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formációvédelmi szakfeladatok végrehajtásáról 993
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HVKF parancs módosításáról 994
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes helyettesítésérõl 994

72/2007. (HK 13.)
HM HVKF parancs
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81/2007. (HK 13.)
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Fõnöki rendelkezések
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HM HKF intézkedés

A „Munkabúvárok kézikönyve” címû fõnökségi kiadvány ha-
tálybaléptetésérõl 1003

666/2007. (HK 13.)
MH K–JSZ HTF intézkedés

A nyári rendkívüli idõjárás miatt betartandó higiénés szabá-
lyokról 1003

Szerzõdés

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 1005

Közlemények

90/2007. (HK 13.)
HM VTI SZÁT közlemény

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról, módosítá-
sáról 1006

HM közlemény Pályázat az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
iskolaigazgatói (parancsnoki) beosztásának betöltésére 1008

HM közlemény A honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó Országos
szakmai szakértõi és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegy-
zékének kiegészítésérõl és egységes szerkezetben történõ
megjelenítésérõl, valamint a HM Országos szakmai szakértõi
és Országos szakmai vizsgaelnöki bíráló bizottság tagjainak
közzétételérõl 1008

MH KIAK Bélyegzõérvénytelenítés 1017

HM JF Helyesbítés 1017
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter,
valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter

25/2007. (VI. 6.) HM–IRM
e g y ü t t e s r e n d e l e t e

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról

szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet
módosításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
igazságügyi és rendészeti miniszter az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott
feladatkörében, a honvédelmi miniszter a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
51. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a leg-
fõbb ügyésszel egyetértésben – a következõket rendeli el:

1. §

A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és
a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § A parancsnoki nyomozás során elrendelt õrizetet
rendõrségi fogdában kell végrehajtani.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 5. § (1) be-
kezdés a) pontjában „– a HM-ben a Jogi Fõosztályhoz –”
szövegrész, valamint a Magyar Honvédség katonai nyo-
mozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki
nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes
rendelet módosításáról szóló 20/2005. (VI. 10.) HM–IM
együttes rendelet.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a R. 1. §
(2) bekezdés c) pontjában a „honvédelmi” szövegrész he-
lyébe a „honvédelemért felelõs” szövegrész lép.

Budapest, 2007. április 27.

Dr. Szekeres Imre s. k., Dr. Petrétei József s. k.,
honvédelmi miniszter igazságügyi és rendészeti miniszter

A pénzügyminiszter
12/2007. (VI. 6.) PM

r e n d e l e t e

a katonai csapat- és árumozgásokra
vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló

42/2004. (XI. 17.) PM rendelet
módosításáról

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 82. §-a (3) bekezdésének d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljár-
va – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladat-
körében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

1. §

A katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vám-
eljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének d) és
g) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]
„d) katonai vámügyi szerv: a Honvédelmi Minisztérium

(a továbbiakban: HM) vám- és határforgalmi feladatok
végrehajtásáért felelõs szervezeti egysége;”

„g) HM alárendeltségébe tartozó szervek: a HM, a hon-
védelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása
és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, továbbá a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zetei;”

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a HM alárendeltségébe tartozó
szervek, valamint a külföldi fegyveres erõk részére beho-
zott, kivitt, továbbá átvitt katonai és egyéb árura, illetve a
vámjogszabályok által meghatározott eljárásokra terjed ki.”

3. §

Az R. 14. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Hadmûveleti területen a HM alárendeltségébe tar-
tozó szerveknél az MH külszolgálatot ellátó személyei ál-
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tal feladott magánpostai küldemények továbbítása – postai
forgalom üzemeltetésének szüneteltetése esetén – az MH
logisztikai rendszerén keresztül történhet. Az ilyen külde-
mény vámkezelését a logisztikai telephely szerint illetékes
fõvámhivatal végzi.”

4. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg az R. 18. §-a hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 12/2007. (VI. 6.) PM rendelethez

„2. számú melléklet
a 42/2004. (XI. 17.) PM rendelethez

A katonai vámügyi szervnek a 3. § (7) bekezdésében
meghatározott esetekben a hitelesítésre szolgáló

bélyegzõjének mintája

HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM

KATONAI VÁMÜGYI SZERV
1885 Budapest Pf. 25.

Sorszám

dátum

,,

A honvédelmi miniszter
26/2007. (VI. 20.) HM

r e n d e l e t e

a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi

állománya devizaellátmányáról
és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdésének e)–f),
i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a Hjt. 52. §
(4) bekezdésében, 125/A. §-ában, a katonai és rendvédel-
mi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
41/A. § (7) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 153. § (1) bekezdésében, a köztiszt-
viselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), va-
lamint a katonai középiskolák mûködésének sajátos szabá-
lyairól szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együttes ren-
delet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a
Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföl-
di tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellát-
mányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandósá-
gairól a következõket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: honvédség) szervezeteire, valamint ezen
szervezetek személyi állományába tartozó, külföldi szol-
gálatot teljesítõ, illetve munkát végzõ (a továbbiakban
együtt: külföldi szolgálatot teljesítõ) vagy külföldi tanul-
mányokat folytató

a) hivatásos katonákra,
b) szerzõdéses katonákra [a továbbiakban az

a)–b) pontokban szereplõk együtt: hivatásos katonák],
c) közalkalmazottakra,
d) Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókra,
e) katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallga-

tóira (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgatók),
f) katonai szakképzésben részt vevõ hallgatókra,
g) katonai középfokú oktatási intézmény hallgatóira

[a továbbiakban az f)–g) pontokban szereplõk együtt: kö-
zépiskolai hallgatók],
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h) önkéntes tartalékos katonákra. A továbbiakban az
a)–h) pontokban felsoroltak együttes megnevezése: kikül-
döttek.

(2) A nemzetközi szervezetekhez [így különösen az
Egyesült Nemzetek Szervezetéhez (ENSZ), az Európai
Biztonsági és Együttmûködési Szervezethez (EBESZ), az
Európai Unióhoz (EU) és az Afrikai Unióhoz (AU)] vezé-
nyelt katonai megfigyelõkre csak a 3. § i) pont 7. alpont, a
3. § r) pont, a 4. §, a 25. §, a 27. § és a 49. § rendelkezései
vonatkoznak.

2. §

A honvédségnél foglalkoztatott köztisztviselõk tartós
külföldi szolgálatára vonatkozó szabályokat a Korm. ren-
delet tartalmazza azzal, hogy a honvédség által biztosított
munkakörök ellátására kiküldöttek esetében a devizaszor-
zószámot e rendelet 1. számú melléklete alapján kell meg-
állapítani. A köztisztviselõk ideiglenes külföldi szolgála-
ta, valamint tartós vagy ideiglenes külföldi tanulmányai
alatt folyósítandó külföldi juttatásokat külön rendelkezés
állapítja meg.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:
a) tartós külföldi szolgálat: az a külföldi szolgálat,

amelynek tervezett idõtartama – megszakítás nélkül – a
három hónapot meghaladja;

b) ideiglenes külföldi szolgálat: az a külföldi szolgálat,
amelynek tervezett idõtartama nem haladja meg a három
hónapot;

c) külföldi tanulmány: külföldi tanintézetben vagy kül-
földi katonai szervezetnél folytatott tanulmány, illetõleg
képzésben, át- és továbbképzésben, tanfolyamon való
részvétel, amely az a)–b) pontokban foglaltak szerint lehet
tartós vagy ideiglenes;

d) béketámogató mûvelet: nemzetközi szervezet felké-
rése alapján a honvédség vagy a nemzetközi szervezet
közvetlen irányítása alatt végrehajtott békemissziós (béke-
teremtõ, békefenntartó, békekikényszerítõ) tevékenység,
amelynek idejére a kiküldött külföldi ellátását a honvédség
biztosítja;

e) állomáshely: az az ország vagy földrajzilag körülha-
tárolt terület, ahová a kiküldött külföldi szolgálatra vagy
külföldi tanulmányra kerül vezénylésre vagy kihelyezésre,
illetve ahová a béketámogató mûveletben részt vevõ kon-
tingens mandátuma szól;

f) harmadik ország: a Magyar Köztársaságtól, valamint
az állomáshelytõl eltérõ ország vagy földrajzilag körülha-
tárolt terület;

g) kiküldetés: a tartós külföldi szolgálat idõtartama
alatt az állomáshely szerinti vagy harmadik országban,

illetõleg a Magyar Köztársaság területén – menetparancs
vagy azt helyettesítõ hivatalos okirat alapján – teljesített
ideiglenes külföldi szolgálat, illetve szolgálati út. Az
i) pont 7. alpontja szerinti tartós külföldi szolgálatot telje-
sítõk esetében csak a harmadik országban teljesített ideig-
lenes külföldi szolgálat minõsül kiküldetésnek, s csak ab-
ban az esetben, ha a szolgálati út végrehajtása a kiküldött-
nek nem a beosztásával együtt járó feladata;

h) kiküldõ: a külföldi szolgálatra vagy külföldi tanul-
mányra történõ vezénylést, kihelyezést elrendelõ személy;

i) engedélyezõ elöljáró: az a parancsnok (vezetõ), aki a
hatáskörébe utaltak számára az e rendeletben foglalt sza-
bályok figyelembevételével meghatározott juttatások ki-
fizetésének, elszámolásának engedélyezésére jogosult.
Így engedélyezõ elöljáró:

1. az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továb-
biakban: NATO), illetve az Európai Unió
(a továbbiakban: EU) hivatalainál és parancsnok-
ságain a Magyar Köztársaság részére biztosított
beosztást betöltõk esetében a 2–3. alpontokban
szereplõk kivételével: a Magyar Köztársaság
Állandó NATO Képviselet Katonai Képviselõ
Hivatal (Brüsszel) katonai képviselõje,

2. a NATO parancsnokságain és hivatalainál a Ma-
gyar Köztársaság részére a Szövetséges Fegyve-
res Erõk Európai Legfelsõ Parancsnoksága
(SHAPE) alárendeltségében biztosított beosztást
betöltõk esetében: az MH Nemzeti Katonai Kép-
viselet (Mons) katonai képviselõje,

3. a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság
(ACT, Norfolk) alárendeltségében, valamint az
Amerikai Egyesült Államok Fegyveres Erõi pa-
rancsnokságain a Magyar Köztársaság részére
biztosított beosztást betöltõk esetében: az MH
Nemzeti Összekötõ Képviselet (Norfolk) képvi-
seletvezetõje,

4. az egyéb nemzetközi katonai parancsnokságokon
és nemzetközi katonai alakulatoknál, valamint
más nemzet minisztériumában, katonai parancs-
nokságán, alakulatánál beosztást betöltõk eseté-
ben: a HM Személyzeti Fõosztály vezetõje,

5. a Magyar Köztársaság önálló külföldi képvisele-
teinél és külföldön mûködõ nemzeti szervezetei-
nél beosztást betöltõk esetében: a képviselet,
illetve szervezet állományilletékes parancsnoka
(vezetõje),

6. a Magyar Köztársaság külképviseletein mûködõ
véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok állo-
mányában szolgálatot teljesítõk esetében: az MK
Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban: MK
KFH) fõigazgatója,

7. a béketámogató mûveletekben részt vevõk, a ka-
tonai megfigyelõk, a NATO Reagáló Erõk
(a továbbiakban: NRF) és az Európai Unió Harc-
csoportjának (a továbbiakban: EU BG) köteléké-
ben külföldi szolgálatot teljesítõk esetében: a
honvédelmi miniszter által az adott mûveleti
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típushoz igazodóan a mûvelet irányítási feladata-
inak ellátására kijelölt szervezeti egység parancs-
noka (vezetõje),

8. az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk és az
ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók ese-
tében: a kiutazási engedélyt aláíró parancsnok
(vezetõ) vagy az általa kijelölt személy,

9. a tartós külföldi tanulmányokat folytatók eseté-
ben: a beiskolázásra hatáskörrel rendelkezõ pa-
rancsnok (vezetõ);

j) NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltõk: az i) pont
1–6. alpontjaiban felsorolt szervezeteknél tartós külföldi
szolgálatot teljesítõk;

k) illetékes pénzügyi ellátó szerv: az a pénzügyi és
számviteli feladatokat ellátó szervezet (szervezeti elem),
amelynek feladat- és hatásköre az e rendelet szerinti pénz-
beli járandóságok kifizetése, elszámolása, a fogadó fél ál-
tal nyújtott pénzbeli juttatások beszámítása. Így illetékes
pénzügyi ellátó szerv:

1. az i) pont 1–5. alpontjaiban felsorolt szervezetek-
nél tartós külföldi szolgálatot teljesítõk tekinteté-
ben: a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynök-
ség (a továbbiakban: HM KPÜ) együttmûködve
a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökséggel
(a továbbiakban: HM FLÜ),

2. az i) pont 6. alpontjában említett szervezeteknél
tartós külföldi szolgálatot teljesítõk esetében: az
MK KFH e tevékenység tekintetében feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége,

3. az i) pont 7. alpontjában felsorolt szervezeteknél
tartós külföldi szolgálatot teljesítõk esetében: a HM
KPÜ vezérigazgatója által az adott mûvelet vonat-
kozásában külön intézkedésben kijelölt pénzügyi
és számviteli szervezet (szervezeti elem),

4. az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk és az
ideiglenes külföldi tanulmányokat folytatók ese-
tében: a HM KPÜ vezérigazgatója által külön in-
tézkedésben meghatározott pénzügyi és számvi-
teli szervezet (szervezeti elem),

5. a tartós külföldi tanulmányokat folytatók eseté-
ben: a HM KPÜ együttmûködve a HM FLÜ-vel;

l) illetékes logisztikai ellátó szerv: az a logisztikai ellá-
tó szerv (szervezeti elem), amelynek feladat- és hatásköre
a külön jogszabályban elõírt felszerelések, berendezések
biztosítása, logisztikai jellegû feladatok ellátása, valamint
az e rendeletben említett logisztikai jellegû költségek el-
számolása. Így illetékes logisztikai ellátó szerv:

1. az i) pont 1–5. és 9. alpontjaiban említett szemé-
lyi állomány és az ideiglenes külföldi tanulmá-
nyokat folytatók esetében: a HM FLÜ,

2. az i) pont 6. alpontjában említett személyi állo-
mány esetében: az MK KFH e tevékenység tekin-
tetében feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szerve-
zeti egysége;

m) devizaellátmány: a tartós külföldi szolgálatot telje-
sítõk és tartós külföldi tanulmányokat folytatók részére a

külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többlet-
kiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás céljából
külföldi pénznemben folyósított juttatás;

n) családtagi pótlék: a tartós külföldi szolgálatot telje-
sítõk – kivéve a béketámogató mûveletekben szolgálatot
teljesítõket, illetve a katonai megfigyelõket –, valamint a
tizennyolc hónapot meghaladó idõtartamban tartós külföl-
di tanulmányokat folytatók részére a család külföldi tar-
tózkodásával összefüggésben felmerülõ többletkiadások-
hoz való hozzájárulás céljából külföldi pénznemben folyó-
sított juttatás;

o) devizaellátmány-kiegészítés: a béketámogató mûve-
letekben részt vevõk részére a mûvelet jellegétõl, veszélyes-
ségi fokától, a szolgálatteljesítés körülményeitõl függõ, kül-
földi pénznemben folyósított juttatás;

p) vezetõi devizaellátmány-pótlék: a béketámogató
mûveletekben részt vevõ kontingensekben, valamint e mû-
veletek magasabb parancsnokságain, törzseiben parancs-
noki (vezetõi) beosztást ellátók részére a beosztással
együtt járó kiemelt felelõsség elismerése céljából külföldi
pénznemben folyósított juttatás;

q) külföldi napidíj: az ideiglenes külföldi szolgálatot
teljesítõk és az ideiglenes (három hónapnál nem hosszabb
idõtartamú) tanulmányokat folytatók részére a külföldi
tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadások-
hoz és költségekhez való hozzájárulás céljából külföldi
pénznemben folyósított juttatás;

r) katonai megfigyelõ: nemzetközi szervezet felkérése
alapján és szervezésében teljesít fegyvertelen megfigyelõi,
szakértõi, tanácsadói vagy összekötõi feladatok végzésére
irányuló külföldi szolgálatot, amelynek idõtartama alatt
külföldi ellátását részben vagy egészben a nemzetközi
szervezet biztosítja;

s) fogadó fél: a külföldi képzést felajánló (azt esetlege-
sen pénzügyileg támogató) külföldi – kormányzati vagy
egyéb, nem kormányzati – szerv.

Egyéb általános szabályok

4. §

A kiküldött a rá vonatkozó illetményrendszer szabályai
szerint a külföldi szolgálat vagy a külföldi tanulmányok
idõtartama alatt is jogosult illetményre.

5. §

(1) A rendelet alkalmazása során a kiküldõ által érvé-
nyesítendõ szempont, hogy a meghívó vagy fogadó fél ál-
tal biztosított ellátás és/vagy költségtérítés igénybevételé-
bõl adódóan – a 68. § (1) bekezdésben említett eset kivéte-
lével – a kiküldött nem kerülhet elõnyösebb helyzetbe,
összességében nem részesülhet több juttatásban annál,
mint amennyit e rendelet lehetõvé tesz.
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(2) A kiküldött részére a honvédségtõl a külföldi szolgá-
lattal vagy a külföldi tanulmányokkal összefüggõ jogcí-
men az e rendeletben említetteken kívül egyéb pénzbeli
juttatás kifizetése nem történhet.

(3) A kiküldött részére az e rendelet szerint folyósítható
bármely költségtérítés elszámolására kizárólag számla
vagy számlát helyettesítõ bizonylat alapján kerülhet sor.

II. Fejezet

A NATO-, EU- ÉS NEMZETI BEOSZTÁSBAN
TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕKRE

VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Devizaellátmány

6. §

(1) A kiküldött a külföldi szolgálatának idõtartamára
devizaellátmányra jogosult.

(2) A kiküldött devizaellátmányának havi nettó összege
az egyes beosztásokra, munkakörökre (a továbbiakban
együtt: beosztás) az 1. számú mellékletben meghatározott
szorzószámok, valamint a külügyminiszter vonatkozó ren-
deletében (a továbbiakban: KüM R.) országonként megha-
tározott alapellátmány összegének szorzatával egyenlõ.
A devizaellátmány összegét a kiküldõ – a 3. § i) pont 6. al-
pontjában szereplõ szervezetek állományába tartozók ese-
tében az MK KFH fõigazgatója – besorolási határozatban
(parancsban) állapítja meg.

(3) A kiküldött devizaszorzószámát a külföldi szolgálat
megkezdésekor a beosztásra meghatározott szorzósáv alsó
határértéke szerint kell meghatározni. Ettõl csak kivétele-
sen, a honvédség érdekei alapján katona-szakmapolitikai
szempontból kiemelt jelentõséggel bíró beosztások eseté-
ben, a honvédelmi miniszter külön engedélyével lehet el-
térni. A miniszteri engedélyre irányuló javaslatot a feladat-
és hatáskörrel rendelkezõ személyügyi szerv a személyi
beszélgetés elõtt a HM KPÜ útján terjeszti fel.

(4) A kiküldött devizaszorzószámát a külföldi szolgálat
megkezdésének napjától számított 12 havonként

a) a 3. § i) pontjának 1–5. alpontjaiban szereplõ szerve-
zetek állományába tartozók esetében a HM Személyzeti
Fõosztály és a HM KPÜ közös – az engedélyezõ elöljáró
javaslata alapján készített – elõterjesztésének figyelembe-
vételével a kiküldõ,

b) a 3. § i) pontjának 6. alpontjában szereplõ szerveze-
tek állományába tartozók esetében az MK KFH fõigaz-
gatója
0,2-del felemelheti azzal, hogy az így felemelt szorzószám
mértéke sem lépheti túl a kiküldött beosztásához elõírt
szorzósáv felsõ határértékét.

(5) Amennyiben a kiküldött a külföldi szolgálata alatt
vagy közvetlenül annak befejezésekor más külföldi beosz-
tásba kerül áthelyezésre, részére a devizaellátmányt a ko-
rábbi beosztásban legutoljára megállapított devizaszorzó-
szám alapján kell meghatározni, ha az az új beosztásra elõ-
írt szorzósáv alsó és felsõ határértékei közé esik. Az ennél
magasabb korábbi szorzószám esetén az új beosztásban
meghatározható maximális szorzószámmal kell a deviza-
ellátmány összegét megállapítani.

(6) A kiküldött részére a devizaellátmány a külföldi
szolgálat vezénylési határozatban (parancsban) meghatá-
rozott elsõ napjától annak utolsó napjáig jár. Amennyiben
a kiküldött a külszolgálatot – bármely okból – a vezénylési
határozatban (parancsban) feltüntetett elsõ naptól eltérõ
idõpontban kezdi meg, illetõleg az abban szereplõ utolsó
naptól eltérõ idõpontban fejezi be, akkor részére a deviza-
ellátmány csak a ténylegesen (szolgálati érdekbõl) külföl-
dön töltött idõre (a magyar határ átlépése napjától annak
ismételt átlépése napjáig) jár. Ilyen esetben a vezénylési
határozatot (parancsot) módosítani kell, és a devizaellát-
mány folyósítását a módosított határozat (parancs) alapján
kell végrehajtani.

(7) A kiküldött állomáshelyén részmunkaidõs közalkal-
mazotti jogviszony keretében foglalkoztatott (e rendelet
szempontjából kiküldöttnek nem minõsülõ) családtagja is
jogosult devizaellátmányra, amelynek összegét a foglal-
koztatás idõtartamának figyelembevételével kell az 1. szá-
mú melléklet szerinti szorzószámok és a KüM R. által az
állomáshelyre meghatározott alapellátmány összege alap-
ján arányosan megállapítani.

Családtagi pótlék

7. §

(1) A kiküldött részére a külföldön vele egy háztartás-
ban élõ házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs) és
az általa eltartott, (2) bekezdés szerinti gyermeke (a továb-
biakban együtt: családtagi pótlékra jogosító hozzátarto-
zók) után a kinttartózkodásuk ideje alatt – a 8. §-ban fog-
laltak kivételével – családtagi pótlék jár. Az élettársi
viszonyt – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben
foglaltak szerint kiállított – hatósági bizonyítvánnyal kell
igazolni.

(2) Családtagi pótlék a kiküldöttel az állomáshelyen
együtt élõ gyermek után akkor jár, ha utána belföldön a
családok támogatásáról szóló jogszabály szerint a kikül-
döttet vagy házastársát családi pótlék illetné meg. A csa-
ládtagi pótlék folyósításának elõfeltételeként a kiküldött
köteles a gyermeke után Magyarországon igénybe vett
családtámogatási ellátás szüneteltetésérõl szóló hivatalos,
a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ igényelbíráló szerv ál-
tal kiadott határozatot (igazolást) másolatban a feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ személyügyi szervnek, valamint az
illetékes pénzügyi ellátó szervnek elõzetesen leadni.
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(3) Ha a kiküldött családtagi pótlékra jogosító gyermeke
a 16. életévét betöltötte, a családtagi pótlék folyósításához
évente, a tanévkezdést követõen iskolalátogatási igazolást
kell benyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez.

(4) A családtagi pótlék havi nettó összege
a) házastárs után
– amennyiben külföldön nem rendelkezik jövedelem-

mel, a kiküldött devizaellátmányának 25%-a,
– ha a külföldön szerzett havi nettó jövedelme nem ha-

ladja meg az állomáshelyre a KüM R.-ben meghatározott
alapellátmány összegét, a kiküldött devizaellátmányának
12,5%-a;

b) gyermek után – a c) pontban foglaltak kivételé-
vel – az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es
szorzószámmal számított devizaellátmány

– 10%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,
– 15%-a a gyermek 12. életévének betöltését követõen;
c) a magasabb összegû családi pótlékra jogosító beteg-

ségekrõl és fogyatékosságokról szóló jogszabály alapján
tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minõsülõ gyer-
mek után az alapellátmány összegének alapulvételével a
2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány

– 15%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,
– 20%-a a gyermek 12. életévének betöltését követõen.

(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjait úgy kell alkalmazni,
hogy abban a hónapban, amelyben a gyermek a 12. élet-
évét betölti, már a teljes hónapra a magasabb összegû csa-
ládtagi pótlékot kell folyósítani.

(6) A kiküldöttel az állomáshelyen állandó jelleggel nem
együtt élõ – de az állomáshelyen való együttélés esetén
egyébként családtagi pótlékra jogosító – házastársa és gyer-
meke alkalmi látogatásakor a családtagi pótlék a kinttartóz-
kodás idõtartamára idõarányosan jár, ha a családtagi pót-
lék-jogosultság a besorolási határozatban (parancsban) elõ-
zetesen megállapításra került és a kiküldött a hozzátartozója
megérkezését és tartózkodása várható idõtartamát az enge-
délyezõ elöljárónak, valamint az illetékes pénzügyi ellátó
szervnek írásban bejelentette. A kiküldött a hozzátartozó
hazautazását a családtagi pótlék pontos elszámolása érdeké-
ben az elutazást követõ három munkanapon belül az enge-
délyezõ elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva köte-
les írásban bejelenteni az illetékes pénzügyi ellátó szervnek.
E bekezdés alkalmazásában a megérkezés és az elutazás
napja – az azon a napon ténylegesen külföldön töltött idõ
hosszától függetlenül – teljes napnak számít.

8. §

(1) Nem jár a családtagi pótlék a 7. § (1)–(3) bekezdései
szerinti igazolások benyújtásának elmulasztása esetén, to-
vábbá nem jár az után a családtag után, aki a tárgyhónap-
ban az állomáshely szerinti – a KüM R.-ben meghatáro-
zott – alapellátmány összegét meghaladó, külföldön szer-
zett jövedelemmel rendelkezik. A kiküldött köteles írás-

ban bejelenteni az illetékes pénzügyi ellátó szervnek a vele
együtt külföldön élõ családtagjai külföldön szerzett jöve-
delmét, illetve az annak mértékében bekövetkezett válto-
zásokat, amennyiben e családtagok után családtagi pótlé-
kot vesz igénybe.

(2) A kiküldött az (1) bekezdésben foglaltakon túlme-
nõen nem jogosult családtagi pótlékra a hozzátartozója évi
kilencven napot (a külföldi szolgálat megkezdésének és
befejezésének évében ennek idõarányos részét) meghala-
dó belföldi tartózkodása idejére. Többszöri távollét esetén
a részidõket – a kiküldöttnek a családtagi pótlékra jogosító
hozzátartozóval belföldön eltöltött alap- és pótszabadsága
idõtartama kivételével – évente össze kell számítani. A há-
zastárs szülés miatti távolléte esetén az engedélyezõ elöl-
járó ezen idõszak összeszámításától – legfeljebb évi hat-
van napig (a külföldi szolgálat megkezdésének és befeje-
zésének évében ennek idõarányos részéig) – eltekinthet. A
családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó belföldi tartóz-
kodásának kezdõ és befejezõ napját a kiküldött a hazauta-
zás elõtt három munkanappal az engedélyezõ elöljárónak,
valamint az illetékes pénzügyi ellátó szervnek az engedé-
lyezõ elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva köteles
írásban bejelenteni.

9. §

(1) A töredékhavi devizaellátmány és családtagi pótlék
kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell ala-
pul venni.

(2) A devizaellátmányt és a családtagi pótlékot a
KüM R. szerinti devizanemben havonta utólag úgy kell át-
utalni, hogy az a kiküldött devizaszámláján legkésõbb a
tárgyhót követõ hónap ötödik napján megjelenjen. A kül-
földi szolgálat megszûnése esetén a devizaellátmányt és a
családtagi pótlékot a külföldi szolgálat határozatban
(parancsban) megállapított utolsó napja elõtt öt munka-
nappal ki kell fizetni.

10. §

A kiküldöttet az évi alap- és pótszabadsága, a gyermek-
születés esetén járó munkaidõ-kedvezmény letöltése
vagy – a keresõképtelenséggel járó betegsége miatti haza-
térés kivételével – bármely más okból történõ ideiglenes
hazatérése ideje alatt a devizaellátmány és – a 8. § (2) be-
kezdésére is figyelemmel – a családtagi pótlék változatlan
összegben megilleti.

11. §

(1) A kiküldöttnek a keresõképtelenséggel járó beteg-
sége idõtartamára – legfeljebb kilencven napig – a külföldi
állomáshelyen való tartózkodás alatt a havi devizaellát-
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mány 80%-a, a belföldi tartózkodás alatt pedig a havi devi-
zaellátmány 30%-a jár. Amennyiben a kiküldött nincs
szállítható állapotban, a külföldi állomáshelyen a keresõ-
képtelenséggel járó betegség kilencvenedik napját megha-
ladó idõre – legfeljebb hazaszállításáig – a havi devizael-
látmány 30%-a illeti meg.

(2) Ha a keresõképtelenség szolgálati kötelmekkel
összefüggõ baleset vagy betegség következménye, a kül-
földi szolgálat megszüntetéséig – függetlenül a tartózko-
dás helyétõl – a devizaellátmány 100%-a jár.

(3) Ha a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó a ki-
küldött keresõképtelenségének ideje alatt az állomáshe-
lyen tartózkodik, a családtagi pótlékot – az (1) bekezdés
szerinti csökkentés figyelmen kívül hagyásával – változat-
lan összegben kell folyósítani.

12. §

(1) A devizaellátmány és a családtagi pótlék összegét a
személyi jövedelemadóról, a különadóról, valamint a tár-
sadalombiztosításról szóló rendelkezések alapján szemé-
lyi jövedelemadó, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék,
illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj, valamint meghatáro-
zott feltételek teljesülése esetén különadó terheli. Erre va-
ló tekintettel a KüM R. szerinti alapellátmány összegét ki-
küldöttenként bruttósítani kell a következõk szerint:

a) A kiküldött adóköteles jövedelméhez igazodó leg-
magasabb személyi jövedelemadó-kulcs, továbbá a járu-
lékfizetésre kötelezetteknél az egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék, valamint magánnyugdíjpénztári tagdíj ala-
pulvételével az alábbi képlet alkalmazásával meg kell álla-
pítani a bruttósítási együtthatót:

Bruttósítási együttható = 1-[(SZJAkulcs%+járulék%+
tagdíj%):100×adóköteles hányad]

b) A bruttósított alapösszeg a KüM R. szerinti alapel-
látmány összegének és a bruttósítási együtthatónak a há-
nyadosa.

(2) Amennyiben a kiküldött SZJA-köteles hazai jöve-
delme havi összegének, valamint a havi devizaellátmánya
és családtagi pótléka adóköteles részének forintra átszámí-
tott együttes összege meghaladja a járulékfizetés felsõ ha-
tárának egy hónapra számított összegét, az esetben a kikül-
dött különadó-elõleg megfizetésére válik kötelezetté. A
különadóra vonatkozó befizetési kötelezettség teljesítése
érdekében a kiküldött összjövedelmének a járulékfizetés
felsõ határát meghaladó hányadának bruttósításához szük-
séges bruttósítási együtthatót – az (1) bekezdés a) pontja
szerinti képlet helyett – az alábbi képlet alkalmazásával
kell megállapítani:

Bruttósítási együttható = 1-[(SZJAkulcs%+külön-
adó%+járulék%+tagdíj%):100×adóköteles hányad]

(3) A kiküldött bruttó devizaellátmányát és bruttó csa-
ládtagi pótlékát a bruttósított alapösszeg figyelembevéte-
lével kell megállapítani.

(4) A kiküldött részére kifizetésre kerülõ (nettó) deviza-
ellátmány és családtagi pótlék összegét a bruttósítás nél-
küli (nettó) alapellátmány összege alapján kell megállapí-
tani és folyósítani.

(5) A (3) bekezdés szerinti bruttó és a (4) bekezdés sze-
rinti nettó devizaellátmány és családtagi pótlék különbö-
zetének forintra átszámított összegét személyi jövedelem-
adó-elõlegként, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékként,
illetve magánnyugdíjpénztári tagdíjként, valamint megha-
tározott feltételek teljesülése esetén különadó-elõlegként
kell befizetni és a kiküldöttnél elszámolni. A devizaellát-
mány- és családtagi pótlék-különbözetet a tárgyhónapot
megelõzõ hónap tizenötödik napján érvényes, a Magyar
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hi-
vatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

A béketámogató feladatokra vezényeltek ellátása

13. §

(1) A kiküldött az állomáshelyérõl béketámogató mûve-
letben való szolgálatteljesítésre történõ vezénylése idejére
az eredeti állomáshely szerinti beosztása alapján megálla-
pított devizaellátmányra, valamint a családtagi pótlékra
változatlanul jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vezénylés alatt – annak idõ-
tartamától függetlenül – a kiküldöttet havonta az eredeti
állomáshely szerinti beosztása alapján járó járandóságo-
kon, költségtérítéseken túlmenõen a béketámogató mûve-
letben betöltött beosztás után a 36. §-ban meghatározott
feltételek fennállása esetén vezetõi devizaellátmány-pót-
lék, valamint a 37. § alapján devizaellátmány-kiegészítés
is megilleti.

A kiküldetést teljesítõk ellátása

14. §

(1) Ha a kiküldött a tartós külföldi szolgálata alatt a 3. §
g) pontja szerinti kiküldetést teljesít, – a 13. § szerinti ve-
zénylés esetének kivételével – az ideiglenes külföldi szol-
gálatra vonatkozó 50–62. §-ok szerinti költségtérítésekre
és – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – külföldi napidíj-
ra jogosult.

(2) Ha a kiküldött az (1) bekezdés szerinti kiküldetést
teljesít, a részére folyósítandó külföldi napidíj összege a
KüM R.-ben meghatározott külföldi napidíjnak a 25%-a.
Nem számolható el külföldi napidíj, ha a kiküldetés idõtar-
tama a négy órát nem éri el. A külföldi napidíj fele jár, ha a
kiküldetés idõtartama a négy órát meghaladja, de a nyolc
órát nem éri el.

(3) Amennyiben a kiküldetésre az állomáshely szerinti
országban kerül sor, a kiküldetés idõtartamának kezdõ
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idõpontját saját vagy szolgálati gépjármû igénybevétele
esetén annak indulásától, tömegközlekedési eszköz igény-
bevétele esetén a járat indulása elõtt egy órával korábbi
idõponttól, a kiküldetés befejezésének idõpontját a saját
vagy szolgálati gépjármû megérkezésig, illetve a tömeg-
közlekedési eszköz megérkezését követõ egy órával ké-
sõbbi idõpontig kell megállapítani.

(4) A kiküldöttet magyarországi kiküldetése esetén a
Magyarországon töltött idõre – a belföldi napidíj kivételé-
vel – a belföldi kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti
juttatások illetik meg.

Utazási költségtérítés

15. §

(1) A honvédség a kiküldött részére megtéríti az utazási
költséget:

a) a kiküldött állomáshelyre történõ elsõ kiutazása és
végleges hazautazása alkalmával (ideértve a másik állo-
máshelyre történõ áthelyezés esetét is);

b) a kiküldött eredeti állomáshelyérõl béketámogató
feladatokra történõ vezénylése esetén, a vezénylés helyére
történõ elsõ kiutazás és az onnan történõ végleges vissza-
utazás alkalmával, ha azt a vezénylõ vagy a béketámogató
mûveletet irányító külföldi szervezet nem biztosítja térí-
tésmentesen, illetõleg nem téríti meg;

c) a kiküldött szolgálati érdekbõl történõ ideiglenes ha-
zarendelésekor;

d) a kiküldött szabadságra történõ haza- és visszautazá-
sakor naptári évenként egy alkalommal, kivéve a külföldi
szolgálat megkezdésének és befejezésének naptári évét, ha
abban az évben a külföldi szolgálat idõtartama nem éri el a
hat hónapot;

e) a kiküldött szülõje, gyermeke, házastársa, a házas-
társ szülõje, továbbá a kiküldött testvére elhalálozása ese-
tén;

f) a kiküldött (indokolt esetben kísérõjének) szülés,
egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából ha-
zai egészségügyi intézetbe, illetõleg az állomáshelyre való
visszautazásakor, kivéve, ha azt az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) feladat- és hatás-
körrel rendelkezõ szerve külön megtéríti.

(2) Az (1) bekezdés a), d)–f) pontjait a családtagi pót-
lékra jogosító hozzátartozókra is megfelelõen alkalmazni
kell.

(3) A honvédség évente egy alkalommal megtéríti a ki-
küldött részére a kiküldött Magyarországon élõ – de az ál-
lomáshelyen történõ kinttartózkodása alatt egyébként csa-
ládtagi pótlékra jogosító – házastársa és gyermeke állo-
máshelyre történõ ki- és hazautazásának költségét, kivéve
a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évét,
ha abban az évben a külföldi szolgálat idõtartama nem éri
el a hat hónapot.

(4) A kiküldött és a családtagi pótlékra jogosító hozzá-
tartozó hazai egészségügyi kivizsgálásra vagy gyógykeze-
lésre való utazását, illetve mellé a kísérõ kirendelésének
szükségességét az MH Honvéd Egészségügyi Központ
igazolja.

16. §

(1) A 15. § szerinti utazások esetén a következõ típusú
utazási jegy illeti meg a kiküldöttet és családtagi pótlékra
jogosító hozzátartozóját:

a) a Magyar Köztársasággal szomszédos országokban,
valamint a Cseh Köztársaságban történõ szolgálatteljesítés
esetén – a c) pont kivételével – minden utazásnál a belföldi
kiküldetésre vonatkozó szabályok alapján meghatározott
kocsiosztályú vonatjegy;

b) az a) pontban nem említett országokban történõ
szolgálatteljesítés esetén – a c) pont kivételével – az 57. §
(2)–(3) bekezdései szerinti repülõjegy;

c) az eredeti állomáshelyrõl béketámogató mûveletre
vezényelt kiküldöttet a vezénylõ külföldi szervezet által
meghatározott utazási jegy, ennek hiányában a b) pont sze-
rinti repülõjegy.

(2) Az utazási jegy nem ruházható át más személyre, to-
vábbá a jogosultságok évek között nem csoportosíthatók
át, illetve nem halmozhatók.

(3) Amennyiben a kiküldött vagy családtagi pótlékra
jogosító hozzátartozója – a (4) bekezdésben foglalt esete-
ket kivéve – az (1) bekezdés szerinti utazási jegyet nem kí-
vánja igénybe venni, részére utazási költségátalány jár.
Az utazási költségátalány összege az egyébként járó, (rep-
téri) illeték és egyéb járulékos költségektõl mentes utazási
jegy tárgyév január 15-én érvényes tarifa szerinti értéké-
nek a 70%-a. Az utazási jegyrõl való lemondást a 15. §
(1) bekezdés a)–b), f) pontjai esetében az utazás megkez-
dése elõtt tíz munkanappal, a 15. § (1) bekezdés d) pontja
esetében a tárgyév február 15-ig – késõbb kezdõdõ külföl-
di szolgálat esetén a külföldi szolgálat megkezdését köve-
tõ tizenöt napon belül – kell az engedélyezõ elöljáró és az
illetékes pénzügyi ellátó szerv részére bejelenteni. Az uta-
zási költségátalányt a 15. § (1) bekezdés a)–b), d), f) pont-
jai esetében legkésõbb az utazás megkezdése elõtti ötödik
napig kell átutalni a kiküldött részére. Az utazási költség-
átalány után fennálló személyi jövedelemadó, egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag-
díj), valamint esetleges különadó fizetési kötelezettség a
vonatkozó jogszabályok alapján a kiküldöttet terheli.
Az utazási költségátalányt forintban kell a kiküldött részé-
re kifizetni, s az ehhez szükséges átváltásnál a kifizetés hó-
napját megelõzõ hónap tizenötödik napján érvényes, hiva-
talos MNB devizaárfolyamot kell figyelembe venni.
Az illetékes logisztikai ellátó szerv minden év január 20-ig
a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttei
állomáshelyéül szolgáló településenkénti bontásban elké-
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szíti és közzéteszi az adott évre érvényes utazási költség-
átalány normaösszegeket.

(4) A 15. § (1) bekezdés c), e) pontjai és (3) bekezdése
esetében az utazási jegyrõl csak különösen indokolt eset-
ben (pl. idõ hiánya miatt) lehet lemondani. Az utazási
jegyrõl való lemondás esetén az illetékes parancsnok en-
gedélyével szolgálati vagy saját gépjármûvet lehet igény-
be venni.

(5) Ha a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzá-
tartozója a (4) bekezdés szerinti utazásaihoz szolgálati
vagy saját gépjármûvet vesz igénybe, részére az 54. és
58. §-okban foglaltak szerinti költségtérítések fizethetõk.
Ezen túlmenõen egyéb költségtérítés nem, külföldi napidíj
pedig a kiküldött részére a 15. § (1) bekezdés c) pontja sze-
rinti esetben – a 14. §-ban foglaltak figyelembevéte-
lével – folyósítható.

(6) Szolgálati vagy saját gépjármûvel történõ utazás
esetén az utazás idõtartamát és útvonalát az engedélyezõ
elöljáró határozza meg.

Szállítási költségek

17. §

(1) Az állomáshelyre történõ elsõ kiutazás és végleges
hazautazás alkalmával (ideértve a másik állomáshelyre
történõ áthelyezés esetét is) a honvédség a legszüksége-
sebb személyi ingóságok szállításának számlával igazolt
költségeit az alábbiak szerint (a következõ súlyhatárokig)
téríti meg:

a) vasúton, közúton és hajón történõ szállítás esetén a
kiküldött után 300, a házastárs (élettárs) után 150, család-
tagi pótlékra jogosító gyermekenként 50-50 kg-ig;

b) repülõgép igénybevétele esetén a kiküldött után 150,
a házastárs (élettárs) után 100, a családtagi pótlékra jogosí-
tó gyermekenként 30-30 kg-ig;

c) amennyiben a szállítás konténerrel történik, a tényle-
ges számla szerinti összeget, de legfeljebb az engedélye-
zett súlyhatárhoz tartozó összeg erejéig lehet elszámolni.

(2) Repülõgépen történõ elsõ kiutazás és végleges haza-
utazás, valamint az Európán kívüli országokból szabad-
ságra és arról történõ visszautazás alkalmával a repülõtár-
saság által személyenként biztosított súlyhatáron felül
20-20 kg túlsúlyt a honvédség terhére lehet elszámolni.

(3) A kiküldött részére a külföldi állomáshelyre történõ
elsõ ki- és végleges hazautazása során az (1)–(2) bekezdé-
sekben meghatározott súlyhatárokig a személyi ingóságok
vám-, illetve a vámmal kapcsolatos, (4) bekezdés szerinti
költségeit meg kell téríteni. A számlával igazolt költségek
elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetõje
engedélyezi.

(4) A kiküldött elsõ kiutazásával, illetve végleges haza-
térésével kapcsolatosan a honvédség a következõ vámjel-
legû költségeket téríti meg:

a) a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátar-
tozói személyi ingóságairól készülõ egységes vámáru-
nyilatkozat elkészítésének költsége,

b) egyes spedíciós költségek (garanciajegy, tranzit
vámokmány kiállításának díja),

c) vámszemle díjak (magyarországi, helyszíni).

(5) A kiküldött személyi ingóságainak ki- és hazaszál-
líttatását, a vámügyintézést alapvetõen az illetékes logisz-
tikai ellátó szerv végzi. A kiküldött azonban egyénileg is
szállíttathatja személyi ingóságait, azzal, hogy ez esetben
a szállítással és vámmal kapcsolatos teljes körû ügyintézés
a kiküldöttet terheli.

(6) Amennyiben a kiküldött egyénileg szállíttatja ingó-
ságait, részére az (1)–(2) bekezdésekben foglaltak alapján
a szállítási költség számlával igazolt összegét, de legfel-
jebb a (7) bekezdés szerinti normaösszeget lehet megtérí-
teni.

(7) Az illetékes logisztikai ellátó szerv minden év január
31-ig a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítõ ki-
küldöttei állomáshelyéül szolgáló településenként elkészí-
ti és közzéteszi az adott évre érvényes szállítási norma-
összegeket, külön-külön az állomáshelyre való kiköltözés
és a hazaköltözés költségeire vonatkoztatva. A számítások
alapját az illetékes logisztikai ellátó szervnél a költözteté-
sek során felmerült költségek képezik.

(8) A kiküldött saját gépjármûvének külföldre történõ
kivitele, illetõleg hazahozatala és a kapcsolódó vámügy-
intézés a kiküldött feladata, a költségek a kiküldöttet ter-
helik.

Lakhatási költségek

18. §

(1) A kiküldöttnek a honvédség – a kiküldött feladatkö-
rének, a család összetételének, létszámának és az állomás-
hely körülményeinek megfelelõ – elhelyezést biztosít.
Az elhelyezés során a kiküldött és családja részére megfe-
lelõ, berendezett lakást, élet- és munkakörülményeket kell
biztosítani. A honvédség tulajdonának védelme érdekében
szükség szerint gondoskodni kell a technikai biztosítás fel-
tételeirõl.

(2) A kiküldött részére a megfelelõ elhelyezésnek a hon-
védség által történõ rendelkezésre bocsátásánál (a lakás ki-
választásakor) a lakásbérletrõl szóló jogszabályban meg-
határozott lakásigény jogos mértékét, a szolgálati és biz-
tonsági követelményeket, a gazdaságossági szemponto-
kat, továbbá az állomáshelyen érvényesülõ sajátosságokat,
valamint lehetõség szerint a kiküldött egyedi igényeit is
figyelembe kell venni. Az e bekezdésben említett jogsza-
bálytól való eltérést indokolt esetben – az illetékes logisz-
tikai ellátó szerv javaslata alapján – a HM hatáskörrel ren-
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delkezõ szakállamtitkára [a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti
szervezetek állománya esetében az MK KFH fõigazga-
tója] engedélyezheti.

19. §

(1) A lakás- és a garázsbérlet bérleti díját, továbbá a la-
kásban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési és
felszerelési vagyontárgyak, ingóságok és a garázs biztosí-
tási díját, a lakás- és garázsbérletnél kifizetett letét össze-
gét, illetõleg – ha az a rendeltetésszerû használat ellenére
szükségessé vált – a honvédségi tulajdonú lakásberende-
zés javíttatásának és cseréjének költségeit a honvédség
megtéríti. Ha a lakásbérletrõl szóló szerzõdés másként
nem rendelkezik, a biztosítás, valamint a csere és javíttatás
szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni
azokat a berendezési és felszerelési tárgyakat is, amelyek a
bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat
a lakásban hagyja, és használatra átengedi a bérlõ részére.
A lakás berendezése, az egyes berendezési tárgyak az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabályban fog-
laltak szerint cserélhetõk. A lakás berendezésére vonatko-
zó szabályokat külön HM utasítás [a 3. § i) pont 6. alpontja
szerinti szervezetek állománya esetében MK KFH fõigaz-
gatói intézkedés] tartalmazza. A lakás- vagy garázsbérlet
megszûnésekor a tulajdonos által a kiküldöttnek visszaté-
rített letét összegét nyolc munkanapon belül a honvédség
részére vissza kell fizetni.

(2) A kiküldött tulajdonát képezõ ingóságok, berende-
zési és vagyontárgyak biztosításának díja a kiküldöttet ter-
heli. Amennyiben a lakás, illetve annak berendezési és fel-
szerelési tárgyaira kötött biztosítási szerzõdésben nem kü-
lönülnek el a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képezõ
vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megté-
rítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra esõ,
arányosan megállapított rész számolható el.

(3) A lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások (vil-
lany-, gáz-, víz- és csatornadíj, fûtés, hûtés, szemétszállí-
tás) díja, ideértve az esetlegesen fizetendõ társasházi kö-
zös költséget is, a kiküldöttet terheli. Ha ezen szolgáltatá-
sok díjainak félévre számított együttes összege utólago-
san, egy-egy naptári félévre vonatkozóan meghaladja a ki-
küldött devizaellátmánya és családtagi pótléka félévre szá-
mított együttes összegének (a továbbiakban: féléves össz-
ellátmány) az 5%-át, az ezt meghaladó részt a honvédség a
kiküldött kérelmére egyéb költségtérítésként megtéríti.
A 3. § i) pontjának 6. alpontja szerinti szervezetek állomá-
nyában szolgálatot teljesítõk esetében az engedélyezõ
elöljáró az elõzõektõl eltérõen havi elszámolást is engedé-
lyezhet. Az elõzõekben említett összellátmány megállapí-
tása szempontjából a 13. § alapján járó vezetõi devizaellát-
mány-pótlék és devizaellátmány-kiegészítés összegét fi-
gyelmen kívül kell hagyni.

(4) Amennyiben a lakbér a külön szolgáltatások alapdí-
ját is magában foglalja, úgy a szolgáltatások díjaként a
tényleges összeget kell megállapítani, amely azonban nem

haladhatja meg a kiküldött féléves [a 3. § i) pontjának 6. al-
pontja szerinti szervezetek állományában szolgálatot telje-
sítõk esetében a (3) bekezdésben említett engedély meg-
adása esetén havi] összellátmányának 5%-át. Együtt élõ
házastársak egyazon állomáshelyen történõ külföldi szol-
gálata esetén a devizaellátmányuk és a gyermek(ek) után
járó családtagi pótlék együttes összegét kell alapul venni.

(5) A közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségé-
nek mérésére szolgáló mérõkészülékek beszerelésének
költsége, valamint a szolgáltatások alapdíja a honvédséget
terheli.

(6) A honvédség a telefonfelszerelés költségét, a készü-
lék bérleti díját, a telefonállomás alapdíját, vala-
mint – részletes számla vagy egyéb hivatalos nyilvántartás
alapján – a szolgálati beszélgetések díját megtéríti.

20. §

(1) Amennyiben a tartós külföldi szolgálat megkezdése-
kor – idõ hiányában – a honvédség a 18. § (1) bekezdése
szerinti elhelyezést nem tudja a kiküldött és családja részé-
re biztosítani, az e rendeletben meghatározott lakás rendel-
kezésre bocsátásáig az ideiglenes szállodai vagy egyéb el-
helyezés költségeit a honvédség viseli.

(2) A szálloda vagy egyéb elhelyezés kategóriáját az en-
gedélyezõ elöljáró által elõírt szempontok alapján kell
meghatározni.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szállodai vagy
egyéb elhelyezési költség – ide nem értve a mosatás, vala-
mint egyéb kiegészítõ szolgáltatások (pl. minibár stb.)
igénybevételébõl eredõ költségeket – tartalmazza a kötele-
zõ jellegû reggeli költségét is, abban az esetben minden el-
töltött naponként az idõarányos havi devizaellátmány egy
napra esõ összegét 10%-kal csökkenteni kell.

Egészségügyi ellátás költsége

21. §

(1) A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátar-
tozója által indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás
külföldön felmerült és igazolt költségének 15%-a a kikül-
döttet, 85%-a pedig a kötelezõ egészségbiztosítás ellátá-
sairól szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján
a Fõvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat
(a továbbiakban: FPEP) terheli. A külföldi gyógykezelés
indokoltságát az e bekezdésben említett jogszabályok ren-
delkezései alapján kell elbírálni. Amennyiben az igényelt
egészségügyi ellátás nem tartozik az e bekezdésben emlí-
tett jogszabályok szerint meghatározott sürgõs szükség
körébe, az esetleges magyarországi kezelésrõl, valamint a
kapcsolódó utazási költségtérítésrõl elõzetesen – az MH
Honvéd Egészségügyi Központ útján – az OEP feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szerve döntését kell kérni.
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(2) A külföldi gyógykezelés költségébõl az (1) bekez-
dés szerint az FPEP-et terhelõ rész megtérítése érdekében
a honvédség az FPEP-pel megállapodást köt, melyre a
honvédség részérõl a HM KPÜ intézkedik. A megtérítési
igény érvényesítésével kapcsolatos eljárásban a személyi-
ségi jogok tiszteletben tartása érdekében használhatók a
betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nem-
zetközi statisztikai osztályozása (BNO) szerinti, valamint
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elõírt kódok,
amelyeket az eljárásban közremûködõ szervezetek kötele-
sek elfogadni. Amennyiben a kiküldött vagy családtagi
pótlékra jogosító hozzátartozója nem járul hozzá egész-
ségügyi adatainak honvédség általi kezeléséhez, vagy
egyéb okból nem kívánja igénybe venni a honvédségen
keresztül történõ elszámolást, az (1) bekezdés szerinti
egészségügyi ellátás költségének megtérítését az FPEP-tõl
közvetlenül is kérheti.

(3) A honvédség megtéríti a kiküldött és családtagi pót-
lékra jogosító hozzátartozója részére beadott, a külföldi ál-
lomáshelyre kötelezõen elõírt védõoltások költségét, ille-
tõleg – lehetõség szerint – természetben biztosítja azokat.
A honvédség által természetben biztosítható védõoltások
körérõl, a beadás rendjérõl, az azzal kapcsolatos eljárási
szabályokról az MH Honvéd Egészségügyi Központ pa-
rancsnoka intézkedik.

(4) A kiküldött családtagi pótlékra jogosító hozzátarto-
zójának fogyatékosságával összefüggõ kiegészítõ gyógy-
kezelések (gyógytorna, fizikoterápia), gyógyászati segéd-
eszközök költségéhez – az illetékes szakorvos írásos ja-
vaslatát is figyelembe véve – az FPEP által kifizetett ellá-
tási költségtérítésen túl a honvédség a kiküldõ engedélye
alapján indokolt esetben hozzájárulhat.

(5) A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátar-
tozója a külföldön felmerülõ egészségügyi ellátási és
egyéb gyógyászati költségek elszámolásának elõfeltétele-
ként a kiutazás elõtt, valamint évente egyszer – a szabad-
ság idõtartama alatt – az MH Honvéd Egészségügyi Köz-
pont parancsnoka által meghatározott egészségügyi intéz-
ményben egészségi orvosi vizsgálaton köteles megjelenni,
és a szükséges kezeléseken részt venni. A kiküldött köteles
leadni az egészségügyi intézmény által kiállított, az orvosi
vizsgálaton való megjelenésrõl szóló igazolás egy másola-
ti példányát az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére.

(6) Az illetékes pénzügyi ellátó szerv a megtérítési
igény érvényesítése elõtt köteles ellenõrizni, hogy a kikül-
dött által benyújtott számla tartalmazza-e a (2) bekezdés
szerinti megállapodásban elõírt tartalmi elemeket.
Amennyiben a számla a szükséges tartalmi elemekkel nem
rendelkezik vagy nem egyértelmû a számla tartalma, akkor
az illetékes pénzügyi ellátó szervnek – illetõleg a 3. §
i) pont 6. alpont szerinti szervezetek állományába tartozók
esetében az illetékes pénzügyi ellátó szerv adatszolgáltatá-
sa alapján a kiküldöttnek – az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételének országa szerint illetékes magyar külkép-
viseleti szervtõl konzuli tanúsítványt kell kérnie, amely

igazolja, hogy a számlát az adott ország számviteli rendjé-
nek megfelelõen bocsátották-e ki.

(7) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás esetén a kikül-
dött részére az egészségügyi ellátás költségének honvéd-
ség általi kifizetése csak annak az FPEP-pel való végleges
elszámolását követõen történhet meg. Az egyszeri alka-
lommal felmerült és legalább 300 EUR, illetõleg annak
megfelelõ összegû költség esetén – az FPEP-pel való vég-
leges elszámolás megtörténtéig – a kiküldött részére kérel-
mére az illetékes pénzügyi ellátó szerv az igazolt költség
85%-ával azonos összegû elõleget folyósít. Az FPEP által
történõ visszatérítés végleges elmaradása esetén azonban a
kiküldöttnek a felvett elõleget az elszámolás sikertelensé-
gére vonatkozó írásos értesítés kézhezvételétõl számított
harminc napon belül vissza kell fizetnie.

(8) A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátar-
tozója választhat, hogy az (1) bekezdés szerinti jogszabá-
lyokban említett Európai Gazdasági Térség (a továbbiak-
ban: EGT) tagállama területén az egészségügyi szolgálta-
tást az Európai Unió vonatkozó közösségi rendeletének
rendelkezései szerint veszi igénybe, vagy az (1) bekezdés-
nek megfelelõen az általa indokoltan igénybe vett egész-
ségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85%-ának
megtérítését kéri. Ez utóbbi lehetõség választása esetén az
(1)–(7) bekezdések rendelkezéseit megfelelõen alkalmaz-
ni kell.

(9) Amennyiben a kiküldött és családtagi pótlékra jogo-
sító hozzátartozója az EGT tagállama területén a (8) be-
kezdés szerinti közösségi rendelet alapján veszi igénybe az
egészségügyi ellátást, akkor az így felmerült költség térí-
tésköteles hányada (önrésze) a kiküldöttet terheli.

Biztosítás

22. §

A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátarto-
zója javára – a külföldön eltöltött idõre – a HM FLÜ bal-
eseti halálra és baleseti rokkantságra szóló baleset-biztosí-
tást köt.

Iskoláztatási költség

23. §

(1) A kiküldöttnek a vele külföldön tartózkodó, család-
tagi pótlékra jogosító gyermeke után az alap- és középfokú
oktatási intézményben felmerülõ tandíjköltséget – a költ-
ségtérítés mértékének, valamint igénybevétele konkrét fel-
tételeinek (a külszolgálat megkezdését megelõzõen lefoly-
tatott személyi beszélgetésen való külön) ismertetését
követõen – a (2)–(6) bekezdésekben foglaltak szerint kell
megtéríteni.
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(2) Az oktatási intézmény éves tandíját – eredeti számla
vagy az oktatási intézmény által kiállított számlát helyette-
sítõ bizonylat leadása ellenében – a KüM rendeletben az
adott országra meghatározott alapösszeg legfeljebb tízsze-
reséig terjedõ mértékéig meg kell téríteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összegen felül
csak a honvédelmi miniszter külön engedélye alapján fo-
lyósítható további költségtérítés. A miniszteri engedély a
feltételek változatlansága esetén a külföldi szolgálat teljes
idõtartamára vonatkozik. A költségtérítésre vonatkozó ké-
relmet – az engedélyezõ elöljáró véleményével együtt – a
HM KPÜ útján kell a honvédelmi miniszter részére felter-
jeszteni.

(4) Az alapfokú képzést közvetlenül megelõzõ (legfel-
jebb kétéves idõtartamú) ún. iskolai elõkészítõ tandíját a
(2)–(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell
megtéríteni.

(5) Amennyiben a kiküldött fogyatékos gyermekét spe-
ciális oktatási intézményben kell taníttatni, annak költsé-
geit a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak figyelembevéte-
lével kell megtéríteni.

(6) A tandíjköltség-térítés összegét gyermekenként kell
megállapítani és folyósítani. A tandíjköltség a tanév sze-
rinti éves (féléves) tandíjat, a beiratkozás díját (regisztrá-
ciós költséget) foglalja magában.

(7) A gyermekek taníttatásával összefüggõ egyéb, a
(6) bekezdésben nem szereplõ költségeket (így különösen
a tanszer, tankönyv, az oktatási intézmény által szervezett
kirándulás, szabadidõs programok, külön nyelvórák, az is-
kolabusz költségeit, valamint az oktatási intézmény részé-
re történõ bármely egyéb befizetéseket) nem lehet a kikül-
dött részére megtéríteni.

Egyéb költségek

24. §

Az e fejezetben külön nem említett, egyéb költségek kö-
zül a kiküldött részére meg kell téríteni:

a) a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátar-
tozóinak vízumköltségét, valamint a vízum kiadásához
esetlegesen szükséges orvosi vizsgálat költségét;

b) a külföldi regisztrációval kapcsolatosan felmerülõ
hatósági díjakat;

c) a szolgálati ügyek intézésével összefüggésben fel-
merült postaköltséget.

Elõlegek

25. §

A kiküldött részére külföldi szolgálata megkezdése
elõtt legfeljebb két hónappal, kérelmére a vezénylés elõtti

idõszak szerinti állományilletékes parancsnok a központi
keret terhére kéthavi bruttó alapilletmény összegéig terje-
dõ illetményelõleg folyósítását engedélyezheti a külföldi
szolgálat idõtartamának megfelelõ, de legfeljebb tizenkét
havi törlesztéssel. A külföldi szolgálattal összefüggésben
folyósított illetményelõleget a külön jogszabály alapján
folyósított illetményelõlegre való jogosultság megállapí-
tásánál említett idõkorlát szempontjából figyelmen kívül
kell hagyni.

26. §

(1) A kiküldöttnek a külföldi szolgálat megkezdésekor,
vagy legfeljebb az azt követõ hat hónapon belül kérelmére,
egyszeri alkalommal – a (8) bekezdésben foglaltakra is
figyelemmel – devizaellátmány-elõleget kell folyósítani,
amelynek összege nem haladhatja meg a 2,5-es szorzó-
számmal számított devizaellátmány három havi összegét.

(2) A kiküldöttnek a külföldi szolgálat megkezdésekor,
vagy legfeljebb az azt követõ hat hónapon belül kérelmére
az (1) bekezdésben meghatározottakon felül – a (8) bekez-
désben foglaltakra is figyelemmel – egyszeri alkalommal,
kizárólag gépkocsivásárlás céljára igénybe vehetõ, 2,5-es
szorzószámmal számított további hat havi devizaellát-
mány-elõleget kell folyósítani, amelynek összege azonban
nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát. A hat havi devi-
zaellátmány-elõleget kizárólag a gépkocsi külföldi szolgá-
lat megkezdését követõen külföldön történõ beszerzésére
lehet felhasználni. A gépkocsivásárlást számlával kell iga-
zolni.

(3) A kiküldött a devizaellátmány-elõleg felhasználásá-
val vásárolt gépkocsira – a devizaellátmány-elõleg törlesz-
tésének idõtartamára – köteles a vásárlással egyidejûleg
CASCO vagy azzal egyenértékû biztosítást kötni, és a biz-
tosítási szerzõdés létrejöttét az illetékes pénzügyi ellátó
szerv felé igazolni.

(4) A kiküldött az (1)–(2) bekezdések szerinti devizael-
látmány-elõlegeket leghamarabb a külföldi szolgálat meg-
kezdését követõen – az illetékes pénzügyi ellátó szervtõl
írásban – igényelheti. A devizaellátmány-elõleg kifizeté-
sét lehetõség szerint soron kívül, de legkésõbb a kérelem
benyújtásától számított tizenöt napon belül teljesíteni kell.
A 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állományá-
nak esetében a devizaellátmány-elõlegeket az MK KFH
fõigazgatójának intézkedése szerint kell kifizetni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti elõleg legfeljebb tíz havi, a
(2) bekezdés szerinti elõleg pedig legfeljebb harminchat
havi részletre, ha azonban a külföldi szolgálat tervezett
idõtartama ennél rövidebb, akkor legfeljebb annak végéig
terjedõ visszatörlesztési kötelezettség elõírásával engedé-
lyezhetõ. A devizaellátmány-elõleg törlesztését legkésõbb
a felvételét követõ harmadik hónapban kell megkezdeni,
és a törlesztésnek – egyenlõ részletekben történõ levonás
(befizetés) mellett – a hazatérés napjáig be kell fejezõdnie.
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(6) Amennyiben elõre nem látható okok miatt a külföldi
szolgálat a devizaellátmány-elõleg visszafizetése elõtt fe-
jezõdik be, a kiküldött az elõleg fennmaradó részét a kül-
földi állomáshely végleges elhagyása elõtt egy összegben
a felvétel pénznemében, vagy belföldön legkésõbb a kül-
szolgálat befejezésétõl számított harminc napon belül – a
hazatérés idõpontját megelõzõ hónap tizenötödik napján
érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámít-
va – forintban köteles visszafizetni. Ha a kiküldött a devi-
zaellátmány-elõleget a külszolgálat befejezésétõl számí-
tott harminc napon belül nem fizeti vissza, a honvédség a
késedelmes napokra a Polgári Törvénykönyv szerinti ka-
matot számít fel. Amennyiben a külföldi szolgálat a kikül-
dött önhibáján kívüli okból fejezõdik be idõ elõtt, a fenn-
maradó devizaellátmány-elõleg tartozás visszafizetése
elõtt a kiküldõ a törlesztésre az elõzõeknél kedvezõbb fel-
tételeket is megállapíthat.

(7) Az egy évet meg nem haladó idõtartamú külföldi
szolgálat esetén – a 3. § i) pont 6. alpontjában említett szer-
vezetek állományának kivételével – devizaellátmány-elõ-
leg nem folyósítható.

(8) Az (1)–(2) bekezdések alapján biztosítható deviza-
ellátmány-elõlegek legfeljebb akkora összegekben fizet-
hetõk ki, amelyek esetén a havi törlesztõ részletek együtte-
sen sem haladják meg a kiküldött devizaellátmányának
50%-át.

27. §

A kiküldött részére egyszeri alkalommal visszatérí-
tés-köteles 2000 EUR, illetõleg annak megfelelõ összegû,
a tárgyhónapot megelõzõ hónap tizenötödik napján érvé-
nyes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított USD
utazási elõleget kell folyósítani a kiutazás elõtti nyolc
munkanapon belül. Az utazási elõleget az elsõ szabadság-
ra történõ hazautazás során – illetõleg amennyiben a kül-
szolgálat az egy évet nem haladja meg, legkésõbb a végle-
ges hazautazás utáni nyolc munkanapon belül – kell a hon-
védség részére visszatéríteni. A 3. § i) pont 6. alpontja sze-
rinti szervezetek állománya tekintetében az utazási elõleg-
re való jogosultság és a folyósítás szabályait az MK KFH
fõigazgatójának intézkedése határozza meg.

Gépjármûhasználat

28. §

(1) Az engedélyezõ elöljáró által – a hazai gépjármû-
használatra vonatkozó szabályok figyelembevéte-
lével – meghatározott feltételekkel a honvédség a kikül-
dött részére:

a) a feladat jellegétõl függõen szolgálati gépjármûvet
biztosíthat;

b) saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú igénybevé-
telét engedélyezheti, mely esetben a (2) bekezdés szerinti
térítés jár.

(2) A 26. § (2) bekezdése szerinti devizaellátmány-elõ-
leg felhasználásával vásárolt gépkocsit – a külön rendelke-
zésekben meghatározott térítési díj ellenében – a kiküldött
az engedélyezõ elöljáró utasítása alapján beosztásával
összefüggõ feladatai ellátására is köteles használni.

(3) Az (1)–(2) bekezdések szerinti lehetõségek hiányá-
ban a kiküldött részére indokolt esetben szolgálati felada-
tai ellátása érdekében – alkalmanként – bérelt gépjármû
igénybevétele is engedélyezhetõ, amelynek költsége a
honvédséget terheli.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati gépjár-
mû biztosításának és a (3) bekezdés szerinti gépjármûbér-
lés engedélyezésének szabályait külön rendelkezés [a 3. §
i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében
MK KFH fõigazgatói intézkedés] tartalmazza.

(5) A gépkocsival történõ munkába járás nem minõsül
szolgálati célú igénybevételnek.

Eljárás a külszolgálat során bekövetkezõ elhalálozás
esetén

29. §

(1) A kiküldött külszolgálat idején történõ elhalálozása
esetén a vele külföldön egy háztartásban élõ, családtagi
pótlékra jogosító hozzátartozója részére a kiküldött el-
hunytát követõ harminc napra számított devizaellátmányát
és családtagi pótlékát is ki kell fizetni. A kifizetés csak egy
személy részére történhet. Amennyiben a kiküldöttel nem
élt együtt családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó, akkor
a halál bekövetkeztéig ki nem fizetett devizaellátmányt az
örökösödési eljárás során meghatározott személy(ek) ré-
szére kell kifizetni.

(2) Amennyiben a kiküldött halála a 11. § szerinti kere-
sõképtelenséggel járó betegséggel összefüggésben követ-
kezett be, az (1) bekezdés szerinti devizaellátmány kiszá-
mításánál a 11. §-ban szereplõ mértékeket kell figyelembe
venni.

(3) A családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó külföl-
dön történõ elhalálozása esetén a kiküldött részére az elha-
lálozott hozzátartozó után az elhalálozást követõ harminc
napra számított családtagi pótlékot is ki kell fizetni.

(4) A kiküldött külföldi elhalálozása esetén hazaszállít-
tatásáról és temetésérõl a honvédség gondoskodik.

(5) A családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó elhalá-
lozása esetén a kiküldött részére kérelemre külön jogsza-
bály alapján eseti temetési segély kifizetése engedélyez-
hetõ.
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(6) A kiküldött halála esetén az általa a 25–27. §-ok
alapján korábban felvett illetményelõlegnek, devizaellát-
mány-elõlegeknek és utazási elõlegnek az elhalálozást
követõen esedékes (még törlesztetlen) részébõl adódó tar-
tozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettséget a kikül-
dõ törli.

(7) Az (1) bekezdés szerinti devizaellátmány és család-
tagi pótlék elõleglevonással nem terhelhetõ.

Egyéb jogosultsági és eljárási szabályok

30. §

Együtt élõ házastársak egyazon állomáshelyen történõ
külföldi szolgálata esetén a 7. § (1) bekezdésében, a 15. §
(2)–(3) bekezdéseiben, a 16. § (3) és (5) bekezdéseiben, a
17. §-ban, a 23. §-ban és a 24. § a) pontjában foglalt jogo-
sultságok csak az egyiküket illetik meg, illetõleg a 19. §
(3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség csak egyikü-
ket terheli.

31. §

(1) A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifi-
zetett összeg az általános elévülési idõn belül a kiküldöttõl
írásbeli felszólítással visszakövetelhetõ.

(2) A kiküldött az ellátmánnyal kapcsolatos túlfizetés-
bõl eredõ, valamint a külföldön felmerült egyéb tartozását
abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tarto-
zás fennáll.

(3) A kiküldött devizaellátmányából levonásnak csak az
e rendeletben foglalt szabályok, végrehajtható határozat-
nak kifejezetten ilyen irányú intézkedése, vagy a kiküldött
hozzájárulása alapján van helye.

32. §

(1) A kiküldött külszolgálattal kapcsolatos rendszeres
járandóságait a besorolási határozat (parancs) tartalmazza,
amelyben különösen a következõ adatokat kell szerepel-
tetni:

a) a kiküldött nevét, rendfokozatát (nem katona állo-
mányú személyek esetén állományviszonyát);

b) a kiküldött adóazonosító jelét, alkalmazotti azonosí-
tó számát;

c) a kiküldött családtagi pótlékra jogosító hozzátarto-
zóinak nevét, anyja nevét, születési évét, hónapját, napját;

d) a devizaellátmány és a családtagi pótlék megállapí-
tott összegét.

(2) A kiküldött családtagi pótlékra jogosító hozzátarto-
zóinak az (1) bekezdés c) pontja szerinti személyi ada-
tait – függetlenül a hozzátartozók külföldi állomáshelyre

történõ tényleges kitelepülésének konkrét idõpontjá-
tól – minden esetben fel kell tüntetni a besorolási határo-
zatban (parancsban).

(3) A besorolási határozat (parancs) tervezetének pénz-
ügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét a HM
KPÜ-vel elõzetesen véleményeztetni (ellenjegyeztetni) kell.

III. Fejezet

A BÉKETÁMOGATÓ MÛVELET KERETÉBEN
KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕKRE

VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A juttatások rendszere

33. §

(1) A kiküldött a külföldi szolgálat idejére külön jogsza-
bályokban és rendelkezésekben meghatározott térítésmen-
tes élelmezési, elhelyezési, valamint – a protetikai munkák
kivételével – egészségügyi ellátásra jogosult, továbbá ré-
szére természetben kell biztosítani a külszolgálat ellátásá-
hoz szükséges ruházatot, fegyverzetet, egyéb felszerelést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti természetbeni ellátáson túl-
menõen a kiküldött devizaellátmányra, illetõleg a 42. §
szerinti kiküldetésekor – az e rendeletben elõírt megfelelõ
feltételek teljesülése esetén – külföldi napidíjra és egyéb
költségtérítésekre is jogosult.

Devizaellátmány

34. §

A kiküldöttet a külföldi tartózkodás idõtartamára a kül-
szolgálat alatt ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfo-
kozattól, a konkrét beosztás jellegétõl, illetve a külföldi ál-
lomáshelytõl függõ mértékû devizaellátmány illeti meg,
amely alapdevizaellátmányból, vezetõi devizaellátmány-
pótlékból és devizaellátmány-kiegészítésbõl áll.

35. §

Az alapdevizaellátmánynak a rendszeresített rendfoko-
zathoz igazodó havi összegeit a 2. számú melléklet tartal-
mazza. Az alapdevizaellátmány összege független a tény-
legesen viselt rendfokozattól.

36. §

A parancsnoki (vezetõi) beosztást ellátó kiküldött ré-
szére vezetõi devizaellátmány-pótlék jár, amelynek mérté-
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ke tábornoki beosztás esetén az alapdevizaellátmány
10%-a, ezredesi beosztás esetén 7,5%-a, egyéb fõtiszti
vagy tiszti parancsnoki (vezetõi) beosztás esetén 5%-a.

37. §

A kiküldött a béketámogató mûvelet jellegétõl, veszé-
lyességi fokától, a magyar kontingens konkrét feladatától,
valamint a szolgálatteljesítés körülményeitõl függõen de-
vizaellátmány-kiegészítésre jogosult, amelynek havi nettó
összege:

– 1. kategóriába sorolt mûvelet esetén az alapdevizael-
látmány 75–150%-a,

– 2. kategóriába sorolt mûvelet esetén az alapdevizael-
látmány 30%-a,

– 3. kategóriába sorolt mûvelet esetén az alapdevizael-
látmány 20%-a,

– 4. kategóriába sorolt mûvelet esetén a kiküldött ré-
szére devizaellátmány-kiegészítés nem jár.

38. §

(1) A kiküldött részére a devizaellátmány – a (2) be-
kezdésben foglaltak kivételével – a külföldi szolgálat ve-
zénylési határozatban (parancsban) meghatározott elsõ
napjától annak utolsó napjáig jár. Amennyiben a kikül-
dött a külszolgálatot – bármely okból – a vezénylési hatá-
rozatban (parancsban) feltüntetett elsõ naptól eltérõ idõ-
pontban kezdi meg, illetõleg az abban szereplõ utolsó
naptól eltérõ idõpontban fejezi be, akkor részére a devi-
zaellátmány csak a ténylegesen (szolgálati érdekbõl) kül-
földön töltött idõre (a magyar határ átlépése napjától
annak ismételt átlépése napjáig) jár. Ilyen esetben a ve-
zénylési határozatot (parancsot) módosítani kell, és a de-
vizaellátmány folyósítását a módosított határozat (pa-
rancs) alapján kell végrehajtani.

(2) A kiküldöttnek a Hjt. 97–99. §-ai és 102–103. §-ai
szerinti alap- és pótszabadság, szülési szabadság, gyer-
mekszületés esetén járó munkaidõ-kedvezmény vagy illet-
mény nélküli szabadság idõtartamára – a szolgálati érdek-
bõl történõ ideiglenes hazarendelést kivéve – devizaellát-
mány nem jár.

(3) Nem minõsülnek a Hjt. szerinti szabadságnak az
adott béketámogató mûvelet Mûveleti Utasításában (SOP)
foglaltak alapján biztosított szabadnapok. E szabadnapok
igénybevételének idõtartamára – függetlenül attól, hogy
azt a kiküldött hol tölti el – devizaellátmány jár.

(4) Amennyiben a kiküldött részére a külföldi szolgálat
alatt határozatban (parancsban) az eredetitõl eltérõ beosz-
tás ellátását írják elõ, akkor részére a határozatban
(parancsban) meghatározott naptól kezdõdõen az új beosz-
tásra megállapítható devizaellátmányt kell folyósítani.

39. §

(1) A töredékhavi devizaellátmány kiszámításánál a
tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

(2) A devizaellátmányt eltérõ intézkedés hiányában az
e rendeletben meghatározott külföldi pénznemben kell fo-
lyósítani, kivéve ha a béketámogató mûveletben részt
vevõ egyéb országokkal való elszámolás vagy az állomás-
hely sajátosságai miatt egyéb pénznemben indokolt a kifi-
zetést teljesíteni. Az eltérõ pénznemben történõ folyósítás-
ra irányuló kérelmet a HM KPÜ útján kell a honvédelmi
miniszterhez felterjeszteni.

(3) A devizaellátmány folyósítását úgy kell végrehajta-
ni, hogy utólag, legkésõbb a tárgyhót követõ hónap ötödik
napján a devizaellátmánynak a kiküldött által elõzetesen
meghatározott része a kiküldött devizaszámláján megje-
lenjen, a fennmaradó része pedig a kiküldött részére az ál-
lomáshelyen, valutában kifizetésre kerüljön. A külföldi
szolgálat megszûnése esetén a devizaellátmány folyósítá-
sát a hazautazást megelõzõ öt munkanappal korábban kell
végrehajtani.

(4) A (3) bekezdés szerinti devizaellátmány-folyósítás
lebonyolítása érdekében a kiküldött a külszolgálatra törté-
nõ felkészítés ideje alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a
devizaellátmányából havonta mekkora összeget kíván a
devizaszámlájára átutaltatni, s mekkora összeget kér kéz-
hez kifizetni. A nyilatkozatot az illetékes pénzügyi ellátó
szerv részére kell benyújtani. A kiküldött külföldi szolgá-
lata során egy alkalommal, az illetékes pénzügyi ellátó
szervnél módosító nyilatkozat kitöltésével kérheti az át-
utalt, illetve a kézhez fizetett összegek megváltoztatását.

40. §

A kiküldött az egészségügyi szabadsága idõtarta-
mára – kivéve annak belföldön eltöltött idõtartamát – a
11. § szerint jogosult devizaellátmányra.

41. §

A kiküldött devizaellátmányát – az azt terhelõ adó- és
járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében – bruttó-
sítani kell. A bruttósítás során a 12. §-ban foglaltak megfe-
lelõ alkalmazásával kell eljárni.

Külföldi napidíj és kiküldetési költségek

42. §

Ha a kiküldött a külföldi szolgálat ideje alatt a 3. §
g) pontja szerinti kiküldetést teljesít, részére a 14. § (1)–(2)
és (4) bekezdései szerinti feltételekkel külföldi napidíj és
egyéb költségtérítés jár.
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43. §

Ha a kiküldött a kiküldetés helyén térítésmentes termé-
szetbeni élelmezési ellátásban részesül, részére a 42. § sze-
rinti külföldi napidíjat változatlan összegben kell folyósí-
tani.

Utazási költségek

44. §

(1) Ha a kiküldött utazását a honvédség természetben
nem biztosítja, vagy a béketámogató mûveletet irányító
szervezet azt nem téríti meg, az esetben a 15. § (1) bekez-
dés a)–c) és e) pontjai és (4) bekezdése, valamint a 16. §
(5)–(6) bekezdései szerinti szabályokat – a (2)–(3) bekez-
désekben foglaltakat is figyelembe véve – kell megfele-
lõen alkalmazni.

(2) A kiküldött részére a Hjt. 96. §-a szerinti szabadság,
munkaidõ-kedvezmény magyarországi letöltése esetén a
honvédség egy alkalommal megtéríti az utazási költséget,
ha a külföldi szolgálat idõtartama várhatóan az egy évet
meghaladja. A külszolgálat idõtartamának kiszámítása
szempontjából a vezénylés meghosszabbításának idõtarta-
mát is figyelembe kell venni. A kiküldöttnek a költségtérí-
tés igénybevételére attól a naptól kezdõdõen van lehetõsé-
ge, amikortól vezénylési határozat (parancs), illetve annak
módosítása egyértelmûvé teszi a külszolgálat egy évet
meghaladó idõtartamát.

(3) Az (1)–(2) bekezdések szerinti utazásoknál igénybe
vehetõ utazási eszközt az engedélyezõ elöljáró jogosult
meghatározni.

Szállítási költségek

45. §

(1) Az állomáshelyre történõ kiutazás és a végleges ha-
zautazás alkalmával az engedélyezõ elöljáró által jóváha-
gyott felszerelés és legszükségesebb személyi ingóságok
szállításának számlával igazolt költségeit a honvédség
megtéríti, amennyiben a szállítás nem honvédségi vagy a
béketámogató mûveletet irányító nemzetközi szervezet ál-
tal biztosított szállítóeszközzel történik, illetve amennyi-
ben annak költségét a nemzetközi szervezet nem téríti
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a hon-
védség a kiküldött részére a 17. § (3)–(4) bekezdései sze-
rinti feltételekkel megtéríti az esetlegesen felmerülõ vám-
költséget.

Egészségügyi ellátás költsége

46. §

Amennyiben a kiküldött külföldi egészségügyi ellátása
a 33. § (1) bekezdése szerint természetben nem oldható
meg, s ezért polgári egészségügyi intézményt kell igénybe
venni, annak költségei a honvédséget terhelik, kivéve, ha
azt a nemzetközi szervezet megtéríti.

Elõlegek

47. §

(1) A kiküldött részére a külföldi szolgálat megkezdése
alkalmával illetményelõleg a 25. § szerinti feltételekkel
folyósítható.

(2) A kiküldött részére kérelemre az illetékes pénzügyi
ellátó szerv legfeljebb 500 EUR, illetõleg annak megfelelõ
összegû, a tárgyhónapot megelõzõ hónap tizenötödik nap-
ján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámí-
tott USD devizaellátmány-elõleget biztosít. Az elõleget az
elsõ havi devizaellátmány kifizetésekor kell a honvédség
részére visszatéríteni.

Egyéb eljárási szabályok

48. §

(1) A béketámogató mûveletek keretében külföldi szol-
gálatot teljesítõ kiküldöttek esetében a 22. §, a 24. § a) és
b) pontjai, a 29. § (1)–(2), (4), (6)–(7) bekezdései, vala-
mint a 31–32. §-ok rendelkezéseit is megfelelõen alkal-
mazni kell.

(2) Az NRF és az EU BG kötelékébe felajánlott egység-
ben, alegységben külföldön szolgálatot teljesítõkre a kül-
földi szolgálat megkezdésétõl annak befejezéséig az e fe-
jezetben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerûen alkal-
mazni.

IV. Fejezet

A KATONAI MEGFIGYELÕKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

49. §

(1) Ha a nemzetközi szervezet által a katonai megfigye-
lõ részére fizetett napidíj havi (az illetékes pénzügyi ellátó
szerv részére hivatalosan igazolt) összege nem éri el az
adott országra az 52. § szerint megállapítható külföldi na-
pidíj egy hónapra számított összegének 150%-át, a külön-
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bözetet – a Hjt. 125/A. §-ában foglaltak alapján – külföldi
napidíj-kiegészítésként kell részére folyósítani.

(2) Ha a nemzetközi szervezet által havonta folyósított
napidíj a külföldi napidíj egy hónapra számított összegé-
nek 150%-át meghaladja, a katonai megfigyelõ a honvéd-
ségtõl ellátásra nem jogosult.

(3) Amennyiben a nemzetközi szervezet által folyósított
napidíj pénzneme eltér a katonai megfigyelõ részére meg-
állapítandó külföldi napidíj-kiegészítés pénznemétõl, ab-
ban az esetben a nemzetközi szervezet által folyósított
összeget a jogosultság idõpontját megelõzõ hónap tizen-
ötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon
át kell számítani a napidíj-kiegészítés pénznemére.

V. Fejezet

AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT
TELJESÍTÕKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS

SZABÁLYOK

Az ideiglenes külföldi szolgálat elrendelése

50. §

(1) Ideiglenes külföldi szolgálat elrendelésére jogosult
a) a honvédelmi miniszter,
b) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

államtitkára,
c) a HM kabinetfõnöke,
d) a HM szakállamtitkárai,
e) a HM Honvéd Vezérkar fõnöke,
f) a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói,
g) a katonai fõügyész,
h) a külföldi utazási kerettel rendelkezõ katonai szerve-

zetek (szervek) vezetõi
a szolgálati alárendeltségükbe tartozók tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés b)–g) pontjaiban szereplõ szemé-
lyek ideiglenes külföldi szolgálatának elrendelésére a hon-
védelmi miniszter, a h) pontjában szereplõ személyek ese-
tében pedig a szakmai elöljáró jogosult.

(3) Az (1) bekezdés h) pontjában szereplõ személyek a
hatáskörükbe tartozó utazási keret terhére a szolgálati alá-
rendeltségükbe nem tartozók részére is elrendelhetnek
ideiglenes külföldi szolgálatot, amennyiben a kiutazáshoz
a kiküldött állományilletékes parancsnoka elõzetesen írás-
ban hozzájárult.

(4) Az ideiglenes külföldi szolgálatot minden esetben
írásban kell elrendelni. Az elrendelés alapján kiutazási en-
gedélyt kell készíteni, amelyet a kiküldõ vagy az általa ki-
jelölt személy ír alá. A kiutazási engedély tervezetének
pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét a HM
KPÜ-vel elõzetesen véleményeztetni (ellenjegyeztetni)
kell.

(5) A kiutazási engedélynek tartalmaznia kell az ideig-
lenes külföldi szolgálattal kapcsolatos információkat, va-
lamint a kiküldött személyes adatait, így különösen:

a) az ideiglenes külföldi szolgálatot elrendelõ szerv
megnevezését, az elrendelõ okirat számát;

b) az ideiglenes külföldi szolgálat helyét;
c) az ideiglenes külföldi szolgálat célját;
d) az ideiglenes külföldi szolgálat kezdetét és végét;
e) az kiküldött(ek) nevét, rendfokozatát (nem katona

állományú személyek esetén állományviszonyát), katonai
igazolójegy számát, útlevélszámát;

f) a kiküldött(ek) beosztását, besorolását;
g) a kiküldött(ek) adóazonosító jelét, alkalmazotti azo-

nosító számát;
h) a kiküldött(ek) részére felszámítandó napidíj mértékét;
i) a szállásköltségre biztosított elõleg összegét;
j) az igénybe vehetõ utazási eszköz(öke)t, valamint

annak komfortfokozatát;
k) a kiküldött(ek) részére utólagos elszámolás mellett

kiadható egyéb költségelõleg(ek) jogcímét, összegét;
l) az ideiglenes külföldi szolgálat vonatkozásában ille-

tékes pénzügyi ellátó szerv (az elõlegek kiadására és elszá-
molására jogosult valutapénztár) megnevezését.

(6) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói
a saját szervezetük költségvetése terhére elrendelt ideigle-
nes külföldi szolgálat esetében a kiutazási engedély tartal-
mát az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével sa-
ját hatáskörükben határozzák meg. Ilyen esetben a kiuta-
zási engedély az (5) bekezdés a)–e) pontjainak megfelelõ
adatokat tartalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a katonai
igazolójegy számát és az útlevélszámot azon nem kell fel-
tüntetni.

A juttatások rendszere

51. §

(1) A kiküldött – külföldi tartózkodására tekintettel – az
e fejezetben meghatározottak szerint jogosult:

a) külföldi napidíjra,
b) szállásköltségének megtérítésére,
c) utazási költségtérítésre, és
d) a kiküldõ által a kiutazási engedélyben jóváhagyott

egyéb költségei megtérítésére.

(2) A rendelet hatálya alá nem tartozó személyek közül
azok ellátását, akiket a kiküldõ kér fel kiutazó delegáció
hivatalos tagjának, a honvédség biztosítja az e fejezetben
szereplõ feltételekkel.

Külföldi napidíj

52. §

(1) A kiküldöttet arra a napra, amelyen a külföldön töl-
tött idõ tartama (a magyar határ átlépésétõl annak ismételt
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átlépéséig) eléri a nyolc órát, a teljes külföldi napidíj, arra
a napra, amelyen a külföldön töltött idõ tartama eléri a
négy órát, de kevesebb mint nyolc óra, a külföldi napidíj
50%-a illeti meg. Ha a külföldi tartózkodás négy óránál rö-
videbb, a kiküldöttnek külföldi napidíj nem jár. Az ország-
határ átlépésének idõpontját légi és vízi út esetén az indu-
lás szerinti idõpontot egy órával megelõzõen, az érkezést
pedig egy órával követõen kell megállapítani.

(2) A kiküldötteket a külföldi napidíj szempontjából a
következõ kategóriákba kell besorolni:

a) az 1. kategóriába tartozik
– az I/VI. vagy annál magasabb besorolási kategóriával

rendszeresített beosztást betöltõ hivatásos és önkéntes tar-
talékos katona,

– a hivatásos és szerzõdéses katonák illetményrendsze-
re szerinti legalább I/VI. besorolási kategóriával rendsze-
resített beosztást betöltõ közalkalmazott,

– a magasabb vezetõi beosztást betöltõ közalkalmazott,
– az egyetemi tanár, kutatóprofesszor, tudományos ta-

nácsadó munkakört betöltõ közalkalmazott;
b) a 2. kategóriába tartozik
– az I/IV–V. besorolási kategóriával rendszeresített be-

osztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,
– a „H”–,,J” fizetési osztályba sorolt vagy vezetõi be-

osztást betöltõ közalkalmazott,
– a fõiskolai tanár, egyetemi docens, tudományos fõ-

munkatárs, fõiskolai docens, adjunktus, tanársegéd, tudo-
mányos munkatárs munkakört betöltõ közalkalmazott;

c) a 3. kategóriába tartozik
– az I/I–III. besorolási kategóriával rendszeresített be-

osztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,
– az „E”–,,G” fizetési osztályba sorolt, de nem vezetõ

beosztást betöltõ közalkalmazott,
– a tudományos segédmunkatárs munkakört betöltõ

közalkalmazott;
d) a 4. kategóriába tartozik
– a II/I–X. besorolási kategóriával rendszeresített be-

osztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,
– az ösztöndíjas hallgató, a középiskolai hallgató,
– az „A”–,,D” fizetési osztályba sorolt közalkalmazott.

(3) Amennyiben a kiküldött az eredeti beosztása alól
mentesítve magasabb beosztás ellátásával kerül megbízás-
ra, úgy külföldi napidíját a megbízás szerinti beosztáshoz
rendszeresített besorolási kategória alapján kell megálla-
pítani.

(4) A külföldi napidíj országonkénti összegét a KüM R.
állapítja meg. Amennyiben egy adott országra vonatko-
zóan a KüM R. nem határozza meg a külföldi napidíj
összegét, akkor abban az esetben a szomszédos országokra
megállapított külföldi napidíjak átlagának megfelelõ
összeget kell alkalmazni.

(5) A kiküldött részére külföldön térítésmentesen bizto-
sított élelmezés esetén a megállapított külföldi napidíjat
reggeli esetén 10%-kal, ebéd és vacsora esetében
20-20%-kal csökkenteni kell.

(6) Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban is
jár, részére arra az országra megállapított külföldi napidí-
jat kell alapul venni, amelyben hosszabb ideig tartózko-
dott.

53. §

A külföldi napidíj összegének a magánszemélyek jöve-
delemadójáról szóló, a különadóról szóló, valamint a tár-
sadalombiztosításról szóló jogszabályok alapján személyi
jövedelemadó, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék,
illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj, valamint meghatáro-
zott feltételek teljesülése esetén különadó köteles része
után a kiküldöttnek a személyi jövedelemadót, a külön-
adót, valamint az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot,
illetõleg a magánnyugdíjpénztári tagdíjat meg kell fizet-
nie. Az adó- és járulékterhek megállapításakor a 12. § ren-
delkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

Szállásköltség-térítés

54. §

(1) Ha a kiküldött feladatát a külföldre érkezés napján
befejezni nem tudja, illetõleg azon a napon hazautazni
nem tud, abban az esetben a számlával igazolt szálláskölt-
ség megtérítésére jogosult.

(2) A szállást (a szálloda kategóriáját) a kiküldõ által
meghatározott szempontok alapján kell megválasztani.

(3) A napi szállásköltség felsõ határát, ezen túlme-
nõen – gépjármûvel történõ utazás esetén – az utazás idõ-
tartamát a kiutazás elõtt meg kell határozni. Ennél maga-
sabb összegû költség csak kivételesen, elõre nem látható
körülmények bekövetkezése esetén, a kiküldõ utólagos
engedélyével számolható el.

(4) Amennyiben a szállás (a szállodai szoba) ára kötele-
zõ reggeli árát is tartalmazza, a szállásköltség számlával
igazolt költségét teljes összegben meg kell téríteni a kikül-
dött részére, a külföldi napidíjat pedig az 52. § (5) bekez-
dése szerinti mérték figyelembevételével csökkenteni kell.

Utazási költségtérítés

55. §

(1) A kiküldött a külföldi utazás során a 56–58. §-ok
szerinti közlekedési eszközök igénybevételére jogosult.

(2) Az utazás során igénybe vehetõ közlekedési eszközt,
valamint annak komfortfokozatát (a kocsiosztályt) a kiuta-
zási engedélyben kell rögzíteni.
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56. §

(1) A Magyar Köztársasággal szomszédos országokba,
valamint a Cseh Köztársaságba történõ utazások során vo-
nat, autóbusz, szolgálati gépjármû, illetõleg – a 28. §-ban
foglaltak figyelembevételével – magángépjármû vehetõ
igénybe. Ukrajnába, illetõleg Romániába történõ utazás-
nál szükség esetén a kiküldõ repülõgép igénybevételét is
engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt ideiglenes külföl-
di szolgálat alkalmával repülõgép vehetõ igénybe. A ki-
küldõ azonban dönthet úgy, hogy ezekben az esetekben is
más közlekedési eszközzel történjen az utazás, amennyi-
ben ezzel költségmegtakarítás érhetõ el.

57. §

(1) Vonaton történõ utazáskor az igénybe vehetõ kocsi-
osztály (I., II. osztály) meghatározásakor a belföldi kikül-
detésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kiküldõ
engedélyével hálókocsijegy is elszámolható.

(2) Repülõgéppel történõ utazás során az államtitkári
vagy szakállamtitkári juttatásra jogosult személy Európán
belüli utazásnál turistaosztály, a négy óra repülési idõt
meghaladó tengeren túli utazásnál, illetõleg más hosszú
távú (négy órát meghaladó) járatoknál magasabb komfort-
osztály igénybevételére jogosult.

(3) A (2) bekezdésbe nem tartozó kiküldöttek részére a
turistaosztályra érvényes repülõjegy árát kell megtéríteni.

(4) A kiküldõ sürgõs szükség esetén vagy biztonsági
okokból az (1)–(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérõen az
egyébként alacsonyabb komfortfokozatra jogosult kikül-
dött részére engedélyezheti a magasabb komfortosztály
igénybevételét.

58. §

(1) A kiküldött a kiutazási engedély alapján szolgálati,
illetõleg saját gépjármûvet is igénybe vehet. Saját gépjár-
mû igénybevétele azonban csak a külföldön is érvényes
teljeskörû CASCO biztosítással rendelkezõk részére enge-
délyezhetõ. A CASCO biztosítás díja a kiküldöttet terheli.

(2) Szolgálati gépjármûvel történõ utazás esetén az uta-
zással összefüggésben ténylegesen felmerült szolgálati
jellegû, számlával igazolt költségeket (üzemanyag, javí-
tás, parkolás, gépjármûmosatás, autópályadíj) a honvéd-
ség megtéríti.

(3) Saját gépjármûvel történõ utazás esetén
a) a külön jogszabály szerint igazolás nélkül elszámol-

ható üzemanyag fogyasztás mértéke, továbbá
b) a külön jogszabály alapján a honvédségben gépjár-

mû használati költségként elszámolható összeg, valamint

c) az esetleg felmerülõ parkolás, autópályadíj, gépjár-
mûmosatás költsége fizethetõ ki azzal, hogy üzemanyag-
áron – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által a tárgyidõszakra vo-
natkozóan közzétett üzemanyagárat kell érteni. Az üzem-
anyag-felhasználás megállapításához a kiutazás elõtt meg
kell határozni a szolgálati utazás tervezett hosszát.

(4) Saját gépjármû igénybevétele esetén a szolgálati
utazásnak a magyar országhatáron belül megtett távolsága
utáni üzemanyag-felhasználás ellenértékét forintban kell
fizetni.

(5) Saját gépjármû igénybevétele esetén a szolgálati
utazás külföldön megtett távolsága után az üzemanyag fel-
használás ellenértékét

a) külföldön történt üzemanyag-felvétel esetén a szám-
lával igazolt üzemanyagár alapján – legfeljebb a számlán
szereplõ összeg erejéig – a (3) bekezdés a) pontjában emlí-
tett külön jogszabály szerinti alapnorma-átalány figye-
lembevételével, külföldi fizetõeszközben kell kifizetni;

b) amennyiben külföldön üzemanyag-felvétel nem tör-
tént, a (3) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forint-
ban kell kifizetni.

(6) Ha az (5) bekezdés a) pontja alapján kifizetett
összeg nem éri el a külföldön megtett távolság alapján
egyébként járó összeget, a fennmaradó távolságra az
üzemanyag felhasználás ellenértékét a (3) bekezdés
a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

Szállítási költségtérítés

59. §

(1) Az ideiglenes külföldi szolgálat állomáshelyére vas-
úton és hajón történõ kiutazás és hazautazás alkalmával a
honvédség a legszükségesebb személyi ingóságok szállításá-
nak számlával igazolt költségét 30 kg súlyhatárig téríti meg.

(2) Repülõgépen történõ kiutazás és hazautazás alkal-
mával a repülõtársaság által biztosított súlyhatáron felül a
honvédség terhére 15 kg túlsúly elszámolható.

Biztosítás

60. §

Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk javára az
ideiglenes külföldi szolgálattal kapcsolatos betegség-, bal-
eset- és poggyászbiztosítást a HM FLÜ köti meg.

Egyéb költségek

61. §

Az 54–60. §-okban nem szabályozott, elõzetesen nem
meghatározható egyéb költségek (szolgálati telefon, helyi
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utazások költsége stb.) a kiküldõ utólagos engedélyé-
vel – a kiutazási engedély módosítását követõen – számol-
hatók el.

Egyéb eljárási szabályok

62. §

(1) A kiküldöttet megilletõ pénzbeli járandóságokat a
kiküldõ, illetõleg az általa parancsban kijelölt vezetõ az
50. § (4) bekezdése szerinti kiutazási engedélyben hatá-
rozza meg. Az úti elszámoláshoz a szükséges bizonylato-
kat csatolni kell. A valuta felhasználást – a külföldi napidíj
kivételével – számlával kell igazolni.

(2) A kiküldött részére az ideiglenes külföldi szolgálat-
tal kapcsolatosan elszámolható összegek megelõlegezésé-
re – legfeljebb az utazás megkezdése elõtt nyolc munka-
nappal – utazási elõleget kell folyósítani.

(3) Az utazás elmaradása esetén a (2) bekezdés alapján
felvett összeget legkésõbb nyolc munkanapon belül vissza
kell fizetni.

(4) A kiküldött az általa felvett utazási elõleg összegé-
vel az ideiglenes külföldi szolgálatból történõ hazatéréstõl
számított nyolc munkanapon belül – az anyagi felelõsség
jogszabályokban foglalt következményei mellett – köteles
elszámolni.

(5) Ha az (1) bekezdés szerint jogosan felhasználható
összeget a (2) bekezdés alapján felvett összeg meghaladja,
a különbözetet a hazatéréstõl számított nyolc munkanapon
belül – a felvett valutában – az elõleget folyósító szerv ré-
szére vissza kell fizetni.

(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerint jogosan elszá-
molható számla a felvett elõlegétõl eltérõ pénznemben ke-
rült kiállításra, az elszámoláshoz a külföldi valutákat hiva-
talos pénzváltóhely bizonylata alapján, annak hiányában
pedig a tárgyhónapot megelõzõ hónap tizenötödik napján
érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyam alapján kell át-
számítani.

VI. Fejezet

A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓKRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A juttatások rendszere

63. §

(1) A külföldi tanulmányok ideje alatt a kiküldöttet a
következõ juttatások illetik meg:

a) a tanulmányok idõtartamától függõen devizaellát-
mány vagy külföldi napidíj,

b) szállásköltség-térítés, amennyiben a fogadó fél nem
biztosít térítésmentes szállást,

c) a tanulmányok folytatásához elengedhetetlenül
szükséges tankönyvek (tansegédletek), legszükségesebb
(a fogadó fél által elõírt) katonai ruházat és felszerelési tár-
gyak beszerzési költségének megtérítése, amennyiben azt
a fogadó fél vagy a kiküldõ nem biztosítja térítésmentesen,

d) a tanulmányok helyszínére történõ kiutazás, vala-
mint a tanulmányok befejezését követõ hazautazás, illetõ-
leg a legszükségesebb személyi ingóságok szállítási költ-
ségeinek megtérítése, amennyiben azt a fogadó fél nem
biztosítja térítésmentesen,

e) a hat hónapot meghaladó, de legfeljebb tizenkét hó-
napig terjedõ tanulmányok esetén összesen egy, a tizenkét
hónapot meghaladó, de legfeljebb huszonnégy hónapig
terjedõ tanulmányok esetén összesen két, a huszonnégy
hónapot meghaladó, de legfeljebb harminchat hónapig ter-
jedõ tanulmányok esetén összesen három, a harminchat
hónapot meghaladó tanulmányok esetén összesen négy al-
kalommal a szabadságra történõ haza- és visszautazás
költségének a megtérítése, amennyiben azt a fogadó fél
nem biztosítja térítésmentesen,

f) a 66. § szerint kinttartózkodó családtagok után csa-
ládtagi pótlék.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában említett szabadságra
történõ haza- és visszautazási lehetõséget a külföldi tanul-
mányok idõtartama alatt a kiküldött évenként egyszeri
gyakorisággal veheti igénybe, amelynek során igazodnia
kell a külföldi oktatási intézményben biztosított tanulmá-
nyi szünetek idõpontjához. A 66. § szerint kinttartózkodó
családtagok a hazautazási költségtérítést az (1) bekezdés
e) pontjában foglaltak szerint vehetik igénybe. Az utazási
lehetõség – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételé-
vel – nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosult-
ságok évek között nem csoportosíthatók át, illetve nem
halmozhatók.

(3) A hat hónapnál hosszabb, de tizennyolc hónapot
meg nem haladó idõtartamú külföldi tanulmányok esetén a
szabadságra történõ haza- és visszautazással összefüggés-
ben az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségté-
rítés – a kiküldött kérelmére – a kiküldött helyett házastár-
sa (élettársa), illetve a 7. § (2) bekezdésében említett jog-
szabály szerint családi pótlékra jogosító gyermeke utazá-
sának fedezetére is igénybe vehetõ.

Külföldi napidíj

64. §

(1) Az ideiglenes külföldi tanulmányok idejére a kikül-
döttet – az V. fejezetben meghatározottak szerint – külföl-
di napidíj illeti meg.

(2) A kiküldött külföldi napidíj-kategóriájának megha-
tározásakor katonák esetében az állományviszonyt, illetõ-
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leg a tanulmányok megkezdése elõtt betöltött beosztáshoz
rendszeresített besorolási kategóriát, közalkalmazottak
esetében pedig a besorolást és a betöltött munkakört kell
alapul venni.

Devizaellátmány

65. §

(1) A tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldött
devizaellátmányra jogosult, amelyet a 6. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott alapellátmány összege és e rendelet
3. számú melléklete szerinti – katonák esetében az állo-
mánycsoporttól, illetve a tanulmányok megkezdése elõtt
betöltött beosztáshoz rendszeresített besorolási kategóriá-
tól, közalkalmazottak esetében pedig a besorolástól és a
betöltött munkakörtõl függõ – szorzószámok alapján kell
megállapítani.

(2) A 3. számú melléklet szerinti szorzószámot a fogadó
fél (a külföldi tanintézet vagy egyéb szerv) által térítés-
mentesen vagy kedvezményesen biztosított étkezés ese-
tén – az ellátás mértékének figyelembevételével – csök-
kenteni kell, ennek mértéke azonban nem haladhatja meg a
szorzószám 25%-át.

Családtagi pótlék

66. §

(1) A tizennyolc hónapot meghaladó idõtartamban kül-
földi tanulmányokat folytató kiküldött a 7. § és a
(2)–(3) bekezdések szerinti feltételekkel családtagi pótlék-
ra jogosult.

(2) A családtagi pótlék összegének megállapításánál a
65. § (1) bekezdése szerinti, csökkentés nélküli devizael-
látmánnyal kell számolni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tizennyolc hónapos idõtar-
tamba nem számítható be a külföldi tanulmányok érdemi
részéhez közvetlenül nem kapcsolódó (nyelvi vagy egyéb)
felkészítés, vagy más jogcímen való külföldön tartózkodás
idõtartama, amennyiben egy hónapnál hosszabb idõ telik
el a két kinttartózkodás között.

67. §

(1) A 63. § (1) bekezdés a)–b), f) pontjai szerinti juttatá-
sok együttes összegébe a fogadó fél által folyósított pénz-
beli juttatásokat – függetlenül azok elnevezésétõl (pl. ösz-
töndíj, zsebpénz, napidíj, lakbértérítések, megélhetési
hozzájárulás stb.) – be kell számítani. A fogadó fél által
biztosítandó különféle juttatásokat, azok mértékét a HM
Személyzeti Fõosztály által az illetékes pénzügyi ellátó
szerv részére rendelkezésre bocsátott igazolás alapján kell
figyelembe venni.

(2) Amennyiben a fogadó fél által folyósított juttatások
pénzneme eltér a kiküldött részére megállapított devizael-
látmány pénznemétõl, abban az esetben a fogadó fél által
folyósított összeget a jogosultság idõpontját megelõzõ hó-
nap tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB deviza-
árfolyamon át kell számítani a devizaellátmány pénzne-
mére.

(3) Ha a tartós külföldi tanulmányokat folytató kikül-
dött külföldi juttatásában olyan változás következik be,
amely az ellátásra hatással van (pl. emelkedik vagy csök-
ken a fogadó fél által folyósított juttatások összege, válto-
zik a szállásköltség nagysága stb.), errõl a kiküldött azon-
nal köteles tájékoztatni az illetékes pénzügyi ellátó szer-
vet, amely – a változás idõpontjától kezdõdõen – módosít-
ja a beszámított összeg, illetõleg a honvédség által folyósí-
tott ellátmány nagyságát. A folyósított összeg megváltozá-
sáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles a kiküldöt-
tet írásban tájékoztatni. Az e bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni az ideiglenes külföldi tanulmányokat folytató
kiküldöttek esetében is azzal, hogy a tanulmányok ideje
alatti változásokkal összefüggõ pénzügyi elszámolást a ta-
nulmányok végeztével, itthon kell végrehajtani.

(4) A kiküldöttnek a honvédségtõl és a fogadó féltõl
független szervtõl (személytõl), nem a megélhetéssel
összefüggésben biztosított juttatást (pl. tanulmányi ver-
seny díját stb.) az (1) bekezdés szerinti összegbe nem lehet
beszámítani.

68. §

(1) Ha a fogadó fél által folyósított juttatások a 63. §
(1) bekezdés a)–b), f) pontjai szerinti járandóságok együt-
tes összegét meghaladják, a kiküldött a honvédségtõl ellá-
tásra nem jogosult. A fogadó fél által folyósított többletjut-
tatásokat azonban a kiküldöttõl nem lehet elvonni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a tartós külföldi
tanulmányokat folytató kiküldötteknél az illetékes pénz-
ügyi ellátó szerv a honvédség által folyósított pénzbeli jut-
tatások folyósítását köteles azonnal beszüntetni, és errõl a
kiküldöttet írásban értesíteni.

69. §

(1) A kiküldöttnek a külföldi napidíjból, illetõleg devi-
zaellátmányból kell biztosítania elsõsorban

a) térítésmentes élelmezés hiányában az étkezési,
b) az állomáshelyen a helyi és a helyközi közlekedési,
c) a mûvelõdési, kulturális, sport- és szórakozási,
d) az osztálypénz, a különbözõ tagsági (pl. tiszti klub

stb.) díjak befizetésébõl származó,
e) a külföldi bankszámlanyitás, -vezetés, -tranzakció

miatt felmerülõ,
f) a tanszer, írószer beszerzésével kapcsolatos,
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g) a mosatási és személyi higiéniai
kiadásokat.

(2) A kiküldöttek részére vendéglátási és reprezentációs
kiadásokat nem lehet megtéríteni.

Szállás

70. §

(1) A kiküldött elhelyezését elsõsorban a fogadó fél ál-
tal rendelkezésre bocsátott szálláson kell biztosítani.
Amennyiben ezen szálláslehetõség igénybevétele költsé-
gekkel jár, akkor a felmerülõ költség (bérleti díj, biztosí-
tás, valamint a szálláshoz kapcsolódó szolgáltatások, így a
víz, villany, gáz, fûtés, melegvíz, csatorna, szemétszállítás
költsége) a honvédséget terheli. A telefonhasználattal
összefüggésben – részletes számla vagy egyéb hivatalos
nyilvántartás alapján – csak annak alapdíja és a szolgálati
beszélgetések díja téríthetõ meg. A kiküldött tulajdonát
képezõ vagyontárgyak biztosításának díja a kiküldöttet
terheli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elhelyezési lehetõségek
hiányában, vagy ha a 63. §-ban foglaltak alapján családtag
is kint tartózkodik, a kiküldött részére – a szolgálati lakás-
ra való igényjogosultsági mértékek, valamint az ésszerû
takarékossági elvek szem elõtt tartásával – lakást kell bé-
relni, amelynek költségei a honvédséget terhelik. Az elõ-
zõekben említett bérlakás igénybevétele esetén az azzal
kapcsolatos költségek, illetõleg a telefonhasználat díjának
megtérítésekor az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkal-
mazni. Ha azonban a kiküldött – családtagi pótlékra jogo-
sító hozzátartozó nélküli kinttartózkodás esetén – saját el-
határozásából költözik ki a fogadó fél által biztosított szál-
lásról, a számlával igazolt szállásköltséget, de legfeljebb a
felmondott szállás esetleges térítési díját kell részére meg-
téríteni.

(3) Az (1)–(2) bekezdésekben szereplõ költségeket
számla vagy a fogadó fél hivatalos igazolása alapján a
67–68. §-okban foglaltak figyelembevételével kell elszá-
molni.

Egyéb eljárási szabályok

71. §

A kiküldött járandóságait a besorolási határozat (pa-
rancs), illetõleg a kiutazási engedély tartalmazza. A beso-
rolási határozat (parancs), illetve a kiutazási engedély ter-
vezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegré-
szét a HM KPÜ-vel elõzetesen véleményeztetni (ellenje-
gyeztetni) kell.

72. §

(1) A tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek
esetében egyszeri alkalommal, a kiutazás elõtti nyolc mun-
kanapon belül 2000 EUR, illetõleg annak megfelelõ össze-
gû, a tárgyhónapot megelõzõ hónap tizenötödik napján ér-
vényes, hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított,
visszatérítés-köteles USD utazási elõleget kell folyósítani,
amelyet az illetékes pénzügyi ellátó szerv indokolt esetben
legfeljebb kéthavi várható kiadásnak megfelelõ összegû
kiegészítéssel megemelhet.

(2) Az utazási elõleget a visszaérkezést követõ nyolc
munkanapon belül, a tizenkét hónapot meghaladó külföldi
tanulmányokat folytatók esetében pedig az elsõ szabad-
ságra történõ hazautazás során kell a honvédség részére
visszatéríteni.

73. §

Az ebben a fejezetben nem szabályozott kérdésekben a
tartós külföldi tanulmányokat folytató kiküldöttek eseté-
ben a 6. § (7) bekezdésének, a 9–12. §-ok, – a 15. § (1) be-
kezdés b), d) pontjai és (2)–(3) bekezdései, továbbá a 16. §
(1) bekezdés c) pontja kivételével – a 15–17. §-ok, a
21–26. §-ok, valamint a 29–32. §-ok, az ideiglenes külföl-
di tanulmányokat folytató kiküldöttek esetében az
52–62. §-ok rendelkezéseit is megfelelõen alkalmazni
kell.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba azzal, hogy a korábbi szabályok szerint meg-
állapított kiegészítõ illetményt, devizaellátmányt, család-
tagi pótlékot és devizaellátmány-pótlékot a hatálybalépést
követõen a külföldi szolgálat befejezéséig csökkenteni
nem lehet.

(2) E rendelet 12. §-ának, 16. §-ának és 53. §-ának ren-
delkezéseit 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Honvé-
delmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy
ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ, valamint külföl-
dön tanulmányokat folytató tagjai ellátásáról szóló
28/2004. (XI. 8.) HM rendelet, valamint az azt módosító
4/2005. (II. 15.) HM rendelet és 44/2005. (XII. 15.) HM
rendelet hatályát veszti.
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75. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a katonák
illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a
közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.)
HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) a következõ
2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § A három hónapot meghaladó idõtartamra – kül-
földi szolgálat teljesítése vagy külföldi tanulmányok foly-
tatása céljából – külföldre vezényeltek illetményre való jo-
gosultságát a 62/A. §-ban foglaltak szerint kell megállapí-
tani.”

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a HM ren-
delet a következõ 62/A. §-sal egészül ki:

„62/A. § (1) A hivatásos katona a Hjt. 52. § (4) bekezdé-
se szerinti, három hónapot meghaladó vezénylés esetén az
annak idõtartamára folyósított egyéb juttatásokra (deviza-
ellátmány stb.) tekintettel illetményként alapilletményre,
illetménykiegészítésre, az aranykoszorús pótlék megszû-
nése miatt korábban megállapított kiegészítõ illetményre,
valamint a (2)–(5) bekezdések szerinti feltételekkel illet-
ménypótlékra jogosult.

(2) A Hjt. 2. § (32) bekezdésének a)–b), d), f), i)–j) pont-
jai alapján külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos katona
részére – a Hjt.-ben és e rendeletben szabályozott feltéte-
leknek való megfelelés esetén – a külföldi szolgálat ideje
alatt csak a Hjt. 111–112. §-ai, 114. § (1) bekezdésének
a) és p) pontjai, valamint 252. §-a szerinti pótlékok állapít-
hatók meg.

(3) A Hjt. 2. § (32) bekezdésének c), e) pontjai alapján
külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos katona részére – a
Hjt.-ben és e rendeletben szabályozott feltételeknek való
megfelelés esetén – a külföldi szolgálat ideje alatt csak a
Hjt. 111–112. §-ai, 114. § (1) bekezdésének p) pontja, va-
lamint 252. §-a szerinti pótlékok állapíthatók meg. Ezen
túlmenõen a Hjt. 2. § (32) bekezdésének c) pontja szerinti
külföldi szolgálat során tényleges repülõhajózó tevékeny-
séget folytató hivatásos katona részére a Hjt. 114. § (1) be-
kezdésének a) pontja szerinti pótlék is megállapítható.

(4) A Hjt. 2. § (32) bekezdésének h) pontja szerint kül-
földi tanulmányokat folytató hivatásos katona részére – a
Hjt.-ben és e rendeletben szabályozott feltételeknek való
megfelelés esetén – a külföldi tanulmányok ideje alatt csak
a Hjt. 111–112. §-ai, valamint 114. § (1) bekezdésének
a) pontja szerinti pótlékok állapíthatók meg.

(5) A Hjt. 2. § (32) bekezdésének a), c)–e), i)–j) pontjai
alapján külföldi szolgálatot teljesítõ, valamint h) pontja
szerint külföldi tanulmányokat folytató hivatásos katona
részére a Hjt. 111. §-a szerinti pótlékot a külföldre vezény-
lést megelõzõ beosztása figyelembevételével kell megálla-
pítani.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a HM ren-
delet 61. § (1) bekezdésének utolsó mondata, valamint a
62. § (4) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltõk devizaszorzószámainak mértéke

Fsz.

Hivatásos és szerzõdéses
katonák

(besorolási osztály/beosztási
kategória)

Közalkalmazottak
(munkakör, fizetési osztály)

Köztisztviselõk
(munkakör, besorolási

osztály/fizetési fokozat)
Devizaellátmány szorzószáma

1. I/X – – 4,6–5,0

2. I/IX – – 4,4–4,8

3. I/VIII – – 4,2–4,6

4. I/VII – – fõosztályvezetõ
– MK Állandó NATO

Képviselet, Védelem-
politikai Részleg kép-
viseletvezetõ

3,8–4,2

5. I/VI – fizetési osztálytól függet-
lenül magasabb vezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes 3,4–3,8

6. I/V – Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Bécsi Kiren-
deltség, kirendeltség
vezetõ,

– ,,H”–,,J” fizetési osz-
tály

– fizetési osztálytól füg-
getlenül vezetõ

osztályvezetõ 2,9–3,3



Fsz.

Hivatásos és szerzõdéses
katonák

(besorolási osztály/beosztási
kategória)

Közalkalmazottak
(munkakör, fizetési osztály)

Köztisztviselõk
(munkakör, besorolási

osztály/fizetési fokozat)
Devizaellátmány szorzószáma

7. I/IV – I/11–I/17. 2,7–3,0

8. I/III „G” fizetési osztály I/7–I/10. 2,3–2,7

9. I/II „F” fizetési osztály I/4–I/6. 2,3–2,6

10. I/I „E” fizetési osztály I/1–I/3. 2,2–2,5

11. II/X – II/15–II/17. 2,2–2,4

12. II/IX „D” fizetési osztály II/12–II/14. 2,1–2,3

13. II/VIII – II/9–II/11. 2,0–2,3

14. II/VII – II/6–II/8. 1,9–2,2

15. II/VI „C” fizetési osztály II/3–II/5. 1,8–2,1

16. II/V – II/1–II/2. 1,6–1,9

17. II/I–IV „A”–,,B” fizetési osztály III. besorolási osztály 1,1–1,5

2. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A béketámogató mûvelet keretében külföldi szolgálatot teljesítõk devizaellátmányának mértéke

Az alapdevizaellátmány havi összegei USD-ban

Fsz. Rendszeresített rendfokozat Alapdevizaellátmány összege

1. vezérõrnagy 2200

2. dandártábornok 2100

3. ezredes 2000

4. alezredes 1850

5. õrnagy 1800

6. százados 1700

7. fõhadnagy 1650

8. hadnagy 1600

9. fõtörzszászlós 1450

10. törzszászlós 1300

11. zászlós 1250

12. fõtörzsõrmester 1150

13. törzsõrmester 1100

14. õrmester 1050

15. legénységi állományú 1000
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3. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A tartós külföldi tanulmányokat folytatók devizaszorzószámainak mértéke

Fsz.

Hivatásos és szerzõdéses
katonák

(besorolási osztály/beosztási kate-
gória)

Közalkalmazottak
(munkakör, fizetési osztály)

Ösztöndíjas és középiskolai
hallgatók

Devizaellátmány
szorzószáma

1. I/X – – 2,00

2. I/IX – – 1,90

3. I/VIII – – 1,85

4. I/VII – – 1,80

5. I/VI – fizetési osztálytól füg-
getlenül magasabb ve-
zetõ

– egyetemi tanár, kutató-
professzor, tudományos
tanácsadó

– 1,75

6. I/V – „H”–,,J” fizetési osz-
tály

– fizetési osztálytól füg-
getlenül vezetõ

– fõiskolai tanár, egyete-
mi docens, tudományos
fõmunkatárs

– 1,70

7. I/IV – fõiskolai docens, ad-
junktus, tanársegéd, tu-
dományos munkatárs

– 1,65

8. I/III – „G” fizetési osztály
– tudományos segédmun-

katárs

– 1,60

9. I/II „F” fizetési osztály – 1,55

10. I/I „E” fizetési osztály – 1,50

11. II/X – – 1,45

12. II/IX „D” fizetési osztály – 1,40

13. II/VIII – – 1,35

14. II/VII – – 1,30

15. II/VI „C” fizetési osztály – 1,25

16. II/V – – 1,20

17. II/I–IV „A”–,,B” fizetési osztály – 1,15

18. – – IV–V. évfolyam 1,10

19. – – II–III. évfolyam 1,05

20. – – I. évfolyam 1,00
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A honvédelmi miniszter
27/2007. (VI. 27.) HM

r e n d e l e t e
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni

védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerveze-
térõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balese-
tek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban: Kat.) 53. § c) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó, és a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetek-
re, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra (a továbbiak-
ban együttesen: honvédelmi szervezetek), valamint az MH
katasztrófavédelmi igénybevételét kezdeményezõ nem ka-
tonai szervekre és szervezetekre.”

2. §

(1) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A HÁKOT tagjai:
a) a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló

szervezet vezetõje,
b) az MH katasztrófavédelmi mûveleti feladatok irá-

nyítását végzõ szervezet vezetõje,
c) a HM védelmi igazgatás szakmai elõkészítését és

koordinálását végzõ szervezet vezetõje,
d) a HM államtitkár által meghívott szakértõk.”

(2) Az R. 9. § (3) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A HÁKOT a védekezés idõszakában
a) kidolgozza a HM államtitkár KKB tagságából a hon-

védelmi ágazatra háruló feladatok végrehajtásához szük-
séges elõterjesztéseket,

b) elõkészíti a honvédelmi miniszter és a HM államtit-
kár döntéseit,

c) a HM államtitkár által meghatározottak szerint koor-
dinálja a feladatok végrehajtását,

d) a HM védelmi igazgatás szakmai elõkészítését és
koordinálását végzõ szervezet vezetõje útján folyamatos

kapcsolatot tart fenn a védekezésben érintett minisztériu-
mok, autonóm államigazgatási szervek és központi hivata-
lok, a védelmi igazgatás területi és helyi szerveinek, vala-
mint a honvédelemben közremûködõ szervek vezetõivel,
elemzi az információkat és végzi a tárcán belül szükséges
koordinációt, közremûködik a fõvárosi és megyei védelmi
bizottságok hatáskörébe utalt döntések elõkészítésében és
végrehajtásában.”

3. §

Az R. 15. §-ának (6)–(7) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(6) Az MH geoinformációkat szolgáltató szervezete
adatot biztosít a katasztrófák elleni védelem megszervezé-
séhez.

(7) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti ható-
ság feladatai:

a) végzi az MH egészségügyi hatósági feladatait végzõ
szervezetének az irányításával a katasztrófavédelmi fel-
adatok egészségkárosodási kockázat elemzését,

b) felügyeli a katasztrófavédelmi tevékenység helyszí-
nén a mûszaki biztonsági és biztonsági rendszabályok be-
tartását.”

4. §

Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A KKB védekezési munkabizottságaiban részt

vesznek az ágazatok igényének megfelelõen a HM ka-
tasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezetének,
a KKB Operatív Törzsében a HM katasztrófavédelmi te-
vékenységét koordináló szervezetének és a HM védelmi
igazgatás szakmai elõkészítését és koordinálását végzõ
szervezetének képviselõi.”

5. §

(1) Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A HKR elemeinek riasztására, aktivizálására a HM
katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezet
vezetõje, az MH katasztrófavédelmi mûveleti feladatok
irányítását végzõ szervezet vezetõje és a HM védelmi
igazgatás szakmai elõkészítését és koordinálását végzõ
szervezet vezetõje egyeztetett közös javaslatot tesz a HM
államtitkár részére.”

(2) Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A veszélyeztetett szervek, szervezetek riasztását az
ágazat központi ügyeleti szerve a KOB vezetõ jóváhagyá-
sával végzi.”
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6. §

(1) Az R. 20. §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ
alcím lép:

„A honvédelmi erõk ágazaton kívüli igénybevételének
rendje”

(2) Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„20. § (1) A honvédelmi erõk kirendelésének általános
rendje szerint az igényre vonatkozó kérést a KKB-hoz
(vagy a KKB Operatív Törzséhez) kell felterjeszteni. A
KKB (vagy a KKB Operatív Törzse) az igényeket továb-
bítja az ágazat központi ügyeleti szervének. Amennyiben a
KKB nem kerül összehívásra, a katasztrófa típusa szerint
illetékes országos hatáskörû irányító szerv az igénybevé-
telre vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi
ügyeleti szerv részére küldi meg. A kirendelésrõl a honvé-
delemi miniszter, illetve a Honvéd Vezérkar fõnöke dönt.

(2) A kirendelésre vonatkozó igényt a kezdeményezõ-
nek – a felkészülés érdekében – a KKB-hoz történõ felter-
jesztéssel egyidejûleg az ágazat központi ügyeleti szervé-
nek is meg kell küldeni.”

7. §

Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § Rendkívüli esetben, amennyiben a HKR nincs

aktivizálva, illetve az élet- és vagyonmentés indokolja az
azonnali intézkedést, az érintett katonai szervezet parancs-
noka saját hatáskörében dönt a segítségnyújtásról, és a
hadmûveleti ügyeleti szolgálatok útján kezdeményezi
annak jóváhagyását a Honvéd Vezérkar fõnökénél. A
rendkívüli kirendelésrõl a KKB Veszélyhelyzeti Központ-
ját és a KKB Titkárságot a KOB vezetõje, illetve az MH
katasztrófavédelmi mûveleti feladatok irányítását végzõ
szervezet vezetõje tájékoztatja.”

8. §

(1) Az R. 25. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló
szervezete a felkészülés és megelõzés idõszakában”

(2) Az R. 25. §-ának (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló
szervezete a felkészülés és megelõzés idõszakában]

„a) felelõs a Kat. 53. § szerinti jogszabály szakmai elõ-
készítéséért, a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti
hatóság bevonásával,”

(3) Az R. 25. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az MH katasztrófavédelmi mûveleti feladatok irányí-
tását végzõ szervezete a felkészülés és megelõzés idõsza-
kában”

(4) Az R. 25. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A HM védelmi igazgatás szakmai elõkészítését és
koordinálását végzõ szervezet”

(5) Az R. 25. §-a (4) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti ható-
ság”

(6) Az R. 25. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság]
„d) biztosítja az ágazati „veszélyes anyag és veszélyes

objektum” adatbázis felhasználhatóságát az MH kataszt-
rófavédelmi mûveleti feladatok irányítását végzõ szerve-
zete és a 15. § (5) bekezdés szerinti ágazati információs
központ részére,”

9. §

Az R. 27. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A katonai veszélyes létesítmény állományilletékes pa-
rancsnoka, valamint a külsõ veszélyes létesítmény környe-
zetében lévõ ágazati létesítmény állományilletékes pa-
rancsnoka]

„a) a felkészülés és megelõzés idõszakában kidolgozza
a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
szakvéleménye figyelembevételével a belsõ védelmi ter-
vet, és arról tájékoztatja az MH katasztrófavédelmi mûve-
leti feladatok irányítását végzõ szervezetet és a segítség-
nyújtásra felkért külsõ helyi katasztrófavédelmi szerve-
ket,”

10. §

Az R. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezések lép-
nek:

„33. § (1) Az irányelvet a HM katasztrófavédelmi tevé-
kenységét koordináló szervezete készíti, a katasztrófavé-
delmi feladatok tervezésében érintett szervek, szervezetek
javaslatainak figyelembevételével.

(2) Az irányelvek alapján elkészített erõforrás és költ-
ségszükségleti, valamint kiadási igényterv keretszámaival
egyezõ elemi költségvetést a HM központi pénzügyi szer-
vezete terjeszti fel jóváhagyásra.
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(3) A katasztrófavédelmi elõirányzatot felhasználó
szervezetek a felhasználásról a tárgyévet követõ február
15-éig a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordi-
náló szervezete útján tájékoztatják a HM államtitkárt.

(4) A jóváhagyott elõirányzatok évközi átcsoportosítá-
sát a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló
szervezete szakmai elõterjesztése alapján a belsõ rendel-
kezések szerint kell végrehajtani.”

11. §

Az R. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A HKR médiával való kapcsolattartásának felada-
tait a HM kommunikációs tevékenységéért felelõs szerve-
zete, valamint az Ágazati Lakossági Tájékoztatási Terv-
ben kijelölt személyek végzik.”

12. §

(1) A rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg az R. 25. § (4) bekezdésének f) pontja
és a 38. § hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 4. §-ában a „HM közigazgatási államtitkára” szö-

vegrész helyébe a „HM államtitkára” szöveg, a 7. § beve-

zetõ szövegében, a 9. § (1) bekezdésében, a 10. §-ban, a
15. § (4) bekezdésében, a 17. §-ban, a 19. § (1) és (3) be-
kezdéseiben, a 23. § bevezetõ szövegében, a 24. § d) pont-
jában, a 25. § (1) bekezdésének d) és f) pontjaiban, 25. §
(3) bekezdésének a) és d) pontjaiban, a 29. § (2) bekezdé-
sében, a 30. § (1) bekezdésében, a 31. § (3) bekezdésében
és a 32. §-ban a „HM közigazgatási államtitkár” szöveg-
rész helyébe a „HM államtitkár” szöveg, a 30. § (3) bekez-
désében a „HM közigazgatási államtitkárnak” szövegrész
helyébe a „HM államtitkárának” szöveg,

b) a 7. § d) pontjában a „HM Honvéd Vezérkar fõnöké-
nek” szövegrész helyébe „Honvéd Vezérkar fõnökének”
szöveg, a 8. § bevezetõ szövegében, a 11. § (3) bekezdés
d) pontjában, a 12. § (2) bekezdésében, a 24. § bevezetõ
szövegében, a 29. § (3) bekezdésében, a 30. § (2) bekezdé-
sének bevezetõ szövegében, a 31. § (3) bekezdésében
„HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe
„Honvéd Vezérkar fõnöke” szöveg,

c) a 11. § (1) bekezdésében a „HM HVK MFCSF fõ-
csoportfõnök” szövegrész helyébe „az MH katasztrófavé-
delmi mûveleti feladatok irányítását végzõ szervezet veze-
tõje” szöveg

lép.

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

Az Országgyûlés
51/2007. (VI. 6.) OGY

h a t á r o z a t a

a Magyar Honvédség további fejlesztésének
irányairól*

Az Országgyûlés a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdé-
sének b) pontja alapján a Magyar Honvédség további fej-
lesztésének irányairól az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyûlés szükségesnek tartja a Magyar Hon-
védség fejlesztésének folytatását. Ennek során a fõ hang-
súlyt a nemzeti és nemzetközi keretek közötti alkalmazás
követelményeinek egyaránt megfelelõ katonai képességek
kialakítására kell helyezni.

* A határozatot az Országgyûlés a 2007. június 4-i ülésnapján fogadta el.

2. A végrehajtandó képességfejlesztés, modernizáció
és erõkoncentráció eredményeként jöjjön létre egy pro-
fesszionális, sokoldalúan, rugalmasan és hatékonyan al-
kalmazható, nemzetközi (NATO, EU, ENSZ, EBESZ)
együttmûködésre képes, kiképzett, feltöltött és bevethetõ
szervezetekkel rendelkezõ, korszerû eszközökkel felsze-
relt és finanszírozható haderõ.

3. A Magyar Honvédség hosszú távon (10–15 év alatt)
– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 70. § (1) bekezdésben foglalt feladatai
végrehajtására is figyelemmel –, a már elért eredményekre
alapozva legyen képes – a magyar külpolitikai törekvések-
hez igazodva – az ország határain kívül folytatott mûvele-
tekben egyidejûleg egy dandár méretû erõ hat havi harci és
egy zászlóalj méretû erõ tartós (hat hónapon túli) nem har-
ci körülmények közötti alkalmazására; vagy egy zászlóalj
méretû erõ tartós (hat hónapon túli) harci és egy zászlóalj
méretû erõ tartós (hat hónapon túli) nem harci jellegû tevé-
kenységére.



4. A fejlesztési feladatok fontossági sorrendjét a
Magyar Honvédség professzionális, valamint a mûveleti
területre telepíthetõ, ott együttmûködésre és mûködõké-
pességének fenntartására alkalmas (expedíciós) jellegének
erõsítése határozza meg. Ezen belül az egyes feladatokat a
következõk szerint kell rangsorolni: a mûveletre kijelölt,
illetve mûveleti részvételre tervezett alegységek, szerve-
zeti elemek fejlesztése, felszerelése; a NATO Reagáló Erõ
és az EU harccsoport rotációkba felajánlott alegységek fel-
szerelése; az irányítási-vezetési-rendszerek fejlesztésének
folytatása úgy, hogy azok illeszthetõek legyenek a kialakí-
tandó hálózat alapú hadviselés képességhez.

5. A fejlesztés fõbb követelményei és feladatai:

a) hazánk szövetségi tagsága, a biztonsági környezet-
ben bekövetkezett változások, valamint a haditechnika fej-
lõdése és az elért képességek minõségi fejlesztése alapján
– figyelemmel az Észak-atlanti Szerzõdés 3. cikkében fog-
lalt kötelezettségekre is – a feladatok ellátására alkalmas,
költségtakarékosan mûködtethetõ haderõt kell kialakítani
és fenntartani;

b) a fejlesztés biztosítsa, hogy a Magyar Honvédség
elõtt álló feladatok végrehajtásához szükséges védelmi ké-
pességek fokozatosan erõsödjenek, és folyamatosan javul-
janak a szövetségi, illetve más nemzetközi kötelezettségek
teljesítésének feltételei, a kihívások és kockázatok kezelé-
séhez nem szükséges képességeket meg kell szüntetni;

c) a Magyar Honvédség váljon korszerûen kiképzett
és felszerelt, mûveleti területre telepíthetõ, ott együttmû-
ködésre és mûködõképességének fenntartására alkalmas
(expedíciós) képességekkel is rendelkezõ haderõvé;

d) a Magyar Honvédség szervezeti felépítése és vezeté-
si rendje feleljen meg az országvédelem és a nemzetközi
szerepvállalás szempontjainak. Mûködjön hatékony és a
kialakított szervezeti kereteknek megfelelõ középszintû
vezetési rendszer. Növekedjen a végrehajtó, kiemelten a
magas készenlétû, speciális képességekkel rendelkezõ, be-
vethetõ és telepíthetõ kötelékek feltöltöttsége, egyidejûleg
fejleszteni kell a harci erõk alkalmazhatóságához feltétle-
nül szükséges harci támogató és harci támogató-kiszolgáló
képességeket. A logisztikai támogatás terén – a nemzeti
felelõsség elvét is figyelembe véve – a többnemzeti meg-
oldások kapjanak elsõbbséget;

e) a professzionális haderõ követelményeinek megfele-
lõ korszerû állományszerkezet, valamint a megfelelõ állo-
mány- és rendfokozati arány kialakításához kerüljön ki-
dolgozásra a jelenlegi elõmeneteli rendszerre épülõ hitele-
sebb, átláthatóbb pályakép és életpálya modell. Az egyes
szervezetek sajátosságaira is figyelemmel, folyamatosan
növekedjen a szerzõdéses tiszthelyettes és legénységi állo-
mány aránya, a nem kifejezetten katonai ismereteket
igénylõ beosztásokban elõnyben kell részesíteni a polgári
állomány foglalkoztatását. A megszerzett humánerõforrá-
sok megtartásának a minõségi teljesítmény hatékonyabb
ösztönzése és elismerése legyen az alappillére. Kiemelt

szempontként kell kezelni az állomány élet- és munkakö-
rülményei lehetõségek szerinti javítását is;

f) a Magyar Honvédség igényeihez igazodó foglalkoz-
tatáspolitika alkalmazásával, a toborzási és hadkiegészíté-
si, tiszti, tiszthelyettesi képzési és kiképzési rendszer kor-
szerûsítésével és költséghatékony mûködtetésével folya-
matosan biztosítani kell a haderõ részére a szükséges szá-
mú és minõségû személyi állományt;

g) a szétválasztott termelõi és fogyasztói logisztikai tá-
mogatás rendszerét a megfelelõ összhang biztosításával,
koncentrált logisztikai és támogató szervezetekkel, vala-
mint a szükséges támogató és kiszolgáló katonai szerveze-
tek fenntartásával kell mûködtetni. A Magyar Honvédség
gazdálkodásában a jövõben erõsíteni kell a versenyszféra
szolgáltatásainak igénybevételét és a piaci módszerek al-
kalmazását;

h) korszerûsített infrastruktúrával biztosítani kell a
Magyar Honvédség gazdaságos és kulturált elhelyezését,
az állomány kiképzésének feltételeit, valamint az ország
területére érkezõ szövetségi erõk Befogadó Nemzeti Tá-
mogatásának kapcsolódó feladatait.

6. A haditechnikai fejlesztés során fokozatosan végre
kell hajtani az elavult, gazdaságosan rendszerben nem tart-
ható technikai eszközök cseréjét. Az új beszerzések során
a korszerûség, a hosszabb távú rendszerben-tarthatóság, a
gazdaságos üzemeltetés, a könnyebb szállíthatóság, a vé-
dettség, valamint a környezet és a természet védelmének
szempontjait kell figyelembe venni. A beszerzések és be-
ruházások programokon keresztül valósuljanak meg.
Ennek keretében a program teljes idõtartamában biztosíta-
ni kell a katonai igények és a gazdasági lehetõségek össz-
hangját, az erõforrások költséghatékony felhasználását.

7. Hosszú távon törekedni kell arra, hogy az ország te-
herbíró képességével összhangban a védelmi kiadásokra
fordított költségvetési források GDP részaránya folyama-
tosan közelítsen a NATO tagállamok átlagának megfelelõ
arányhoz, és a haditechnikai fejlesztésekre fordított forrá-
sok aránya érje el a védelmi kiadások 20%-át.

8. A Kormány jelen határozat végrehajtásáról, illetve a
fejlesztés aktuális helyzetérõl írásban, minden év I. félévé-
ben számoljon be az Országgyûlés honvédelemmel foglal-
kozó állandó bizottságának.

9. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Egyidejûleg a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésé-
nek irányairól szóló 14/2004. (III. 24.) OGY határozat, va-
lamint az egyes honvédelmi tárgyú országgyûlési határo-
zatok módosításáról szóló 112/2004. (XI. 3.) OGY határo-
zat 1. pontja hatályát veszti.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

V. Németh Zsolt s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje
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A Köztársasági Elnök
113/2007. (VI. 13.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Tóth András ezredest 2007. június 15-i hatállyal
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2007. június 11.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. június 11.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2391/2007.

A Köztársasági Elnök
126/2007. (VI. 28.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Pászka Tibor ezredest 2007. június 30-ai hatállyal
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2007. június 19.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2007. június 20.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2549/2007.

A honvédelmi miniszter
91/2007. (HK 13.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi

Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv megszüntetõ
határozatának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 88. § (3) bekezdésében és 90. § (1) bekezdés
c) pontjában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában, a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rend-
jétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a Magyar
Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet
megszüntetésérõl szóló 75/2007. (HK 11.) HM határozatot
az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 3. pontjának elsõ bekezdése helyébe az
alábbi bekezdés lép:

„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, továbbá a Magyar Honvéd-
ség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 49/2007. (HK 11.)
HM utasítás és a Magyar Honvédség egészségügyi intéz-
ményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes fel-
adatokról szóló 60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs ha-
tározza meg.”

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. június 25.

A honvédelmi miniszter
92/2007. (HK 13.) HM

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

költségvetési szerv megszüntetõ határozatának
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az
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államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. § (3) bekezdésében és 90. §
(1) bekezdés c) pontjában, az államháztartás mûködési
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 Magyar Honvédség Verõcei Betegott-
hon megszüntetésérõl szóló 76/2007. (HK 11.) HM hatá-
rozatot az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 3. pontjának elsõ bekezdése helyébe az
alábbi bekezdés lép:

„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, továbbá a Magyar Honvéd-
ség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 49/2007. (HK 11.)
HM utasítás és a Magyar Honvédség egészségügyi intéz-
ményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes fel-
adatokról szóló 60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs ha-
tározza meg.”

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. június 25.

A honvédelmi miniszter
93/2007. (HK 13.) HM

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

Rehabilitációs Intézet költségvetési szerv megszüntetõ
határozatának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 76. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 88. § (3) bekezdésében és 90. § (1) bekezdés
c) pontjában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában, a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rend-
jétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a Magyar
Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Inté-
zet megszüntetésérõl szóló 74/2007. (HK 11.) HM határo-
zatot az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 3. pontjának elsõ bekezdése helyébe az
alábbi bekezdés lép:

„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, továbbá a Magyar Honvéd-
ség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 49/2007. (HK 11.)
HM utasítás és a Magyar Honvédség egészségügyi intéz-
ményrendszerének átalakításával kapcsolatos egyes fel-
adatokról szóló 60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancs ha-
tározza meg.”

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

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2007. június 25.

A honvédelmi miniszter
96/2007. (HK 13.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd

Egészségügyi Központ alapító okiratának
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §
(1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R.) foglaltakra – a Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ 53/2007. (HK 6.) HM ha-
tározattal módosított, 23/2007. (HK 4.) HM határozattal
kiadott alapító okiratát (a továbbiakban: határozat) az
alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 3. pontja az alábbi két rendelkezéssel
egészül ki:

„telephelye: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 20.
postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.”

2. A határozat 7. pontjának a) alpontja az alábbi máso-
dik mondattal egészül ki:

„A költségvetési szerv koordinálja és felügyeli az
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
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Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiakban: ÁEK)
speciális katona-egészségügyi szakfeladatait (missziók,
kiképzések, egészségügyi kiürítés biztosítása);”

3. A határozat 7. pontjának c) és d) alpontjai helyébe az
alábbi c) és d) alpontok lépnek:

„c) a katona-egészségügyi intézmények fenntartása, az
ÁEK kizárólagos ellátási kompetenciájába nem tartozó
egészségügyi szakfeladatok és szolgáltatások végzése, a
gyógyító tevékenység folyamatos koordinálása, napi kap-
csolattartás az ÁEK-al, az átalakításban érintett minisztéri-
umokkal és közigazgatási hivatalokkal;

d) a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi és lég-
tér integritása védelméhez, valamint a szövetségi rendsze-
rekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ka-
tona-egészségügyi képességek kialakításának és fenntar-
tásának, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer
biztosításának irányítása;”

4. A határozat 8. pont d) alpontja helyébe az alábbi
d) alpont lép:

„d) az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmas-
ság-vizsgálatok tervezése, szervezése, végrehajtása és az
egészségi állapotra vonatkozó egészségügyi adatok feldol-
gozása;”

5. A határozat 9. pontjának e) alpontja helyébe az alábbi
e) alpont lép:

„e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatá-
lya alá tartozó fegyveres szervek tagjai, a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tarto-
zó igényjogosult munkavállalók, a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó
igényjogosult köztisztviselõk, a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) hatálya alá tartozó igényjogosult közalkalmazottak, a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény ha-
tálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses, tartalékos, és
önkéntes tartalékos katonák, valamint a katonai közép- és
felsõoktatási intézményekbe pályázók és tanulmányokat
folytatók, illetõleg a honvédségi ösztöndíjasok katonai
szolgálatra való alkalmassága elbírálásával kapcsolatos
orvosi, pszichológiai és ergonómiai feladatok, valamint a
felülvizsgálati tevékenység végzése;”

6. A határozat 9. pontjának k) alpontja helyébe az alábbi
k) alpont lép:

„k) a meghatározott területi ellátás elvének megfele-
lõen a HM, a HM háttérintézményei és az MH katonai
szervezetei, a hivatásos, szerzõdéses, valamint nyugállo-
mányú katonák, a köztisztviselõk, a közalkalmazottak, az
igényjogosult munkavállalók, az önkéntes tartalékosok és
a katonai oktatási intézmények hallgatói, valamint a hiva-
tásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák, a köztiszt-
viselõk, a közalkalmazottak és a munkavállalók igényjo-
gosult családtagjai (illetve más jogilag szabályozott mó-
don igényjogosultsággal rendelkezõk) részére magas szín-
vonalú, progresszív egészségügyi ellátás felügyelete és
koordinálása;”

7. A határozat 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép:
„13. A költségvetési szerv vállalkozási, kiegészítõ és ki-

segítõ tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékeny-
ségbõl származó bevétel a költségvetés tervezett összki-
adásának 20%-át érheti el.

TEÁOR ’03 Vállalkozási tevékenység
24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása

33.10 Orvosi mûszer gyártása (fogtechnika)

72.30 Adatfeldolgozás

73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás

80.22 Szakmai középfokú oktatás

80.30 Felsõoktatás

85.12 Járóbeteg-ellátás

85.13 Fogorvosi szakellátás

85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás”

8. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartal-
mazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH
HEK parancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ
30 napon belül módosítja, és azt jóváhagyásra felterjeszti a
HM Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

9. Ez a határozat 2007. július 1-jén lép hatályba, egy-
idejûleg a határozat 9. pont m) alpontja hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

13. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 931



MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
66/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a

az európai uniós pályázatokkal összefüggõ egyes
feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló
1103/2006. (X. 30.) Korm. határozatban és a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 82/2006. (MK 94.) HM utasításban foglal-
takra is figyelemmel, az új Magyarország Fejlesztési Terv
(továbbiakban: ÚMFT) ágazati végrehajtásához és az
európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó koordinációs fel-
adatok meghatározása érdekében az alábbi

u t a s í t á s t

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, valamint a Magyar Honvédség katonai szerveze-
teire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) ter-
jed ki.

2. §

A honvédelmi ágazatban a jelen utasításban meghatáro-
zottak szerint biztosítani kell az ÚMFT és más európai
uniós pályázatok keretében elérhetõ európai uniós forrá-
sok megpályázásának, illetve felhasználásának szakmai
hátterét, pénzügyi, tervezési, együttmûködési és egyéb fel-
tételeit.

3. §

(1) A HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály
(a továbbiakban: HM KTF) a 2. §-ban meghatározott fel-
adatok megvalósítását koordinálja, melynek érdekében:

a) állandó pályázatfigyelõ rendszer mûködtetésével fi-
gyelemmel kíséri az európai uniós pályázati kiírásokat;

b) tájékoztatást ad az érintett honvédelmi szervezetek
részére az egyes pályázati lehetõségekrõl;

c) szakmai támogatást nyújt az érintett szakmai szerve-
zetek részére a pályázatírói feladatokkal összefüggésben;

d) kapcsolatot tart az uniós pályázatok megvalósításá-
hoz szükséges tárcán kívüli közremûködõkkel (konzor-
ciumi feladatok), szervezi a kapcsolódó együttmûködést;

e) biztosítja a honvédelmi szervezetek pályázati refe-
renseinek felkészítését;

f) a tárca 10 éves erõforrás-, költségszükségleti és ki-
adási igény-, valamint az éves költségvetésének tervezése
során a szakmai szervezetek elõterjesztése alapján javasla-
tot tesz a pályázatokhoz szükséges önrész és az elõfinan-
szírozás pénzügyi kereteinek mértékére;

g) a külsõ együttmûködés terén a vezetõi döntést
igénylõ kérdésekkel összefüggésben folyamatosan tájé-
koztatja a kabinetfõnököt;

h) a pályázatokkal összefüggésben elvégzett fõbb fel-
adatokról félévente összegzõ jelentést állít össze a kabi-
netfõnök részére;

i) elõkészíti a pályázatokkal összefüggésben szükséges
állami vezetõi, kabinetfõnöki döntéseket;

j) gondoskodik a tárca pályázatokkal összefüggõ elekt-
ronikus közzétételi kötelezettségének ellátásáról;

k) biztosítja a tárca nem nyilvános internetes honlapján
az ÚMFT-vel és más európai uniós pályázatokkal össze-
függõ információkat a honvédelmi szervezetek részére;

l) a benyújtott pályázatok sikertelensége esetén javas-
latot dolgoz ki az esetleges további intézkedésekre, illetve
jelzi a felszabadult források elõre tervezett alternatív fel-
használhatóságát az érintett szervezeteknek és vezetõk-
nek.

(2) Az európai uniós pályázatokban szakterületileg (hu-
mánpolitika, oktatás, képzés, egészségmegõrzés, szerve-
zetfejlesztés, környezetvédelem, informatika, közigazga-
tás korszerûsítés, K+F stb.) érintett honvédelmi szerveze-
tek a 2. §-ban meghatározott feladatok megvalósítása érde-
kében:

a) a HM KTF megkeresésére kialakítják szakmai ja-
vaslatukat a kiírt pályázatokkal összefüggésben, melyet a
HM KTF útján, a HM Védelmi Tervezési Fõosztály és a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség költségvetési
fedezet biztosításának lehetõségére vonatkozó záradéká-
val jóváhagyásra felterjesztenek a kabinetfõnök részére;

b) biztosítják a pályázat megírásához szükséges szakte-
rületi ismereteket és kapcsolódó kidolgozó munkát;

c) javaslatot tesznek a források projektek finanszírozá-
sának ütemezésére és módjára az (1) bekezdés f) pontjában
meghatározottakra is figyelemmel;

d) az éves költségvetés tervezése során megjelenítik a
pályázatok tervezhetõ forrásigényét, illetve javaslatot
tesznek a VTB részére a pályázat sikertelensége esetére a
felszabaduló források alternatív felhasználására.
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(3) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem saját
bevétele terhére biztosított önrésszel is jogosult uniós
pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtása elõtt köteles
a szükséges elõirányzat módosítást kezdeményezni,
továbbá a pályázat tartalmáról a kabinetfõnököt tájékoz-
tatni.

4. §

Az európai uniós pályázatok összeállítása során a pályá-
zat benyújtásához, vagy az elnyert pályázat végrehajtásá-
hoz szükséges igazolásokat, kimutatásokat a megkeresett
honvédelmi szervezetek az illetékességükbe tartozó
ügyekben soron kívül kötelesek kiállítani.

5. §

(1) A pályázatokkal összefüggõ valószínûsíthetõ fel-
adatokat és erõforrásigényt (különösen az önrész és az elõ-
finanszírozási kötelezettségbõl eredõ költségvetési
igényt), meg kell jeleníteni az erõforrás-, költségszükség-
leti és kiadási igénytervben, a 3. § (2) bekezdés a) pontja
szerint felterjesztett és jóváhagyott pályázati jelentkezés-
hez szükséges költségvetési fedezetet pedig a tárca költ-
ségvetési tervének összeállítása során kell tervezni.

(2) Az el nem nyert pályázatok kapcsán felszabaduló
erõforrások további felhasználására az elõre meghatáro-
zott alternatív feladatokat is mérlegelve a HM Védelmi
Tervezõ Bizottsága tesz javaslatot. A javaslatról a minisz-
ter dönt.

6. §

(1) A honvédelmi szervezetek állományából a szervezet
vezetõje 2007. július 15-ig pályázati referenst jelöl ki, aki-
nek adatait a HM KTF részére megküldi. A kijelölt pályá-
zati referens munkaköre ellátása keretében látja el felada-
tát, megbízási díjra nem jogosult.

(2) A pályázati referens:
a) pályázatírói szakmai ismeretekkel rendelkezik;
b) az európai uniós pályázatokkal összefüggõ feladatok

vonatkozásában kapcsolatot tart a HM KTF kijelölt ügyin-
tézõivel;

c) részt vesz a honvédelmi szervezet által benyújtani
tervezett pályázatok kidolgozásában;

d) igény szerint, illetve a HM IKR rendszerében meg-
határozottak alapján biztosítja a honvédelmi szervezeten
belül folyó pályázati projektekkel összefüggõ adatszolgál-
tatást a HM KTF részére;

e) részt vesz a HM KTF által szervezett szakmai felké-
szítéseken.

(3) A dandár vagy annál alacsonyabb szintû katonai
szervezetek esetében a pályázati referensek kijelölése csak
abban az esetben kötelezõ, ha a szervezet alapító határoza-
tában meghatározott feladatrendszer valószínûsíti, hogy az
európai uniós pályázatban való részvétel indokolt.

7. §

A HM védelmi tervezési fõosztályvezetõje a 2. §-ban
meghatározott feladatok megvalósítása érdekében jelen
utasítás hatályba lépését követõ 30 napon belül megvizs-
gálja a pályázatokkal összefüggésben jelentkezõ erõfor-
rásigény és felhasználás különös szabályaira vonatkozó
szabályozás szükségességét, mellyel összefüggésben ki-
alakított javaslatát a HM védelmi tervezési és infrastruktu-
rális szakállamtitkár útján terjeszti fel a HM kabinetfõnöke
részére.

8. §

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 19.

A honvédelmi miniszter
67/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a
az Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer

bevezetésével és használatával kapcsolatos feladatok
szabályozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl (a továb-
biakban: MH) szóló 2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer (a továbbiak-
ban: EDR) bevezetésével és használatával kapcsolatos fel-
adatok szabályozásáról az alábbi

u t a s í t á s t

adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Jelen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
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gébe tartozó szervezetekre, és az MH katonai szerveze-
teire terjed ki.

(2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói
– saját szervezetük keretén belül, jelen utasítással össz-
hangban – egymással egyeztetve, önállóan szabályozzák
az EDR bevezetését és használatát.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában:

(1) EDR: Az Európai Unió schengeni elõírásainak és a
hazai szabványoknak is megfelelõ, az Európai Távközlési
Szabványosítási Intézet által szabványosított TETRA
(Terrestial Trunked Radio = Földfelszíni Trönkölt Rádió)
technológiával megvalósított, a készenléti és a kormány-
zati felhasználói kör rádiókommunikációs igényeinek ki-
elégítése céljából kialakított zártcélú távközlõ hálózat,
melynek szolgáltatásvásárlással történõ kialakítását a
Kormány rendelte el.

(2) Az EDR rendeltetése: A készenléti és kormányzati
szervek részére egyaránt hozzáférhetõ, egységes rádió-
kommunikáció biztosítása, a Magyar Köztársaság terüle-
tén végrehajtásra kerülõ készenléti, valamint katasztrófa-
védelmi és válságkezelési feladatok során.

(3) Virtuális magánhálózat (Virtual Private Network,
a továbbiakban: VPN): Az EDR egységes infrastruktúrá-
ján mûködõ, önálló – de még az EDR rendszeren belül más
VPN-ekkel kellõen magas szinten összekapcsolható –
hálózat, amely a részére biztosított erõforrásokkal szaba-
don gazdálkodva, a felhasználók felé nyújtott szolgáltatá-
sokat maga szabályozza a VPN menedzser által. Egy adott
VPN, a felhasználók számára önmagában egy zárt hálózat-
ként jelenik meg a saját virtuális infrastruktúrájával.

(4) Forgalmi csoport: Az egymással forgalmazásra ren-
delt rádióterminálok és diszpécserállomások összessége.

Általános rendelkezések

3. §

Az EDR szolgáltatást igénybevevõ szervezetek érdekeit
a Felhasználói Fórum (a továbbiakban: FF) képviseli.
Az FF-ben történõ képviseletére a HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) fõosz-
tályvezetõje, a HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM
VH) fõigazgatója, valamint az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) és az MH
Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) parancsnoka
1-1 személyt jelöl. Nyilatkozattételre a HM HKF fõosz-

tályvezetõje által jelölt személy jogosult, akinek szükség-
szerinti helyettesítését az MH TD képviselõje látja el.

4. §

A HM VH feladatrendszerébõl adódóan – jelen utasítás-
sal összhangban, az MH VPN adta lehetõségek figye-
lembevételével – saját hatáskörben tervezi és szervezi az
ellátási körébe tartozó felhasználók felkészítését és ellátá-
sát, a forgalmi csoportok kialakítását, az eszközök telepí-
tését és beépítését, valamint végzi a rendelkezésére álló
eszközök üzemeltetését, programozását.

Az MH VPN szervezeti struktúrájának kialakítása,
a rádióterminálok szervezetek közötti elosztása

és a hívószámok kiosztása

5. §

A felhasználó szervezeteket, valamint az általuk hasz-
nálható diszpécserek és rádióterminálok darabszámait a
HM Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HM
HVKF) határozza meg.

6. §

(1) Az MH VPN szervezeti struktúráját a HM HKF fõ-
osztályvezetõje határozza meg.

(2) A szervezeti struktúra változtatására a teljes jogú, a
csökkentett és a rádiós diszpécserek szintjéig a HM HKF
fõosztályvezetõje, a korlátozott rádiós diszpécserek eseté-
ben az adott diszpécsert üzemeltetõ HM szerv vagy szer-
vezet vezetõje, illetve alárendeltjei vonatkozásában a HM
HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet
parancsnoka jogosult.

(3) A HM szervek és szervezetek, valamint a HM
HVKF közvetlen alárendeltségében lévõ szervezetek, a
hatáskörükbe esõ szervezeti struktúra változtatására vo-
natkozó igényt közvetlenül küldik meg az MH TD részére
végrehajtás céljából, és egyidejûleg tájékoztatásul a HM
HKF részére. Az MH TD parancsnoka – a feltételek ren-
delkezésre állása esetén – intézkedik az igényelt változta-
tás végrehajtására. A végrehajtás esetleges akadályoztatá-
sáról az igénylõ mellett a HM HKF fõosztályvezetõjét is
tájékoztatja.

(4) A HM HKF részére szóló kérelmek, javaslatok az
MH TD útján kerülnek felterjesztésre, melyeket az MH
TD a technikai lehetõségeket figyelembevevõ összegzett
javaslatával terjeszti fel. Hozzájárulás megadása esetén az
MH TD parancsnoka intézkedik a változtatás végrehajtá-
sára.
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(5) Az MH szervezeti struktúrájának változását az MH
TD kíséri figyelemmel, aki a beállt változásokat módo-
sítja, és a változásokról tájékoztatja az EDR-t használó
szervezeteket (a továbbiakban: felhasználó szervezetek).

7. §

(1) Az MH VPN számkiosztását HM HKF fõosztályve-
zetõje határozza meg, annak változtatására, módosítására,
valamint a tartalék számmezõk felhasználásának engedé-
lyezésére a HM HKF fõosztályvezetõje jogosult.

(2) A vonatkozó kérelmek, javaslatok az MH TD útján
kerülnek felterjesztésre, amelyeket az MH TD javaslatával
kiegészítve terjeszt fel a HM HKF fõosztályvezetõ részére.

(3) A felhasználó szervezetek a rádióterminálok hívószá-
mait a részükre meghatározott számmezõbõl önállóan hatá-
rozzák meg, melyrõl a programozás és nyilvántartás érdeké-
ben tájékoztatják az MH TD-t. A rádióterminálokba beprog-
ramozott hívószámok változtatását az MH TD parancsnoka,
csak rendkívül indokolt esetben (pl. szervezeti változások, a
felhasználó szervezetek közötti tartós átcsoportosítások), a
meghatározott számmezõk felhasználásával engedélyezi.

8. §

(1) Az MH TD a diszpécserek, illetve a személyhez kö-
tött rádióterminálok esetében személyi, a feladatokra ki-
adott rádióterminálok esetében szervezetenkénti bontásban
nyilvántartja a kiutalt, valamint a tartalékot képezõ (raktá-
ron lévõ) rádióterminálok hívószámait, továbbá az esetleges
változásokból adódóan folyamatosan végzi a nyilvántartás
aktualizálását, karbantartását. A rádióterminálokkal össze-
függõ esetleges személyi, feladatrendszeri változásokról,
vagy a szükségszerinti átcsoportosításokról az érintett szer-
vezetek soron kívül tájékoztatják az MH TD-t.

(2) Az MH TD a tartósan személyhez kötött rádiótermi-
nálok, valamint a diszpécserek hívószámait központi nyil-
vántartás létrehozása céljából megadja a rendõrségi VPN
részére, továbbá a megadott adatokban beállt változások-
ról soron kívüli tájékoztatást ad. Az MH TD a saját, vala-
mint a rendõrség központi nyilvántartása alapján a tartósan
személyhez kötött rádióterminálok, illetve a diszpécserek
hívószámait az elektronikus telefonkönyvben „E” jelzés-
sel szerepelteti.

A forgalmi csoportok kialakításának,
valamint a rádióterminálok és a diszpécserek

programozásának szabályai

9. §

A forgalmi csoportok kialakításának szabályait az
1. számú melléklet, a rádióterminálok és a diszpécserek
programozásának szabályait a 2. számú melléklet tartal-
mazza.

Használatbavétel, a telepítések és beépítések
ütemezése

10. §

(1) A diszpécserek és a rádióterminálok két ütemben ke-
rülnek szállításra, beszerzésre. A diszpécserek (a 2. ütemre
tervezett korlátozott rádiós diszpécserek kivételével), va-
lamint az 1. ütemben beszerzett rádióterminálok a szolgál-
tató által leszállításra kerültek az MH részére. A 2. ütem-
ben beszerzésre (bérlésre) tervezett eszközök központosí-
tott közbeszerzési eljárás keretében kerülnek szállításra.

(2) A rendszer tesztelése a szolgáltató által letelepített
diszpécserek, valamint az 1. ütemben leszállított rádióter-
minálok felhasználásával, HM HVKF helyettes rendelke-
zésének megfelelõen, a budapesti katonai szervezetek be-
vonásával kezdõdött meg.

(3) A rendszer további, tesztelési jelleggel történõ hasz-
nálata az új szervezeti struktúra szerinti szervezetek bevo-
násával, a meglévõ eszközök szükségszerinti átcsoportosí-
tásával, illetve a 2. ütemben szállításra tervezett eszközök
kiutalásával történik.

(4) A rendszer tesztelésének tapasztalatairól a tesztelés-
be bevont szervezetek a HM HKF-et, és egyidejûleg a ta-
pasztalatok feldolgozása, összesítése céljából az MH TD-t
is tájékoztatják. Az MH TD a tapasztalatok feldolgozását
követõen saját hatáskörben hajtja végre a szükséges, saját
hatáskörében végrehajtható módosításokat. Az MH TD
összegzi a tapasztalatokat és, javaslatot terjeszt fel a HM
HKF fõosztályvezetõ részére a rendeltetésszerû üzem so-
rán alkalmazandó felhasználásra.

11. §

(1) A diszpécserek, valamint a fix asztali és mobil rádió-
terminálok telepítésére és beépítésére vonatkozó igénye-
ket a felhasználó szervezetek az MH TD részére küldik
meg. A telepítések és beépítések végrehajtását az MH TD
saját hatáskörben kezdeményezi a szolgáltatónál vagy a te-
rületileg illetékes híradó szervizcsoportnál. Egyedi beépí-
tés szükségessége esetén, annak megrendelését az MH TD
az illetékes szervezetnél kezdeményezi.

(2) A felhasználó szervezetek igény esetén az MH
TD-nál kezdeményezik a telepített és beépített berendezé-
sek bontását, áttelepítését, mely alapján az MH TD az ille-
tékes szervezetnél kezdeményezi a végrehajtást.

Üzemeltetés, hibabejelentés

12. §

Az EDR használatára kizárólag szolgálati célból
(szolgálati beszélgetések lefolytatása és szolgálati célú
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adatok továbbítása céljából) kerülhet sor. A rendszer
magáncélú használata semmilyen körülmények között
nem engedélyezett.

13. §

(1) Az MH TD az MH VPN-jének mûködtetését és fel-
ügyeletét, valamint – a HM VH eszközeinek kivételével –
a rádióterminálok programozását, a forgalmi csoportok ki-
alakítását és az egyéb beállításokat – a szolgáltatóval és a
felhasználó szervezetekkel együttmûködve – a HM HKF
szakmai felügyelete mellett, jelen utasítással összhangban
végzi.

(2) A felhasználó szervezetek az eszközök használatát,
azok szükségszerinti átcsoportosítását jelen utasítással
összhangban – kiemelt figyelemmel 14. §-ban meghatáro-
zottakra – tervezik, illetve végzik. A rádióterminálok hasz-
nálata mellett megtervezik és megszervezik a diszpécser
munkahelyek kiszolgálását.

(3) A felhasználók az eszközöket jelen utasításban meg-
határozottak szerint használják.

14. §

(1) Az eszközök felhasználását a 2. § (2) bekezdés
figyelembevételével elsõdlegesen katasztrófahelyzetben
és válságkezelés során történõ használatra kell tervezni. A
(3) és (4) bekezdésben felsorolt egyéb célú felhasználás
csak akkor tervezhetõ, ha katasztrófahelyzetek kialakulása
és válságkezelés szükségessége esetén biztosítható a nem
stabilan beépített és telepített eszközök azonnali átcsopor-
tosítása.

(2) Az eszközök átcsoportosítását katasztrófahelyzetek-
ben az MH Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság
(a továbbiakban: MH KOB), válságkezelés esetén az MH
Stratégiai Irányító Központ (a továbbiakban: MH SIK)
vezetõje – elõzetes egyeztetést követõen – írásban rendeli
el az érintett szervezetek részére. Az átcsoportosítás elren-
delésének tényérõl és a kapcsolódó feladatokról a HM
HKF-et és az MH TD-t egyidejûleg tájékoztatja.

(3) A felhasználó szervezetek a diszpécserek és a rádió-
terminálok felhasználását a HM HKF, az MH TD, vala-
mint az MH Mûveleti Központ (a továbbiakban: MH MK)
egyidejû tájékoztatása mellett, alapvetõen az alábbi fel-
adatok során történõ használatra tervezik:

a) Az ügyeleti szolgálatok, készenléti alegységek,
fegyveres készenléti szolgálatok részére.

b) A Légi Kutató- Mentõ Szolgálat részére.
c) Tûzszerészek részére.
d) Egészségügyi intézmények részére, valamint az MH

mentõinek (elsõdlegesen a kórházaknál, másodsorban az
egyes katonai szervezeteknél lévõ mentõk) ellátására.

e) Katonai rendészek részére.

f) Készenléti feladatokba bevonható híradó (annak hiá-
nyában az ezen feladatra kijelölt alegységek egy szállító,
vagy oszlopparancsnoki) gépjármûvekbe történõ beépítésre.

g) Belföldi szállítási feladatok biztosítására.
h) Egyedi elrendelés szerinti feladatokra HM HKF fõ-

osztályvezetõ engedélyével.

(4) A felhasználó szervezetek a diszpécserek és a rádió-
terminálok felhasználását – a (3) bekezdésben felsorolt
alapvetõ feladatok veszélyeztetése nélkül – az MH TD-al
együttmûködve, az alábbi feladatokra történõ felhaszná-
lást is tervezhetik:

a) Kiképzési és oktatási célból, valamint gyakorlato-
kon, rendezvényeken történõ felhasználásra.

b) Helyi rádiórendszerek kialakítására (pl. különbözõ
objektumok, repülõterek, lõ- és gyakorlóterek esetében).

(5) Katasztrófavédelem és válságkezelés esetén az MH
KOB vagy az MH SIK vezetõje, az MH központi diszpé-
cserével történt egyeztetést követõen határozza meg, hogy
a kirendelt erõk mely forgalmi csoportot használják. Az
adott forgalmi csoporthoz való hozzáférés korlátozását,
vagy igény esetén a meghatározott forgalmi csoport lezá-
rását az MH KOB, vagy az MH SIK intézkedése alapján az
MH MK Központi Ügyelet (a továbbiakban. MH KÜ)
diszpécsere végzi.

(6) Egyéb együttmûködés esetén az együttmûködésért
felelõs szervezet parancsnoka (vezetõje) az MH központi
diszpécserével történt egyeztetést követõen határozza meg
az egyes szervezetek, vagy a feladat végrehajtásra kiren-
delt egyéb erõk által felhasználható forgalmi csoportokat.
Az adott forgalmi csoporthoz való hozzáférés korlátozá-
sát, vagy igény esetén a meghatározott forgalmi csoport le-
zárását, a forgalmi csoportot felügyelõ, a korlátozás vagy a
lezárás végrehajtására jogosultsággal rendelkezõ diszpé-
cser hajtja végre.

15. §

(1) Az EDR használata során tapasztalt rendszerszintû,
valamit diszpécserekre és rádióterminálokra vonatkozó hi-
ányosságok és hibák, illetve egyéb bejelentések vétele ér-
dekében a szolgáltató, 24 órás munkarendben ügyfélszol-
gálatot mûködtet. Az ügyfélszolgálat a hiba jellegétõl füg-
gõen a VPN menedzsmenttõl, a (2) bekezdésre figyelem-
mel kijelölt diszpécserektõl, illetve az egyes felhasználók-
tól fogadja a bejelentéseket.

(2) A szolgáltató az EDR hálózaton kívülrõl érkezõ be-
jelentés jogosságáról visszahívással gyõzõdik meg. Ennek
érdekében az MH TD az érintett szervezetekkel történt
egyeztetést követõen megadja az ügyfélszolgálat részére a
hibabejelentésre jogosult diszpécserek elérhetõségét.

(3) A hibabejelentésekkel kapcsolatos általános irány-
elv, hogy a hibát, a rádióterminált használó a közvetlen
felügyelõ diszpécserének, a diszpécser a hierarchiában

936 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 13. szám



felette lévõ diszpécsernek (az MH VPN szervezeti struktú-
rájának megfelelõen) jelzi. Az MH központi diszpécsere
jelzi a hibát a szolgáltató ügyfélszolgálata részére. Jelen
bekezdésben meghatározott irányelvtõl csak a (4) bekez-
désben részletezettek esetében lehet eltérni.

(4) A HM VH fõdiszpécsere és indokolt esetben az MH
KÜ diszpécsere, valamint lefedettségi probléma esetén al-
sóbb szintû diszpécserek és rádióterminál felhasználók is
jelenthetnek be közvetlenül hibát az ügyfélszolgálat részé-
re. Lefedettségi probléma esetén, annak tényét és pontos
helyét minden esetben jelezni kell a szolgáltató felé.

(5) A felhasználó szervezetek – a HM VH kivételével – a
rádióterminálok és a diszpécserek meghibásodását az utalt-
sági rendnek megfelelõ ellátó szervezet útján jelzik az MH
Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) ré-
szére, és a meghibásodás tényérõl egyidejûleg tájékoztatják
az MH TD-t. Az MH LEK a hiba jellegétõl és az érintett
helyõrségtõl függõen intézkedik a helyszínen történõ javí-
tásra, vagy a hibás eszközök MH LEK telephelyére történõ
beszállítására, vagy a szolgáltató részére meghatározott te-
lephelyeken történõ átadásra. Indokolt esetben, amennyiben
a raktári készletek azt lehetõvé teszik, a meghibásodott esz-
közöket a javítás idõtartamára az MH LEK a tartalék eszkö-
zökbõl visszapótolja. Az MH LEK az eszközök szolgáltató-
nál vagy szállítónál (nem a szolgáltatótól beszerzett vagy
bérelt eszközök vonatkozásában) történt javíttatását köve-
tõen értesíti az érintett szervezeteket a javított eszközök át-
vételének lehetõségérõl. Az arra jogosult diszpécser az ille-
téktelen hozzáférés megakadályozása érdekében, a gép- és
harcjármûbe, valamint vízi- és légijármûvekbe épített termi-
nálokat a forgalmazásból kizárja az érintett jármû szervize-
lése, javítása vagy tárolása idõszakában. A felhasználó szer-
vezetek indokolt esetben a terminálok ideiglenes kiépítését
is kezdeményezhetik.

16. §

Az MH TD a tervszerû karbantartásokról – amennyiben
szolgáltatás csökkenés vagy kiesés, esetleg lefedettségi
probléma várható – a Miniszterelnöki Hivatal Készenléti
Szervek Irodájának (a továbbiakban: KSZI) tájékoztatása
alapján soron kívül tájékoztatja az érintett felhasználó szer-
vezeteket. Az MH TD kezdeményezi a KSZI-nél a karban-
tartás elhalasztását, ha az érintett felhasználó szervezet ki-
emelt feladat végrehajtására történõ hivatkozással, a szol-
gáltatás adott idõpontban történõ rendelkezésre állását kéri.

17. §

(1) Az MH által az EDR megvalósításához felajánlott
honvédségi objektumok, antennatornyok vonatkozásában
a HM HKF, a HM Infrastrukturális Ügynökséggel együtt-
mûködve, a további érintett szervezetek bevonásával és
véleményére figyelemmel végzi a betelepülések engedé-
lyezését.

(2) A kivitelezések szabályszerû végrehajtását az MH
TD és az érintett objektumokért felelõs szervezet felügye-
li. A mûszaki átadás-átvétel szabályszerûségért, a szüksé-
ges okmányok meglétéért és átvételéért az MH TD és az
érintett objektumokért felelõs szervezet, a bérleti és üze-
meltetési szerzõdések elõkészítéséért, megkötéséért,
illetve meghosszabbításáért az elhelyezési utaltsági rend-
nek megfelelõ katonai szervezet a felelõs.

Anyagi nyilvántartás

18. §

(1) A HM VH az eszközök átvételét, nyilvántartását és
utalványozását saját hatáskörben végzi. Az MH LEK, az
MH részére szállított eszközöket és egyéb kiegészítõket a
szállítótól átveszi. Az MH LEK a leszállított eszközöket
attól függõen, hogy azok saját beszerzésûek vagy bérelt
eszközök, bevételezi vagy idegen anyagként nyilvántartja
(a meghatározott visszapótlási árakon). A szolgáltató által
már letelepített diszpécserek nyilvántartásba vétele és ki-
utalványozása az átadás-átvételi jegyzõkönyvek alapján
történik. Ennek érdekében az érintett szervezetek az át-
adás-átvételi jegyzõkönyveket megküldik az MH LEK és
egyidejûleg tájékoztatásul az MH TD részére.

(2) Az MH LEK a HM HVKF által meghatározott elosz-
tással összhangban utalja ki az eszközöket a felhasználó
szervezetek ellátásáért felelõs híradó és informatikai köz-
pontok (az MH TD vagy az MH 43. Híradó és Vezetéstá-
mogató Ezred alárendeltségében lévõ híradó és informati-
kai központok) részére. Az egyéb kiegészítõket az MH
LEK a felhasználó szervezetek igényeire, és a rendelke-
zésre álló készletekre figyelemmel, mindenkori tartalék
készlet biztosítása mellett utalja ki. Az eszközök és egyéb
kiegészítõk felhasználók részére történõ kiadását a híradó
és informatikai központok végzik.

(3) A kiutalt terminálok a felhasználók részére történõ
kiadást megelõzõen az MH TD részére kerülnek átadásra
programozás céljából. A programozás végrehajtását köve-
tõen az MH TD a terminálokat visszaadja az átadó szerve-
zet részére.

Oktatás

19. §

(1) A szolgáltató a VPN menedzserek oktatását központi
oktatás keretében már végrehajtotta. További személyek
oktatásának szükségessége esetén az oktatás megtartását az
MH TD a HM HKF-nél kezdeményezi. A beiskolázás vég-
rehajtását a HM HKF – a KSZI tájékoztatásával – rendeli el.

(2) A szolgáltató a rádióterminál kezelõk és programozók
oktatói (tutor képzés), valamint a diszpécserkezelõk (a disz-
pécserkezeléshez kapcsolódó hangrögzítés tanfolyammal
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együtt) oktatói (tutor képzés) egy részének képzését köz-
ponti oktatás keretében már végrehajtotta. További szemé-
lyek oktatásának szükségessége esetén az oktatás megtartá-
sát az érintett szervezet a szolgálati út betartásával kezde-
ményezi a HM HKF-nél. A beiskolázás végrehajtását a HM
HKF – a KSZI tájékoztatásával – rendeli el.

20. §

(1) Az MH TD a korábban végrehajtott oktatások mintá-
jára felkészül a teljes, a csökkentett jogú és a rádiós diszpé-
cserek, valamint a hozzájuk tartozó hangrögzítõk kezelõi-
nek, továbbá a terminálokat telepítõ, beépítõ állomány ok-
tatására. Az oktatást a diszpécserek üzembe helyezését
követõen, az érintett szervezetekkel együttmûködve hajtja
végre. A további képzéseket a felhasználó szervezetek igé-
nyei alapján tervezi és tartja meg. Jelen bekezdésben meg-
határozottakat a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola (a továbbiakban MH KPTSZI) oktatóinak felkészí-
tését követõen az MH KPTSZI az érintett szervezetekkel
együttmûködve végzi.

(2) Az MH KPTSZI a korábban végrehajtott oktatások
mintájára felkészül, a rádióterminálok és korlátozott rádiós
diszpécserek felhasználóinak elõkészített tananyag szerinti
oktatására. Az oktatásokat a felhasználó szervezetek igé-
nyei alapján, és velük egyeztetetten tervezi és hajtja végre.
Az oktatási idõpontokat úgy kell tervezni, hogy a rendszer
bevezetése idõszakában minimálisan havi 80 személy, azt
követõen havi 40 személy képzése végrehajtható legyen.

Forgalmazási és egyéb biztonsági szabályok

21. §

(1) Az MH VPN-jében a forgalmazás, a mindenkor érvé-
nyes MH rádióforgalmi szakutasításában1 meghatározott
szabályok szerint történik. Ismertetõjelet nem kell kérni,
figyelembe véve, hogy a rendszerben az egyes rádiótermi-
nálok és diszpécserek azonosítása automatikusan történik.

(2) A felhasználók a forgalmazás során fedõnévvel2 és fedõ-
számmal3 azonosítják magukat. Az MH TD a felhasználó szer-
vezetekkel együttmûködve megvizsgálja a jelenleg használat-
ban lévõ fedõszámokat és javaslatokat dolgoz ki a lehetséges
felhasználók azonosítására. Szükség esetén javaslatot tesz a
parancsnokok és tisztek fedõszámtáblázatában lévõ tartalékok
felhasználására vagy új fedõszámtáblázat kiadására. Az elõzõ-
ekbõl adódóan az egyes rádióterminálok és diszpécserek
részére nem kell hívójeleket meghatározni.

1 Az utasítás hatálybelépésekor a Hír/3 a hatályos.
2 Az utasítás hatálybelépésekor hatályos „Fedõnév és géptávíró hívójel-

könyv” az MH Híradó Parancsnokság által a 24/0404 nyt. számon került ki-
adásra.

3 Az utasítás hatálybelépésekor hatályos „Parancsnokok és tisztek fedõ-
számtáblázata” az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság által a 24/0407
nyt. számon került kiadásra.

(3) Az egyes forgalmi csoportokban elhangzott kommu-
nikáció rögzítése a meghatározott diszpécserek mellett te-
lepített hangrögzítõ berendezéseken történik. A rögzített
kommunikáció visszahallgatására az adott forgalmi cso-
portot használó szervezet, vagy az együttmûködésért fele-
lõs szervezet állományilletékes parancsnoka (vezetõje)
írásos engedélyével, a visszahallgatás okának indoklása
mellett kerülhet sor. Az engedélyek gyûjtõzése és a vissza-
hallgatás tényének naplózása a visszahallgatást végzõ
diszpécsereknél történik.

22. §

A rendszer rádiósszakaszon meghatározott algoritmus
alkalmazásával védett a véletlenszerû lehallgatás ellen.
Végpont – végpont közötti titkosítás alkalmazása nélkül a
rendszeren csak nyílt információk továbbíthatóak.

23. §

(1) A rendszerben alkalmazott diszpécserek és rádióter-
minálok – figyelembe véve, hogy azok alapvetõen más há-
lózatoktól elkülönített zártcélú távközlõ hálózat elemei –
telepítésre és használatra kerülhetnek az MH valamennyi
szolgálati helyiségében.

(2) A rendszer használatával, távfelügyeletével és az
adathordozók javításával kapcsolatos biztonságot érintõ
szabályozásokat a HM Informatikai és Információvédelmi
Fõosztály (a továbbiakban: HM IIF) adja ki a KSZI jóvá-
hagyását követõen. A HM IIF az egyeztetõ tárgyalásokba
bevonja az MH TD-t.

Költségek tervezése

24. §

(1) A HM tárcára esõ EDR költségeket (készülék be-
szerzési vagy bérleti díjak, fenntartási költségek fedezetét)
a HM Védelmi Tervezési Fõosztály a HM fejezeten belül,
önálló költségvetési (CRK) tételsoron tervezi.

(2) A szolgáltató által telepített diszpécserek szükség-
szerinti áttelepítésének a teljes rendszert érintõen évi
10%-os mértékig nincs külön költsége. A további diszpé-
cser és rádióterminál telepítések, áttelepítések költségeit
az MH ÖHP tervezi.

(3) Az egyéb kiegészítõ eszközök (pl. fülhallgató, külsõ
mikrofon, speciális töltõ stb.), valamint a területileg illeté-
kes szervizcsoportok általi telepítésekhez szükséges esz-
közök (pl. bilincsek, csatlakozók stb.) beszerzését az MH
ÖHP tervezi. A beszerzésre vonatkozó igényt az MH TD a
központosított közbeszerzési eljárás eredményére, vala-
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mint az MH által megadott minimális igényekre figyelem-
mel küldi meg az MH ÖHP részére.

(4) A központi oktatás keretében megtartott képzések a
szolgáltatási szerzõdés alapján külön díjfizetési kötelezett-
ség nélkül kerültek megtartásra. A további képzések költ-
ségeit az MH ÖHP tervezi.

Záró rendelkezések

25. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

26. §

(1) A HM HKF a jelen utasítás hatálybalépését követõ
15 napon belül kidolgozza, illetve meghatározza:

a) az MH VPN szervezeti struktúráját;
b) a felhasználó szervezetek által használható rádióter-

minálok és diszpécserek darabszámát, melyet jóváhagyás-
ra HM HVKF részére terjeszt fel;

c) az MH VPN számkiosztását;
d) az egységes felhasználású forgalmi csoportokat.

(2) Az MH TD:
a) a jelen utasítás hatálybalépését követõ 15 napon be-

lül kidolgozza és a HM HKF fõosztályvezetõjének jóváha-
gyásra felterjeszti a felhasználói igények megadásának
módját és formáját, valamint az EDR és más távközlõ
hálózatok közötti áthívások kezdeményezésének módját;

b) a jelen utasítás hatálybalépését követõ 60 napon be-
lül a HM HKF fõosztályvezetõje részére felterjeszti a stati-
kus forgalmi csoportok kialakítására vonatkozó, a felhasz-
náló szervezetekkel egyeztetett javaslatot;

c) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott HM
HVKF jóváhagyást követõ 30 napon belül (a 2. ütemben
szállításra tervezett rádióterminálok esetében, a szállítást
követõ 60 napon belül), végrehajtja a rádióterminálok
programozását és programozást követõ átadását, valamint
intézkedik a diszpécserek és a fix asztali rádióterminálok
telepítésére, továbbá a mobil rádióterminálok beépítésére.

(3) A felhasználó szervezetek a jelen utasítás hatályba-
lépését követõ 45 napon belül:

a) tájékoztatják az MH TD-t a részükre kiutalásra ter-
vezett rádióterminálok hívószámairól;

b) megküldik a felhasználói igényeiket az MH TD ré-
szére;

c) megküldik a diszpécserek, valamint a fix asztali és
mobil rádióterminálok telepítésére és beépítésére vonatko-
zó igényeiket az MH TD részére;

d) felülvizsgálják a használatukban lévõ szolgálati rá-
diótelefonok további szükségességét, javaslatot terjeszte-
nek fel a mobil telefon kvóták csökkentésére és a felesle-
gessé váló eszközöket az ellátó szervezet részére leadják.

27. §

(1) A rendszer tesztelésének tapasztalatait – a tesztidõ-
szak alatt – a tesztelésbe bevont szervezetek minden hónap
5-ig küldik meg a HM HKF, és egyidejûleg az MH TD ré-
szére.

(2) Az MH TD a rendszer rendeltetésszerû használatba-
vételét megelõzõ 20 nappal az összegzett tapasztalatokra
figyelemmel tesz javaslatot a HM HKF részére a rendelte-
tésszerû üzem során alkalmazandó felhasználásra.

(3) A rendszer MH általi rendeltetésszerû használatba-
vétele 2007. október 1-jével kezdõdik.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 67/2007. (HK 13.) HM utasításhoz

A forgalmi csoportok kialakításának szabályai

I.

A forgalmi csoportok statikus (az elõre definiált for-
galmi csoportok a rádióterminálok kiadását megelõzõen
– módosítás esetén bevonását követõen – programozó
készlet felhasználásával kerülnek beprogramozásra) vagy
dinamikus (a pillanatnyi igényeknek megfelelõ forgalmi
csoportok a rádióterminálok bevonása nélkül, távprogra-
mozással kerülnek kialakításra) módon programozhatóak.
A dinamikus programozás korlátozott lehetõségeket bizto-
sít a statikushoz képest.

II.

A) A statikus forgalmi csoportok kialakítását a felhasz-
náló szervezetek igényeire és a tesztelési tapasztalatokra
figyelemmel az MH TD tervezi. A felhasználó szervezetek
a vonatkozó, egyéb programozási opciókat is tartalmazó
igényeiket az MH TD által meghatározott módon és for-
mában küldik meg az MH TD részére. A statikus forgalmi
csoportok kialakítására vonatkozó, a felhasználó szerve-
zetekkel egyeztetett javaslatot, az MH TD a HM HKF ré-
szére terjeszti fel jóváhagyásra. A forgalmi csoportok mó-
dosítására vonatkozó javaslatok szintén az elõzõekben
meghatározott módon kerülnek felterjesztésre.

B) A statikus forgalmi csoportok kialakításánál az aláb-
bi csoportstruktúra (az egyes terminálok típusától függõen
a forgalmi csoportok különbözõ neveken létrehozott map-
pákba helyezhetõek) alapulvételével szükséges tervezni:

a) Szervezeti: a szervezeti hierarchiának megfelelõ for-
galmi csoportok részére.
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b) Ügyeleti: az ügyeleti rendnek megfelelõ forgalmi
csoportok részére.

c) Helyõrségi: a helyõrségeknek megfelelõ forgalmi
csoportok részére.

d) Kiképzési, tesztelési: kiképzések, tesztelések során
használatra tervezett forgalmi csoportok részére.

e) Gyakorlat, rendezvény: gyakorlatokon, rendezvé-
nyeken történõ használatra

f) Katasztrófa, válságkezelés: katasztrófahelyzetekben
és válságkezelés során használatra tervezett forgalmi cso-
portok kialakításához.

g) MH együttmûködési: valamennyi MH szervezet
együttmûködéséhez szükséges forgalmi csoportok ré-
szére.

h) Tartalék: elõre nem tervezett forgalmi csoportok ki-
alakításához.

i) VPN-ek közötti együttmûködési: valamennyi VPN
együttmûködéséhez szükséges forgalmi csoportok részé-
re, mely együttmûködési csoportok mûködtetése érdeké-
ben virtuális VPN került létrehozásra.

C) Az egyes mappák igényszerinti számban létrehozha-
tóak, amennyiben a meghatározott típusokból a forgalmi
csoportok kialakításához egy mappa nem elégséges.
Ez esetben az azonos nevû mappákat a nevük elé írt arab
számokkal kell megkülönböztetni. A csoportstruktúra, va-
lamint az f)–i) mappákban meghatározott forgalmi csopor-
tok változtatására a HM HKF fõosztályvezetõje adhat en-
gedélyt. Az f)–i) mappák – melyekhez tartozó forgalmi
csoportokba a felhasználóknak csak külön intézkedésre le-
het belépni – forgalmi csoportjait HM HKF fõosztályveze-
tõje határozza meg.

D) A programozás során a hazai csoportok a felhasználó
szervezetekkel történt egyeztetés alapján, a körözvényhí-
vások háttércsoportként kerülnek beállításra.

III.

A dinamikus forgalmi csoportok kialakítását, illetve
azok módosítását a felhasználó szervezetek az MH köz-
ponti diszpécserétõl (az EDR rendszeren vagy faxon)
igénylik. A dinamikus forgalmi csoportok kialakítását,
módosítását az MH központi diszpécsere – egyéb lehetõ-
ség hiányában – a szükséges egyeztetések lefolytatását
követõen hajtja végre.

IV.

A hálózati lefedettségtõl független, a rádióterminálok
közötti közvetlen (Direct Mode Operation; DMO) kom-
munikációt biztosító csatornák programozását az MH TD
a rendelkezésre álló csatornák figyelembevételével saját
hatáskörben végzi.

2. számú melléklet
a 67/2007. (HK 13.) HM utasításhoz

A rádióterminálok és a diszpécserek
programozásának szabályai

I.

A különbözõ funkciók, szolgáltatások, jogosultságok és
prioritások, valamint az egyéb paraméterek, az eszközök
kiadását megelõzõen – módosítás esetén bevonását köve-
tõen – programozó készlet felhasználásával, vagy bizo-
nyos korlátozások mellett az eszközök bevonása nélkül,
távvezérléssel programozhatóak az egyes rádióterminá-
lokba és diszpécserekbe.

II.

A) Az MH VPN-jében az alábbi típusú diszpécserek ke-
rülnek telepítésre:

a) Teljes jogú diszpécser: a szolgáltató által stabilan te-
lepített, hangrögzítõ berendezéssel kiegészített, AVL
funkcióval rendelkezõ vagy nem rendelkezõ, számítógé-
pes felületen megjelenõ terminál, mely a rendszerhez ve-
zetékes átviteli úton csatlakozik.

b) Csökkentett jogú diszpécser: a szolgáltató által sta-
bilan telepített, hangrögzítõ berendezéssel kiegészített, a
teljes jogú diszpécserhez képest korlátozott lehetõségeket
biztosító, számítógépes felületen megjelenõ terminál,
mely a rendszerhez vezetékes átviteli úton csatlakozik.

c) Rádiós diszpécser: a szolgáltató által stabilan telepí-
tett, hangrögzítõ berendezéssel kiegészített, a teljes és
csökkentett jogú diszpécserekhez képest korlátozott lehe-
tõségeket biztosító terminál, mely a rendszerhez rádiós át-
viteli úton csatlakozik.

d) Korlátozott funkcionalitású rádiós diszpécser: az
MH területileg illetékes híradó szervizcsoportja vagy
meghatározott cég által stabilan vagy jármûbe telepített,
hangrögzítési funkció nélküli terminál, mely a teljes és
csökkentett jogú diszpécserekhez képest korlátozott lehe-
tõségeket biztosít, és a rendszerhez rádiós átviteli úton
csatlakozik.

B) Az MH VPN-jében az alábbi kategóriákba sorolható
rádióterminálok kerülnek alkalmazásra:

a) Fix asztali rádióterminál: elõre meghatározott he-
lyen stabilan telepíthetõ rádióterminál, mely az MH terüle-
tileg illetékes híradó szervizcsoportja által kerül telepítés-
re.

b) Mobil rádióterminál: harc- és gépjármûvekbe, vala-
mint légi- és vízijármûvekbe fixen telepíthetõ, GPS vevõ-
vel rendelkezõ rádióterminál, mely telepítését a szolgál-
tató vagy meghatározott cég végzi.

c) Kézi rádióterminál: hordozható, GPS vevõvel ren-
delkezõ vagy nem rendelkezõ rádióterminál.
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III.

A) Az MH TD a diszpécserek és a rádióterminálok hívó-
számát, valamint a gyári számát a könnyû és egyértelmû
azonosíthatóság érdekében a készülékekre felcímkézi.

B) Valamennyi rádióterminálon a feladatgombra a saját
diszpécser egyéni hívását, a gyorsmenü-gombra a hálózat,
direkt mód, beolvasás, átvitel-korlátozás, állapotüzenet
választási lehetõség kerül programozásra. A rádiótermi-
nálban a forgalmi csoportok törlésének, módosításának le-
hetõségét ki kell zárni (kivétel a használaton kívüli dina-
mikus forgalmi csoportok), azonban a hazai csoport módo-
sítását és a saját mappák szerkesztését lehetõvé kell tenni.

C) A kiutalt rádióterminálok esetében a PIN és a bizton-
sági kódok változtatásának lehetõségét korlátozni szüksé-
ges. A kódok változtatása a személyhez kötött rádiótermi-
nálok esetében engedélyezhetõ, azonban a szolgálatok ré-
szére vagy az egyéb feladatok végrehajtása céljából kiutalt
terminálok esetében nem engedélyezett.

IV.

A) Csoporthívások és saját diszpécser irányába történõ
egyéni hívások kezdeményezésére minden rádióterminál
jogosult. A rádióterminálokról a közcélú és más zártcélú
hálózatok elérése, valamint korlátozás nélküli egyéni hí-
vások kezdeményezése engedélyhez kötött. A közcélú vo-
nalak elérése csak indokolt esetben engedélyezhetõ. Más
zártcélú hálózatok elérése – kivétel az MH zártcélú háló-
zata – alapvetõen a felsõvezetõi állomány és az együttmû-
ködésre rendeltek esetében engedélyezhetõ. Az MH zárt-
célú távközlõ hálózatába irányuló telefonhívásokra, vala-
mint korlátozás nélküli egyéni hívásokra a felsõvezetõi ál-
lomány mellett a tisztek és a különbözõ feladatokat végre-
hajtó szervek (alegységek, csoportok, részlegek) vezetõi
jogosultak. A rádióterminálokról a közcélú és más zártcélú
hálózatok elérése, valamint korlátozás nélküli egyéni hí-
vások engedélyezésre az MH TD parancsnoka jogosult. A
jogosultságok beállítását az általános irányelvekre és a ki-
adott engedélyekre figyelemmel az MH TD végzi.

B) Közcélú hálózatból az EDR hálózat kapcsolása köz-
pontkezelõn keresztül engedélyezett. Az EDR hálózatból
a közcélú hálózat elérése jelenleg központkezelõn keresz-
tül, majd a technikai feltételek kialakításától kezdõdõen
közvetlen módon – jogosultság birtokában – engedélyez-
hetõ. Az MH zártcélú hálózatából az EDR hálózat elérése
(jogosultság esetében a megfelelõ prefixekkel, jogosultság
hiányában központkezelõn keresztül) biztosítható. Az
EDR és más távközlõ hálózatok közötti áthívások kezde-
ményezésének módjairól, és az esetleges módosulásokról
az MH TD ad tájékoztatást.

V.

A) A forgalmi korlátozásokra (pl. egyéni hívások és
adásidõ korlátozása, hívások közötti szünet beállítása),

valamint annak szükségessége esetén azok módosítására
az MH TD forgalomterhelési adatoktól függõen tesz javas-
latot a HM HKF fõosztályvezetõ részére.

B) A rendszerben legmagasabb prioritással a vészhívás
és a körözvényhívás rendelkezik. A vészhívást az operatív
segítségnyújtás érdekében elsõdlegesen – a felhasználó
szervezet igényére figyelemmel – a saját diszpécserhez
vagy meghatározott forgalmi csoporthoz, másodlagosan
az MH KÜ-hez kell címezni. A vészhívást úgy kell progra-
mozni, hogy az a vészhívási funkciógomb minimum 5 má-
sodpercig történõ nyomva tartására induljon, a diszpécse-
ren a jelzési idõt 60 másodpercre szükséges állítani.

C) A teljes és csökkentett jogú diszpécserek legyenek
képesek a rádióterminálok távkezelésére, amennyiben a
felhasználó képtelenné válik a terminál kezelésére
(pl. vészhívást követõen a rádióterminál kezelõje nem rea-
gál a hívásokra).

D) Környezeti behallgatásra csak eszköz elvesztése ese-
tén kerülhet sor. A környezeti behallgatást – a rendõri szer-
vekkel és a szolgáltatóval együttmûködve – az MH VPN
menedzser végzi az MH TD parancsnok (távollétében
ügyeletes parancsnok) engedélyével.

E) A prioritási jogokat hétszintûre (7. vészhívás és kö-
rözvényhívás; 6. felsõ vezetés 5. diszpécserek; 4. feladatot
végrehajtó szervek vezetõi; 3. az eddig fel nem soroltak;
2. tartalék; 1. tartalék) kell beállítani. Azonos prioritás ese-
tén egyidejû adásindításkor a legutoljára beszélõnek kell
elsõbbséget biztosítani. A fennálló beszélgetések bontását
(átbeszélést) alapvetõen a 7–6. prioritási kategória részére
szükséges biztosítani a rendszer által biztosított lehetõsé-
gektõl függõen.

F) Az MH TD a státuszüzeneteket a saját mappa kialakí-
tásának lehetõsége mellett minden rádióterminálba és
diszpécserbe beprogramozza. Az MH TD a státuszüzene-
tek módosítását – arra vonatkozó igény esetén – saját ha-
táskörben végzi.

A honvédelmi miniszter
68/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a

a HM rendelkezésû lakás bérbeadásával
és a lakáscélú támogatásokkal összefüggõ,

a honvédelmi szervekre háruló egyes feladatok
ellátásáról, a lakásgazdálkodási és lakóházkezelési

szervek feladatairól, a lakásbizottságok mûködésérõl,
továbbá a szálló férõhely gazdálkodás és a szálló
bérlet szabályairól szóló 63/1995. (HK 33.) HM

utasítás módosításáról szóló 18/2007. (HK 3.) HM
utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott
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felhatalmazás alapján, figyelemmel a Honvédelmi Miniszté-
rium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl,
elidegenítésérõl, valamint a lakhatás támogatásáról szóló
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet 196. §-ára, a HM rendelkezésû
lakás bérbeadásával és a lakáscélú támogatásokkal összefüg-
gõ, a honvédelmi szervekre háruló egyes feladatok ellátásá-
ról, a lakásgazdálkodási és lakóházkezelési szervek feladatai-
ról, a lakásbizottságok mûködésérõl, továbbá a szálló férõ-
hely gazdálkodás és a szálló bérlet szabályairól szóló
63/1995. (HK 33.) HM utasítás módosításáról szóló 18/2007.
(HK 3.) HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) a következõk sze-
rint módosítom:

1. §

Az Ut. 16. § (4) és (5) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(4) A magánbefektetõi HM rendelkezésû lakások, nem
lakáscélú helyiségek beszerzésének és a magánbefektetõ-
vel kötendõ elhelyezési célú megállapodás tartalmának
különös szabályait a honvédelmi miniszter 2007. szeptem-
ber 30-ig utasításban állapítja meg. Az utasítás szakmai
elõkészítését a területi lakásgazdálkodási szerv – a jogal-
kotás rendjére vonatkozó szabályok szerinti eljárásban –
köteles elvégezni.

(5) Az R. 37/A. §-ban megállapított lakbér-kiegészítés
folyósításának adminisztratív és pénzügyi rendjét a HM
központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szerv ve-
zetõje 2007. október 31-ig intézkedésében állapítja meg.”

2. §

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 18.

A honvédelmi miniszter
70/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a
a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)

HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a belföldi reprezentációról

szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítást (a továbbiakban:
Ut.) a következõk szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra

(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, a HM államtitkár által felügyelt szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire terjed ki.”

2. §

Az Ut. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(5) Az 1. számú mellékletben fel nem sorolt parancsno-
koknak (vezetõknek), illetve a 2. számú mellékletben nem
szereplõ rendezvényekre reprezentációs keretet – a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség útján felterjesztett
kérelem alapján – a Magyar Honvédség katonai szerveze-
tei esetében a HM Honvéd Vezérkar fõnök, egyéb szerve-
zetek esetében a HM védelmi tervezési és infrastrukturális
szakállamtitkár engedélyezhet a honvédelmi miniszter ál-
tal évente jóváhagyott belföldi reprezentációs tartalék ke-
ret terhére, annak 50-50%-os mértékéig. A kérelmet a ren-
dezvény megtartása elõtt legalább 30 nappal kell felter-
jeszteni.”

3. §

Az Ut. 1. számú mellékletének helyébe jelen utasítás
melléklete lép.

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, rendel-
kezéseit azonban 2007. január 1-jétõl kell alkalmazni az-
zal, hogy azok a parancsnokok (vezetõk), akik ezen utasí-
tás szerint személyi reprezentációs keretre nem jogosultak,
a korábbi szabályok szerint részükre járó 2007. évi keret
idõarányos részét felhasználhatják.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 27.
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Melléklet a 70/2007. (HK 13.) HM utasításhoz

„1. számú melléklet a 83/2004. (HK 24.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
a személyi reprezentációs kerettel rendelkezõ parancsnokokról (vezetõkrõl)

és az éves reprezentációs keretekrõl

Folyó-
szám Parancsnok (vezetõ)

Éves reprezentációs
norma a köztiszt-

viselõi illetményalap
%-ában

I. A Honvédelmi Minisztériumnál, a HM szervezeteknél, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása
alá tartozó szervezeteknél és a HM államtitkár által felügyelt szervezetnél

1. Miniszter 950

2. Államtitkár, Kabinetfõnök 750

3. Szakállamtitkár, HM Honvéd Vezérkar fõnöke, Katonai nemzetbiztonsági szolgálat fõigazgatója 650

4. HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese, Katonai nemzetbiztonsági szolgálat fõigazgató-helyettese 300

5. HM ügynökség vezérigazgatója, HM fõosztályvezetõ, HM hivatal, háttérintézmény fõigazgatója,
Állami Egészségügyi Központ fõigazgatója

215

6. HM Tábori Lelkészi Szolgálat, szolgálati ág vezetõ 200

7. Felsõoktatási intézmény rektora 150

8. Felsõoktatási intézmény kari dékánja 100

II. A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél

1. MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka 300

2. Más magasabb szintû parancsnokság parancsnoka 150

3. Az 1–2. folyószám alatt nem szereplõ, önálló állománytáblával rendelkezõ katonai szervezet, VI. vagy
annál magasabb besorolási kategóriába tartozó parancsnoka

100

4. Az 1–3. folyószám alatt nem szereplõ, önálló állománytáblával rendelkezõ katonai szervezet parancsnoka 60
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A honvédelmi miniszter
71/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek

átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
szóló 129/2006. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség katonai
szervezeteinek átalakításával kapcsolatos feladatok végre-
hajtásáról szóló, 10/2007. (HK 3.) HM utasítással módosí-
tott 129/2006. (HK 24.) HM utasítás (a továbbiakban: Uta-
sítás) módosításáról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az Utasítás 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Az MH Szentendrei Kiképzõ Központ – mint önál-
ló hadrendi elem – 2007. július 1-jével megszûnik és bázi-
sán megalakul az MH Központi Kiképzõ Bázis.”

2. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* és 2008.
január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 28.



A honvédelmi miniszter
72/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a
a közforgalmi személyszállítási utazási kedvezmények

igénybevételérõl és nyilvántartásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire – a
közforgalmi személyszállítási utazási kedvezmények
igénybevételérõl és nyilvántartásáról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a miniszter alárendeltségébe,
közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek-
re, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
szervezeteire, azok teljes személyi állományára, mint a
kedvezményes utazásra jogosultakra (a továbbiakban
együtt: jogosultak).

2. §

A jogosultak a Rendelet 2. számú melléklete szerinti
„Utazási utalványt” a HM és az MH szervezet vezetõjétõl
(parancsnokától) írásban igénylik.

3. §

(1) Az „Utazási utalványt” a HM és MH szervezetek
személyügyi szervei – a jogosultaknak a jelen utasítás
1. sz. melléklete szerinti igénylése alapján az igénylés le-
adásától számított 8 munkanapon belül, de legkésõbb – a
tárgyév december 31-ig adják ki. Az utalványok a követ-
kezõ év március 31-ig érvényesek.

(2) A HM és MH szervezetek személyügyi szervei el-
lenõrzik, hogy a jogosult megfelel a Rendelet 7. § (2) be-

kezdése szerinti feltételeknek, valamint a jogosultakat tá-
jékoztatják az „Utazási utalvány” igénylésének legkorábbi
idõpontjáról.

4. §

Egy személy részére egy évben csak egy „Utazási utal-
vány” adható ki. Az utalvány felhasználásáról a jogosulta-
kat elszámoltatni nem kell.

5. §

A HM és az MH szervezetek személyügyi szervei szigo-
rú elszámolású nyilvántartást kötelesek vezetni a kiadott
„Utazási utalványokról”, amely kizárja több utalvány azo-
nos személy részére történõ kiadását. Az utalvány átvételét
a jogosultak aláírással igazolják.

6. §

A jogosultság megszûnésekor, a jogviszonyt megszün-
tetõ határozatban az utalvány kiadásának tényét fel kell
tüntetni.

7. §

Az „Utazási utalvány” kiadásának nyilvántartását az
elöljáró személyügyi szerv jogosult ellenõrizni.

8. §

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

(2) Az utasítás hatálybalépése elõtt kiadott „Utazási
utalványokra” vonatkozó nyilvántartásokat jelen utasítás
hatálybalépését követõ 60 napon belül az 5. § szerinti kö-
telezettségeknek meg kell feleltetni.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 29.
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1. sz. melléklet a 72/2007. (HK 13.) HM utasításhoz

Parancsnok, igazgató
[HM és MH szervezet vezetõjének (parancsnokának) megnevezése]

Állomáshelyén

Tárgy: Utazási utalvány igénylés

Tisztelt ...........Úr!/Asszony

Alulírott ................................................................................... (név, beosztás) kérem, hogy a közforgalmú személy-
szállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § alapján részemre ........ évre „Utazási
utalványt” kiadni szíveskedjen.

Nyilatkozom arról, hogy a tárgyévre érvényes, más munkáltató által kiállított „Utazási utalvánnyal” nem rendelke-
zem.

...................................................., ......... év. ............ hó...... nap

.............................................................
aláírás

2. sz. melléklet a 72/2007. (HK 13.) HM utasításhoz
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Utazási utalvány 
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekr l szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. 

rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott utazási kedvezmény igénybevételéhez 

(a közalkalmazottak, közszolgálatban dolgozók és a közszféra más, a fenti jogszabályban meghatározott 
munkavállalói, illetve egyes nem állami fenntartású intézmények hasonló munkakört betölt  dolgozói részére) 

Az utazási kedvezményt igénybe vev  neve: Virág Rózsa

Az igazolvány kiállítójának (foglalkoztató) neve, címe: MH Katonai Közlekedési Központ 

1101 Budapest Zách u. 4. 

Az igazolvány kiállításának id pontja: 2007. június 15.

Az igazolvány érvényességi ideje: 2008. március 31.

         

        

         
         

         

         
         
         

         

         
         
         

         

         
         
         

(Az igazolványt évente érvényesíteni kell.)

 P.H. a kiállító cégszer  aláírása 

A kiadás dátuma itt áll 

Minden 2007-ben kiadott, a 2007. 
évre érvényes utalványra ez kerül

Ez a 12 mez  a szolgáltatók bejegyzéseinek van 
fenntartva. A csatlakozó utazások 
megkönnyítése érdekében a cellák 30x60 mm 
méret ek és biztosítják a csatlakozó utazások 
egyes szakaszainak bejegyzési lehet ségeit. 

A vasúti szolgáltatók 
ide tudnak pecsételni 
a menettérti jegy 
kiadásakor. 

Az osztott mez  az autóbuszos 
szolgáltatók számára lehet vé
teszi az oda-és visszaút 
viszonylatának bejegyzését és 
az id pontok feltüntetését.

A kiadó az aláírással és a pecséttel 
igazolja, hogy a munkavállaló a 
kedvezmény igénybevételére 
jogosult, illetve hitelesíti az utazási 
utalványt.



A honvédelmi miniszter
73/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a

a külföldi állami légijármûvek be- és átrepülésének
engedélyezésével összefüggõ okmányok központi

nyilvántartásáról és az azzal összefüggõ
adatszolgáltatás rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra, a Magyar Honvédség Mûveleti Központra (a továb-
biakban: MH MK), a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokságra (a továbbiakban: MH ÖHP) és a Magyar
Honvédség 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezredre
(a továbbiakban: MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ
Ezred).

2. §

(1) A Magyar Köztársaság légterének külföldi állami lé-
gijármû által történõ igénybevételével (be- és átrepülések)
és az igénybevétel engedélyezésével kapcsolatos okmá-
nyok és adatok nyilvántartását az MH 54. Veszprém Lég-
térellenõrzõ Ezred légtér megfigyelését és a légijármûvek
azonosítását végzõ légvédelmi készenléti szolgálata
(a továbbiakban: légvédelmi készenléti szolgálat) az adat-
forrásnak megfelelõen, elektronikus, illetve nyomtatott
formában végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyilvántartandó okmányok
és adatok köre a következõ:

a) a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a külön jogsza-
bály alapján kiadott be- vagy átrepülési engedély,

b) a benyújtott repülési terv kivonata [többszöri be- (át)
repülési engedély esetén minden repülési terv kivonata],

c) a légtér-igénybevétel tényleges adatait tartalmazó
elektronikus adatbázis.

(3) Az adatvesztés elleni védelemmel biztosított elekt-
ronikus nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az adatbázis-
ból az adatok és a nyilvántartott okmányok adatai a szol-
gáltatott információk bármilyen csoportosításában lehív-
hatók legyenek.

3. §

A légtér-igénybevétel engedélyezésére vonatkozó ok-
mányok – eredeti példány hiányában a másolatok – nyil-
vántartása éves készletezésben, külön erre a célra felfekte-
tett gyûjtõkben történik. Az okmányokat 5 évig meg kell
õrizni.

4. §

Az okmányok nyilvántartását a HM Tervezési és Koor-
dinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) fõosztály-
vezetõje felügyeli.

5. §

A légvédelmi készenléti szolgálat a külföldi állami légi-
jármûvek magyar légtér igénybevételérõl naponta, a tárgy-
napot követõ napon 12.00 óráig elektronikus úton, táblá-
zatos formában (pl. Access) adatot szolgáltat a HM TKF
részére.

6. §

(1) A légvédelmi készenléti szolgálat az MH ÖHP Had-
mûveleti Központ útján naponta helyi idõ szerint 02.00
óráig az elõzõ nap helyi idõ szerint 00.00–24.00 óra közöt-
ti külföldi állami légijármûvek be- és átrepüléseirõl az
alábbi adatokat szolgáltatja az MH MK Központi Ügyeleti
Szolgálat (a továbbiakban: Központi Ügyeleti Szolgálat)
részére:

a) a légtér-igénybevétel idõpontja (UTC idõ),
b) a repülés célja, a feladat megnevezése (pl. ENSZ,

NATO, EU, egyéb),
c) a légijármû típusa (az ICAO azonosító szerint),
d) a légijármû hívójele,
e) nemzeti hovatartozás,
f) a diplomáciai úton kiadott engedély azonosító

száma,
g) többszöri berepülési engedély esetén az engedély

kezdeti és lejárati dátuma,
h) indulási repülõtér (ICAO azonosító szerint),
i) külföldi célrepülõtér (ICAO azonosító szerint),
j) a magyar légtérbe történõ belépés helye (navigációs,

illetve jelentõpont megnevezése),
k) a magyar légtérbe történõ belépés ideje (UTC idõ),
l) a magyar légtérbõl történõ kilépés helye (ICAO azo-

nosító szerint),
m) a magyar légtérbõl történõ kilépés ideje (UTC idõ),
n) az igénybe vett magyarországi repülõtér(terek),
o) az engedélytõl eltérõen végrehajtott légtér-igénybe-

vétel tényének és adatainak rögzítése.
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(2) A Központi Ügyeleti Szolgálat az (1) bekezdés sze-
rinti adatokat eredeti formában csatolja a HM TKF részére
továbbításra kerülõ reggeli jelentés példányához.

7. §

Az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsá-
ga, valamint a Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizott-
sága részére történõ féléves összefoglaló jelentés összeál-
lítása érdekében az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ez-
red parancsnoka – a tárgyfélévre vonatkozóan – a június és
december hónapok utolsó napját követõ negyedik munka-
napon 16.00 óráig a melléklet szerinti féléves összesítõ
táblázatot küld a HM TKF fõosztályvezetõje részére.

8. §

Ez az utasítás 2007. július 1-jén lép hatályba, ezzel egy-
idejûleg a külföldi állami légijármûvek be- és átrepülési
engedélyezésével összefüggõ okmányok központi nyil-
vántartásáról szóló 31/2006. (HK 8.) HM utasítás, vala-
mint a külföldi állami légijármûvek be- és átrepülési enge-
délyezésével összefüggõ okmányok központi nyilvántar-
tásáról és az azzal összefüggõ adatszolgáltatás rendjérõl
szóló 4/2006. (HK 10.) HM tervezési és koordinációs fõ-
osztályvezetõi intézkedés hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 73/2007. (HK 13.) HM utasításhoz

Féléves összesítõ táblázat a külföldi állami légijármûvek átrepülésérõl

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

. sz. példány

200.... év I/II.* félévében a Magyar Köztársaság légterében az alábbi repülések kerültek végrehajtásra külföldi állami
légijármûvekkel (feladat szerint):

Feladat megnevezése Állami légijármû (db)

ENSZ

NATO

EU

Egyéb

Összesen:

200.... év I/II.* félévében a Magyar Köztársaság légterében az alábbi repülések kerültek végrehajtásra külföldi állami
légijármûvekkel (nemzetek szerint):

Nemzeti hovatartozás
(ABC sorrendben) ENSZ NATO EU Egyéb Összesen:

amerikai

német

(stb.)

Összesen:

............................................, 200... év .................. hó ...... nap

………….........................…………
(aláírás)

* A nem kívánt rész törlendõ!



A honvédelmi miniszter
74/2007. (HK 13.) HM

u t a s í t á s a
a tárgyévben üres beosztások betöltésére kiírt

pályázatok bíráló bizottságáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a hivatásos és szerzõdéses kato-
nai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésé-
rõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazga-
tás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002.
(III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: Szü. rend.) 18. §
(4) bekezdése alapján kiírt pályázatok bíráló bizottságáról
az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

A Szü. rend. 18. § (4) bekezdése alapján a tárgyévben
üres beosztások betöltésére a központi személyügyi szerv
vezetõje évente, a II. negyedévben pályázatot ír ki. A pá-
lyázati kiírásra beérkezõ pályázati anyagok elbírálására
bizottságot hozok létre.

2. §

A bizottság létszáma 7 fõ.
a) A bizottság elnöke a Honvédelmi Minisztérium

(a továbbiakban: HM) Személyzeti Fõosztály központi
elõmeneteli, oktatás- és képzésszervezési osztályvezetõje,
aki a bizottság munkáját vezeti.

b) A bizottság tagjai:
– a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Össz-

haderõnemi Parancsnokság képviselõi (3 fõ),
– a HM Miniszteri Kabinet HM Személyügyi Osztály

képviselõje (1 fõ)
– a HM Személyzeti Fõosztály képviselõje (1 fõ),
– az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Köz-

pont képviselõje (1 fõ).

c) A bizottság titkára szavazati jog nélkül:
– HM Személyzeti Fõosztály kijelölt képviselõje

(1 fõ).

3. §

A bizottság tagjainak kijelölésére a küldõ szervezet ve-
zetõje a tárgyévi pályázatok beérkezési határidejét köve-
tõen 10 napon belül parancsban/határozatban intézkedik,
melyet megküld a HM Személyzeti Fõosztályra. Az érin-
tett szervek vezetõi a bizottság tagjait a bizottság munkájá-
nak idõtartamára beosztásukból eredõ egyéb feladataik el-
látása alól mentesítik.

4. §

(1) A bizottság a tárgyévi pályázatok beérkezési határ-
idejét követõen 15 napon belül megkezdi a munkáját. A bi-
zottság 5 (egymást követõ) munkanap idõtartamban ülése-
zik, amelyet egy alkalommal a központi személyügyi szerv
vezetõje maximum 5 munkanappal meghosszabbíthat.

(2) A bizottság munkájának feltételeit a központi sze-
mélyügyi szerv biztosítja.

5. §

A bizottság a javaslatát, valamint az összefoglaló jegy-
zõkönyvét – a Honvéd Vezérkar fõnökének és a HM Kabi-
netfõnök jóváhagyását követõen – a munkáltatói jogkörrel
rendelkezõ elöljárónak küldi meg intézkedésre.

6. §

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. június 29.
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelempolitikai szakállamtitkárának

69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT
s z a k u t a s í t á s a

az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési,
valamint a nemzetközi biztonságpolitikai

egyezmények által elõírt adatszolgáltatási és
ellenõrzési feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdésben kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az európai fegyver-
zet-korlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi bizton-
ságpolitikai szerzõdések, megállapodások és egyéb doku-
mentumok végrehajtását tervezõ és koordináló tárcaközi
bizottságról szóló 2036/1997. (II. 12.) Korm. határozatra
és az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint
nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények a Honvédel-
mi Minisztériumot és a Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatainak végrehajtásáról szóló 29/2007. (HK 6.) HM uta-
sításra – az alábbi

szakutasítást

adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire terjed ki.

2. Jelen szakutasítás rendelkezéseit kell alkalmazni az
Európai Hagyományos Fegyveres Erõkrõl szóló Szerzõ-
dés (a továbbiakban: CFE Szerzõdés), a Bizalom és Biz-
tonságerõsítõ Intézkedések 1999. évi Bécsi Dokumentuma
(a továbbiakban: Bécsi Dokumentum), a Nyitott Égbolt
Szerzõdés által elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési, vala-
mint a Katonai Információk Globális Cseréje címû doku-
mentum (a továbbiakban: Dokumentum) által elõírt adat-
szolgáltatási feladatok végrehajtására során.

3. A szakutasításban a CFE Szerzõdés és a Nyitott Ég-
bolt Szerzõdés által alkalmazott kifejezések magyarázatát
az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Értelmezõ rendelkezések

4. A CFE Szerzõdés, a Bécsi Dokumentum, a Nyitott
Égbolt Szerzõdés és a Dokumentum elõírásai szerint az el-

lenõrzések, értékelések, megfigyelõ repülések biztosítása
céljából, a Magyar Köztársaság hagyományos fegyverze-
tére, harci technikájára, létszámadataira és hagyományos
fegyveres erõinek szervezeti felépítésére vonatkozóan az
MH Mûveleti Központ (a továbbiakban: MH MK) beje-
lentéseket tesz és információt szolgáltat.

5. A CFE Szerzõdés elõírásai szerint szolgáltatott in-
formációk:

a) A szárazföldi, valamint légi- és légvédelmi repülõ
erõk felépítése, elhelyezkedése és létszáma.

b) A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ hagyományos
fegyverzet- és harci technika valamennyi kategóriájának
összesített mennyisége.

c) A hagyományos fegyveres erõknél rendszerben lévõ
hagyományos fegyverzet és harci technika elhelyezke-
dése, mennyisége és típusai.

d) Az alkalmazási területen lévõ, de nem a hagyomá-
nyos fegyveres erõknél rendszeresített harckocsik, páncé-
lozott harcjármûvek, tüzérségi eszközök, harci repülõgé-
pek és támadó helikopterek elhelyezkedése és mennyi-
sége.

e) A bejelentett helyek és az ellenõrzési objektumok
adatai.

f) Azon helyek területi elhelyezkedése, ahonnan ha-
gyományos fegyverzetet és harci technikát vontak ki.

g) A hagyományos fegyveres erõknél rendszeresítésre
kerülõ és rendszerbõl kivonásra került, CFE Szerzõdés ál-
tal korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika.

h) A CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzet és harci technika alkalmazási területre történõ
be- és kilépésérõl.

i) Az erõk szintjében vagy szervezeti felépítésében be-
következett változások.

j) A harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi
eszközök, harci repülõgépek és támadó helikopterek
mennyiségének változásai.

k) A CFE Szerzõdés által korlátozott harckocsik, pán-
célozott harcjármûvek és tüzérségi eszközök elhelyezke-
dése, amelyek nem találhatók az adott állam területén.

l) A CFE Szerzõdés alkalmazási területén áthaladó,
vagy azon belül másik ország területére átlépõ hagyomá-
nyos fegyverzet és harci technika.

m) A CFE Szerzõdés alkalmazási területén állomásozó
vagy állomásoztatott harckocsik, páncélozott harcjármû-
vek, tüzérségi eszközök, harci repülõgépek és támadó heli-
kopterek.

n) A páncélozott sebesültszállító jármûvekre vonat-
kozó adatok.

o) A békefenntartó mûveletekre vonatkozó adatok.
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6. A Bécsi Dokumentum elõírásai szerint szolgáltatott
információk:

a) A katonai erõk parancsnoki rendszerének felépíté-
sére vonatkozó adatok (katonai szervezetek megnevezése,
alárendeltsége, rendeltetése, aktív vagy nem aktív jellege,
a parancsnokság béke elhelyezésének adatai, az alakulat
rendszeresített békelétszáma, fõbb szervezetszerû fegy-
ver- és harci technikai rendszerei).

b) A Bécsi Dokumentumban megadott létszámküszö-
böket és idõtartamot meghaladó létszámnövelés esetén a
növelés vagy aktivizálás célja, a létszámnövekedés mér-
téke, kezdeti és befejezési idõpontja, tervezett helyszíne és
az aktivizálás, növelés során alkalmazott fõbb fegyverzet
és harci technikai eszközök száma.

c) A következõ évben rendszeresítésre tervezett fegy-
verrendszerek típusa (megnevezése), összesített mennyi-
sége, és amennyiben ismert, a rendszeresítés helye, illetve
a kiváltott fegyverrendszer típusa.

7. A Dokumentum szerint szolgáltatott információk:
a) A parancsnokság (HM Honvéd Vezérkar) elhelyez-

kedése, rendszeresített béke állományának létszáma.
b) A hagyományos fegyveres erõk parancsnoki rend-

szerének felépítése, a magasabb egységek megnevezése,
alárendeltsége, a parancsnokság béke elhelyezése.

c) A hagyományos fegyveres erõk személyi állomá-
nyára vonatkozó adatok.

d) A fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek össze-
sített mennyiségére vonatkozó adatok.

e) Az adott állam területén állomásoztatott szárazföldi
erõkre és egyéb haderõnemre vonatkozó adatok.

f) Az adott állam területén kívül állomásoztatott száraz-
földi erõkre és egyéb haderõnemre vonatkozó adatok.

g) Az újonnan szolgálatba állított fegyver- és harci
technikai rendszerekre vonatkozó adatok.

8. A Nyitott Égbolt Szerzõdés elõírásai szerint szolgál-
tatott információk:

a) A feladatba bevonható állomány adatai, feladatai,
illetve az azokban bekövetkezett változások,

b) A feladatok során alkalmazásra kerülõ technikai esz-
közök (repülõgép, szenzor) adataiban, a Nyitott Égbolt
repülõterek adataiban, bekövetkezett változások,

c) A következõ évi megfigyelõ repülési szándék
negyedévekre, Részes Államokra lebontva.

9. A CFE Szerzõdés alapján minden Részes Állam jo-
gosult helyszíni ellenõrzéseket végrehajtani, illetve köte-
les helyszíni ellenõrzést fogadni az éves adatcsere során
közölt információ ellenõrzésére. Az ellenõrzések típusai
az alábbiak lehetnek:

a) A „Bejelentett hely” ellenõrzés során az éves és év-
közi információcserében megküldött adatok, valamint a
mennyiségi korlátozások betartásának ellenõrzésére kerül
sor. Az ellenõrzés nem utasítható vissza, fogadására mind-
azon katonai szervezetek kötelezettek, melyek a CFE

Szerzõdés által korlátozott technikai eszköz típussal ren-
delkeznek, illetve a CFE Szerzõdés meghatározásai alap-
ján „ellenõrzési objektumnak” minõsülnek.

b) A „Soron kívüli ellenõrzés kijelölt területen” a nem
az ellenõrzési objektumokban tárolt, de a CFE Szerzõdés
által korlátozott technikai eszközök ellenõrzésére szolgál.
A területen lévõ ellenõrzési objektumok ilyen esetben nem
ellenõrizhetõk.

c) A „Csökkentések és átminõsítések ellenõrzése” a
CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszkö-
zök csökkentési folyamatának (átminõsítésének) megfi-
gyelését jelenti.

10. A Bécsi Dokumentumban javasolt rendezvények a
Résztvevõ Államok között felmerülõ – katonai tevékeny-
ségekkel kapcsolatos – kétségek eloszlatását, kapcsolataik
javítását, az együttmûködés fejlesztését, illetve az adat-
csere során megküldött információk és bejelentések érté-
kelését, ellenõrzését szolgálják. A rendezvények az aláb-
biak lehetnek:

a) Az „Értékelõ látogatás” a katonai erõkre és a fõbb
fegyver- és harci technikai rendszerekre vonatkozó infor-
máció-szolgáltatás helyszínen történõ értékelésének vég-
rehajtását jelenti.

b) Az „Kijelölt terület ellenõrzés” egy, a Résztvevõ Ál-
lam területén kijelölt térségben folytatott vagy feltétele-
zett, bejelentés köteles katonai tevékenység ellenõrzését
jelenti.

c) A „Látogatás légitámaszpontokon és katonai létesít-
ményben” egy, a Résztvevõ Állam területén lévõ légitá-
maszpont és katonai létesítmény napi rendszeres tevé-
kenységének bemutatását jelenti, melynek során a Részt-
vevõ Államok képviselõi lehetõséget kapnak az alakulat
rendeltetésének, feladatainak, fõbb létesítményeinek, napi
tevékenységének megismerésére, értékelésére.

d) A „Fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek új tí-
pusainak bemutatása” a Résztvevõ Állam területén rend-
szerbe állított új típusú fegyver- és harci technikai eszköz
bemutatását jelenti, a többi Résztvevõ Állam képviselõi
számára.

e) A „Meghatározott katonai tevékenységek megfigye-
lése” a résztvevõ erõk létszáma, vagy az alkalmazott esz-
közök mennyisége miatt a Bécsi Dokumentum elõírásai
szerint bejelentési kötelezettség hatálya alá esõ katonai te-
vékenységek, Résztvevõ Államok képviselõi által történõ
megfigyelését jelenti.

11. A Nyitott Égbolt Szerzõdés az alábbi típusú ellen-
õrzés végrehajtását teszi lehetõvé:

„Megfigyelõ repülés” során egy Részes Állam (megfi-
gyelõ fél) egy másik Részes Állam (megfigyelt fél) terüle-
te felett egy, a Nyitott Égbolt Szerzõdésben engedélyezett
szenzorokkal felszerelt és hitelesített megfigyelõ repülõ-
géppel, egyeztetett és jóváhagyott repülési terv alapján
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légi ellenõrzést – megfigyelõ repülést – hajt végre, amely
során légi felvételeket készít a megfigyelt fél katonai (pol-
gári) objektumairól.

II. Fejezet

A HM és MH szervezetek feladatai az adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése során

12. A CFE Szerzõdés, a Bécsi Dokumentum és a Nyi-
tott Égbolt Szerzõdés által elõírt adatszolgáltatási felada-
tok végrehatásáért az MH MK a felelõs. Az MH MK rész-
letes adatszolgáltatási feladatait jelen szakutasítás 2. sz.
melléklete tartalmazza.

13. A HM Haderõtervezési Fõosztály (a továbbiakban.
HM HTF) minden év október 20-ig biztosítja az MH MK
részére – a következõ év január 1-jei helyzetnek megfele-
lõen – az MH létszámára vonatkozó adatokat az alábbiak
szerint:

a) Az MH béke rendszeresített állományának összlét-
száma (3. sz. melléklet 1. táblázat 1. pontja).

b) Az MH katonai szervezeteinél szolgálatot teljesítõ
katona állományra vonatkozó összlétszám (3. sz. melléklet
1. táblázat 2. és 3. pontja).

c) Minden egyes katonai szervezet létszáma lefelé dan-
dár/ezred vagy annak megfelelõ szintig, megadva a szer-
vezet parancsnoksági felépítését, megnevezését, aláren-
deltségét (3. sz. melléklet 2. táblázat).

d) A HM Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezeteknél szolgálatot teljesítõ
katona állomány összlétszáma (3. sz. melléklet 1. táblázat
4. pontja).

e) Az MH központilag irányított szervezeteinél
(dandár/ezred, vagy annak megfelelõ pl. a külön elhelye-
zésben lévõ önálló alegység szintig) szolgálatot teljesítõ
katona állomány összlétszáma (3. sz. melléklet 1. táblázat
5. pontja).

f) Az MH állományában szolgálatot teljesítõ hivatásos
és sorállomány (ha van) béke rendszeresített létszáma
(3. sz. melléklet 3. táblázat szerint).

g) Az aktív szolgálatban lévõ tiszt, tiszthelyettes, tisz-
tes állomány összlétszáma, rendfokozatonkénti bontásban
(3. sz. melléklet 17. sz. táblázat).

14. A HM HTF minden év október 20-ig pontosítja az
MH következõ év január 1-jétõl érvényes béke szervezeti
felépítését az alábbiak szerint:

a) Az MH katonai szervezeteinek parancsnoksági
rendszere, részletezve a szervezetek megnevezését és alá-
rendeltségét dandár/ezred vagy ennek megfelelõ szintig.
A közvetlenül a dandár/ezred parancsnoksági szint alatt lé-
võ önálló egységeket, amelyek a dandár (ezred szint feletti
szervezetek közvetlen alárendeltségébe tartoznak (pl. ön-

álló zászlóaljakat) olyan adattal kell azonosítani, amely
jelzi, hogy ezek az egységek mely szervezet alárendeltsé-
gébe tartoznak.

15. A HM HTF az MH szervezeteinél az aktuális szer-
vezeti felépítést befolyásoló, vagy jelentõs méretû lét-
számváltozást eredményezõ változásokról tájékoztatja az
MH MK-t az alábbiak szerint:

a) A január 1-jei helyzetnek megfelelõen jelentett lét-
számadatokhoz képest bekövetkezõ tartós változásokat a
változás hatálybalépését megelõzõen 60 nappal kell meg-
küldeni. Jelentést kell tenni bármely szervezet létszámá-
nak növelésérõl, ha az ilyen növekedés dandár/ezred szin-
ten eléri, vagy meghaladja az 1000 fõt, vagy repülõezred,
vagy annak megfelelõ szinten az 500 fõt, valamint, ha a
létszámnövelés idõtartama meghaladja a 21 napot, és mér-
téke az aktív egységek esetében meghaladja az 1500 fõt, az
aktív magasabb egységek esetében az 5000 fõt. Jelentést
kell tenni továbbá, ha bármely nem aktív szervezetnél
21 napnál hosszabb idõtartamú és 2000 fõnél nagyobb
mértékû létszámnövelést, aktivizálást terveznek.

b) A jelentésnek tartalmaznia kell a katonai szervezet
megnevezésére és alárendeltségére, a létszámnövelés vagy
aktivizálás céljára, tervezett létszámemelés mértékére,
a létszámnövelés vagy aktivizálás elõrelátható kezdési és
befejezési idõpontjára, az aktivizálás tervezett helyére, a
fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek egyes típusai-
nak mennyiségére, vonatkozó adatokat.

c) Az információkat, az MH MK kezdeményezésére
minden év október–november hónapokban megtartott
adatcsere elõkészítõ és hitelesítõ megbeszélés során pon-
tosítani kell.

16. A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
(a továbbiakban: HM HKF) minden év október 20-ig ada-
tokat biztosít az MH szervezeteinek katonai tevékenységé-
rõl, amennyiben azok a bejelentési kötelezettség hatálya
alá esnek. A tevékenységrõl 60 nappal a feladat megkez-
dését megelõzõen részletes tájékoztatást kell szolgáltatni.
Ha a tevékenység a bevont csapatok elõzetes értesítése
nélkül történik, úgy a bejelentést a tevékenység megkez-
désekor kell megtenni és a 3. sz. melléklet 18. táblázata
szerinti adatokat kell tartalmaznia. A bejelentési kötele-
zettség hatálya alá az alábbi katonai tevékenységek tartoz-
nak:

a) A katonai tevékenység bejelentés köteles, amennyi-
ben a tevékenység során azon legalább 6000 fõ (beleértve
a támogató csapatokat is), vagy legalább 100 db harckocsi,
vagy legalább 150 db páncélozott harcjármû, vagy 75 db
100 mm-es, vagy annál nagyobb ûrméretû tüzérségi esz-
köz vesz rész, illetve elõreláthatólag több mint 50 repülõ-
gép (helikopter) bevetés történik.

17. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) minden év október 20-ig – az MH MK
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kezdeményezésére – megküldi az éves információcsere
összeállításához adatokat, táblázatos formában az aláb-
biak szerint:

a) A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ hagyományos
fegyverzet és harci technika összesített mennyisége, vala-
mint kategóriánkénti és típusonkénti mennyisége (3. sz.
melléklet, 4., 5., 7., 8. sz. táblázatok).

b) Az MH szervezeteinek megnevezése és típusonként
részletezett eszközeik mennyisége abban az esetben, ha a
CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó hagyományos fegyver-
zet és harci technikai eszköz bármelyik típusával rendelke-
zik (3. sz. melléklet, 7. és 8. táblázatok szerint).

c) Az MH kijelölt állandó raktárainak (ha van) megne-
vezése, valamint az ott tárolt, a CFE Szerzõdés hatálya alá
tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika meny-
nyisége és típusa (3. sz. melléklet, 7. táblázat szerint).

d) Az MH ellenõrzési objektumként azonosított, más
szervezetekhez nem tartozó katonai raktárainak, önálló ja-
vító és karbantartó egységeinek, katonai kiképzõ létesít-
ményeinek és katonai repülõtereinek megnevezése, vala-
mint az ott tárolt, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó ha-
gyományos fegyverzet és harci technika mennyisége és
típusa (3. sz. melléklet, 7. és 8. táblázatok szerint).

e) Az MH csökkentési helyeinek elhelyezkedése, hely-
ségnévvel és földrajzi koordinátákkal azonosítva, vala-
mint az ott tárolt, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó ha-
gyományos fegyverzet és harci technika mennyisége kate-
góriánként és típusonként részletezve (3. sz. melléklet,
7. és 8. táblázatok szerint).

f) A Magyar Köztársaság hagyományos fegyveres erõi-
nél nem rendszeresített harckocsijai, páncélozott harcjár-
mûvei, tüzérségi eszközei, támadó helikopterei és harci re-
pülõgépei elhelyezkedése és mennyisége, amennyiben
azok a CFE Szerzõdés elõírásaival összhangban a rend-
szerbõl kivonásra kerültek és további rendelkezésre vár-
nak (3. sz. melléklet, 6. táblázat szerint).

g) Azon harckocsik, páncélozott harcjármûvek, tüzér-
ségi eszközök, harci repülõgépek és támadó helikopterek
típus szerinti összesített mennyisége, amelyeket az elmúlt
12 hónap során az „exportra váró” kategóriából kivettek és
a hagyományos fegyveres erõkhöz helyeztek át, vagy a
„kivont és rendelkezésre váró” kategóriába áthelyeztek, az
alkalmazási területen kívülre vezényeltek vagy áthelyez-
tek.

h) A CFE Szerzõdés szerint kizárólag kutatási és fej-
lesztési célokra használt harckocsik, páncélozott harcjár-
mûvek, tüzérségi eszközök, támadó helikopterek és harci
repülõgépek kategóriánkénti összesített mennyisége
(3. sz. melléklet, 6. valamint a 9. sz. táblázat szerint).

i) A megelõzõ 12 hónap alatt rendszeresített – a CFE
Szerzõdés által korlátozott – hagyományos fegyverzet és
harci technika mennyisége és típusa, megjelölve szárma-
zási helyüket (pl. új gyártmány, az alkalmazási területen
kívülrõl történõ import, vagy a belbiztonsági erõktõl tör-
ténõ áthelyezés) (3. sz. melléklet, 10. sz. táblázat szerint).

j) A megelõzõ 12 hónap alatt a hagyományos fegyveres
erõktõl kivont – a CFE Szerzõdés által korlátozott – ha-
gyományos fegyverzet és harci technika mennyisége és
típusa (3. sz. melléklet, 11. sz. táblázat szerint).

k) A megelõzõ 12 hónap során az alkalmazási területre
került az érintett Részes Állam hagyományos fegyveres
erõinél rendszeresített, a CFE Szerzõdés által korlátozott
hagyományos fegyverzet és harci technika mennyisége és
típusa (3. sz. melléklet, 12. sz. táblázat szerint).

l) A megelõzõ 12 hónap során az alkalmazási területrõl
kivont és az azon kívül maradó, az érintett Részes Állam
hagyományos fegyveres erõinél rendszeresített, a CFE
Szerzõdés által korlátozott hagyományos fegyverzet és
harci technika mennyisége és típusa (3. sz. melléklet,
13. sz. táblázat szerint).

m) Az alkalmazási területen belül a „kivont és rendel-
kezésre váró” kategóriából a megelõzõ 12 hónap alatt
visszavont eszközök típusa, mennyisége és a visszavonás
oka (3. sz. melléklet, 10. sz. táblázat szerint).

n) Harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi
eszközök, amelyek január 1-jén nincsenek a Magyar Köz-
társaság területén, illetve azon a területen, amit az éves in-
formáció csere szerint a felsorolt kategóriák békeidõs el-
helyezéseként jelentett (3. sz. melléklet, 15. sz. táblázat
szerint).

o) A páncélozott sebesültszállító jármûveik összesített
mennyisége és a 18 db ilyen eszköznél nagyobb mennyisé-
get tartalmazó helyek azonosítása.

18. Az MH ÖHP öt napon belül tájékoztatást küld az
MH MK részére a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ hagyo-
mányos fegyverzet vagy harci technika bármely kategóriá-
ját érintõ, a legutóbbi éves információcsere (beleértve a
legfrissebb változás jelentését is) óta bekövetkezett
mennyiségi változásról (3. sz. melléklet, 14. sz. táblázat
szerint).

19. Az MH ÖHP információt szolgáltat az MH MK ré-
szére a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök átcsoportosításáról az átcsoportosítást
megelõzõen 60 nappal abban az esetben, ha az átcsoporto-
sítás az MH ellenõrzési objektumnak nem minõsülõ alaku-
lataihoz, katonai szervezeteihez történik.

20. Az MH ÖHP információt szolgáltat az MH MK ré-
szére a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök „Ellenõrzési Objektumoktól” történõ
végleges kivonásáról, a kivonást megelõzõen 60 nappal
korábban.

21. Az MH ÖHP információt szolgáltat a legutóbbi
éves információ csere (január 1-jei helyzet) óta a szerve-
zeti felépítésben bekövetkezett állandó jellegû szervezeti
változásokról a változást megelõzõen 60 nappal (3. sz.
melléklet, 16. sz. táblázat).
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22. A HM Személyzeti Fõosztály minden év október
20-ig – az MH MK kezdeményezésére – tájékoztatást
nyújt az MH szervezeteinél az aktuális szervezeti felépí-
tést befolyásoló, vagy jelentõs méretû létszámváltozást
eredményezõ változásokról az alábbiak szerint:

a) Az elõzõ év során behívott vagy önkéntesen bevo-
nult tartalékos állomány létszáma, külön jelölve a 90 nap-
nál hosszabb idõtartamra bevonult állomány létszámát.

b) A január 1-jei helyzetnek megfelelõen jelentett lét-
számadatokhoz képest bekövetkezõ tartós változásokat a
változás hatálybalépését megelõzõen 60 nappal kell meg-
küldeni. Jelentést kell tenni bármely szervezet létszámá-
nak növelésérõl, ha az ilyen növekedés dandár/ezred szin-
ten eléri, vagy meghaladja az 1000 fõt, vagy repülõezred,
vagy annak megfelelõ szinten az 500 fõt, valamint, ha a
létszámnövelés idõtartama meghaladja a 21 napot, és mér-
téke az aktív egységek esetében meghaladja az 1500 fõt, az
aktív magasabb egységek esetében az 5000 fõt. Jelentést
kell tenni továbbá, ha bármely nem aktív szervezetnél
21 napnál hosszabb idõtartamú és 2000 fõnél nagyobb
mértékû létszámnövelést, aktivizálást terveznek.

c) A jelentésnek tartalmaznia kell a katonai szervezet
megnevezésére és alárendeltségére, a létszámnövelés vagy
aktivizálás céljára, tervezett létszámemelés mértékére, a
létszámnövelés vagy aktivizálás elõrelátható kezdési és
befejezési idõpontjára, az aktivizálás tervezett helyére, a
fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek egyes típusai-
nak mennyiségére, vonatkozó adatokat.

d) Az információkat az MH MK kezdeményezésére
minden év október–november hónapokban megtartott
adatcsere elõkészítõ és hitelesítõ megbeszélés során pon-
tosítani kell.

23. A HM Miniszteri Kabinet minden év október 20-ig
– az MH MK kezdeményezésére – tájékoztatást nyújt az
állami tulajdonban lévõ. a CFE Szerzõdés hatálya alá tar-
tozó, inkurrens haditechnikai eszközökkel kapcsolatos ter-
vekrõl, a tervezett változásokról.

24. Az MH Szentendrei Kiképzõ Központ, az MH
Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) minden év
október 20-ig információt szolgáltatnak az MH MK részé-
re a CFE Szerzõdés és a Bécsi Dokumentum hatálya alá
tartozó haditechnikai eszközeik mennyiségére és szerve-
zeteik személyi állományának létszámára vonatkozóan.
A technikai eszközök mennyiségének január 1-jei állapo-
tához képest bekövetkezett változásáról – legkésõbb a vál-
tozás bekövetkezésekor – értesítik az MH MK-t és tájé-
koztatják az MH ÖHP-t (3. sz. melléklet, 14. sz. táblázat).

25. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
(a továbbiakban: HM FLÜ) minden év október 20-ig infor-
mációt szolgáltat az MH MK részére a CFE Szerzõdés és a
Bécsi Dokumentum szerinti éves adatcsere összeállításá-
hoz, a kutatás-fejlesztésben lévõ, a fent említett dokumen-
tumok hatálya alá tartozó eszközök mennyiségérõl. Értesí-

ti továbbá az MH MK-t a Rendszeresítési Bizottság dönté-
se alapján a hagyományos fegyveres erõknél rendszeresí-
tésre tervezett, illetve rendszerbe állított eszközökrõl,
valamint a haditechnikai eszközökre kiadott export-import
engedélyekrõl és az inkurrencia szerzõdések kidolgozá-
sáról.

26. A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály min-
den év október 20-ig tájékoztatást nyújt az MH MK részé-
re a tervezett szervezeti változásokról, valamint az aktív
szolgálatban lévõ tiszt, tiszthelyettes, tisztes állomány
összlétszámáról rendfokozatonkénti bontásban a követ-
kezõ év január 1-jei helyzetnek megfelelõen (3. sz. mellék-
let 17. sz. táblázat).

27. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum minden év
október 20-ig tájékoztatást nyújt az MH MK részére a ke-
zelésében lévõ, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó hadi-
technikai eszközökrõl.

III. Fejezet

A CFE Szerzõdés, a Bécsi Dokumentum
és a Nyitott Égbolt Szerzõdés által elõírt ellenõrzések,

megfigyelõ repülések

28. Az MH MK a Külügyminisztérium, a HM és más
társ-minisztériumok felelõs szervezeteivel együttmû-
ködve felelõs a Magyar Köztársaságba érkezõ külföldi el-
lenõrcsoportok tevékenysége során a feltételek biztosítá-
sáért.

IV. Fejezet

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„bejelentett hely ellenõrzés” fogadásakor

29. Az MH MK parancsnoka az ellenõrzési szándék
bejelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsno-
kát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállí-
tásáért és a feladatok koordinálásáért. A kísérõcsoport
parancsnok a bejelentés adatai alapján feldolgozza az el-
lenõrzésre vonatkozó információkat.

30. Az MH MK az ellenõrzést megelõzõen legalább
36 órával értesíti a A CFE Szerzõdés szerinti „bejelentett
hely ellenõrzés” fogadásában érintett katonai szervezetek
parancsnokait. Az értesítés tartalmazza az ellenõrcsoport
nemzetiségére, létszámára, érkezésének idõpontjára és
szükség esetén a légi és földi szállítóeszközök készenlétbe
helyezésére vonatkozó információkat. Az értesítés alapján
a parancsnok végrehajtja alárendeltjei kiértesítését, intéz-
kedik a parancsnoki tájékoztatók szövegének és a bejelen-
tett helyvázlatok, továbbá a technikai eszközök nyilván-
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tartásának pontosítására és a szükséges információvé-
delmi rendszabályok bevezetésére (a parancsnoki tájékoz-
tatók formátumát és a bejelentett hely vázlatokkal szem-
ben támasztott követelményeket a 4. és az 5. sz. mellékle-
tek tartalmazzák).

31. A kísérõcsoport az ellenõrcsoport megérkezését
követõen lefolytatja a beléptetési eljárást. A beléptetési el-
járást követõen az ellenõrcsoport, leghamarabb egy, leg-
késõbb 16 órán belül kijelöli az elsõ ellenõrizni kívánt be-
jelentett helyet. A kísérõcsoport parancsnok az ellenõrcso-
port parancsnokának a bejelentett helyre és a parancsnoki
tájékoztató kért idõpontjára vonatkozó bejelentése alapján
jelentést tesz az MH Központi Ügyeletének (a továbbiak-
ban: MH KÜ), amely intézkedik a bejelentett hely és az
elöljáró szervezetek kiértesítésére. A kísérõcsoport pa-
rancsnoka HM FLÜ logisztikai biztosítást végzõ tisztjével
egyezteti az együttmûködés rendjét, útba indítja az elõké-
szítõ részleget úgy, hogy az, az ellenõrcsoport elõtt leg-
alább 2 órával korábban érkezzen meg a bejelentett helyre.

32. Az ellenõrzésre kijelölt bejelentett hely parancs-
noka az MH KÜ által megküldött értesítési formátumból
szerez tudomást az ellenõrzésrõl (a bejelentést követõen
hat óra áll rendelkezésre a kijelölt bejelentett hely felkészí-
tésére). Az értesítés tartalmazza az ellenõrzésre kijelölt be-
jelentett hely megnevezését, azonosító számát, a bejelen-
tett helyen lévõ ellenõrzési objektumok megnevezését,
azonosító számaikat, az ellenõrzés kezdési idõpontját és a
kísérõcsoporttal való kapcsolatfelvétel lehetõségeit. A be-
jelentett hely kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvéte-
lét követõen annak parancsnoka intézkedik az alábbi fel-
adatok végrehajtására:

a) a tájékoztatásra kijelölt helyiség berendezésére (egy
25 fõ befogadására alkalmas eligazító helyiség) és egy, az
ellenõrök rendelkezésére bocsátandó – 9 fõ befogadására
alkalmas – zárható iroda kijelölésére, