szabályozott, egymásra épülõ tevékenységekkel, egyértel-
mûen kijelölt döntési pontokkal és felelõsökkel;

f) legyen képesség- és feladatorientált. Az inputorien-
tált – pénzforgalmi szemléletû – tervezés mellett biztosítsa
az outputorientált – a szervezetek tevékenységének kime-
netét, eredményét meghatározó, a szükséges erõforrásokat
a feladatokhoz rendelõ – tervezést;

g) a tárca feladatai és a végrehajtásukhoz szükséges
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igények, valamint
költségvetési elõirányzatok a fejlesztési, a kiemelt egyedi
kiképzési, mûködésfenntartási és alkalmazási feladatok-
hoz programozottan, az általános mûködési-fenntartási,
kiképzési és alkalmazási feladatokhoz normatív alapon
kerüljenek megtervezésre;

h) az elkészített, illetve jóváhagyott tervek idõben
megfelelõ információt biztosítsanak, a NATO és az EU
felajánlások megtételéhez, a NATO védelmi tervezési-, és
az EU kollektív képességi célkitûzések kérdõíveinek kitöl-
téséhez, az állami tervezéshez, az Állami Számvevõszék
és más, a tárca tevékenységének ellenõrzésére hivatott
szervek elõtti beszámoláshoz, valamint a tárca szintû el-
lenõrzéshez és felügyelethez.

1.2. A TVTR felépítése

A TVTR-ben az al- és részrendszerek tevékenysége biz-
tosítja a tervezés céljainak, követelményeinek megvalósí-
tását, az MH képességeinek és feladatainak, valamint erõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igényei megtervezé-

sét a hosszú és rövid távú tervek, programok elkészítését, a
jóváhagyott tervek alapján a feladatok megszabását, vég-
rehajtásának vezetésirányítását, továbbá a végrehajtott
feladatoknak, a felhasznált erõforrásoknak és költségveté-
si elõirányzatoknak az elszámolását, elemzését és értéke-
lését.

A TVTR-t a HM kabinetfõnök szakirányítja, a rendszer
szintû mûködéséért és fejlesztéséért a védelmi tervezési
feladatok ellátásáért felelõs HM szerv vezetõje felelõs.

A honvédelmi miniszter védelmi tervezéssel kapcsola-
tos döntéseit a HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továb-
biakban: HM VTB) készíti elõ, a Bizottság szakmailag
megalapozott, egyeztetett határozati javaslatot terjeszt a
honvédelmi miniszter elé.

A TVTR – saját szintjükön önmagukban is rendszer-
ként kezelhetõ – alrendszerei:

Stratégiai Tervezõ Alrendszer;
Képesség- és Feladattervezõ Alrendszer;
Erõforrás- és Költségtervezõ Alrendszer;
Költségvetés Tervezõ Alrendszer.

1.2.1. A Stratégiai Tervezõ Alrendszer (STAR)

A STAR rendeltetése: a nemzeti és nemzetközi kötele-
zettségekbõl eredõ, a Kormány politikai szándékaival – a
biztonságpolitikai céloknak, a nemzeti érdekeknek és a
rendelkezésre álló erõforrásoknak megfelelõen – össz-
hangban lévõ katonai képességek létrehozása, fenntartása
és alkalmazása stratégiai céljainak, irányelveinek megha-
tározása, valamint azok tervezési folyamatban való érvé-
nyesülése és megvalósulásának nyomon követése, érté-
kelése.

Az alrendszer (fõbb) feladatai:
– a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai cél-

kitûzései alapján a honvédelmi célkitûzéseknek, a Nemze-
ti Katonai Stratégiának, a haderõ rendeltetésének, felada-
tainak azonosítása, pontosítása;

– miniszteri irányelvek kidolgozása a védelmi terve-
zéshez;

– az MH képesség követelményeinek, a haderõfejlesz-
tés prioritásainak, valamint a védelmi erõforrások felhasz-
nálása irányelveinek meghatározása;

– a NATO haderõfejlesztési javaslatokkal és az EU
kollektív képességi célkitûzéssekkel kapcsolatos nemzeti
állásponthoz védelempolitikai javaslatok kidolgozása;

– a Képesség- és Feladattervezõ Alrendszerben készí-
tett – az ambíció szint teljesítéséhez javasolt – katonai ké-
pességek és haderõstruktúra véleményezése, egyeztetése;

– a döntésekhez a kitûzött célok elérése érdekében dön-
tési opciók kidolgozása a politikai vezetés számára;

– haderõ fejlesztéséhez kapcsolódó védelempolitikai
megfontolások, javaslatok kidolgozása;

– a védelmi tervezésre vonatkozó miniszteri irányel-
vekben meghatározott politikai és szakmai szándék ér-
vényre juttatásának, illetve megvalósulásának nyomon kö-
vetése.
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Az alrendszer mûködését a HM védelempolitikai
szakállamtitkár irányítja, illetve felügyeli. Az alrend-
szer mûködéséért és fejlesztéséért a védelempolitikai
feladatok ellátásáért felelõs HM szerv vezetõje felelõs.

1.2.2. A Képesség- és Feladattervezõ Alrendszer (KFTAR)

A KFTAR rendeltetése: az országvédelem katonai ké-
pességeit biztosító intézményrendszer bázisán, a polgári és
rendvédelmi tervezõ szervekkel együttmûködve az MH
védelmi igazgatási és katonai képességei létrehozásának,
fenntartásának és alkalmazásának, valamint az MH és alá-
rendelt szervezetei feladatainak tervezése, a képességfej-
lesztés feladatainak meghatározása és ütemezése, a képes-
ségfejlesztési koncepciónak, a 10 éves stratégiai terv el-
gondolás részeinek és a 10 éves stratégiai terv képesség és
feladat fejezeteinek és mellékleteinek összeállítása, az
1(+n) éves feladat (és munka) tervek elkészítése, dön-
tés-elõkészítése, továbbá a tervekben jóváhagyott felada-
tok végrehajtásának nyomon követése.

Az alrendszer (fõbb) feladatai:
– a védelmi tervezésre vonatkozó miniszteri irányel-

vekben meghatározottak szerint a haderõ elérendõ képes-
ségeinek részletes kibontása, a meglévõ és az elérendõ ké-
pességek közötti különbségek alapján a képességhiányok
megállapítása;

– a képességfejlesztési koncepció, illetve a képesség-
fejlesztés feladatainak megfogalmazása, a szervezeti fej-
lesztési projektek, munkaköri jegyzékek, állománytáblák,
törzskönyvek összeállítása, illetve meghatározása;

– a fejlesztési követelményeket és ütemezést tartalma-
zó programelgondolások összeállítása;

– a NATO haderõjavaslatokkal, az EU kollektív képes-
ségi célkitûzésekkel kapcsolatos nemzeti álláspont kiala-
kításához katonai-szakmai javaslatok kidolgozása;

– a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe,
továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek, valamint a katonai szervezetek (had)mûve-
leti, kiképzési, felkészítési stb. feladatainak, tevékeny-
ségeinek tervezése, a humán-, pénzügyi, egészségügyi,
logisztikai, híradó- és informatikai, infrastrukturális, geo-
információs támogatási, biztosítási stb. feladatainak meg-
állapítása;

– a 10 éves képesség- és feladattervek és az 1(+n) éves
feladat (és munka) tervek kidolgozása, egyeztetése és dön-
tés-elõkészítése;

– a tervek pontosítása, a feladatszabás elõkészítése, és
a feladatok végrehajtásának nyomon követése.

Az alrendszer mûködését a HM Honvéd Vezérkar
fõnök irányítja, illetve felügyeli. Az alrendszer mûkö-
déséért és fejlesztéséért a katonai szervezetekre vonat-
kozóan a HM haderõ-tervezési feladatok ellátásáért fe-
lelõs HM szerv vezetõje, a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségében, továbbá közvetlen, illetve
fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre vonat-
kozóan a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért
felelõs HM szerv vezetõje felelõs.

A hosszú távú képességek és feladatok tervezését az
MH felsõ szintû tervezõ szervek végzik. Az alrendszer
tervokmányait a katonai szervezetekre vonatkozóan a had-
erõ-tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továb-
bá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetek vonatkozásában a tervezési és koordinációs fel-
adatok ellátásáért felelõs HM szerv készítik és egyeztetik.

A rövid távú feladat (és munka) terveket az MH veze-
tés-irányítás minden szintjén az illetékes tervezõ szervek,
szervezetek készítik.

1.2.3. Az Erõforrás- és Költségtervezõ Alrendszer

(EKTAR)

Az EKTAR rendeltetése: a KFTAR-ban meghatáro-
zott képességfejlesztési, kiképzési, mûködésfenntartási és
alkalmazási feladatok végrehajtásához, tevékenységekhez
szükséges erõforrások és költségek, valamint kiadási igé-
nyek feladatorientált tervezése, a tervezés szakmai irányí-
tása, a különbözõ idõtávú és részletezettségû erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igénytervek, valamint éves
beszerzési tervek összeállítása és tárca szinten történõ
összegzése. Ennek során – más tervezõ alrendszerekkel
együttmûködve – a forráskeretek elosztási javaslatának ki-
dolgozása, a priorizált katonai feladatok erõforrás- és költ-
ségszükséglete alapján számvetett kiadási (költségvetési)
igények és a rendelkezésre álló források összevetése, dön-
tési alternatívák kialakítása, valamint a programok megva-
lósításának, az erõforrások normatív felhasználásának
nyomon követése.

Az alrendszer (fõbb) feladatai:
– elégséges információ (erõforrás- és költségbecslések,

elsõdleges forrás allokációs javaslatok, árak stb.) biztosí-
tása a TVTR alrendszerei részére a feladatok és a gazdasá-
gi lehetõségek egyensúlyának megteremtése, valamint a
megalapozott döntések érdekében;

– a gazdasági tervezéshez normák, normatívák, terve-
zési mutatók rendszere kidolgozásának koordinálása, va-
lós üzemgazdasági szemléletû elemzések, értékelések ké-
szítése;

– az MH szakfeladatainak végrehajtásához, szaktevé-
kenységeihez szükséges erõforrások és költségek, vala-
mint kiadási igények – programozott és normatív alapú –
tervezése intézményi szinttõl fejezeti szintig;

– a haderõfejlesztés feladatainak, valamint a kiképzés-,
mûködésfenntartás és alkalmazás egyedi, egyszeri felada-
tainak programozott – teljes életciklusra történõ – tervezé-
sének koordinálása;

– a programok erõforrás- és költségterv okmányainak
elkészítése, döntés-elõkészítése;

– a 10 éves stratégiai terv elgondoláshoz erõforrás- és
költségbecslések készítése, a 10 éves stratégiai terv erõfor-
rás-, költségszükségleti, valamint költségvetési igény feje-
zetének, illetve mellékletének, valamint az 1(+n) éves erõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igényterveinek,
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valamint az éves beszerzési terveknek kidolgozása, illetve
összeállítása, döntés-elõkészítése;

– a programok megvalósításának és az erõforrások nor-
matív felhasználásának nyomon követése;

– az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igények
tervezésére vonatkozó normatív szabályozók elkészítése,
jóváhagyásra történõ elõterjesztése.

Az alrendszer mûködését a HM védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkár irányítja, illetve fel-
ügyeli. Az alrendszer mûködéséért és fejlesztéséért a
védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv vezetõje felelõs.

A feladatok végrehajtásához a (humán (személyi),
pénzügyi, egészségügyi, termelõi és fogyasztói logiszti-
kai, híradó és informatikai, infrastrukturális, geoinformá-
ciós stb.) erõforrás-, költségszükségleteket és kiadási igé-
nyeket az MH vezetés felsõ szintjén – a HM szervek, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továb-
bá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetek, valamint az MH katonai szervezetei igényeinek,
illetve terveinek alapján – az MH felsõ szintû tervezõ,
illetve gazdálkodó szervek, szervezetek tervezik.

A NATO képességfejlesztési programok, a szakterületi
komplex (programcsoport, program, részprogram /pro-
jekt/) programok és az egyedi programok tervezéséért az
illetékes MH felsõ szintû gazdálkodó szervek, szerveze-
tek, illetve (külön HM utasítással kijelölt) programmene-
dzserek, programmenedzser csoportok felelõsek.

A normatív alapú tervezéshez szükséges normák, nor-
matívák (azok hiányában tapasztalati adatok) kidolgozá-
sát, rendszerbe foglalását, valamint a normarendszerek fo-
lyamatos karbantartását az MH felsõ szintû tervezõ, illetve
gazdálkodó szervek, szervezetek végzik.

Az erõforrások tervezéséhez – a Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: PM) védelmi költségvetési prognózisa és
a PM költségvetési tervezési körirata alapján a közgazda-
sági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs HM szerve-
zet prognosztizált erõforrás-, illetve költségvetési kerete-
ket biztosít az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodó
szervek, szervezetek részére.

1.2.4. A Költségvetés Tervezõ Alrendszer (KTAR)

A KTAR rendeltetése: a PM-mel egyeztetve a HM fe-
jezet prognosztizált forrás, illetve költségvetési kereteinek
összeállítása, a jóváhagyott, illetve pontosított 10 éves
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek alap-
ján a költségvetési törvényjavaslat HM fejezetet illetõ ré-
szeinek összeállítása, a költségvetési elõirányzatok teljes
körû megtervezésével és jóváhagyásával, a költségvetési
gazdálkodás – jogszabályoknak megfelelõ – belsõ szabá-
lyozásával, a költségvetési folyamatok monitoringjával, a
szabályszerû költségvetési elõirányzat-gazdálkodás felté-
teleinek biztosítása, a költségvetési elõirányzat gazdálko-
dás fõkönyvi rendszeren és analitikus nyilvántartásokon
keresztül történõ nyomon követése, a beszámolás biztosí-
tása.

Az alrendszer (fõbb) feladatai:
– a HM fejezet prognosztizált forrás-, illetve költségve-

tési kereteinek összeállítása;
– a költségvetés tervezésére vonatkozó normatív sza-

bályozás elkészítése, jóváhagyásra történõ elõterjesztése;
– a HM fejezet költségvetési parlamenti prezentációjá-

nak és költségvetési tervének összeállítása, döntés-elõké-
szítése, Pénzügyminisztérium, Kormány- és parlamenti
szintû egyeztetése;

– a 10 éves stratégiai terv költségvetési mellékletének
összeállítása a következõ tartalmi elemek szerint:

– költségvetési prognózis 10 évre
– fejezeti indoklás 1(+n) évre
– elõirányzatok levezetése 1(+n) évre
– keresetek és költségvetési létszámok alakulása 1(+n)

évre
– központi beruházások beruházási projektek szerint
– szöveges indokolás 1(+n) évre
– a költségvetési javaslatok kidolgozása;
– kincstári költségvetések elkészítése;
– elõirányzati keretek megállapítása, intézményi költ-

ségvetések elkészítése, felülvizsgálata, jóváhagyásra tör-
ténõ felterjesztése, jóváhagyás utáni kiadása;

– a költségvetési terv végrehajtásának, illetve a költ-
ségvetési elõirányzatok felhasználásának nyomon köve-
tése;

– a zárszámadási törvényjavaslat HM fejezetet érintõ
számszaki és szöveges részeinek összeállítása;

– törvényi szintû normaszöveg-javaslatok összeállítá-
sa, különösen a költségvetési gazdálkodást, valamint a
jogállási törvényt illetõen.

Az alrendszer mûködését a HM védelmi tervezési és
infrastrukturális szakállamtitkár irányítja, illetve fel-
ügyeli. Az alrendszer mûködéséért és fejlesztéséért a
közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs
HM szervezet vezetõje felelõs.

A HM fejezet költségvetési tervét – együttmûködve az
illetékes MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodó szer-
vekkel, szervezetekkel – a közgazdasági és pénzügyi fel-
adatok ellátásáért felelõs HM szerv az MH kiegyensúlyo-
zott, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igénytervére alapozottan ál-
lítja össze. Az intézményi költségvetés összeállítása a jog-
szabályban meghatározott elõírások szerint a vonatkozó
HM utasítás alapján kerül végrehajtásra, az abban megha-
tározott szervezeti körre kiterjedõen és eljárási szabályok
szerint.

2. A TERVEZÕ RENDSZER KÜLSÕ KAPCSO-
LATAI

A védelmi tervezés rendszerében alapvetõ feladat annak
biztosítása, hogy a tervezési folyamat ütemezése és a fo-
lyamatban megszületõ tervokmányok eleget tegyenek az
államháztartás tervrendszere által támasztott követelmé-
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nyeknek, valamint biztosítsa a NATO és az EU védelmi
tervezési eljárásához való kapcsolódást, a nemzeti ér-
dekek érvényre juttatását.

2.1. Nemzeti/állami szintû kapcsolatok

a) Állami szinten a védelmi tervezés az ország védelmi
felkészítésére és védelmére vonatkozó – a honvédelmi tár-
ca feladatkörébe tartozó katonai védelmet is magába fog-
laló – tervezõ rendszer kidolgozását, illetve mûködését je-
lenti.

A fentiekbõl következõen a HM tárca keretein belül fo-
lyó védelmi tervezést magában foglaló TVTR része a
komplex honvédelem, illetve a nemzetgazdaság védel-
mi felkészítését és mozgósítását tervezõ rendszernek, és
annak mûködésére vonatkozó elõírások érvényre juttatása
a rendszer mûködésének meghatározó követelménye.

b) Az államháztartás rendszeréhez a TVTR, azon
belül a KTAR közvetlenül négy ponton – a költségvetési
törvény elõkészítése során a parlamenti prezentáció elõál-
lítása, a költségvetési év nyitásakor a kincstári költségve-
tés összeállítása, az intézményi költségvetések elkészítése,
valamint a zárszámadás során – kapcsolódik.

c) A tervezés az MH vezetés-irányításának (egyik)
meghatározó eleme. Ebbõl következõen a TVTR része az
MH katonai és gazdasági vezetés-irányítási rendszerei-
nek. Az eljárásrend a hatályos vezetés-irányítási rendre
épül, amelynek jelentõsebb változásai a továbbiakban
szükségessé teszik az eljárásrend korrekcióját.

2.2. Nemzetközi/szövetségi szintû kapcsolatok

2.2.1. NATO védelmi tervezési (áttekintési) eljárással

való kapcsolatok

A NATO védelmi tervezése hét különbözõ tervezési
diszciplínát magába foglaló komplex rendszer. Ezek közül
hármat, a haderõtervezést, az erõforrás tervezést és a fegy-
verzettervezést elsõdleges diszciplínának, a fennmaradó
négyet, a logisztikai tervezést, a nukleáris tervezést, a C3
(vezetés és irányítás, kommunikáció) tervezést, a polgári
szükségállapot tervezését pedig támogató [kisegítõ] terve-
zési diszciplínának nevezik. A védelmi tervezést szoros
kapcsolat fûzi egyéb területekhez is, mint például a közös
légvédelem tervezéséhez, a szabványosításhoz, hírszer-
zéshez, hadmûveleti tervezéshez és a haderõ generáláshoz.

A NATO haderõ-tervezésének célja a Szövetség véde-
lempolitikai céljaival összhangban lévõ, azok elérését tá-
mogató szövetséges erõk és képességek biztosítása. A gör-
dülõ tervezésen alapuló, tízéves idõszakra kitekintõ, négy-
évente új ciklust kezdõ eljárás jelenleg alkalmazott formá-
ját a NATO védelmi miniszterek az isztambuli csúcsérte-
kezleten fogadták el. (DPC-D(2004)0003, 24 June, Defen-
ce Planning Procedure).

A haderõ-tervezési folyamat három egymást követõ
alapelemen nyugszik: politikai iránymutatás, a tervezési
célok meghatározása, és a védelmi áttekintés. A politikai
iránymutatás meghatározza a Szövetség katonai struktúrá-
jára vonatkozó védelempolitikai elvárásokat és általános

célokat, beleértve a NATO katonai mûveletek végrehajtá-
sára, típusaira és a mûveletek egyidejûségére vonatkozó
ambíciószintjét. A haderõ-tervezési célok egyszerre tartal-
mazzák a szövetségi követelmények mennyiségi meghatá-
rozását és a modernizációs, minõségi fejlesztési követel-
ményeket. Az áttekintési eljárás a haderõ-tervezési célok
megvalósulása nyomon követésének eszköze.

Az eljárás fõ elemei:
a) Politikai Iránymutatás az Átfogó Politikai Irányel-

veket (Comprehensive Political Guidance – CPG) és a Mi-
niszteri Irányelveket (Ministerial Guidance – MG) foglalja
magába.

A CPG adja a kereteket és politikai irányt a NATO át-
alakításához az elõttünk álló 10–15 évre. A CPG határozza
meg a prioritásokat a képességek, a tervezési területek és
hírszerzés vonatkozásában. A CPG effektív kezelési me-
chanizmus útján megcélozza a tervezési területek közötti
koherencia erõsítését. Áttekintése (megújítása) periódu-
sonként tervezett.

Az MG a soron következõ tervezési ciklus elvi kereteit
biztosítja, és áttekinti a haderõ- és képesség fejlesztésre
hatást gyakorló politikai, gazdasági, technológiai és kato-
nai szempontokat. A négyévente kiadásra kerülõ Miniszte-
ri Irányelvek újrafogalmazzák vagy megerõsítik a Szövet-
ség ambíciószintjét, amelyet a NATO Védelmi Tervezési
Bizottság (Defence Planning Comitee) védelmi miniszteri
szintû ülése fogad el. Váratlan körülmények, illetve szük-
ség esetén a kiadási periódus rövidebb is lehet. Új elem a
Kiegészítõ Irányelvek (Supplementary Guidance) kiadá-
sának lehetõsége, amely a NATO Védelmi Felülvizsgálati
Bizottsága (DRC) részére biztosít jogosítványokat a Mi-
niszteri Irányelvekben foglaltak részletezésére, illetve pe-
riódus közi ciklus kezdeményezésére.

b) Tervezési Célok (Planning Targets) a szövetségi
elemzõk által a ciklus idejére azonosított – szükséges és
elégséges – szövetségi katonai képességigényekre fóku-
szálnak, mind mennyiségi, mind minõségi tekintetben.
A tagállamoknak címzett haderõfejlesztési célok a képes-
ségigények teljesítéséhez kérnek nemzeti képességi
hozzájárulásokat, a képességhiányok csökkentése ér-
dekében a meglévõ képességek továbbfejlesztését és új
képességek létrehozását kérik. A katonai oldal által ki-
dolgozott és indított haderõfejlesztési javaslatok egy több-
lépcsõs egyeztetési eljárás során, a politikai oldalon a vé-
delmi miniszterek által közösen elfogadott és végrehajtan-
dó haderõfejlesztési célokká (Force Goals) válnak. A had-
erõfejlesztési célokat két év után áttekintik, és szükség
szerint aktualizálják

c) Védelmi Áttekintés (Defence Review) kétévente
kerül végrehajtásra, amelynek során a Szövetség katonai
és politikai szakértõk bevonásával mélyrehatóan vizsgálja
a tagországok haderõfejlesztési céljai megvalósítására
irányuló nemzeti fejlesztési és pénzügyi terveket. A meg-
ítélés alapja a védelmi tervezési kérdõívre (DPQ) adott
nemzeti válaszok. A tapasztalatok rögzítésének eszköze a
miniszterek által elfogadásra kerülõ, a Szövetség egészére
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vonatkozó Átfogó Jelentés (Genaral Report), amely mel-
lékletként tartalmazza az egyes tagállamokra vonatkozó
specifikus nemzeti összegzõ jelentéseket (Country Chap-
ter). Az átfogó jelentés helyzetképet rögzít, hiányterülete-
ket azonosít, és inputként szolgál a következõ tervezési
ciklus részére.

2.2.2. Az Európai Unió védelmi tervezési, képességfej-

lesztési tevékenységével való kapcsolatok

A NATO és az EU tervezési tevékenysége az alábbiak-
ban tér el egymástól:

a) A NATO törzsek tényleges tervezési tevékenységet
folytatnak, ezzel szemben az EU illetékes szervei koordi-
nálnak, vagy orientálnak;

b) A NATO tervezése ciklikus, az EU „tervezése”
lineáris;

c) A NATO-nak van „feladatszabása” (FP/FG ciklus),
van értékelése (a Védelmi Áttekintés keretében), amelyek
az EU-ban nem intézményesítettek.

Az EU kollektív képességi célkitûzésekkel (Headline
Goals) és az Európai Képesség Akciótervvel (European
Capability Action Plan- ECAP) tervezi a saját katonai am-
bíciója teljesítéséhez szükséges képességeket biztosítani.
A Követelmény Katalógusban határozza meg a katonai ké-
pességek mennyiségére vonatkozó követelményeket,
illetve azt, hogy a tagországok felajánlott erõivel szemben
melyek az elvárások. Az EU kollektív képességi célkitûzé-
sek kérdõíve (NATO DPQ-hoz hasonló Headline Goal
Questionnaire) 2006-ban bevezetésre került, kérdései a
2010-ig terjedõ idõszakra terjedtek ki. Jelenleg – a vála-
szokra alapozottan – a Haderõ Katalógus összeállításával
helyzetfelmérés folyik. Az EU általános értékelési és mi-
nõsítési rendszerének kidolgozása folyamatban van.

A nemzeti felajánlások elemzése alapján megállapított
képességhiányok felszámolására, és új képességek létre-
hozására az Európai Védelmi Ügynökség (European De-
fence Agency – EDA) hivatott kezdeményezéseket tenni,
projekteket indítani, amelynek munkájában Magyarország
is részt vesz.

3. A TERVEZÕ RENDSZER MÛKÖDÉSE:
TERVEZÉSI FOLYAMATOK

Az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén 10 éves stratégi-
ai tervek, 1(+n) éves tervek, továbbá éves beszerzési ter-
vek, valamint költségvetési tervek kerülnek kidolgozásra,
illetve összeállításra.

Az MH vezetés-irányítás közép és alsó (intézményi)
szintjein 1(+n) éves tervek, éves beszerzési tervek, vala-
mint éves intézményi költségvetések készülnek.

A tervezési feladatok, tevékenységek az alábbi – egy-
mással kapcsolatban lévõ – folyamatokba kerülnek szer-
vezésre:

1. A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásának folya-
mata;

2. Az 1(+n) éves – feladat-, erõforrás-, költségszükség-
leti és kiadási igény-, valamint beszerzési – tervek készíté-
sének folyamata;

3. Költségvetés tervezésének folyamata.
A tervezési folyamatok kapcsolatait, illetve a folyama-

tok rendszerbe foglalását – meghatározott tartalmú és ha-
táridejû – inputok és outputok biztosítják.

A hosszú távú tervezést – tervezési ciklusonként kiadás-
ra kerülõ – az MH 10 éves stratégiai tervének kidolgozásá-
ról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljá-
rás nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló HM utasí-
tás, a rövid távú és az éves költségvetés tervezést – az
évente kiadásra kerülõ – külön HM utasítások, az éves be-
szerzési tervek elkészítését a vonatkozó HM utasítás tar-
talmazzák.

3.1. A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásának folya-

mata

Az MH 10 éves stratégiai tervek a NATO tervezési,
illetve áttekintési ciklusaihoz illeszthetõen kétévente
(jelentõs környezeti változás esetében szükség szerint) ke-
rülnek kidolgozásra.

A 10 éves stratégiai terv kidolgozásának folyamata – a
védelmi-, katonapolitikai helyzet értékelése, a Kormány
program, a Védelmi Költségvetési Prognózis1, a Szövetsé-
gi és nemzeti elvárások, illetve az azokat tartalmazó jog-
szabályok alapján – magában foglalja az MH célul kitûzött
képességeinek, a haderõ fejlesztés feladatainak részletes –,
egyéb feladatainak nagybani és az azok végrehajtásához
szükséges erõforrásoknak, költségeknek és kiadási igé-
nyek tervezését. A terv a haderõ feladatait, illetve erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igényeit – a NATO Vé-
delmi Tervezési Kérdõívre adandó válaszok érdekében –
haderõnemi bontásban (is) tartalmazza.

A tervezés során az MH képességei és feladatai, a szük-
séges erõforrások és költségek – az adott tervidõszakra
prognosztizálható védelmi (költségvetési) forrásokon be-
lül – priorizáltan, opciókban kerülnek kidolgozásra.
Az opciók közül a (közel) optimális megoldás a megfelelõ
vezetési szinteken végrehajtott egyeztetések, tervtárgyalá-
sok, elemzések, és értékelések alapján kerül kiválasztásra.

A 10 éves stratégiai tervek kidolgozásához a középszin-
tû- és alsó (intézményi) szintû szervezetek adatokat, javas-
latokat szolgáltatnak. A tervek részletezettsége megfelel
az állami költségvetési tervezõ rendszer jogszabályi elõ-
írásainak és kielégíti a NATO és az EU védelmi tervezési
és áttekintési eljárások igényeit is.

A tervek kidolgozása mintegy másfél évet vesz igénybe.

1 A Magyar Honvédség 10 éves terveivel, valamint a NATO/EU terve-
zési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2246/2006. (XII. 23.)
Korm. Határozat 4. szerint „a védelmi tervezés alapját képezõ Védelmi Költ-
ségvetési Prognózist minden évben, 10 éves elõre tekintéssel a pénzügy-
miniszter biztosítja a honvédelmi tárca részére március 31-ig.”
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A tervezési folyamat a Miniszteri irányelvek a védelmi
tervezéshez, az MH Képességfejlesztési koncepció, a
10 éves stratégiai terv elgondolás, a 10 éves stratégiai terv
kidolgozása és jóváhagyása fázisaira oszlik. Az egyes fá-
zisok – a HM VTB állásfoglalását követõen – miniszteri
döntéssel, kormányhatározattal kerülnek lezárásra, illetve
indításra.

A tervezési folyamat az 6.1 sz. ábrán látható.

3.1.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez

A tervezési folyamat I. fázisában kidolgozásra kerül:
– A NATO Katonai Bizottság által jóváhagyott Fenye-

getettség Elemzések (Risk Assesment) figyelembevéte-
lével a Magyar Köztársaság biztonságát érintõ fenyegeté-
seket, kockázatokat, tartalmazó A Magyar Köztársaság
biztonságát érintõ fenyegetettségek címû dokumentum.

– A haderõvel szemben támasztott követelmények
alapján az MH állapotának vezetõi megítélése.

– A PM által biztosított védelmi költségvetési prognó-
zis alapján a tervidõszakra vonatkozóan Makro (véde-
lem)gazdasági elemzés.

– Az Országgyûlés, a Kormány által a haderõre megha-
tározottak alapján a Nemzeti Biztonsági Stratégiában és a
Nemzeti Katonai Stratégiában azonosított célok figye-
lembevételével Összefoglaló a Magyar Köztársaság
kül- és biztonságpolitikai célkitûzésekrõl címû okmány.

A védelempolitikai feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv együttmûködve a Miniszterelnöki Hivatallal, a Kül-
ügyminisztériummal, az illetékes MH felsõ szintû tervezõ
szervekkel, a fenti okmányok, az elõzõ 10 éves stratégiai
terv (10 T), a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztési
irányairól szóló Országgyûlési határozat (OGY HAT), a
Honvédelmi politika megvalósításáról, a Szövetségi
Miniszteri Irányelvek (SZMI), valamint az elvégzett
elemzések, értékelések, és egyeztetések alapján kidol-
gozza a Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezéshez
(röviden: Miniszteri irányelvek) tervezetét (MIt).

A Miniszteri irányelvek 10 éves kitekintéssel tartalmaz-
zák az MH fejlesztésének és fenntartásának átfogó céljait,
a haderõ alkalmazását rögzítõ ambíciószintet, a haderõ fel-
adatrendszerét, a stratégiai prioritásokat, a haderõ fejlesz-
tésének követelményeit, valamint a védelmi erõforrások
felhasználásának irányelveit. Az Miniszteri irányelvek le-
fedik a lehetséges Szövetségi, illetve nemzetközi mûvele-
teket, beleértve az EU vezette feladatokat is.

A Miniszteri irányelveket (MI) a HM védelempoliti-
kai szakállamtitkár terjeszti fel a HM VTB állásfoglalásá-
val a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra. A dokumen-
tum HM utasítással kerül kiadásra.

3.1.2. Az MH Képességfejlesztési koncepció

A tervezési folyamat II. fázisában a Képességfejlesztési
koncepció tervezetét (KFKt) a haderõtervezés feladatai-
nak ellátásáért felelõs HM szerv – a HM felsõ szintû ter-
vezõ szervekkel, szervezetekkel együttmûködve – állítja
össze, egyezteti és – tervezési konferencia megtartásával –
készíti elõ.

A koncepció a Miniszteri irányelvekben meghatározot-
tak alapján – a perspektivikusan rendelkezésre álló erõfor-
rások figyelembevételével – tartalmazza:

– az MH alkalmazási ambíció szintje teljesítéséhez a
szükséges és elégséges stratégiai képességeket, illetve ké-
pesség igényeket;

– a NATO haderõ fejlesztési javaslataival és az EU kol-
lektív képességi célkitûzésekkel kapcsolatos nemzeti elõ-
zetes álláspontot;

– a meglévõ és a kialakításra tervezett képességek kö-
zötti hiányokat és feleslegeket;

– a hiányok és feleslegek megszüntetését, annak fel-
adatait, módjait és kockázatait;

– a képességfejlesztés prioritásait, valamint a képessé-
gek fejlesztéséhez szükséges optimális idõtartamot.

A MH Képességfejlesztési koncepciót a HM HVKF ter-
jeszti fel – a HM VTB állásfoglalásával – a honvédelmi
miniszterhez jóváhagyásra.

3.1.3. A 10 éves stratégiai terv elgondolás

A tervezési folyamat III. fázisában a tervezési és koordi-
nációs, valamint a haderõtervezés feladatainak ellátásáért
felelõs HM szervek – együttmûködve az MH felsõ szintû
tervezõ szervekkel, szervezetekkel, valamint az MH közép
szintû vezetõ szervvel – a Miniszteri irányelvek, illetve
Képességfejlesztési koncepció alapján elgondolást (meg-
valósíthatósági tanulmányt) készítenek, amelyek – a ké-
pességek fejlesztésére vonatkozóan kiemelten – tartalmaz-
zák:

– a haderõ tervezett struktúráját, a perspektív mûveleti
szervezeteket, a (nem elvonuló) támogató-, támogató-ki-
szolgáló-, illetve háttérintézményeket;

– a perspektivikusan rendelkezésre álló erõforrásokkal
kiegyensúlyozott, elsõdleges erõforrás allokáció alapján a
tervezhetõ erõforrás kereteket;

– a képességfejlesztés feladatait, ütemezését, a fejlesz-
tés (humán, hadfelszerelési, infrastrukturális stb.) erõfor-
rás igényeit, a szervezetek fejlesztésére vonatkozó Prog-
ramelgondolásokat (PE);

– a NATO haderõfejlesztési javaslok, az EU kollektív
képességi célkitûzések tárgyában kialakított elõzetes nem-
zeti álláspontot és annak indoklását is.

Az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdálkodó szervek,
szervezetek a védelmi tervezésért felelõs HM szerv koor-
dinálásával a Miniszteri irányelveknek és a Képességfej-
lesztési koncepciónak megfelelõen a szükséges és a ter-
vezhetõ erõforrások közötti egyensúly megteremtése érde-
kében mennyiségi, minõségi, készenléti stb. opciókat dol-
goznak ki a perspektív mûveleti szervezetekre és a fejlesz-
tési programokra vonatkozóan. Az opciók közül a (közel)
optimális megoldás a megfelelõ vezetési szinten végrehaj-
tott egyeztetések, tervtárgyalások, elemzések, és értékelé-
sek alapján kerül kiválasztásra.

A védelmi tervezés feladatainak ellátásáért felelõs HM
szerv az illetékes MH felsõ szintû tervezõ szervekkel
együttmûködve, a Miniszteri irányelvek, a Képességfej-
lesztési koncepció, az elkészült (rész)elgondolások és az
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azokkal kapcsolatos döntések alapján összeállítja és
egyezteti 10 éves stratégiai terv elgondolás tervezetét
(10 Tet).

A tervezet tartalmazza a védelmi képességek fejleszté-
sének részletes-, a személyi juttatások, a kiképzés, a mûkö-
désfenntartás és a haderõ-alkalmazás nagybani erõforrás-,
költségszükségleti – és kiadási igényeit.

A 10 éves stratégiai terv elgondolást a HM védelmi ter-
vezési és infrastrukturális szakállamtitkár terjeszti fel – a
HM VTB állásfoglalása alapján – a honvédelmi miniszter-
nek jóváhagyásra.

A haderõfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos Elõzetes
Nemzeti Álláspont (ENÁ) – a NATO tervezési eljárásban
egyeztetett határidõre – elküldésre kerül a Szövetségnek.

3.1.4. A 10 éves stratégiai terv kidolgozása

A tervezési folyamat IV. fázisában a 10 éves stratégiai
terv elgondolás alapján és a NATO/EU összevont konzul-
tációk eredményeinek figyelembevételével – a terv ki-
egyensúlyozhatósága érdekében – elõzetesen kialakításra
kerülnek (mennyiségi, minõségi, készenléti stb.) opciók a
perspektív mûveleti szervezetekre és a hozzájuk tartozó
programokra. A tervek kiegyensúlyozottságát a feladatok
végrehajtásának ütemezése biztosítja.

Az MH képességei és feladatai, valamint erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igényei megtervezéséhez a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továb-
bá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetek, valamint a katonai szervezetek adatokat szolgál-
tatnak, és javaslatokat tesznek.

A tervezésnek ebben a fázisában készülnek el és kerül-
nek az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv
tervezetbe a jóváhagyott Programelgondolások alapján a
futó, illetve az 1(+n) években induló programok Program
Végrehajtási Tervei (PVT). A program-végrehajtási ter-
veket a 10 éves stratégiai terv kidolgozásának fázisában,
valamint az 1(+n) éves tervek készítésének fázisában a
visszatervezett költségvetési keretszámokhoz igazítva,
azoknak megfelelõen kell kiegyensúlyozni. A védelmi ké-
pességek fejlesztésének program alapú tervezésének és
végrehajtásának szabályait külön HM utasítás tartalmazza.

A 10 éves stratégiai terv tartalmazza a haderõfejlesztési
javaslatok tárgyában kialakított végleges nemzeti állás-
pontot, az elfogadottság szintjének meghatározását, in-
doklását, illetve a haderõfejlesztési célok végrehajtását,
ütemezését.

A 10 éves stratégiai terv tervezet (10Tt) I és III. fejeze-
tét a védelempolitikai feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv, a II., IV., V., VI. és VII. fejezetét és 1–3. sz. mellék-
leteit a katonai szervezetekre vonatkozóan a haderõter-
vezés feladatainak ellátásáért felelõs HM szerv, a hon-
védelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá
közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zetekre vonatkozóan a tervezési és koordinációs feladatok
ellátásáért felelõs HM szerv, a VIII., IX., X. fejezetét és
4. sz. mellékletét a védelmi tervezés feladatainak ellátá-
sáért felelõs HM szerv, az 5. sz. mellékletét a közgazda-

sági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs HM szerve-
zet egymással és az MH felsõ szintû tervezõ, illetve gaz-
dálkodó szervekkel, szervezetekkel, valamint a MH
középszintû vezetõ szervvel együttmûködve – az MH Fel-
adatrendnek és Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer-
nek megfelelõen dolgozzák ki.

A 10 éves stratégiai terv tervezetet a védelmi tervezés
feladatainak ellátásáért felelõs HM szerv készíti elõ dön-
tésre. A HM VTB a hatáskörét meghaladó kérdéseket a
HM kabinetfõnöke terjeszti fel a honvédelmi miniszter-
nek.

A 10 éves stratégiai terv tervezetét a HM VTB állásfog-
lalása és a miniszter döntéseinek megfelelõen – az érintett
tervezõ szervek bevonásával – a védelmi tervezési felada-
tok ellátásáért felelõs HM szerv módosítja, illetve átdol-
gozza.

3.1.5. A 10 éves stratégiai terv jóváhagyása

A HM VTB állásfoglalásának, illetve a honvédelmi mi-
niszter döntésének megfelelõen módosított, illetve átdol-
gozott 10 éves stratégiai terv javaslatot (10Tj) a honvé-
delmi miniszter a tervezési folyamat V. fázisában a terv
tartalmáról szóló elõterjesztésnek a Kormány által történõ
elfogadása után hagyja jóvá.

A 10 éves stratégiai terv tartalmáról szóló elõterjesz-
tést (E10T) – együttmûködve az MH felsõ szintû tervezõ
szervekkel – a tervezési és koordinációs feladatok ellátásá-
ért felelõs HM szerv készíti és azt a honvédelmi miniszter
terjeszti a Kormány elé2.

Az elõterjesztést a Kormány határozattal fogadja el.
A kormányhatározat felhatalmazást ad a honvédelmi
miniszternek a 10 éves stratégiai terv és az aktuális haderõ-
fejlesztési célok jóváhagyására, valamint a NATO védel-
mi tervezési, illetve az EU kiemelt célkitûzések kérdõívei-
re adandó válaszok megadására.

Az illetékes MH szintû tervezõ, illetve gazdálkodó szer-
vek, szervezetek a védelmi tervezési feladatok ellátásáért
felelõs HM szerv koordinálásával a jóváhagyott 10 éves
stratégiai terv alapján kitöltik a NATO Védelmi Tervezési
Kérdõívet (DPQ), amely a haderõfejlesztési javaslatok
tárgyában kialakított Végleges Nemzeti Álláspontot
(VNÁ) is tartalmazza.

A védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv:

a) az aktuális Védelmi Költségvetési Prognózisban,
illetve a PM Költségvetési tervezési köriratban meghatá-
rozottaknak megfelelõen pontosítja az Erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igénytervnek 1(+n) évre vonatkozó
részét, és költségvetési tervvé transzformálható szerkezet-
ben átadja a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásá-
ért felelõs HM szervezetnek.

b) összeállítja a honvédelmi miniszter védelmi tervezési
utasítását az 1(+n) éves tervek elkészítésére vonatkozóan.

2 Megállapította a Magyar Honvédség 10 éves terveivel, valamint a
NATO/EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló
2246/2006. (XII. 23.) Korm. határozat.
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3.1.6. A rendkívüli, eseti feladatok kezelése

A 10 éves stratégiai tervben a rendkívüli, eseti feladatok
és az azok kapcsán módosult feladatok, a megváltozott
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igények a jóváha-
gyás után pontosításra kerülnek.

A védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv – az érintett MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdál-
kodó szervek, szervezetek, valamint az MH közép szintû
vezetõ szerv bevonásával – a pontosításokat haladéktala-
nul, legkésõbb évente június 30-ig hajtja végre. Jelentõs
változás esetén a pontosított 10 éves stratégiai tervet – a
HM VTB állásfoglalásával – a HM kabinetfõnök terjeszti
a honvédelmi miniszter elé döntésre.

3.2. Az 1(+n) éves tervek készítésének folyamata

Az 1(+n) éves, azon belül Feladat (és munka) tervek
(a továbbiakban: Feladattervek), valamint Erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igénytervek az MH veze-
tés-irányítás minden szintjén készülnek. A tervezés évente
ismétlõdõ feladat, a folyamat a tárgyévet megelõzõ év
szeptemberétõl a tárgyév márciusáig tart.

A tervek az elsõ évre vonatkozóan részletesek, a további
(+n) évekre vonatkozóan nagyobb léptékûek, a fõ felada-
tokat tartalmazzák. Mivel a tervek jóváhagyása áthúzódik
a végrehajtás elsõ évére, ezért a tervek a végrehajtandó fel-
adatokat az elsõ év január 1-jétõl a második év március
31-ig részletesen tartalmazzák.

A tervezési folyamat a Védelmi Tervezési Utasítás ki-
adása, az 1(+n) éves tervek készítése, valamint az 1(+n)
évi tervek pontosítása és jóváhagyása fázisaira oszlik. Az
egyes fázisok az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén – a
HM VTB állásfoglalását követõen – miniszteri döntéssel,
a vezetés-irányítás közép és alsó (intézményi) szintjein
szolgálati elöljárói (hivatali felettesi) döntéssel kerülnek
lezárásra, illetve indításra.

Az 1(+n) éves tervezés egy – minden gazdasági tervezé-
si igényt kielégítõ – olyan tervezési adatbázis alkalmazá-
sával kerül végrehajtásra, amely egyszerre képes több-
szempontú lekérdezéssel elõállítani az 1(+n) éves erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igénytervek, az éves be-
szerzési tervek és az intézményi költségvetési tervek adat-
tábláit.

A tervezési adatbázis, az erõforrás-, költségszükségleti
és kiadási igények tervezésének információi (szakfelada-
tok, erõforrás-paraméterek, felszámítási mutatók, biztosí-
tási módok, kiadási igény adatok stb.) mellett tartalmazza
a szükséges információkat a beszerzési tervek összeállítá-
sához (értékhatár, ajánlatkérõ, kezdeményezõ, eljárás ter-
vezett indítása, finanszírozás forrása stb.), valamint az in-
tézményi költségvetések elkészítéséhez (címrendkód, fõ-
könyvi számlaszám stb.).

A tervezési folyamat a 6.2. sz. ábrán látható.

3.2.1. Védelmi tervezési utasítás

A tervezési folyamat I. fázisában az 1(+n) éves tervek
kidolgozásának feladatai – a jóváhagyott, illetve pontosí-
tott 10 éves stratégiai tervek alapján – a honvédelmi mi-

niszter által kiadott Védelmi tervezési utasításban kerül-
nek meghatározásra. A 10 éves stratégiai tervek kidolgo-
zásának éveiben az aktuális 10 éves stratégiai terv mellett
a következõ 10 éves stratégiai terv elgondolás 1(+n) éveire
tervezett, illetve megváltozott feladatokat is alapvetõ in-
formációnak kell tekinteni.

Az utasítás a honvédelmi miniszter közvetlen aláren-
deltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása
alá tartozó szervezetekre, valamint a katonai szervezetekre
menõen tartalmazza az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén
elrendelt feladatokat, a központi és központosított támoga-
tásokat, valamint a kiadási igényekre vonatkozó keretszá-
mokat. A feladatok, illetve szakfeladatok, szaktevékeny-
ségek az MH Feladatrend és Egységes Védelmi Szakfela-
datrendszer szerinti szerkezetben kerülnek meghatáro-
zásra.

Az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén a HM szervek és
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, to-
vábbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek feladatai tervezését a tervezési és koordiná-
ciós feladatok ellátásáért felelõs szerv koordinálja. Az MH
középszintû vezetõ szerv és az HM HVKF közvetlen alá-
rendelt szervek, szervezetek (haderõ) fejlesztési feladatait
a haderõ-tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv,
a haderõ kiképzési, mûködésfenntartási, alkalmazási és
nemzetközi szerepvállalási feladatait a hadmûveleti és ki-
képzési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv, a központi
és központosított támogatásokat, valamint a kiadási igé-
nyekre vonatkozó keretszámokat az MH felsõ szintû gaz-
dálkodó szervek, szervezetek, illetve a védelmi tervezési
feladatok ellátásáért felelõs HM szerv állapítják meg.

A Védelmi tervezési utasítás tervezetét (VTUt) a vé-
delmi tervezés feladatai ellátásáért felelõs HM szerv állítja
össze, egyezteti és a HM VTB állásfoglalásának megfele-
lõen terjeszti elõ a honvédelmi miniszternek aláírásra. A
Védelmi tervezési utasítás (VTU) a HM tárca Költségve-
tési Parlamenti Prezentációjának (KPP) felterjesztésé-
vel, parlamenti egyeztetésével párhuzamosan kerül ki-
adásra.

A Védelmi tervezési utasítás kiadásával közel egy idõ-
ben elkészülnek, illetve kiadásra kerülnek a Gyakorlatok
és Kiképzési Rendezvények Programja (GYKRP), a
mûködésfenntartásra vonatkozó Szakintézkedések (SZI),
valamint az 1(+n) éves tervek bemenõ információit képezõ
beiskolázási, külszolgálati váltási, mûveleti stb. tervek,
illetve a tervekkel kapcsolatos igények. A fenti tervekért,
illetve információkért – a vonatkozó HM utasításokban
meghatározott – MH felsõ szintû tervezõ szervek, szerve-
zetek felelõsek.

A Védelmi tervezési utasítás a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve
fenntartói irányítása alá tartozó szervezeteknek, valamint
az MH középszintû vezetõ szervnek, továbbá a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek-
nek kerül kiadásra.

Az MH összhaderõnemi parancsnok Védelmi tervezési
intézkedésben (VTI) – a Védelmi tervezési utasítással
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azonos felépítésben – határozza meg a parancsnokságnak
alárendelt katonai szervezetek 1(+n) éves tervei elkészíté-
sének feladatait.

A HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vek, szervezetek 1(+n) éves tervei elkészítésének feladata-
it a HM HVKF parancsa, illetve intézkedése alapján a had-
mûveleti és kiképzési feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv határozza meg.

3.2.2. Az 1(+n) éves tervek készítése

A tervezési folyamat II. fázisában a feladatok, az erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igények, valamint a be-
szerzések tervezése – az MH vezetés-irányítás minden
szintjén – az MH Feladatrendnek és Egységes Védelmi
Szakfeladatrendszernek megfelelõen, a tervezési adatbá-
zis alkalmazásával egymással párhuzamosan, meghatáro-
zott kiadási igényekre vonatkozó keretek között történik.
A tervekben a kiadási igényekre vonatkozó kereteket túllé-
põ erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeket,
illetve az azokkal összefüggõ feladatokat külön, tételesen
indokolni kell. A költségvetésnek bármilyen tartalomban
és irányban történõ módosulását a tervezõ adatbázisban az
elemi szakfeladatok mélységéig át kell vezetni.

A tervezõ, illetve gazdálkodó szervek, szervezetek az
erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igénytervvel, az
éves beszerzési tervvel és az intézményi költségvetéssel
összefüggõ felterjesztési kötelezettségüket ugyanabból az
adatbázisból a kívánt szempontú lekérdezéssel hajtják
végre. Az egyezõ alapadatok és határidõk biztosítják, hogy
a három tervezési feladat tartalmában ne térjen el egymás-
tól.

A közép és alsó (intézményi) szintû tervezõ szervek fel-
adataik végrehajtásához a hatáskörükbe tartozó intézmé-
nyi (csapat) költségvetési keret terhére megvalósuló erõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igényeiket tervezik, a
központi és központosított, természetbeni ellátás körébe
tartozó erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényeiket
az illetékes központi ellátó szervezetektõl vagy MH felsõ
szintû gazdálkodó szervektõl, szervezetektõl igénylik.

A gazdálkodó szervezettel és önálló költségvetéssel
nem rendelkezõ HM szervek és alárendelt szervezetek erõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igényeit – az általuk
adott adatok alapján – az utaltsági rend szerint illetékes el-
látó szervezetek vagy MH felsõ szintû gazdálkodó szervek
tervezik.

A HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányí-
tása alá tartozó, valamint a katonai szervezetek Feladat-
terv tervezeteiket (FTt), valamint Erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterv tervezeteiket (EKTt) az
illetékes szolgálati elöljárónak (hivatali felettesnek), Erõ-
forrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv tervezetei-
ket, illetve igényeiket az illetékes MH felsõ szintû gazdál-
kodó szerveknek, szervezeteknek is felterjesztik. A mi-
niszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartózó
szervezetek terv tervezeteiket közvetlenül a védelmi terve-

zési feladatok ellátásáért felelõs HM szervnek is megkül-
dik.

Az MH középszintû vezetõ szerve 1(+n) éves, azon be-
lül Feladatterv tervezetét, valamint Erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterv tervezetét – az alárendelt
szervezetek tervei alapján – a Parancsnokság tervezõ,
illetve gazdálkodó szervei állítják össze. Az MH közép-
szintû vezetõ szerve és HM HVKF közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervek, szervezetek feladatterv tervezetei-
ket, valamint erõforrás-, költségszükségleti és kiadási
igényterv tervezeteiket – a hadmûveleti és kiképzési fel-
adatok ellátásáért felelõs HM szerv útján – a HM
HVKF-nek terjesztik fel. Az erõforrás-, költségszükségleti
és kiadási igényterv tervezeteiket az illetékes MH felsõ
szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek közvetle-
nül is megküldik.

Az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén a Honvédelmi
Minisztérium Feladatterv tervezetét a tervezési és koordi-
nációs feladatok ellátásáért felelõs HM szerv állítja össze.
A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, to-
vábbá közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek 1(+n) éves Feladatterv tervezetének elkészíté-
sét a tervezési és koordinációs feladatok ellátásáért felelõs
HM szerv, az MH katonai szervezeteinek 1(+n) éves Fel-
adatterv tervezetének elkészítését a hadmûveleti és kikép-
zési feladatok ellátásáért felelõs HM szerv koordinálja.
A Feladatterv tervezetek átadásra kerülnek a védelmi ter-
vezés feladatainak ellátásáért felelõs HM szervnek, vala-
mint az MH felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szerveze-
teknek.

Az MH 1(+n) éves Erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igényterv tervezetét – az MH felsõ szintû gazdálko-
dó szervek, szervezetek tervei alapján – a védelmi tervezés
feladatainak ellátásáért felelõs HM szerv állítja össze.

Az MH 1(+n) éves terv tervezetét (1+nTt) a védelmi
tervezés feladatainak ellátásáért felelõs HM szerv állítja
össze, egyezteti.

Az MH vezetés-irányítás minden szintjén – az erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igénytervekkel párhu-
zamosan, az 1(+n) éves tervezési adatbázisban – a vonat-
kozó HM utasításnak megfelelõen készülnek és kerülnek
felterjesztésre az Éves Beszerzési Tervek (ÉBT).

Az MH 1(+n) éves terv tervezetét és az (elõzetes) éves
beszerzési tervet a védelmi tervezés feladatainak ellátásá-
ért, illetve a védelemgazdasági feladatok ellátásáért fele-
lõs HM szervek terjesztik elõ a HM VTB-nek. A HM VTB
állást foglal a tervek pontosításának, kiegyensúlyozásának
kérdéseiben, és a terveket, a HM VTB hatáskörét meghala-
dó kérdésekkel együtt a HM kabinetfõnök terjeszti elõ
döntésre a honvédelmi miniszternek.

Az MH 1(+n) éves terv, azon belül a Feladatterv-, vala-
mint Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv ter-
vezetek és az (elõzetes) éves beszerzési terv a HM VTB ál-
lásfoglalásnak és miniszteri döntésnek megfelelõen módo-
sításra, szükség szerint átdolgozásra és visszacsatolásra ke-
rülnek a felterjesztõ szervek, szervezetek részére. A felter-
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jesztõ szervek, szervezetek az 1(+n) éves terveikben történt
változásokat átvezetik a tervezési adatbázisban, ami garan-
tálja, hogy azok az éves beszerzési tervekben és az intézmé-
nyi költségvetésekben is azonosan szerepeljenek.

3.2.3. Az 1(+n) éves tervek pontosítása és jóváhagyása

A tervezési folyamat III. fázisában az MH 1(+n) éves
terve, azon belül Feladat, valamint Erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igény tervei és éves beszerzési terve
– a Költségvetési törvény (KVT) elfogadását követõen és
annak megfelelõen – pontosításra kerülnek. A tervek pon-
tosítását az érintett MH felsõ szintû tervezõ, illetve gazdál-
kodó szervek, szervezetek bevonásával a védelmi tervezés
feladatainak ellátásáért, illetve a védelemgazdasági fel-
adatok ellátásáért felelõs HM szervek hajtják végre.

Az MH 1(+n) éves pontosított tervét (1+nTp) és Éves
Beszerzési Tervét (ÉBT) – jelentõs változás esetén, a HM
VTB újbóli állásfoglalását követõen – a honvédelmi
miniszter hagyja jóvá.

Az MH 1(+n) éves jóváhagyott terve megküldésre kerül
az MH felsõ és közép szintû vezetõ-irányító szerveknek,
illetve az MH felsõ szintû tervezõ és gazdálkodó szervek-
nek, szervezeteknek és abból kivonatot kapnak a honvé-
delmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá köz-
vetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek,
valamint az MH katonai szervezetei.

Az MH 1(+n) évi feladatai végrehajtására – az MH
1(+n) éves jóváhagyott terve alapján – (Miniszteri) Vég-
rehajtási (feladatszabó) utasítás (VHU) készül, amelyet
– az MH felsõ szintû tervezõ és gazdálkodó szervek, szer-
vezetek bevonásával – a tervezési és koordinációs felada-
tokat ellátásáért felelõs HM szerv állít össze, készít elõ alá-
írásra, illetve kiadásra.

A HM szervek, a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányí-
tása alá tartozó szervezetek, valamint a katonai szerveze-
tek a (Miniszteri) Végrehajtási (feladatszabó) utasításnak
megfelelõen pontosítják 1(+n) éves, azon belül Feladat-
terveiket (FT), valamint Erõforrás-, költségszükségleti
és kiadási igény terveiket (EKT). Az 1(+n) éves erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igényterveik pontosítá-
sával egyidejûleg módosítják Éves Beszerzési Terveiket
(ÉBT) és készítik el éves Intézményi költségvetésüket
(EKV).

A három tervokmányt a szervek, szervezetek egy idõ-
ben terjesztik fel jóváhagyásra az illetékes HM szervek,
szervezetek vezetõinek.

Az 1(+n) éves terveket az illetékes szolgálati elöljáró
(hivatali felettes) hagyja jóvá.

3.3. A költségvetés tervezési folyamata

A költségvetés tervezésének rendjét az Államháztartás-
ról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény,
valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) és 226/2004. (VII. 27.) Korm. rende-
letek szabályozzák.

A tervezési folyamat a 6.3 sz. ábrán látható.

3.3.1. A HM fejezet költségvetése

A közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért fele-
lõs HM szervezet – a Pénzügyminisztérium tervezési kör-
iratában illetõleg a vonatkozó jogszabályokban foglaltak
alapján – elkészíti a HM fejezet .... évi költségvetési tervé-
nek összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjérõl
szóló HM utasítást, röviden Költségvetési adatszolgálta-
tási utasítás tervezetét (KAUt). Az utasítás tervezet tar-
talmazza a költségvetés tervezésével összefüggõ, az alá-
rendelt szervezetek tervezési feladataira vonatkozó alap-
vetõ információkat.

A HM utasítás hatálya alá tartozó szervezetek – ideértve
a Sajátosan Gazdálkodó Szervezeteket is – a HM szintrõl
visszaigazolt feladataikkal, valamint forráskereteikkel
összhangban az 1(+n) éves tervezési adatbázisban tervezik
költségvetési igényeiket, készítik el és terjesztik fel a HM
fejezet költségvetésének elkészítéséért felelõs HM szerv-
nek Költségvetési igényeikre vonatkozó adatokat
(KVA) és a költségvetési törvénybe felvenni javasolt nor-
maszöveget.

A közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért fele-
lõs HM szervezet együttmûködve az érintett MH felsõ
szintû tervezõ szervekkel a honvédelmi miniszter által jó-
váhagyott, kiegyensúlyozott MH Erõforrás-, költségszük-
ségleti és kiadási igényterv alapján, valamint költségvetést
tervezõ szervek adatszolgáltatásai figyelembevételével:

– elkészíti és egyezteti a HM fejezet Költségvetési
részletes terv tervezetét (KVTt), illetve Költségvetési
Parlamenti Prezentáció tervezetét (KPPt) amit a HM
VTB megtárgyal és elfogad;

– a HM VTB állásfoglalása alapján a Költségvetési
Parlamenti Prezentáció javaslatot (KPPj) felterjeszti a
honvédelmi miniszternek, aki jóváhagyást követõen meg-
küldi a pénzügyminiszternek a Költségvetési Parlamenti
Prezentációt (KPP);

– összeállítja a fejezet költségvetésének végrehajtását
megalapozó normaszöveg javaslatokat, beleértve a költ-
ségvetési törvényt és az azzal egyidejûleg módosításra ter-
vezett törvényeket, a HM fejezet költségvetési javaslatáról
szóló tájékoztatásokat az OGY Honvédelmi és Rendészeti
Bizottsága, a HM Kollégiuma, illetve a HM Érdekegyez-
tetõ Fóruma stb. részére, szükség szerint képviseli a tárcát
az OGY különbözõ bizottságainak munkájában, valamint
részt vesz képviselõi indítványok feldolgozásában, a tárca
álláspontjának kialakításában.

A továbbiakban – nem a TVTR részeként – a pénzügy-
miniszter a Kormány elé terjeszti a Költségvetési tör-
vényjavaslat tervezetét (KTJt), a Kormány benyújtja az
Országgyûlésnek az éves Költségvetési törvényjavas-
latot (KTJ), és ehhez tájékoztatási céllal mellékeli az ál-
lamháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázato-
kat, mérlegeket, majd a fejezeti részletezõ táblázatokat és
ezek szöveges indoklásait.
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3.3.2. A költségvetés (vissza)tervezése

A Költségvetési törvényben (KVT) elfogadott elõ-
irányzatok és szabályok szerint, illetve keretei között a
közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs HM
szervezet felterjesztése alapján a honvédelmi miniszter
megállapítja a Költségvetési keretszámokat (KVK).

A közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért fele-
lõs HM szervezet a miniszteri döntéseknek megfelelõen:

– A védelmi tervezési feladatok ellátásáért felelõs HM
szerv együttmûködve összeállítja és kiadja a Költségvetési
keretszámokat;

– összeállítja az „Intézményi költségvetési tervjavasla-
tok elkészítésének és felülvizsgálatának a rendjére vonat-
kozó HM utasítás”-t, röviden Költségvetés tervezési uta-
sítást (KTU);

– elkészíti és benyújtja a Kincstári költségvetést
(KKV);

– elkészíti A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasz-
nálási rendjérõl szóló HM rendeletet (FER).

3.3.3. Az intézményi költségvetések

Az intézményi költségvetési javaslatok elkészítésének
és felülvizsgálatának rendjérõl szóló HM utasítás – rövi-
den Költségvetés tervezési utasítás (KTU) – hatálya alá
tartozó, intézményi költségvetés tervezésére kötelezett
szervezetek az utasításban meghatározottak szerint a Fel-
adat (és munka) terveik, valamint az Erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterveik pontosításával párhu-
zamosan az 1(+n) éves tervezési adatbázisban készítik el
az Intézményi költségvetéseiket (IKV), és terjesztik fel
azokat a közgazdasági és pénzügyi feladatok ellátásáért fe-
lelõs HM szervezetnek és a védelmi tervezési feladatok el-
látásáért felelõs HM szerv részére.

Az MH szervek és alárendelt szervezetek intézményi
költségvetéseikrõl – az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló Korm. rendelet szerint – március 31-ig, illetve április
30-ig kapnak tájékoztatást.

4. A TERVEZÕ RENDSZER ALAPVETÕ OKMÁ-
NYAI

Az operatív tervezés rendszer szintû tervokmányai-
nak tartalma és felépítése:

4.1. Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (MI)

A miniszteri irányelvek a nemzetbiztonsági célkitûzé-
sek, a védelmi tárca (azon belül kiemelten a haderõ) álla-
pota alapján rögzíti a tervezést meghatározó körülménye-
ket, megfogalmazza az MH fejlesztésének követelménye-
it, beleértve az MH kötelékei külföldi alkalmazására vo-
natkozó nemzeti ambíciószintet, a haderõ feladatrendsze-
rét, meghatározza a fejlesztés védelempolitikai prioritása-
it, illetve lefedi a tervezési idõszakban rendelkezésre álló
erõforrások felhasználásának fõbb szempontjait.

Az irányelvek felépítése:
I. Bevezetés.

II. Biztonsági környezet.

III. A biztonsági környezet hatása a haderõre.
IV. A haderõvel szemben támasztott követelmények.
V. Haderõkép (... évre vonatkozóan).

VI. A haderõ fejlesztésének követelményei.
VII. A védelmi erõforrások felhasználásának irányelvei.

4.2. MH Képességfejlesztési koncepció (KFK)

A Képességfejlesztési koncepció az MH ambíciószint-
jének és képességkövetelményeinek megfelelõen – opti-
málisra való törekvéssel – tartalmazza az MH elérendõ ké-
pességeit, feladatrendszerét, a katonai szervezetek csopor-
tosítását, az egyidejû alkalmazás lehetõségét, a haderõfej-
lesztés fõ feladatait, azok ütemezését, a perspektivikusan
rendelkezésre álló erõforrásokat, valamint a védelmi ké-
pességek fejlesztésének kiadási igényeit.

A Képességfejlesztési koncepció felépítése:
I. A haderõ-képességi ambíció szintje és feladatrend-

szere.
II. A haderõ feladatrendszeréhez javasolt képességek

(tervezési szempontok, egyes képességek, a haderõ
egyidejû mûveleti képessége).

III. A képességfejlesztés fõbb idõszakai és jellemzõi.
IV. A képességfejlesztés fõbb irányai (szervezeti átala-

kítás, a védelmi igazgatás, a katonai vezetés-irányí-
tás-, a kiképzés-, a doktrína és szabványosítás-, a
humán-erõforrás menedzsment-, az egészségügyi
biztosítás, a logisztikai támogatás, benne a hadfel-
szerelés-, a híradó és informatikai biztosítás, az inf-
rastruktúra rendszereinek, valamint mindezek jog-
szabályi hátterének fejlesztése.)

4.3. Az MH 10 éves stratégiai terv elgondolása (10Te)

A 10 éves stratégiai terv elgondolás a Miniszteri irány-
elveknek és a Képességfejlesztési koncepciónak megfele-
lõen tartalmazza a képességfejlesztési célokat, prioritáso-
kat, az általános képességi ambíciószintet, a haderõ fel-
adatrendszerét, a haderõ feladatrendszeréhez tervezhetõ
képességeket, a képességfejlesztés fõbb idõszakait és jel-
lemzõit, a képességfejlesztési feladatok tételes-, a kikép-
zés, mûködésfenntartás, alkalmazás és nemzetközi katonai
szerepvállalás becsült erõforrás és költségszükségletét, va-
lamint a terv kidolgozására vonatkozó elveket és informá-
ciókat.

Az elgondolás felépítése:
I. Védelempolitikai célok, a biztonságot érintõ fenye-

getések.
II. A haderõ helyzete.

III. Képességfejlesztési célok, prioritások, általános ké-
pességi ambíció szint.

IV. A haderõ feladatrendszere, a feladatokhoz tervez-
hetõ képességek (a haderõfejlesztési javaslatokkal
kapcsolatos elõzetes nemzeti álláspont, az egyes
feladatokhoz rendelhetõ képességek, a haderõ egy-
idejû mûveleti képessége).

V. A képességfejlesztés fõbb idõszakai és jellemzõi.
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VI. Képességfejlesztési feladatok, illetve programel-
gondolások a szervezeti átalakításra, a védelmi
igazgatás-, a katonai vezetés-irányítás-, a kikép-
zés-, a doktrína és szabványosítás-, a humán-erõfor-
rás menedzsment-, az egészségügy-, a logisztika,
benne a hadfelszerelés-, a híradó és informatika-, a
geoinformációs- és az infrastruktúra rendszereire,
valamint mindezek jogszabályi hátterének fejlesz-
tésére.

VII. Az MH kiképzési-, mûködésfenntartási- és alkal-
mazási fõ feladatai.

VIII. A képességfejlesztési feladatok, illetve programel-
gondolások tételes és a kiképzés, mûködésfenntar-
tás és alkalmazás becsült erõforrás szükségletei és
költségigényei.

4.4. MH Képesség- és feladatterv (KFT)

A Képesség- és feladatterv – az MH Feladatrendnek
megfelelõ szerkezetben – tartalmazza az MH képességcso-
magokba, illetve programokba rendezett fejlesztési felada-
tait, a haderõ perspektivikus állománytáblák és fejlesztési
törzskönyvek alapján számvetett, a doktrínák és katonai
szabványok alapján meghatározott kiképzési-, felkészítési
és alkalmazási feladatait, valamint a vonatkozó jogszabá-
lyok és szakutasítások alapján tervezett mûködésfenntar-
tási feladatokat, az erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igények tervezéséhez szükséges feladat- és teljesít-
ménymutatókat.

A Képesség- és feladatterv felépítése:
I. A haderõ feladataihoz tervezett képességek.

– tervezési szempontok
– az egyes feladatokhoz rendelt képességek
– a haderõ egyidejû mûveleti képessége

II. A képességfejlesztés fõbb idõszakai és jellemzõi.
III. A képességfejlesztés feladatai.
IV. A haderõ kiképzésének, mûködésfenntartásának és

alkalmazásának fõ feladatai.

4.5. MH Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási

igényterv (EKT)

Az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv
– az Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer alapján – a
tervezési szinteknek és idõtávoknak megfelelõ részlete-
zettséggel tartalmazza az MH valamennyi tervezett szak-
feladatának, tevékenységének végrehajtásához szükséges
élõerõ, eszközök, készletek, szolgáltatások, valamint
pénzeszközök összességét, naturális formában, illetve
pénzben kifejezett értékben.

A haderõfejlesztés képességcsomagokban, illetve a
programelgondolásokban meghatározott feladatainak, a
kiképzés-, felkészítés és alkalmazás jelentõsebb egye-
di/egyszeri feladatainak (pl. nemzetközi gyakorlatoknak,
mûveleteknek), valamint a mûködésfenntartás jól behatá-
rolható, meghatározott idõn belül megvalósítható feladatá-
nak (pl. inkurrens haditechnikai eszközök, hadianyagok
megsemmisítése) erõforrás szükségletei, valamint erõfor-

rás- és költségtervezéssel megalapozott kiadási igényei
programozottan, a haderõ kiképzésének és felkészítésé-
nek, mûködésfenntartásának és egyéb (ismétlõdõ) felada-
tának erõforrás-szükségletei, valamint erõforrás- és költ-
ségtervezéssel megalapozott kiadási igényei normatív ala-
pon kerülnek megtervezésre.

Az erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterv
felépítése:

I. Szakfeladatok, tevékenységek azonosítói, megne-
vezése.

II. Felszámítási alapok.
III. Erõforrások azonosítói, megnevezése, mértékegy-

sége, egységára.
IV. Erõforrások összes, azon belül csapat és központi

hatáskörbe tartozó mennyiségi és kiadási igénye.
V. A költségvetés tervezéséhez szükséges információk

(címrendkód, fõkönyvi számlaszám stb.).

4.6. Az MH ... közötti idõszakra vonatkozó 10 éves

stratégiai terve (10T)

A 10 éves stratégiai terv tartalmazza az elérendõ katonai
képességeket, a haderõ struktúráját, létszámát, kiemelt
technikai eszközeit, az egyes tervezési területekre (a had-
erõ fejlesztésére, mûködésfenntartására és alkalmazására)
vonatkozó stratégiát, a haderõ kialakításának folyamatát
és a feladatok ütemezését, rögzíti a haderõ átalakításához
szükséges erõforrásokat, és kiadási igényeket, valamint az
elosztható prognosztizált forrásokat.

A 10 éves stratégiai terv alapdokumentumból és öt mel-
lékletbõl áll.

Az alapdokumentum felépítése:
I. A MK védelempolitikai céljai, a Magyar Köztársa-

ság biztonságát érintõ fenyegetések és a szükséges
védelmi, illetve általános katonai képességek;

II. Az elõzõ évre meghatározott feladatok idõarányos
végrehajtásának fõbb tapasztalatai;

III. Az MH képességei alakításának általános céljai,
prioritásai, a haderõ képességei, ambíciószintje, ké-
pességszükséglete;

IV. Az MH 10 éves terv évére kialakuló szervezeti
struktúrájának alapvetõ elemei és fõbb jellemzõi,
sajátosságai;

V. A szövetségi követelmények szerint biztosított ké-
pességek;

VI. A HM humán, hadfelszerelési, infrastrukturális fej-
lesztési feladatai;

VII. Kiképzési, alkalmazási, szabványosítási és doktri-
nális feladatok;

VIII. Az MH mûködésfenntartási és egyéb feladatai;
IX. A HM tárca erõforrás-, költségszükségleti és ki-

adási igényei, azok biztosítottsága, az igények ki-
elégíthetõsége;

X. A 10 éves stratégiai terv katonai és gazdasági koc-
kázatai.
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Az alapdokumentum mellékletei:
1. számú melléklet: A Magyar Honvédség képességei-

nek alakításához szükséges haderõ-tervezési követelmé-
nyek, az erõk csoportosítása, a kiemelt prioritású kötelé-
kek feladatrendszere és képességi követelményei.

2. számú melléklet: A Magyar Honvédség szervezeti
felépítése, létszáma és fõbb technikai eszközei, területi el-
helyezkedése.

3. számú melléklet: A haderõ képességei alakításának
részletes ütemezése, a haderõ szervezeti átalakítása.

4. számú melléklet: A HM 10 éves összegzett erõfor-
rás-, költségszükségleti és kiadási igényterve.

5. számú melléklet: A HM fejezet költségvetési elõ-
irányzata ... évekre.

A 10 éves stratégiai terv tartalmára és felépítésére vo-
natkozóan a tervezési ciklusonként külön kiadott, az MH
... közötti idõszak 10 éves stratégiai tervének kidolgozásá-
ról, valamint a NATO védelmi tervezési és áttekintési eljá-
rás nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló HM utasí-
tás eltérõen rendelkezhet.

4.7. (Kormány)elõterjesztés a 10 éves stratégiai terv

tartalmáról (E10T)

A (Kormány)elõterjesztés tartalmazza az elõzõ 10 éves
stratégiai terv idõarányos feladatainak végrehajtását, a
végrehajtás tapasztalatait, az aktuális terv feladatait, erõ-
forrás- és költségvetési igényeit, a nemzeti és a NATO
haderõfejlesztési célok és az EU kollektív képességi célki-
tûzések, valamint a képességfejlesztési tervek összhang-
ját, a haderõ felajánlások helyzetét, valamint a terv végre-
hajtásának kockázatait.

Az (Kormány)elõterjesztés részletes felépítése:
I. Bevezetés

II. Az elõzõ évre meghatározott feladatok végrehajtá-
sának fõbb tapasztalatai

III. Az MH aktuális idõszakra vonatkozó 10 éves stra-
tégiai terve
1. Az MK védelempolitikai céljai, biztonságát

érintõ fenyegetések, szükséges védelmi és kato-
nai képességek

2. Az MH képességei átalakításának általános cél-
jai, prioritásai, a haderõ-képességi ambíciószintje

3. A NATO/EU részére biztosított képességek
4. A szervezeti átalakítás feladatai és a kialakításra

tervezett szervezeti struktúra
5. Humánpolitika, oktatás-képzés, kiképzés, kom-

munikációs tevékenység
6. Fontosabb hadfelszerelési fejlesztési programok
7. Kutatás-fejlesztés, katonai szabványosítás és

doktrinális feladatok
8. Fontosabb infrastrukturális fejlesztési programok
9. Az MH mûködésfenntartási feladatai

10. A tárca forrásai
11. Tervezési területek tartalma és értékelése
12. Az aktuális idõszakra vonatkozó 10 éves terv

kockázatai
IV. Összegzés

4.8. (Miniszteri) Védelmi tervezési utasítás (VTU)

A védelmi tervezési utasítás a HM, a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen,
illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, vala-
mint a katonai szervezetek 1(+n) éves tervei, azon belül a
Feladat (és munka) tervek, valamint az Erõforrás-, költ-
ségszükségleti és kiadási igénytervek elkészítéséhez tar-
talmazza az általános rendelkezéseket, a fõ célkitûzéseket,
az új, illetve megváltozott fõ feladatokat, azok megvalósí-
tásának gazdasági feltételeit, a tervezhetõ erõforrásokat,
valamint a tervek elkészítésének és felterjesztésének rend-
jét.

Az utasítás mellékletei:
1. sz. melléklet: A feladattervezéshez a honvédelmi mi-

niszter közvetlen alárendeltségében, továbbá közvetlen,
illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, vala-
mint a katonai szervezetek az MH vezetés felsõ szintjén el-
rendelt (fõ) feladatait tartalmazza.

2. sz. melléklet: Az erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igény tervezéshez a központi és központosított ter-
mészetbeni ellátással kapcsolatos adatokat, a szervezetek
gazdálkodási felelõsségi és hatáskörébe tartozó feladato-
kat és költségvetési keretszámokat tartalmazza.

4.9. Feladat (és munka) terv (FT)

A Feladat (és munka) terv tartalma:
– szervezetek tevékenységének fõ irányai
– végrehajtandó feladatok (havi bontásban)
– végrehajtásért felelõs és együttmûködõ szervek, szer-

vezetek
– végrehajtás idõtartama, határideje
– kiegészítõ információk.

4.10. Az MH 1(+n) éves terve (1+nT)

Az 1(+n) éves terv tartalmazza az elõzõ évekre megha-
tározott feladatok végrehajtását, a végrehajtás tapasztala-
tait, az MH fõ feladatait, az erõforrás-, költségszükségleti
és kiadási igények biztosítottságát.

1. sz. melléklet tartalmazza a HM, a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve
fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, valamint a
katonai szervezetek feladatait.

2. sz. melléklet tartalmazza a 1. sz. mellékletben terve-
zett feladatok erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igé-
nyeit.

4.11. (Miniszteri) Végrehajtási (feladatszabó) utasítás

(VHU)

Az utasítás elrendeli az MH 1(+n) éves tervének hatály-
baléptetését és meghatározza az MH fõ feladatait.

Az utasítás melléklete szervezetekre menõen tartalmaz-
za az MH vezetés-irányítás felsõ szintjén elrendelt 1(+n)
évi feladatokat (az elsõ évre meghatározott részletezett-
séggel, a további évekre vonatkozóan csak a fõ felada-
tokat).
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A végrehajtási utasítás felépítése:
I. A honvédelmi tárca ... évi tevékenységének fõ cél-

kitûzései
II. A honvédelmi tárca ... évi fõ feladatai

A) A tárca elõzõ évi feladatai végrehajtásának ta-
pasztalatai

B) A haderõfejlesztés feladatai
1. A haderõfejlesztés tervezésének aktuális felada-

tai
2. A haderõfejlesztés végrehajtásának aktuális fel-

adatai
C) A tárca szervezeti mûködésének, fenntartásá-

nak feladatai
1. Az irányítás, vezetés és vezetéstámogatás fel-

adatai
2. A haderõ mûködése humán és személyügyi tá-

mogatásának feladatai
3. A haderõ mûködése logisztikai támogatásának

aktuális feladatai
4. Az egészségügyi biztosítás aktuális feladatai
5. Az ingatlanbiztosítással és infrastrukturális ellá-

tással kapcsolatos feladatok
6. A haderõ mûködése pénzügyi biztosításának fel-

adatai
7. Szakfeladatok
8. Kommunikáció, társadalmi fenntartásával és a

katona diplomáciával kapcsolatos aktuális fel-
adatok

D) A Honvédség rendeltetésre való felkészítésé-
nek feladatai

III. A következõ ... – ... évi fõbb feladatok

4.12. Költségvetési adatszolgáltatási utasítás (KAU)

Az utasítás tartalmazza a tárca nagybani költségvetés
tervezésében részt vevõ MH felsõ szintû tervezõ szerve-
ket, a szervekhez kapcsolódó tervezési feladatokat. Alap-
ját egyrészt a PM Tervezési Köriratában elõírt feltétel-
rendszer, másrészt a tárca – honvédelmi miniszter által jó-
váhagyott és kiegyensúlyozott – 10 éves Erõforrás-, költ-
ségszükségleti és kiadási igényterve képezi. Az adatszol-
gáltatás az államháztartás költségvetés-tervezési rendsze-
rének követelményei és a PM Tervezési Köriratában elõír-
tak érvényesítése érdekében az utasításban meghatározott
formátumban kerül végrehajtásra.

4.13. Költségvetés-tervezési utasítás (KTU)

Meghatározza az MH és az alárendelt tervezõ szervek
hatáskörébe tartozó tervezési feladatokat. Tartalmazza az
intézményi költségvetés összeállításához szükséges elõ-
írásokat valamennyi kiemelt elõirányzat tekintetében, e
mellett a személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járu-
lékok esetében a számvetések alapját képezõ paramétere-
ket, a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó költségvetések
összeállításának alapjait, illetve az elkészített intézményi
költségvetések felterjesztésének, összesítésének, felül-
vizsgálatának rendjét.

4.14. Költségvetési részletes terv (KVT)

Az MH Erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igény-
tervének költségvetési igénytervvé való átforgatását a
HM VTF együttmûködésével az MH felsõ szintû tervezõ,
illetve gazdálkodó szervek hajtják végre, és azokat – ezen
szervek adatszolgáltatása alapján – a HM KPÜ beépíti a
HM fejezet költségvetési tervbe, illetve tervjavaslatba.

A költségvetési részletes terv tartalmát és felépítését a
PM által kiadott Tervezési Körirat és a vonatkozó jogsza-
bályok határozzák meg. Az államháztartás tervezési rend-
szerében elõírtak szerinti felépítésû és tartalmú költségve-
tési terv mellett a Költségvetés Parlamenti Prezentációjá-
nak szöveges indoklása tartalmazza a tervek feladatorien-
tált megalapozottságát. E mellett a benyújtott terveknek
részét képezi a HM fejezet által elõterjesztett költségvetési
törvény normaszöveg javaslat is.

4.15. Fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról

szóló HM rendelet (FER)

Kijelöli a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyes jogcím-
csoportjaihoz kapcsolódóan az elõirányzatok tervezésére,
felhasználására és elszámolására, illetve az elõirányzatok
felhasználásával összefüggõ feladatok felügyeletére vo-
natkozó jogosítványokat gyakorló szervezeteket.

5. Rövidítések jegyzéke

10T e/t/j/ 10 éves terv (elgondolás/tervezet/javaslat)

1(+n) Tt/j/ 1 (+n) éves feladat valamint erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igényterv együtt (terve-
zet/javaslat/)

DPQ Védelmi Tervezési Kérdõív (Defence Planning
Questionnaire)

EKT e/t/j/p Erõforrás- költségszükségleti és kiadási igény-
terv (elgondolás/tervezet/javaslat/pontosítás)

E10Tj Elõterjesztés a 10 éves terv tartalmáról

ENÁ Elõzetes Nemzeti Álláspont a haderõfejlesztési
javaslatokkal kapcsolatban

ÉBTt/j Éves beszerzési terv (tervezet/javaslat)

FP ... haderõfejlesztési javaslatok ... évre vonatkozóan

FTt/j/p Feladat (és munka) terv (tervezet/javaslat/pon-
tosítás)

GYKRP Gyakorlatok és kiképzési rendezvények prog-
ram

IKV Intézményi költségvetés

KFKt/j Képességfejlesztési Koncepció (tervezet/javaslat)

KFTe/t/j/p Képesség- és feladatterv (elgondolás/tervezet/
javaslat/pontosítás)

KV(M) Költségvetési melléklet (10 éves terv költség-
vetési melléklet)

KPP Költségvetési Parlamenti Prezentáció

KVTt/j Költségvetési Terv (tervezet/javaslat)

MFSZI mûködésfenntartásra vonatkozó Szakmai
Intézkedések
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MGE Makrogazdasági elemzés

MIt Miniszteri Irányelvek (tervezet) a védelmi ter-
vezéshez

OPC Opciók (alternatívák)

PE Program Elgondolás

PVT Program Végrehajtási Terv

ST(F) Stratégiai fejezet (10 éves terv elgondolás és
terv fejezet)

SZMI Szövetségi Miniszteri Irányelvek

VHU Végrehajtási (feladatszabó) HM utasítás

VKP Védelmi Költségvetési Prognózis

VNÁ Végleges Nemzeti Álláspont a haderõfejleszté-
si javaslatokkal kapcsolatosan

VTB HM Védelmi Tervezõ Bizottság

VTI Védelmi Tervezési Intézkedés

VTUt/j Védelmi Tervezési Utasítás (tervezet/javaslat)
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A honvédelmi miniszter
60/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
az egyes személyügyi igazgatási feladatok

végrehajtásáról szóló 9/2003. (HK 4.) HM utasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja
alapján az egyes személyügyi igazgatási feladatok végre-
hajtásáról szóló 9/2003. (HK 4.) HM utasítást (a továb-
biakban: Ut.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium

(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, va-
lamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezetei hivatásos és szerzõdéses katona állomá-
nyára terjed ki.”

2. §

Az Ut. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A Hjt. 99. §-ának (2) bekezdésében foglalt tartós
igénybevétel utáni pihentetés céljából engedélyezhetõ
5 nap szolgálatmentesség esetében az alábbiakat kell
figyelembe venni úgy, hogy a szolgálatmentesség az
igénybevétel befejezésétõl számított 30 napon belül bizto-
sított legyen:

14 naptári nap igénybevétel esetén 1 munkanap,
15–20 naptári nap igénybevétel

esetén 2–3 munkanap,
21 vagy annál több naptári nap

igénybevétel esetén 3–5 munkanap
az igénybevétel jellegétõl függõen.”

3. §

Az Ut. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A központi nyilvántartást vezetõ személyügyi
szerv az adatok feldolgozását követõen közvetlenül tájé-
koztatja a HM és a honvédelmi miniszter alárendeltségébe
tartozó szervezetek vonatkozásában a HM kabinetfõnö-
köt; az MH szervezetekre vonatkozóan a Honvéd Vezér-
kar fõnökét.”

4. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg hatályát veszti az Ut. 8. §-ának
(1)–(4) bekezdése.

(2) Az Ut.
a) 4. §-ában a „HM HVK személyügyi csoportfõnök”

szövegrész helyébe a „HM személyzeti fõosztályvezetõ”;
b) 6. § (1) bekezdésében „a HM Humánpolitikai Fõosz-

tály” szövegrész helyébe a „HM Tervezési és Koordiná-
ciós Fõosztály”;

c) 6. § (2) bekezdésében „a HM Jogi Képviseleti Fõ-
osztály” szövegrész helyébe a „HM Jogi Fõosztály”; a
„honvédelmi ágazat munkaügyi ellenõrzés rendjérõl szóló
16/2002. (IV. 5.) HM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése”
szövegrész helyébe a „munkaügyi ellenõrzések Magyar
Honvédségnél történõ végrehajtásáról szóló 23/2006.
(VIII. 30.) HM rendelet”;

d) 7. § (1) bekezdésében „a HM közigazgatási államtit-
kára” szövegrész helyébe a „HM kabinetfõnök”
szövegrész lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
61/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
a hivatásos és szerzõdéses katonák 2007. évi egyszeri,

soron kívüli ruházati illetményérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Hvt. 97. §-a (1) bekezdésének n) és o) pontjaiban foglalt
feladatok végrehajtása érdekében – figyelemmel a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 127. §-ára –
a hivatásos és szerzõdéses katonák 2007. évi egyszeri,
soron kívüli ruházati illetményérõl a következõ utasítást
adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányí-
tása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, az
államtitkár által felügyelt szervezetre, a katonai ügyészsé-
gekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei-
re terjed ki.

2. §

(1) Az 1. § szerinti szervezeteknél 2007. június 1-jén
jogviszonyban álló hivatásos és szerzõdéses katonák
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– 2007. június 25-én – a ruházati illetménynorma 2007. évi
összegeinek megállapításáról szóló 39/2007. (HK 8.) HM
utasításban meghatározott ruházati illetménynormán felül
– 20 000 Ft egyszeri, soron kívüli ruházati illetményre
jogosultak.

(2) Nem jogosultak ruházati illetményre azok, akik
2007. június 1-jén a felmentési idejüket töltötték és mente-
sítve voltak a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, illetõ-
leg 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadságon
voltak.

3. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti összeget a HM KPÜ által
elõállított és az 1. §-ban szereplõ szervezetek személyügyi
és pénzügyi ellátásáért felelõs szervezeti elemek által el-
lenõrzött jegyzék alapján kell folyósítani.

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, rendel-
kezéseit azonban 2007. június hó 1. napjától kell alkal-
mazni.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 13.

A honvédelmi miniszter
62/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
a honvédségi közalkalmazottak 2007. évi egyszeri,

soron kívüli ruházati költségtérítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
165. §-ának (1) bekezdésére, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-ára – a
honvédségi közalkalmazottak 2007. évi egyszeri, soron kí-
vüli ruházati költségtérítésérõl a következõ utasítást
adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányí-

tása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, az
államtitkár által felügyelt szervezetre, a katonai ügyész-
ségekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szerveze-
teire terjed ki.

2. §

(1) Az 1. § szerinti szervezeteknél 2007. június 1-jén
jogviszonyban álló honvédségi közalkalmazottak a ruhá-
zati illetménynorma 2007. évi összegének megállapításá-
ról szóló 39/2007. (HK 8.) HM utasításban meghatározott
ruházati költségnormán felül 20 000 Ft egyszeri, soron kí-
vüli ruházati költségtérítésre jogosultak.

(2) Nem jogosultak ruházati költségtérítésre azok, akik
2007. június 1-jén a felmentési idejüket töltötték és mente-
sítve voltak a munkavégzés alól, illetõleg 30 napot megha-
ladó illetmény nélküli szabadságon voltak.

3. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti költségtérítést – a HM KPÜ
által elõállított és az 1. §-ban szereplõ szervezetek sze-
mélyügyi és pénzügyi ellátásáért felelõs szervezeti elemek
által ellenõrzött jegyzék alapján – 2007. június hó 25-ig
kell kifizetni és azzal a honvédségi közalkalmazottak ru-
házati költségtérítésérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasí-
tásban meghatározottak szerint, 2007. július hó 31-ig a ka-
tonai szervezet nevére szóló számlával kell elszámolni.

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, rendel-
kezéseit azonban 2007. június hó 1. napjától kell alkal-
mazni.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 13.

A honvédelmi miniszter
63/2007. (HK 12.) HM

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

köztisztviselõk és közalkalmazottak egyszeri,
soron kívüli bankköltség térítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 129. § (3) be-
kezdésének, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 49/A. § (2) bekezdésének, a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
79/A. § (2) bekezdésének, valamint az ügyészségi szolgá-
lati viszonyról és az ügyészségi adatközlésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény 50/D. § (2) bekezdésének elõ-
írásaira is – a hivatásos és szerzõdéses katonák, honvéd-
ségi köztisztviselõk és közalkalmazottak egyszeri, soron
kívüli bankköltség térítésére a következõ utasítást
adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányí-
tása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, az
államtitkár által felügyelt szervezetre, a katonai ügyészsé-
gekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei-
re terjed ki.

2. §

(1) Az 1. § szerinti szervezeteknél 2007. június 1-jén
jogviszonyban álló hivatásos és szerzõdéses katonáknak,
köztisztviselõknek és közalkalmazottaknak, ha az új illet-
ményfolyósítási rendszerre való áttérés miatti költségtérí-
tésrõl szóló 23/1999. (HK 10.) HM utasítás szerinti
2000 Ft-os költségtérítésre jogosultak, 2007. június hó
25-ig 2000 Ft összegû egyszeri, soron kívüli bankköltség-
térítést kell folyósítani.

(2) Nem jogosultak a bankköltségtérítésre azok, akik
2007. június 1-jén a felmentési idejüket töltötték és mente-
sítve voltak a munkavégzés alól, illetõleg 30 napot megha-
ladó illetmény nélküli szabadságon voltak.

3. §

A 2. § szerinti összeget a HM KPÜ által elõállított és az
1. §-ban szereplõ szervezetek személyügyi és pénzügyi el-
látásáért felelõs szervezeti elemek által ellenõrzött jegyzék
alapján kell folyósítani.

4. §

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba*, rendelke-
zéseit azonban 2007. június 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 13.

A honvédelmi miniszter
64/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat

szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján a szolgálati célú rádió-
telefonnal történõ ellátásról, valamint e rádiótelefonok
használatáról az alábbi

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Jelen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltségébe, to-
vábbá a miniszter irányítása és fenntartói irányítása alá tar-
tozó szervezetekre, és a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Jelen utasításban foglaltakat kell alkalmazni a HM
Tábori Lelkészi Szolgálat és a katonai ügyészségi szerve-
zet vonatkozásában is.

2. §

(1) Tartós vagy ideiglenes, nem fegyveres külföldi szol-
gálatot teljesítõ személyek szolgálati rádiótelefonnal való
ellátására, és az általuk történõ rádiótelefon-használatra
külön rendelkezés kerül kiadásra.

(2) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Program (NSIP) keretében, a rádiótelefonok
beszerzése és használata külön rendelkezés1 alapján tör-
ténik.

(3) A miniszter közvetlen irányítása, valamint fenntar-
tói irányítása alá tartozó szervezetek vezetõi – saját szerve-
zetük keretén belül, költségvetési lehetõségeikre figye-
lemmel, jelen utasítással összhangban – önállóan szabá-
lyozzák a rádiótelefonok és szolgáltatások beszerzését, to-
vábbá a rádiótelefon-ellátás és használat szabályait.

1 Jelen HM utasítás hatálybalépésekor az Észak-atlanti Szerzõdés Szer-
vezete Biztonsági Beruházási Programja magyarországi végrehajtásához
kapcsolódó Nemzeti Adminisztrációs Költségek ellátási és felhasználási nor-
máiról szóló 37/2002. (HK 13.) HM utasítás a hatályos rendelkezés.
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Általános és értelmezõ rendelkezések

3. §

(1) Szolgálati rádiótelefonon csak nyílt információ to-
vábbítható.

(2) Jelen utasítás hatálya alá tartozó személyek a szolgá-
lati célú információk továbbítására mindenekelõtt a stacio-
ner (vezetékes) telefonrendszert, azon belül is a honvédsé-
gi vonalakat kötelesek használni.

(3) Szolgálati rádiótelefonról kezdeményezendõk el-
sõdlegesen a flottán belüli (belföldön ingyenes) hívások az
(1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(4) A szolgálati rádiótelefonról flottán kívüli hívás (sa-
ját és más szolgáltató irányába, továbbá országon kívülre)
csak szolgálati célból, és csak akkor kezdeményezhetõ, ha
az információ idõben történõ továbbítására más biztonsá-
gosabb, illetve költségtakarékosabb lehetõség nem áll ren-
delkezésre.

4. §

A jelen utasítás alkalmazásában:
1. Számlafizetõ: a Magyar Honvédség Támogató Dan-

dár (a továbbiakban: MH TD), amely kizárólagosan jogo-
sult szolgáltatások aktiválására, deaktiválására, SIM kár-
tya cserék végrehajtására, szolgáltatások korlátozására és
hívásrészletezõ megrendelésére.

2. Szolgálati célú felhasználás: a használó által kezde-
ményezett telefonbeszélgetés és SMS küldés, továbbá kü-
lön engedély (hozzájárulás) birtokában az adatátviteli, az
MMS, az emeltdíjas SMS, az info SMS és MMS szolgálta-
tások, melyek kizárólag a beosztással összefüggõen, a
szolgálati feladatok végrehajtása érdekében keletkeznek.
Ezen külön engedély (hozzájárulás) megadására az MH
TD parancsnoka, vagy egyedi, magas költségeket igénylõ
szolgáltatások esetében a 14. § (1) bekezdés és (2) bekez-
dés b) pontja szerinti vezetõ jogosult.

3. Magáncélú felhasználás: a beosztással, a szolgálati
feladatok végrehajtásával össze nem függõ felhasználás,
beleértve az adatátviteli, az MMS, az emeltdíjas SMS, az
emeltdíjas hívás, a dallamcsengõ, az info SMS és MMS
szolgáltatásokat.

4. Jogcím nélküli felhasználás: amennyiben a felhasz-
náló érvényes – az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) által kiadott – elrendelõ, vagy
az egyedi engedély hiányában forgalmi díjat generál az
MH számlafizetésében lévõ SIM kártyán. Továbbá jogcím
nélküli felhasználásnak tekintendõ bármely magáncélú
felhasználás is, illetve egyedi engedélyek által meghatáro-
zott jogosultságtól eltérõ használat (pl.: megszüntetõ felté-
telek bekövetkezte utáni használat).

5. Ellátó szervezetek: a SIM kártyákat, a készülékeket
és az egyéb tartozékokat kiadó szervezetek.

6. Kvóta: az adott szerv vagy szervezet által használha-
tó, jelen utasítás 2. számú mellékletében meghatározott
SIM kártyák darabszáma.

7. Kvótagazdák: jelen utasítás 2. számú melléklete
alapján kvótával rendelkezõ szervek és szervezetek pa-
rancsnokai (vezetõi).

8. Kvótagazdai jogkörrel nem rendelkezõ szervezetek:
a kvótagazdák alárendeltségébe vagy ellátási körébe tarto-
zó szervek, szervezetek, mely szervek, szervezetek rész-
kvótáit a kvótagazdák határozzák meg.

9. Rádiótelefonnal való ellátásért felelõs személy: az
adott szerv vagy szervezet rádiótelefonnal és SIM kártyá-
val való ellátásáért (igényléséért) és a jelen utasításban
meghatározott nyilvántartás vezetéséért felelõs személy,
aki a szervezetszerû híradó és informatikai szerv vagy
szervezet vezetõje, vagy szakirányú beosztottja, illetve
annak hiányában kijelölt személy lehet.

10. Keretösszeg: jelen utasítás 1. számú mellékletében
meghatározott, egyhavi felhasználásra engedélyezett, ked-
vezménnyel csökkentett nettó forgalmi díj, mely nem tar-
talmazza a havidíjat, a havidíj lebeszélhetõséget, a havidí-
jas szolgáltatások havidíját és az SMS kedvezményeket.

11. Keretösszeg-túllépés: 6 havi összesítésben kerül
meghatározásra a következõk szerint. A ténylegesen kelet-
kezett 6 havi forgalmi díjból kivonásra kerül a keretösszeg
6-szorosa, figyelembe véve a tájékoztatási idõszakban eset-
legesen bekövetkezett keretösszeg-módosítást. Ameny-
nyiben a használó hat hónapnál rövidebb ideig volt jogosult
a szolgáltatás igénybevételére, fenti számításban a tényle-
ges használati idõ kerül figyelembevételre. Ha az így meg-
határozott érték negatív elõjelû, akkor a keretösszeg nem
került túllépésre. Ha az eredmény pozitív elõjelû, akkor
egyben az a keretösszeg túllépés nettó értéke is, melyhez
hozzá kell adni az áfát. A bruttó összeg, amelyhez a 26. §
(7) bekezdésének utolsó mondatában foglalt esetben a rész-
letes számla kiállításának díját is hozzá kell számítani, a
ténylegesen megfizetendõ keretösszeg túllépés.

12. Flottán belüli hívás: amikor az MH számlafizetésé-
ben lévõ, valamint MH dolgozói elõfizetéssel rendelkezõ
SIM kártyák használói egymást, vagy a SIM kártyájukkal
azonos szolgáltatóhoz tartozó hidat (az MH és a szolgálta-
tók távbeszélõ központjai közötti közvetlen kapcsolatok
hívószámát) hívják.

13. Átcsoportosítás esetei:

a) amikor a használónak megváltozik a beosztása (füg-
getlenül a jogosultsági kategória változásától), beosztási
kategóriája (ebbõl adódóan a jogosultsági kategóriája), a
beosztása megnevezése vagy állományilletékes szerve-
zete;

b) megszûnõ, felszámoló, átalakuló katonai szervezet-
tõl megmaradó vagy megalakuló szervezethez történõ át-
mozgatás;

c) hadrendi megnevezés változása;

d) a használó személyében bekövetkezett változás.
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A szolgálati rádiótelefont használók körének
meghatározása, valamint az ellátás módja

5. §

(1) Külföldi feladat végrehajtására kiküldött, ideiglenes
állomány és felszerelési jegyzék alapján felállított katonai
szervezetek (kontingensek), szolgálati rádiótelefonnal és
kereskedelmi mûholdas eszközökkel történõ ellátása kü-
lön rendelkezések (az adott kontingens megalakításának
elrendelését követõ híradó és informatikai intézkedések)
alapján történik. A szolgálati rádiótelefon-ellátást is tartal-
mazó ideiglenes állomány és felszerelési jegyzék, vala-
mint a felhasználható keretösszegekre is kiterjedõ híradó
és informatikai intézkedés a HM Hadmûveleti és Kiképzé-
si Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) fõosztályvezetõ
egyetértésével kerülhet kiadásra. Az ideiglenes állomány
és felszerelési jegyzék alapján felállított katonai szerveze-
tek (kontingensek) részére biztosított szolgálati rádiótele-
fonok esetleges átcsoportosítását, valamint az ideiglenes
feladattal kiküldött személyek, csoportok (pl. elõkészítõ
csoportok, szemrevételezést végrehajtók) szolgálati mo-
biltelefonnal történõ ideiglenes ellátását a 14. § (2) bekez-
dés b) pontja szerinti vezetõ engedélyezheti.

(2) Egyéni külföldi beosztásokban szolgálatot teljesítõ
– a 2. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó missziós fel-
adat végrehajtására kiküldött – személyek szolgálati rádió-
telefonnal történõ eseti ellátását a vezetõ nemzet szabá-
lyozza. Amennyiben a kiküldött személy nemzeti jelentés-
tételre (kapcsolattartásra) kötelezett (pl.: nemzeti rang-
idõs) az állományilletékes parancsnok az adott térségben
rendelkezésre álló távközlési infrastruktúra elemzését
követõen, indokolt esetben kezdeményezheti a szolgálati
rádiótelefon ellátást a 14. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott vezetõnél.

6. §

(1) Az egyes szervek és szervezetek a részükre megha-
tározott kvóta erejéig láthatók el szolgálati rádiótelefon-
nal. A meghatározott kvóta elérése esetén új használó ré-
szére csak az érintett szerven vagy szervezeten belüli át-
csoportosítással biztosítható szolgálati rádiótelefon.

(2) Az ideiglenes ellátásra, továbbá kvótán és terven fe-
lüli, valamint külföldi használatra, rendkívüli és speciális
feladatokra vonatkozó kérelmek engedélyezése, a jelen
utasítás 2. számú mellékletében az adott célra felhasznál-
ható darabszámok keretén belül történik. Ezen darabszá-
mokkal a HM hivatali szervezete és a HM szervezetek vo-
natkozásában a HM kabinetfõnök, a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) alárendeltségében
mûködõ HM szervek és az MH katonai szervezetei vonat-
kozásában a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
(a továbbiakban: HM HVKFH) saját hatáskörben gazdál-
kodik.

(3) A kvótagazdák a rendelkezésükre bocsátott kvótát
továbbosztják az alárendeltségükbe, valamint az ellátási
körükbe tartozó szervek és szervezetek részére, továbbá
szükség esetén – szervezeti és feladatrendszeri változások
függvényében – az elosztást saját hatáskörben módosítják.
A kvóták továbbosztásáról, illetve a kvótákat érintõ módo-
sításokról az érintett és az ellátó szervezeteket egyaránt tá-
jékoztatják.

7. §

(1) A HM hivatali szervezete és a HM szervezetek vo-
natkozásában, a jelen utasítás 1. számú melléklet „A” jo-
gosultsági kategóriákba tartozó személyek – igénybejelen-
tést követõen és az MH ÖHP által kiadott elrendelõ határo-
zat alapján – külön egyedi engedély nélkül jogosultak
szolgálati rádiótelefon ellátásra és rádiótelefon szolgálta-
tás igénybevételére. A „B–G” jogosultsági kategóriákba
tartozó személyek szolgálati rádiótelefonnal való ellátása,
valamint részükre az 1. számú mellékletben meghatározott
keretösszegtõl eltérõ keretösszeg megállapítása, csak
indokolt esetben – a 14. § (1) bekezdése szerinti vezetõ
egyedi engedélyével – történhet.

(2) A HM HVKF alárendeltségében mûködõ HM szer-
vek és az MH katonai szervezetei vonatkozásában a jelen
utasítás 1. számú melléklet „A–D” jogosultsági kategóri-
ákba tartozó személyek – igénybejelentést követõen és az
MH ÖHP által kiadott elrendelõ határozat alapján – külön
egyedi engedély nélkül jogosultak szolgálati rádiótelefon
ellátásra és rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére.
Az „E–G” jogosultsági kategóriákba tartozó személyek
szolgálati rádiótelefonnal való ellátása, valamint az „A–E”
jogosultsági kategóriákba tartozó személyek részére, az
1. számú mellékletben meghatározott keretösszegtõl eltérõ
(egyedi) keretösszeg megállapítása, csak indokolt esetben
– a 14. § (2) bekezdésében felhatalmazott vezetõ egyedi
engedélyével – történhet.

8. §

(1) A jelen utasítás 7. § (1)–(2) bekezdés szerinti, szol-
gálati rádiótelefonnal külön engedély nélkül ellátható sze-
mélyek részére, valamint a kvótagazda engedélyezési ha-
táskörébe tartozó szolgálati rádiótelefonok kiutalása, to-
vábbá a kvótagazda hatáskörébe tartozó engedélyek mó-
dosítása a kvótagazda igénylése alapján – a HM hivatali
szervezete és a HM szervezetek esetében a HM Infrastruk-
turális Ügynökség Anyagi-Koordinációs Osztály (a továb-
biakban: HM IÜ AKO) osztályvezetõje útján – történik.
A felmerült igényt a kvótagazda – a HM hivatali szerveze-
te és a HM szervezetek esetében a HM IÜ AKO – az MH
ÖHP parancsnokának, és egyidejûleg tájékoztatásul az
MH TD parancsnokának küldi meg. A készülékek és SIM
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kártyák egyeztetett idõpontban történõ kiutalására az MH
ÖHP parancsnoka intézkedik az ellátó szervezetek felé.

(2) A kvótagazda a jelen utasítás 7. § (1)–(2) bekezdés
szerinti, hatáskörét meghaladó egyedi elbírálás alá esõ igé-
nyeket jelen utasítás 15. §-ára figyelemmel terjeszti fel.
A felterjesztésben a szervezet részére meghatározott kvó-
tára figyelemmel meghatározza az igényelt darabszámot,
ismerteti a feladatot, mely érdekében a szolgálati rádióte-
lefon igénylésre kerül. Továbbá megadja az ellátandó sze-
mély(ek) nevét, rendfokozatát és beosztását. Az eszközök
átcsoportosítása esetén az átcsoportosításra vonatkozó
adatok is jelen bekezdésben meghatározott tartalommal
(a hívószámot is beleértve) kerülnek megadásra. A kvóta-
gazda a jelen utasítás 1. számú mellékletében lévõ jogo-
sultsági kategóriák figyelembevételével javaslatot tesz a
kategória meghatározására. Egyedi elbírálás szerinti keret-
összeg iránti kérelemnél (,,G” jogosultsági kategória)
javaslatot tesz a keretösszegre, mely szükségességét rész-
letesen indokolja.

(3) A kvótagazda az ideiglenes és eseti feladatok (gya-
korlatok, rendezvények, szállítások stb.) során felhaszná-
lásra tervezett eszközök használatának engedélyezésére
vonatkozó kérelemben megjelöli a keretösszeget, a hasz-
nálat helyét (ország) és pontos idõtartamát, valamint az át-
vétel és a leadás idejét. Külön költségvetéssel rendelkezõ
feladatok tervezésénél a forgalmi költségek viselõjeként a
számlafizetõt jelöli meg.

(4) A kvótagazdai jogkörrel nem rendelkezõ szervek és
szervezetek a szolgálati rádiótelefon ellátásra vonatkozó
igényeiket – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott tarta-
lommal, és a szolgálati út betartásával – küldik meg kvóta-
gazdájuknak. A kvótagazdák a hozzájuk érkezett igények-
re figyelemmel, azokat összesítve kezdeményezik a kért
eszközök kiutalását, és a kért szolgáltatás igénybevételét,
vagy hatáskör hiányában az igényt felterjesztik (megkül-
dik) a 14. § (1)–(2) bekezdés szerinti, engedélyezésre jo-
gosult vezetõnek.

9. §

Kiemelt feladat ellátására tartósan vagy ideiglenesen ki-
jelölt személy – különösen nemzetközi és hazai protokoll
feladatokat ellátó, nemzetközi ellátási feladatokat végre-
hajtó személyek, illetve az ügyeleti, készültségi és készen-
léti szolgálatok, valamint az „A–C” jogosultsági kate-
góriájú vezetõk gépkocsivezetõi – a feladat végrehajtásá-
hoz szükséges rádiótelefonnal a 14. § (1)–(2) bekezdése
szerinti vezetõ engedélyével látható el.

10. §

Gyakorlatok, rendezvények feladatainak végrehajtása
céljából szolgálati rádiótelefonok ideiglenes használatra a

14. § (1)–(2) bekezdése szerinti vezetõ engedélyével biz-
tosíthatók.

11. §

(1) Katasztrófavédelmi és válságkezelési feladatok
(a továbbiakban együtt: rendkívüli feladatok) végrehajtá-
sához szükséges rádiótelefonok – igénybejelentést és
egyeztetést követõen – központilag kerülnek kiutalásra.

(2) Az egyes szervezeteknél rendkívüli feladatok végre-
hajtása céljából rádiótelefonok csak a 14. § (1)–(2) bekez-
dés szerinti vezetõ engedélyével tárolhatók, azok felhasz-
nálására (aktiválására) válságkezelés esetén az MH Stra-
tégiai Irányító Központ, katasztrófavédelmi feladatok ellá-
tása esetén az MH Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság
vezetõjének írásos engedélye (elrendelése) alapján kerül-
het sor, melyet tájékoztatásul az MH TD részére is meg
kell küldeni.

(3) A katonai szervezeteknél rendkívüli feladatok vég-
rehajtása céljából kintlévõ eszközöket elkülönítve, a szol-
gáltatás kikapcsolása mellett, feltöltött állapotban kell tá-
rolni. Az eszközök felhasználásáról a rádiótelefon ellátá-
sért felelõs személy nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza, hogy a rádiótelefon használatát ki, mikor és
milyen céllal rendelte el, valamint a felhasználó adatait, a
felhasználás idõtartamát és a felhasznált összeget.

(4) Rendkívüli feladatok végrehajtása során felhasznált
magánkészülékek költségeinek megtérítése csak külön in-
tézkedés alapján történhet.

12. §

A különbözõ információs, mûholdas követõ, mérési és
adatgyûjtõ stb. rendszerek üzemeltetéséhez (a továbbiak-
ban: speciális feladatok) szükséges rádiótelefonok, vala-
mint a mûködésükhöz SIM kártyát igénylõ eszközök és
SIM kártyák kiutalásának engedélyezésére a 14. §
(1)–(2) bekezdése szerinti vezetõ jogosult.

13. §

(1) Külön engedély nélkül, azonos személy részére több
rádiótelefon vagy szolgáltatás igénybevételére alkalmas
eszköz és a hozzá tartozó SIM kártya csak a jelen utasítás
1. számú melléklet „A” kategóriánál felsorolt személyek
esetében adható. A 14. § (1)–(2) bekezdése szerinti vezetõ
engedélyével azon személyek is elláthatók további rádió-
telefonnal vagy szolgáltatás igénybevételére alkalmas esz-
közzel és a hozzá tartozó SIM kártyával, akik különbözõ
vezeték nélküli átviteli utat igénylõ eszközöket (pl. PDA)
használnak.

(2) Megbízási szerzõdéssel dolgozók részére csak egye-
di elbírálás alapján, a 14. § (1)–(2) bekezdése szerinti
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vezetõ engedélyével, a jelen utasítás 1. számú melléklet
„F–G” jogosultsági kategóriába történõ besorolással biz-
tosítható szolgálati rádiótelefon.

Az engedélyezõk köre

14. §

(1) A HM hivatali szervezete és a HM szervezetek vo-
natkozásában a HM kabinetfõnök rendelkezik engedélye-
zési jogkörrel.

(2) A HM HVKF alárendeltségében mûködõ HM szer-
vek és az MH katonai szervezetei vonatkozásában

a) azon ideiglenes ellátásra vonatkozó, magyarországi
felhasználásra tervezett kérelmek esetében, melyek költ-
ségigényét az igénylõ tervezte (az MH TD-al történt elõze-
tes egyeztetést követõen, arra való figyelemmel), valamint
a b) pont hatályán kívüli, kvótán belüli kérelmek esetében,
a kvótagazda vagy az általa kijelölt személy;

b) egy személy által több SIM kártya használatára,
egyedi keretösszeg megállapítására, továbbá kvótán és ter-
ven felüli, valamint külföldi használatra, rendkívüli és spe-
ciális feladatokra vonatkozó kérelmek esetében, a HM
HVKFH rendelkezik engedélyezési jogkörrel.

Eljárási szabályok

15. §

(1) Az egyedi engedély megszerzésére irányuló kérel-
mek folyamatosan – a tervezett felhasználás idejét meg-
elõzõen legalább 30 nappal – terjeszthetõk fel. Az ideigle-
nes ellátásra vonatkozó kérelmek esetében az ideiglenes
ellátás maximum 6 hónap idõtartamig terjedhet.

(2) A kérelmeket a szolgálati elöljáró záradékával
a) a HM kabinetfõnök részére a HM IÜ AKO osztály-

vezetõ útján;
b) a HM HVKFH részére az MH TD parancsnoka út-

ján;
c) a kvótagazda, valamint az MH TD parancsnoka ré-

szére a szolgálati út betartásával; kell felterjeszteni (meg-
küldeni).

(3) Az MH TD az igényeket összesítve, a HM HKF fõ-
osztályvezetõ útján terjeszti fel HM HVKFH részére.

(4) Kvótán felüli kérelmek – melyek csak rendkívül in-
dokolt esetben, részletes indoklással kezdeményezhe-
tõek – engedélyezése az adott szerv vagy szervezet által
használható kvóta egyidejû módosítását vonja maga után.
Ebbõl adódóan jelen utasítás módosítását az MH TD a
vonatkozó adatok megadásával, évi egy alkalommal – je-
len utasítás 30. §-a szerint – kezdeményezi a HM HKF
fõosztályvezetõjénél.

(5) A kérelmek – engedélyezést követõen, az engedé-
lyezõ ügyirattal együtt – végrehajtás céljából az MH ÖHP

parancsnokának, és egyidejûleg tájékoztatásul az MH TD
részére kerülnek megküldésre.

16. §

A szolgálati rádiótelefon és SIM kártya biztosítása elis-
mervény (átadás-átvételi jegyzõkönyv) ellenében, vissza-
szolgáltatási kötelezettség terhe mellett történik. Az át-
adás-átvételi jegyzõkönyv mintáját a 3. számú melléklet
tartalmazza. A jegyzõkönyvben szereplõ adatok változása
esetén a jegyzõkönyvet aktualizálni kell.

17. §

(1) A szolgálati rádiótelefon használata annak bevoná-
sáig, átcsoportosításáig, a felhasználó beosztásának meg-
szûnéséig (az áthelyezés kivételével), felmentés vagy le-
mondás esetén legkésõbb a felmentési, illetve lemondási
idõ tényleges munkavégzéssel töltött részének utolsó
munkanapjáig, illetve az abból való felfüggesztésig tart.

(2) Az „A–C” jogosultsági kategóriába tartozó haszná-
lók külföldi szolgálati úton is külön engedély nélkül hasz-
nálhatják rádiótelefonjukat. A nem „A–C” jogosultsági
kategóriába tartozó használótól két hónapot meghaladó
külföldi szolgálat (munkavégzés) esetén – a külföldi tar-
tózkodás idõtartamára – a rádiótelefon bevonásra kerül.
Amenynyiben a kiküldetés során végrehajtandó feladat in-
dokolja a szolgálati rádiótelefonnal való ellátást, annak
használata a 14. § (1)–(2) bekezdése szerinti vezetõ enge-
délyével történhet. A vonatkozó kérelemben gazdaságos-
sági szempontokat alapul véve szükséges indokolni, hogy
a szolgáltatás hazai vagy külföldön vásárolt eszközökkel
kerüljön biztosításra.

(3) A nem „A–C” jogosultsági kategóriába tartozó hasz-
nálótól, amennyiben tartósan távol van szolgálati helyétõl
– a távollét idõtartamára – a rádiótelefon bevonható, és az
õt helyettesítõ személy részére a jelen utasításban megha-
tározott, ellátásra és nyilvántartásra vonatkozó szabályok
szerint kiadható.

(4) Az ideiglenesen vagy speciális feladatokra kiadott
rádiótelefonok – a feladat végrehajtását vagy megszûnését
követõen haladéktalanul – az ellátó szervezet részére
kerülnek visszaszolgáltatásra.

(5) Az (1)–(4) bekezdések szerinti megszüntetõ, illetve
szüneteltetõ feltétel esetén a használó, szolgálati rádiótele-
fonját – a SIM kártyát is beleértve – az ellátó szervezet ré-
szére adja le. A felhasználóknak a leadás elõtt törölni kell a
személyre szabott (pl. banki egyenlegértesítõ) szolgáltatá-
sokat.

(6) Áthelyezés esetén – amennyiben a használó az új be-
osztásában külön engedély nélkül jogosult szolgálati rá-
diótelefon használatra – a rádiótelefon és SIM kártya szer-
vezetek közötti mozgatása az MH ÖHP parancsnokának
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tájékoztatásával és intézkedése alapján, az MH TD egy-
idejû tájékoztatásával történhet.

(7) Eszköz elvesztése vagy eltulajdonítása esetén,
annak tényérõl a használónak haladéktalanul tájékoztatnia
kell a rádiótelefon ellátásért felelõs személyt, valamint az
ellátó szervezeteket, köztük az MH TD-t, aki intézkedik a
SIM kártya rendszerbõl való kitiltására. Az okozott kárért
való helytállás mértékét, a kártérítési felelõsséget szabá-
lyozó rendelkezések alapján kell megállapítani.

18. §

(1) Amennyiben a használó jogosulatlanná válik a szol-
gáltatás igénybevételére a készülék és SIM kártya leadása,
átadása elõtt legalább 30 nappal az állományilletékes pa-
rancsnok (vezetõ) – a HM szervek esetében az érintett szerv
vezetõje – értesíti a költségviselõ szervezet parancsnokát,
aki a részidõszak forgalmi költségeirõl, illetve a túllépések-
rõl haladéktalanul tájékoztatja a használó állományilletékes
parancsnokát (vezetõjét) – a HM szervek esetében az érin-
tett szerv vezetõjét. Túllépés esetén a 26. § szerint kell el-
járni.

(2) Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) – HM
szervek, szervezetek esetében az adott szerv vagy szerve-
zet vezetõjének – egyidejû tájékoztatásával a rádiótelefon
kimenõ hívásai letilthatók, illetve annak eredménytelensé-
ge esetén a szolgáltatás kikapcsolható, és a rádiótelefon
bevonható azon használótól, aki a 17 § (1)–(4) bekezdések
szerinti megszüntetõ, illetve szüneteltetõ feltétel esetén a
szolgálati rádiótelefonját – a SIM kártyát is beleértve – az
ellátó szervezet részére nem adja le. Továbbá azon haszná-
ló esetében, aki a meghatározott keretösszegen felüli fel-
használás ellenértékét – beleértve a hívásrészletezõ díját
is – a 26. § (4) bekezdése szerint nem téríti meg, vagy a
26. § (5) bekezdésében meghatározottak nem kerülnek
végrehajtásra. Ez alól kivételt képez, ha az arra jogosult
vezetõ a 28. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a keret-
összegen felüli szolgálati célú forgalmi költségrész megté-
rítése alól felmentést ad.

(3) A kimenõ hívások korlátozására, illetve annak ered-
ménytelensége esetén a szolgáltatás kikapcsolására az MH
TD parancsnoka jogosult. Annak szükségessége esetén a
szolgáltatások korlátozását vagy kikapcsolását az ellátó
szervezetek is az MH TD-nál kezdeményezhetik. Az MH
TD a kimenõ hívások korlátozását és a szolgáltatás kikap-
csolását az illetékes kvótagazdának és a HM HKF-nak is
jelzi.

(4) A jogosulatlan felhasználásból eredõ valamennyi
költség a használót terheli, tekintet nélkül a hívások szol-
gálati vagy magánjellegére. A jogosulatlan felhasználás-
ból eredõ költségek megtérítése alól felmentés nem adha-
tó, kivéve a keretösszegen felüli szolgálati célú hívásokból
eredõ költségeket.

Közvetlen csatlakozások kialakítása

19. §

(1) A költségkímélés érdekében az MH távbeszélõ köz-
pontjai közvetlenül csatlakoztathatók a mobil szolgáltatók
rendszeréhez. Az MH zártcélú hálózatából kezdeménye-
zett, illetve az MH zártcélú hálózatába irányuló mobil hí-
vásokat – annak lehetõsége esetén – a közvetlen csatlako-
zások felhasználásával kell lebonyolítani. A hívások kez-
deményezésének módjairól és a kijelölt hívószámokról az
MH TD – telefonkönyvben, tudakozói programban és tájé-
koztató ügyiratban való megjelentetés útján – rendszere-
sen, az egyes területekre, helyõrségekre vonatkozó részle-
tezéssel ad tájékoztatást.

(2) A közvetlen csatlakozások kialakítására (pl. hidak,
GSM adapterek telepítése) vonatkozó igényeket az MH
TD parancsnok útján kell az engedélyezésre jogosult HM
HKF fõosztályvezetõ részére felterjeszteni (megküldeni).
A vonatkozó igényeket az MH TD megvizsgálja, összeveti
a forgalmi adatokkal, és az elemzés alapján javaslatot tesz
az engedélyezésre. Továbbá saját elemzéseire figyelem-
mel önállóan is kezdeményezi a hidak kialakítását és a
GSM adapterek telepítését. Az engedély birtokában az
MH TD kezdeményezi a mûszaki megvalósítást, beleértve
a zártcélú hálózatból mobil irányba menõ hívások hidakra
történõ átirányítását.

A beszerzés és nyilvántartás szabályai

20. §

(1) A rádiótelefonok és SIM kártyák beszerzésére vo-
natkozó elrendelés, megbízás vagy megrendelés kiadására
– a mindenkor hatályos, közbeszerzésekre vonatkozó jog-
szabályokra, valamint az állami irányítás egyéb jogi esz-
közeire és belsõ rendelkezésekre figyelemmel – a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM
FLÜ) vezérigazgatója jogosult. A beszerzett eszközök be-
vételezését a SIM kártyák vonatkozásában az MH TD, a
készülékek vonatkozásában az MH Logisztikai Ellátó
Központ (a továbbiakban: MH LEK) végzi.

(2) A HM hivatali szervezete és a HM szervezetek vo-
natkozásában az azonnali, elõre nem tervezhetõ feladatok
végrehajtása érdekében – a mindenkor hatályos, közbe-
szerzésekre vonatkozó jogszabályokra, valamint az állami
irányítás egyéb jogi eszközeire és belsõ rendelkezésekre
figyelemmel – a HM IÜ AKO osztályvezetõ is jogosult
egyedi rádiótelefon és SIM kártya beszerzés kezdeménye-
zésére. A HM IÜ AKO osztályvezetõje köteles a beszerzés
tényérõl az MH ÖHP és az MH TD parancsnokát azonnal
tájékoztatni, valamint a bevételezéshez, a központi nyil-
vántartásba vételhez és a számlafizetéshez szükséges ok-
mányokat az illetékes szervezetek részére megküldeni.
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(3) Amennyiben a gazdaságossági szempontok indokol-
ják, a kiküldetés idõtartamára a használók (az „A–C” jogo-
sultsági kategóriába tartozó használókat is beleértve) a cél-
országban vásárolt eszközökkel – ahol lehetséges a nem-
zeti támogató csoportokon keresztül – kerülnek ellátásra.
Hazaérkezéskor a használók az eszközöket leadják, me-
lyek késõbbi kiutazók számára ismételten kiadhatók.

(4) A külföldön beszerzésre kerülõ készülék és SIM kár-
tya (csak elõre fizetett szolgáltatást biztosító kártyák vásá-
rolhatók) költsége és a jelen utasításban meghatározott ke-
retösszegekkel arányos forgalmi költségek, a kiutazás
költségvetésének terhére – a kiutazási engedélyben szere-
peltetve – kerülnek biztosításra.

(5) Az eszközök külföldön történõ vásárlásával, bevéte-
lezésével és kiadásával kapcsolatos részletes szabályokat
HM FLÜ vezérigazgatója határozza meg.

21. §

(1) Raktári készleteket úgy kell képezni, hogy rendkívü-
li feladatokra (az Egységes Digitális Rádió-távközlõ
Rendszer (a továbbiakban: EDR) MH általi rendeltetés-
szerû használatbavételéig) 50 db készülék és SIM kártya
– az MH TD-nál tárolva – külön intézkedésre azonnal ki-
adható, továbbá az egyéb soron kívüli feladatok és a meg-
hibásodott, javításba adott rádiótelefonok ideiglenes pót-
lása folyamatosan biztosított legyen. A rádiótelefonok cse-
réje csak az MH LEK által vezetett központi nyilvántartás-
ban szereplõ eszközökkel történhet.

(2) A raktári készletek kialakításának módjára (pl. az
eszközök az MH-nál történõ rendelkezésre állása vagy a
szolgáltatóknál történõ lebiztosítása, esetlegesen kölcsön-
zése, bérlése) az MH ÖHP parancsnoka annak figyelembe-
vételével intézkedjen (kezdeményezze), hogy a rádiótele-
fonokkal való ellátás – beleértve a soron kívüli feladatokat
is – folyamatosan biztosított legyen.

22. §

(1) A rádiótelefonok adatairól (anyagi) a logisztikai el-
látási rendnek megfelelõen az MH LEK, a SIM kártyákról,
a rádiótelefon-szolgáltatásokról és költségekrõl (forgalmi)
az MH TD MH szintû nyilvántartást vezet. Az adatok pon-
tosítása, illetve az esetleges visszaélések felderítése érde-
kében az adatbázisokat évente összevetik, melyrõl készült
jegyzõkönyvet a HM HKF fõosztályvezetõjének megkül-
dik. Az anyagi és forgalmi nyilvántartások karbantartása a
változásoknak megfelelõen történik. A forgalmi nyilván-
tartás legyen alkalmas arra, hogy beszerzéstõl kezdõdõen a
rendszerbõl való kivonásig nyomon kövesse a készülékek
és a SIM kártyák felhasználását, továbbá tartalmazza a ké-
szülékek típusát, gyári számát, a SIM kártyák és a felhasz-
nálók adatait, az engedélyezéssel, illetve az elrendeléssel

kapcsolatos, valamint a költségekre és a felhasználható ke-
retösszegekre vonatkozó adatokat. A nyilvántartáshoz
szükséges technikai feltételeket – az MH ÖHP parancsno-
kának intézkedése alapján – az MH LEK, a szoftvereket az
MH TD parancsnoka biztosítja.

(2) Az MH TD a rádiótelefon-szolgáltatások összesített
(flotta szintû) forgalmi adatait a költséghatékonyabb meg-
oldások kidolgozása érdekében rendszeresen elemzi. Az
elemzések eredményére figyelemmel hatáskörtõl függõen
intézkedik vagy tesz javaslatot a költséghatékonyabb meg-
oldások bevezetésére.

(3) Az MH TD a szolgálati rádiótelefonok hívószámait
az elektronikus (tudakozói) telefonkönyvben annak figye-
lembevételével szerepelteti, hogy a jelen utasítás 1. számú
melléklet „A” jogosultsági kategóriába, valamint korlátlan
keretösszeg besorolással „G” jogosultsági kategóriába tar-
tozó személyek adatai (szolgálati rádiótelefon hívószá-
mai) nem tehetõk közzé, a „B–C” jogosultsági kategóriába
tartozó személyek adatai (szolgálati rádiótelefon hívószá-
mai) csak magas parancsnoki (felsõvezetõi) telefonkönyv-
ben jeleníthetõk meg.

23. §

Az MH TD, mint számlafizetõ minden olyan informáci-
óról tájékoztatja a szolgálati rádiótelefont használó szerve-
ket és szervezeteket, valamint az állományába tartozó
használókat, amelyeket a számlafizetõ a szolgáltatótól ala-
nyi jogon megkap. Az MH TD továbbá minden olyan be-
következõ változásról haladéktalanul – lehetõleg annak
hatálybalépését megelõzõen – tájékoztatja a használókat,
amely a felhasználható keretösszeg nagyságára, illetve – a
használó egyéni kérésére – az érvényes (várható) forgalmi
díjakra vonatkozik.

24. §

(1) A rádiótelefon ellátásért felelõs személy nyilvántart-
ja az adott szerv vagy szervezet használatában lévõ rádió-
telefonokat érintõ, 16. §-ban meghatározott adatokat. Az
egyes szervek és szervezetek vezetõi kijelölik feladat vég-
rehajtásáért felelõs személyt, akinek nevét és elérhetõségét
megadják az ellátó szervezetek részére.

(2) A HM szervek és szervezetek, valamint katonai
szervezetek parancsnokai (vezetõi) a rádiótelefonokat
érintõ adatokban beállt változásokról, eszközmozgásokról
5 munkanapon belül tájékoztatják elöljáró parancsnoksá-
gukat, az ellátó szervezeteket, továbbá gondoskodnak az
eszközök azonosító adatait tartalmazó nyilvántartások
naprakész vezetésérõl. A HM hivatali szervezetének egy-
ségei, valamint a HM szervezetei a fenti tájékoztatást egy-
idejûleg a HM IÜ AKO részére is megküldik.
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Pénzügyi rendelkezések

25. §

(1) A szolgálati rádiótelefonok üzemeltetési költségeit
– beleértve a szolgálati hívásokra esõ forgalmi költsége-
ket – az MH fedezi. A szolgálati rádiótelefonok esetleges
magáncélú és jogcím nélküli használatából adódóan az
MH-nak többletkiadása nem keletkezhet.

(2) Szolgáltatási díj – a 2. § (2)–(3) bekezdésekben fog-
laltak hatálya alá esõk kivételével – csak az MH TD-nál,
mint kizárólagos számlafizetõi jogkörrel rendelkezõ szer-
vezetnél nyilvántartott SIM kártyákra fizethetõ. A pre-
paid kártyák feltöltését az MH TD hozzájárulását köve-
tõen vagy egyéb rendelkezés alapján más szervezet is
végezheti.

26. §

(1) A felhasználható rádiótelefon keretösszegeket a
jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. A keret-
összegek pontosítására a költségvetés tervezésével egy
idõben – szükség szerint – a HM FLÜ vezérigazgatója tesz
javaslatot. A keretösszeg beosztásra, illetve személyre
szabott, független a használt rádiótelefonok vagy szolgál-
tatások darabszámától.

(2) Az MH TD parancsnoka a használókat a kvótagaz-
dák – a HM hivatali szervezete és a HM szervek esetében a
HM IÜ AKO – részére megküldött ügyiratban, szerveze-
tenkénti bontásban, hathavonta tájékoztatja forgalmi költ-
ségeikrõl. A tájékoztatás a HM hivatali szervezete és a HM
szervezetek vonatkozásában a júniusi és a decemberi, a
HM HVKF alárendeltségében lévõ HM szervek, valamint
az MH katonai szervezetei vonatkozásban a márciusi és a
szeptemberi teljesítést követõen esedékes. A tájékoztatás-
ban, amely a tárgyidõszakra vonatkozó utolsó számla be-
érkezését követõ 40 napon belül kerül megküldésre, a
meghatározott keretösszegen felüli használati díj áfával
növelt összegét kell feltüntetni.

(3) A kvótagazdák – a HM hivatali szervezete vonatko-
zásában a HM IÜ AKO osztályvezetõje – az MH TD tájé-
koztatásának kézhezvételét követõ 20 napon belül tájé-
koztatják közvetlen beosztottaikat, valamint az alárendelt
vagy az ellátási körükbe tartozó szervek és szervezetek ve-
zetõin keresztül, az alárendelt szervezeteknél szolgálatot
teljesítõket forgalmi költségeikrõl. A túllépõket felszólít-
ják a befizetésre.

(4) A meghatározott keretösszegen felüli használati és
hívásrészletezõ díjak áfával növelt összegét a használó, a
rendelkezésére bocsátott készpénz-átutalási megbízással a
tájékoztatás kézhezvételét követõ 10 napon belül befizeti,
és a befizetést igazoló feladóvevényt az állományilletékes
parancsnokának (vezetõjének) – a HM hivatali szervezete
és a HM szervezetek vonatkozásában HM IÜ AKO osz-
tályvezetõjének, a HM HVKF alárendeltségében mûködõ

HM szervek esetében az adott szerv vezetõjének – vagy az
általa megbízott személynek bemutatja.

(5) Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) vagy az
általa megbízott személy – a HM hivatali szervezete és a
HM szervezetek esetében a HM IÜ AKO osztályvezetõje,
a HM HVKF alárendeltségében mûködõ HM szervek ese-
tében az adott szerv vezetõje – a befizetések tényérõl, vagy
azok elmaradásának okáról – a forgalmi költségekrõl szóló
tájékoztatás kézhezvételét követõ 40 napon belül – a kvó-
tagazda útján, írásban, összegzett tájékoztatást ad az MH
TD parancsnok részére.

(6) A (4) bekezdés alapján befizetett összegek kezelése
a mindenkor hatályos intézményi bevételekkel kapcsola-
tos feladatokról szóló hatályos belsõ rendelkezésekben
meghatározottak szerint történik.

(7) Keretösszeg túllépése esetén az MH TD a részletes
számlát a tájékoztatásokkal egyidejûleg, hivatalból bizto-
sítja. Egyéb esetekben a részletes számla készítését a hasz-
náló állományilletékes parancsnokának (vezetõjének) – a
HM hivatali szervezete és a HM szervezetek esetében
a HM IÜ AKO osztályvezetõjének, a HM HVKF aláren-
deltségében mûködõ HM szervek esetében az adott szerv
vezetõjének – írásban kell kérnie az MH TD parancsnoká-
tól. A részletes számla kiállításának díja az indokolt szol-
gálati célú felhasználás esetén az MH-t, ellenkezõ esetben
a használót terheli.

A felülvizsgálat és ellenõrzés szabályai

27. §

Az egyedi elbírálás alapján engedélyezett rádiótelefo-
nok használatának jogosságát kvótán felüli igény esetén
felül kell vizsgálni.

28. §

(1) Az engedélyezett keretösszeget túllépõ használó
– amennyiben a befizetési felszólítást vitatja – a túllépés
indokairól nyilatkozik. A használó magáncélú és jogcím
nélküli felhasználás esetén a részletes számlán a magáncé-
lú és a jogcím nélküli felhasználások hívószámát áthúzza
(a személyiségi jogok védelme érdekében olyan módon,
hogy a szám ne legyen elolvasható), ezek összegét az
összegzett költség nagyságától függetlenül megtéríti. Az
állományilletékes parancsnok (vezetõ) – a 2. számú mel-
lékletben felsorolt HM szervek és szervezetek esetében az
adott szerv vagy szervezet vezetõje (kvótagazda) – kizáró-
lag a fennmaradó hívások szolgálati jellegét vizsgálhatja.
Az állományilletékes parancsnok érintettsége esetén a
kvótagazda, a kvótagazda érintettsége esetén a HM hiva-
tali szervezete és a HM szervezetek vonatkozásában a ka-
binetfõnök, HM HVKF alárendeltségében mûködõ HM
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szervek és az MH katonai szervezetei esetében a HVKFH
jogosult a vizsgálat lefolytatására.

(2) A keretösszegen felüli szolgálati célú forgalmi költ-
ségrész megtérítése alóli felmentésre – a használó indokai-
nak alapos mérlegelését követõen – a kvótagazda [a HM
hivatali szervezete és a HM szervezetek vonatkozásában a
14. § (1) bekezdése szerinti vezetõ; HM HVKF alárendelt-
ségében mûködõ HM szervek esetében a 14. § (2) bekez-
dés b) pontja szerinti vezetõ] jogosult.

29. §

(1) A kvótagazdák az alárendelt és ellátott szervezetek
mindegyikénél évente legalább egy alkalommal ellenõriz-
tetik a jelen utasításban foglaltak végrehajtását, betartását.

(2) Az egyes szervek, szervezetek parancsnokai (veze-
tõi) az MH TD megkeresése alapján bemutatják az általuk
vezetett, 24. §-ban meghatározott nyilvántartást, valamint
tájékoztatást nyújtanak annak naprakész vezetésével kap-
csolatos feladatok ellátásáról.

(3) A HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal a
szervezetek ellenõrzése során jelen utasításban meghatá-
rozottakat – az ellenõrzés jóváhagyott programjában rög-
zített céljának, illetve típusának megfelelõen – ellenõrzi.

(4) Az MH TD havi rendszerességgel felterjeszti – ellenõr-
zés és felhasználás céljából – a 22. §-ban meghatározott for-
galmi nyilvántartást a HM HKF részére.

A rádiótelefon-ellátás és használat szabályaival
kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtétele

30. §

A kvótagazdák, a rádiótelefon-ellátás és használat sza-
bályaival kapcsolatos észrevételeikrõl, javaslataikról
évente egy alkalommal (január 31-ig) az MH TD útján tá-
jékoztatják a HM HKF fõosztályvezetõjét. Az MH TD pa-
rancsnoka az észrevételeket, javaslatokat, valamint 19. §
(2) és 22. § (2) bekezdései alapján végrehajtott elemzések
eredményét, és a költséghatékonyság érdekében tett intéz-
kedéseket, javaslatokat, továbbá a kvóták módosítására

vonatkozó javaslatokat összesítve (évente, március 20-ig)
terjeszti fel a HM HKF fõosztályvezetõ részére. A HM
HKF fõosztályvezetõje intézkedik a hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtására. A hatáskörét meghaladó eseteket
a döntésre elõterjeszti az illetékes részére.

Záró rendelkezések

31. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 15. napon lép ha-
tályba. Egyidejûleg hatályát veszti a szolgálati rádiótele-
fon-ellátás és használat szabályairól szóló 79/2005.
(HK 17.) HM utasítás, a szolgálati rádiótelefon-ellátás és
használat szabályairól szóló 79/2005. (HK 17.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 11/2006. (HK 5.) és 104/2006.
(HK 20.) HM utasítások, valamint a szolgálati rádiótele-
fon-ellátással és használattal kapcsolatos feladatok szabá-
lyozásáról szóló 1/2006. (HK 5.) KÁT szakutasítás.

32. §

(1) A kvótagazdák jelen utasítás hatálybalépését követõ
30 napon belül – az ellátó szervezetek egyidejû tájékozta-
tásával – meghatározzák az alárendeltségükbe vagy ellátá-
si körükbe tartozó szervek, szervezetek által felhasználha-
tó szolgálati rádiótelefonok darabszámát (részkvótáját),
mely részkvótákat az alárendelt szervekkel, szervezetek-
kel rendelkezõ vezetõk a szükséges mértékben tovább
bontják.

(2) A jelen utasítás hatálybalépését követõ 45 napon be-
lül kell megtenni az igénybejelentéseket a külön engedély
nélkül elláthatók vonatkozásában. Az új egyedi engedé-
lyeztetési eljárásokat a hatálybalépést követõ 75 napon be-
lül kell lefolytatni. A jelen utasítás hatálybalépését meg-
elõzõ igénylések és egyedi engedélyek alapján történt ki-
utalások a jelen utasítás hatálybalépését követõ 75. napon
hatályukat vesztik.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 64/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
a felhasználható keretösszegekrõl

Jogosultsági
kategória

Beosztások megnevezése
a HM szerveknél és a HM szervezeteknél

Beosztás megnevezése
az MH katonai szervezeteinél

Engedélyezett
havi (nettó)

keretösszeg (Ft)
HM szervek HM szervezetek

A Állami vezetõk, kabinetfõnök,
HVKF, HVKFH

I/IX-es beosztási kategóriájú
szolgálati személyek (altábor-
nagy)

korlátlan

B I/VIII-as beosztási kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású ve-
zetõk

HM szervezetek I/VIII-as beosz-
tási kategóriájú, vagy vezérõrna-
gyi besorolású vezetõi

I/VIII-as beosztási kategóriájú
szolgálati személyek (vezérõr-
nagy)

20 000

C fõosztályvezetõi, vagy I/VII be-
sorolási kategóriájú vezetõk, po-
litikai fõtanácsadó, MH vezénylõ
zászlós

HM szervezetek I/VII-es beosz-
tási kategóriájú, vagy dandártá-
bornoki besorolású vezetõi

I/VII-es beosztási kategóriájú
szolgálati személyek (dandártá-
bornok)

15 000

D fõosztályvezetõ-helyettesi, osz-
tályvezetõi vagy I/VI besorolási
kategóriájú vezetõk, parlamenti
titkár

HM szervezetek I/VI-os beosztá-
si kategóriájú, vagy ezredesi be-
sorolású szolgálati személyei

I/VI-os beosztási kategóriájú
szolgálati személyek (ezredes),
valamint az önálló állomány-táb-
lával rendelkezõ vagy önálló el-
helyezésben lévõ alegységek pa-
rancsnokai

10 000

E „D” jogosultsági kategóriában
lévõ szolgálati személy helyette-
se

HM szervezetek „D” kategóriába
sorolt szolgálati személyeinek
helyettesei,
I/V besorolási kategóriájú osz-
tályvezetõk, programirodák ve-
zetõi

„D” jogosultsági kategóriában
lévõ szolgálati személyek I/V-ös
beosztási kategóriájú helyettesei,
önálló állománytáblával rendel-
kezõ, vagy önálló elhelyezésben
lévõ alegységek parancsnokhe-
lyettesei

6 000

F A „E” és „G” kategóriába nem tartozó engedéllyel rendelkezõ személyek 4 000

G Egyedi elbírálás alapján a speciális (pl.: futár, gépjármûvezetõ), a kiemelten fontos beosztást betöltõ vagy
feladatot ellátó személyek (fõtanácsadók, tanácsadók, protokollfõnök), a nemzetközi és hazai delegációk -
kal, rendezvényekkel, gyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat, valamint külföldön eseti munkavégzést el -
látók és az ún. szolgálati (ügyeleti) rádiótelefonok.

egyedi
elrendelés

szerint

Megjegyzés:
A „G” jogosultsági kategóriánál a felhasználható keretösszeg egyedileg, annak figyelembevételével kerül meghatáro-

zásra, hogy az engedélyezett összeg a feladat függvényében a lehetõ legalacsonyabb legyen. A futárok, gépjármûveze-
tõk használatában lévõ és a szolgálati (ügyeleti) rádiótelefonok esetében a felhasználható keretösszeg csak különösen
indokolt esetben haladhatja meg az „F” kategória szerinti keretösszeget. A futárok, és gépjármûvezetõk részére, vala-
mint az orvoshívó rendszerben és õrzésvédelmi feladatokra használt rádiótelefonok esetében elsõsorban a flottára törté-
nõ kimenõ hívás korlátozást és/vagy a 0 Ft keretösszeg meghatározását kell alkalmazni.
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2. számú melléklet a 64/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

A KVÓTÁK ELOSZTÁSA

Fsz. Szervezet megnevezése

A szervezet
által

használható
SIM kártyák
darabszáma

1 Miniszter 4

�1 Miniszter közvetlen irányítása alatt mûködõ szerv összesen 4

2 Államtitkár 5

3 Államtitkári Titkárság 14

�2–3 Államtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szerv összesen 19

4 Kabinetfõnök 3

5 Miniszteri Kabinet 43

6 HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály 23

7 HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály 26

�4–7 A miniszter munkáját közvetlenül segítõ és a kabinetfõnök közvetlen irányítása alatt mûködõ szer-
vek összesen

95

�1–7 A miniszter, az államtitkár, a kabinetfõnök és közvetlen alárendeltjei mindösszesen 118

8 Jogi szakállamtitkár 3

9 Szakállamtitkári Titkárság 5

10 HM Jogi Fõosztály 19

11 HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály 14

�8–11 Jogi szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 41

12 Védelempolitikai szakállamtitkár 3

13 Szakállamtitkári Titkárság 6

14 HM Védelempolitikai Fõosztály 14

15 HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály 12

�12–15 Védelempolitikai szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 35

16 Védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár 3

17 Szakállamtitkári Titkárság 7

18 HM Védelmi Tervezési Fõosztály 20

19 HM Védelemgazdasági Fõosztály 20

�16–19 Védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek
összesen

50

�1–19 Honvédelmi Minisztérium összesen (HM HVKF alárendeltségében mûködõ szervek nélkül) 244

20 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 180

21 HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség 140

22 HM Infrastrukturális Ügynökség 40

23 HM Katonai Légügyi Hivatal * 12*

24 HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal 25

25 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 24

26 HM Együttmûködõ Szervezetek 20

�20–26 HM szervezetek összesen 441 (429*)

27 HM Tábori Lelkészi Szolgálat 15

28 Katonai ügyészségek összesen 34

�1–28 Honvédelmi Minisztérium hivatali szervezete és a HM szervezetek mindösszesen 734 (722*)

29 Központi, valamint rendkívüli és ideiglenes feladatokra tartalékolt, illetve felhasználható 6 (18*)

12. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 881



Fsz. Szervezet megnevezése

A szervezet
által

használható
SIM kártyák
darabszáma

30 Jármûkövetõ rendszer 100

31 Tartalék 10

�1–31 HM kabinetfõnök által felhasználható SIM kártyák száma mindösszesen 850

32 HM HVKF és helyettese, vezénylõ zászlós 12

33 HM Vezérkari Titkárság 25

34 HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály 38

35 HM Haderõtervezési Fõosztály 20

36 HM Személyzeti Fõosztály 20

�32–36 HM HVKF alárendeltségében mûködõ szervek összesen 115

�1–19
+ 32–36

Honvédelmi Minisztérium összesen (HM szervezetek nélkül) 359

37 MH Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendeltjei 400

38 MH Honvéd Egészségügyi Központ 80

39 MH Mûveleti Központ 50

40 MH Támogató Dandár 80

41 MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola ** 6

42 MH Szentendrei Kiképzõ Központ ** 6

43 MH Geoinformációs Szolgálat 10

44 Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság 24

45 Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság 18

46 MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ 6

47 MH Béri Balogh Ádám Honvédkollégium* 2*

�37–47 MH katonai szervezetei összesen 682 (680*)

�32–47 HM HVKF alárendeltségében lévõ szervek és az MH katonai szervezetei mindösszesen 797 (795*)

48 Rendkívüli és ideiglenes feladatokra tartalékolt, illetve felhasználható 120

49 Jármûkövetõ rendszer 100

50 Orvoshívó rendszer 80

51 Központi és speciális távközlési, valamint egyéni missziós feladatokra felhasználható, valamint kontin-
gensek részére kiadható

100

52 Tartalék 53 (55*)

�32–52 HM HVKH által engedélyezhetõ SIM kártyák mindösszesen 1250

53 Miniszteri tartalék*** 100***

�1–53 MINDÖSSZESEN: 2200

Megjegyzések:
* Megszûnésig, illetve átalárendelésig kerül biztosításra, azt követõen a tartalékot, illetve a rendkívüli feladatra meg-

határozott kvóta darabszámát növeli a fenti táblázat szerint.
** Szervezeti összevonásuk után a két kvóta összege az új szervezet kvótája lesz.
*** A miniszteri tartalék felhasználását rendkívüli esetekben a HM kabinetfõnök és a HM HVKFH kezdeményezheti

a másik fél egyidejû tájékoztatásával.
A 29–31 és az 48–52 folyószámok terhére kiadott SIM kártyák nem terhelik az egyes szervek, szervezetek kvótáját.
A használatban lévõ SIM kártyák (mobil telefonnal, vagy a nélkül) azon szervezet kvótáját terhelik, amelyik szervezet

az ellátást kezdeményezte.
Az EDR bevezetésével kapcsolatos, a szerveztek használatában lévõ szolgálati rádiótelefonok felülvizsgálata és a

kvóták csökkentése – különös tekintettel a rendkívüli feladatok végrehajtása érdekében biztosított rádiótelefonokra és
SIM kártyákra – az EDR bevezetésével és használatával kapcsolatos feladatok szabályozásáról szóló HM utasítás szerint
történik.
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3. számú melléklet a 64/2007. (HK 12.) HM utasításhoz

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZÕKÖNYV MINTA

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE számú példány
Nyt. szám:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZÕKÖNYV

A kiutalásra vonatkozó adatok:
Kiutalási igény nyilvántartási száma:
Egyedi engedély nyilvántartási száma:
MH ÖHP által kiadott elrendelõ nyilvántartási száma:
Felhasználható keretösszeg:

A készülékre és SIM kártyára vonatkozó adatok:
Készülék típusa:
Készülék IMEI száma:
SIM kártya hívószáma:
SIM kártya ICC száma:
Pre-paid kártya átadáskori egyenlege:

A használó személyére vonatkozó adatok:
Név, rendfokozat:
Állományilletékes szervezet:
Ellátást kezdeményezõ szervezet:
Szolgálati hely:
Beosztás megnevezése és a beosztási kategória:
Jogosultsági kategória:
Pénzügyi azonosító:
Lakcím:

Az átvevõ (használó) jelen átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírásával kötelezettséget vállal a szolgálati rádiótelefon-
ellátás és használat szabályairól szóló 64/2007. (HK 12.) HM utasítás megismerésére és betartására, továbbá a keret-
összegen felüli és a jogcím nélküli felhasználásból adódó költségek megtérítésére.

Helyõrség, dátum (megegyezik az átadás-átvétel idejével)

................................................................ ................................................................
átadó (név, rendfokozat, beosztás) átvevõ (név, rendfokozat)

Készült: 4 (5) példányban
Egy példány: 2 lap
Itsz.:
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: átvevõ

2. sz. pld.: átadó
3. sz. pld.: MH TD
4. sz. pld.: Ellátást kezdeményezõ szervezet
5. sz. pld.: HM IÜ AKO (Csak HM szerv és szervezet esetén.)
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A honvédelmi miniszter
65/2007. (HK 12.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Köztársaság 2011. elsõ félévi soros

EU-elnökségére történõ felkészülés elõkészítésének
tárcaszintû feladatairól

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 a 2011. elsõ félévi magyar EU-elnökség elõké-
szítésével összefüggõ feladatokról szóló 2079/2007.
(V. 11.) Korm. határozat rendelkezéseire –, a Magyar Köz-
társaság EU soros elnökségi feladataira történõ felkészülé-
se elõkészítése érdekében az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a HM szervezetekre, a miniszter
közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szerve-
zetekre terjed ki.

2. §

(1) Az Európai Unió 2011. évi soros elnökségi feladatai
ágazati elõkészítése érdekében a HM védelempolitikai szak-
államtitkár vezetésével Elõkészítõ Bizottságot (a továbbiak-
ban: Bizottság) hozok létre.

(2) A Bizottság titkára a HM védelempolitikai fõosz-
tályvezetõje.

(3) A Bizottság tagjai:
a) a HM fõosztályvezetõi;
b) a HM Vezérkari Titkárság titkárságvezetõje;
c) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-

igazgatója;
d) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezér-

igazgatója;
e) a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója.
(4) A tárcaközi koordináció során a Bizottság vezetõje,

vagy az általa megbízott személy képviseli a tárcát.

3. §

(1) A Bizottság az EU soros elnökségére történõ felké-
szülés érdekében javaslatot és ütemtervet dolgoz ki a Hon-
védelmi Minisztériumot érintõ feladatokkal összefüggés-
ben, melyet 2007. augusztus 31-ig a HM kabinetfõnök út-
ján terjeszt fel a miniszter részére.

(2) A javaslat tartalmazza az EU-elnökségbõl eredõ vár-
ható ágazati feladatok

a) átfogó listáját szakterületi bontásban, melynek
összeállítása során támaszkodni kell az Európai Koordiná-
ciós Tárcaközi Bizottság által megfogalmazott követelmé-
nyekre, valamint az elnökségi feladatokat a Magyar Köz-
társaságot megelõzõen ellátó EU tagállamok védelmi mi-
nisztériumainak tapasztalataira is;

b) ellátásához szükséges infrastrukturális háttérre (iro-
daszükséglet, informatikai háttér stb.) vonatkozó adatokat,
javaslatot a szükséges fejlesztésekre, beszerzésekre, intéz-
kedésekre, olyan módon, hogy az az új kormányzati köz-
pont kialakítása során is érvényesíthetõ igényként jelent-
kezzen;

c) ellátásához szükséges esetleges szervezeti módosítá-
sokra vonatkozó javaslatot;

d) ellátásához szükséges humán erõforrás-számvetést,
amely kiterjed a meglévõ állomány angol és francia nyelvi
felkészültségének, valamint európai uniós általános-,
szakmai és EU iratkezelési ismeretekre vonatkozó kép-
zettségének felmérésére, illetve az esetleges belsõ képzési,
beiskolázási, határozott idõtartamú kinevezés/megbízás
alapján történõ foglalkoztatási igényekre is;

e) ellátásához szükséges összesített tárcaszintû költ-
ségvetési többletigényeket számszerûsítve.

(3) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot és annak megva-
lósítására összeállított ütemtervet a költséghatékonyság
szempontjaira is figyelemmel olyan számvetéssel kell el-
készíteni, amely biztosítja, hogy a tárca 2008. II. félévétõl
érdemben közremûködhessen a tartalmi felkészülésben és
2010. elsõ felétõl a csoportos elnökség keretében bekap-
csolódjon az elnökségi feladatok ellátásába.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
86/2007. (HK 12.) HM KF

i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztériumnál foglalkoztatott
köztisztviselõk 2007. évi megajándékozásáról

A Honvédelmi Minisztériumnál foglalkoztatott köz-
tisztviselõk 2007. év során végzett kiemelkedõ munkavég-
zése elismeréseként történõ megajándékozására a követ-
kezõk szerint intézkedem.

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium-
ban, valamint a HM Védelmi Hivatalban, a HM Központi
Ellenõrzési és Hatósági Hivatalban, a HM Katonai Lég-
ügyi Hivatalban, az MK Állandó EBESZ Képviselet, Ka-
tonai Képviseletnél, valamint az MK Állandó NATO Kép-
viselet, Védelempolitikai Részlegnél foglalkoztatott köz-
tisztviselõkre terjed ki.

2. Az 1. pont szerinti szervezeteknél 2007. június 1-jén
jogviszonyban álló köztisztviselõk a Magyar Honvédelem
Napja, valamint a haderõreform végrehajtása, illetõleg a
Köztisztviselõk Napja alkalmából történõ elismerés cí-
mén, étkezési csekk formájában ajándékutalványokat
(a továbbiakban: ajándékutalvány) kapnak.

3. Nem jogosultak az ajándékutalványra azok, akik
2007. június 1-jén a felmentési idejüket töltötték és mente-

sítve voltak a munkavégzés alól, illetõleg 30 napot megha-
ladó illetmény nélküli szabadságon voltak.

4. Az ajándékutalványok fejenkénti és alkalmankénti
értéke a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. számú mellékletének 8. 19. pontja szerint adó-
mentességet élvezõ 6500 Ft.

5. Az ajándékutalványokat az 1. pont szerinti szerveze-
tek személyügyi és pénzügyi ellátásáért felelõs szervezeti
elemek által elõállított és ellenõrzött jegyzékek alapján
kell biztosítani.

6. Az ajándékutalványnak minõsülõ étkezési csekkeket
a rajtuk feltüntetett mértékben és az ott meghatározott mó-
don lehet beváltani.

7. Az ajándékutalványok 2007. június 25-ig kerülnek
kiszállításra a katonai szervezetekhez.

8. Az ajándékutalványokat 2007. június hó 26-án, júni-
us 29-én, illetõleg július 2-án kell a jogosultak részére át-
adni.

9. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
rendelkezéseit azonban 2007. június hó 1. napjától kell al-
kalmazni.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának a napja 2007. június 13.

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
65/2007. (HK 12.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek

2007. évi katonai sportbajnoksága megszervezésérõl
és végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
66/2007. (HK 12.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes

helyettesítésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
09/2007. (HK 12.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO Reagáló Erõk

(NATO Response Forces) 9. váltásának kötelékbe
kijelölt erõk készenléti besorolásáról

és szolgálatba léptetésérõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium
Hadmûveleti és Kiképzési fõosztályvezetõjének

10/2007 (HK 12.) HM HKF
s z a k i n t é z k e d é s e

az afganisztáni Tartományi Újjáépítõ Csoportban
részt vevõ katonai szervezet tevékenységének felderítõ

támogatásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója A szerzõdés értéke
A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

Közvélemény-kutatás Honvédelmi
Minisztérium

Eneten Kft. (Cg.
13-09-097819)

6600 E Ft + áfa 2007. június 11. 2007. június 11. 2007. december 10.

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója* A szerzõdés értéke**
A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Lebonyolítási OKK HM Alprogram 2007. év
Szennyezõforrások és szennyezett területek
kármentesítésének, monitoringozásának tel-
jes körû lebonyolítói munkái és alprogram
elõkészítése.

GREENLIGHT Kft.
10922406-2-41

10 400 2007. 06. 06. 2007. 06. 06. 2008. 03. 31.

Kivitelezési Taszár 057/1. és a 380. hrsz.-ú ingatlan ere-
deti állapotának visszaállításához szükséges
karbahelyezési, valamint a bontási munkák-
hoz szükséges tervezési munkák.

KLIMA-VILL Zrt.
13053242-2-41

5 547 2007. 05. 23. 2007. 06. 06. 2007. 07. 10.

Lebonyolítási Állami Egészségügyi Központ létrehozása
érdekében végrehajtandó feladatok teljes
körû lebonylítói munkái.

OVOBER Kft.
10832972-2-41

23 970 2007. 06. 05. 2007. 06. 05. 2007. 08. 30.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban)
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése
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Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója* A szerzõdés értéke**
A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési Stefánia Kulturális központ bejárat aka-
dálymentesítési és mozgáskorlátozott WC
kialakítási munkái.

MEGA LOGISTIC
Zrt.

13117429-2-51

5 491 2007. 06. 12 2007. 06. 12 2007. 07. 9.

Kivitelezési Állami Egészségügyi Központ Róbert Ká-
roly krt.-i telephelyén a fogadási feltételek
kialakításából és az átköltözésbõl fakadóan
az I., IV., VII. pavilonok és a „H” jelû épü-
let karbahelyezési munkái.

MAGYAR ÉPÍTÕ
Zrt.

10759358-2-44

491 667 2007. 06. 8. 2007. 06. 8. 2007. 07. 10.

Kivitelezési Állami Egészségügyi Központ Podma-
niczky úti telephelyén a fogadási feltételek
kialakításából és az átköltözésbõl fakadóan
a „C” jelû épület karbahelyezési munkái.

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

157 542 2007. 06. 8. 2007. 06. 8. 2007. 06. 30.

Kivitelezési Állami Egészségügyi Központ Podma-
niczky úti telephelyén a fogadási feltételek
kialakításából és az átköltözésbõl fakadóan
az „M 1” jelû épület karbahelyezési mun-
kái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

104 125 2007. 06. 8. 2007. 06. 8. 2007. 06. 30.

Kivitelezési Állami Egészségügyi Központ Podma-
niczky úti telephelyén a fogadási feltételek
kialakításából és az átköltözésbõl fakadóan
a „D” jelû épület karbahelyezési munkái.

KIPSZER ESZ. Zrt.
10838411-2-44

139 600 2007. 06. 8. 2007. 06. 8. 2007. 06. 30.

Kivitelezési Állami Egészségügyi Központ Podma-
niczky úti telephelyén a fogadási feltételek
kialakításából és az átköltözésbõl fakadóan
az „1” és „2” jelû épület karbahelyezési
munkái.

MEGA LOGISTIC
Zrt. 13117429-2-51

149 750 2007. 06. 8. 2007. 06. 8. 2007. 06. 30.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban)
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .........................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szak fo lyó irat júniu si szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál, a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085  Budapest, So mo gyi B. u. 6.;
te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám (be já rat a  Dohány u. és Nyár u.  sarkán) alat ti

Köz löny Cent rum ban ( tel.: 321-5971; fax: 321-5275; e-ma il: koz lony cent rum@ mhk.hu).

A kö vet ke zõ szá mok
ter ve zett té má i ból

Ügye le ti díj n Or vos vá lasz tás és a kór há zak te rü le -
ti el lá tá si kö te le zett sé ge n Szolgá lati idõ  meg -
állapítása n Nyug dí jak kor rek ci ós cé lú eme lé se n

Kor en ged mé nyes nyug díjazás n Nyug díj sze rû szo -
ciá lis el lá tá sok n Bal ese ti já ra dék n  Ma gánnyug díj -
pénz tá rak n Ön kén tes nyug díj pénz tá rak n Pa nel -
prog ram n El bir tok lás  tulajdonostárstól n Tar tá si,
élet já ra dé ki szer zõ dés n Az élet kor sze re pe a ne mi
er kölcs  elleni bûn cse lek mé nyek  körében n  A Bün -
te tõ Tör vény könyv mó do sí tá sá ról n Köz ve tí tés bün -
te tõ ügyek ben n Kör be tar to zás n Követelés behajtás
n A vég rendelet-készítés buk ta tói n Ítélt do log n

Fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kép zés n Fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mé nyek n A mun ka hely meg tar tó kép -
zés tá mo ga tá sa n A mun ka vég zés mód ja, a mun -
ka vég zé si kö te le zett ség ter je del me a mun ka vi -
szony ban, a mun ka vég zés  helye n A ren des és a
rend kívüli mun ka idõ n A mun ka dí ja zá sa (a mun ka -
bér  fogalma, a bér meg ál la pí tás el vei) n A sza bad -
idõ a mun ka vi szony ban n A  munka vállalók be -
jelentése n Gon dos ko dás az idõs korúakról n  Házi
 õrizet,  lakhely elhagyási  tilalom n Bí ró ság elé ál lí tás
n Tár gya lás ról  lemondás n Tanú védelem n  Testi
 sértés n  Öngyilkos ságban  közremûködés n

 Magzat elhajtás n Köz úti veszélyez tetés, köz úti bal -
eset  oko zása n Ha mis vád, ha mis  tanúzás n  Jog -
orvoslati  fó ru mok (per or vos la tok, bün te tõ jog -
orvoslatok) n Pol gá ri jo gi  kalauz A-tól Z-ig (so ro zat)

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja 6804 Ft áfá val, fél év re 3402 Ft áfá val.

A be fi ze tés hez szám lát q, csek ket q ké rek.
Elõ fi ze tõ ne ve, cí me: .....................................................................................................................................................

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

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ......................................................................................................................................

Dá tum: ...........................................................  Cég sze rû alá írás: ..............................................................................

Az elõ fi ze té si szel vényt a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. cí mé re vagy a 318-6668
fax szá má ra kér jük el kül de ni, illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/jog ta na csa do in ter net cí men ta lál ha tó megrendelõ -
lapon. Az elõ fi ze tés rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a 266-9290/239, 240-es te le fon szá mon.
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A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a HM Jo gi és In for má ció vé del mi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 18 648 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 945 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.2161 – Nyom ta a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. 
Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó




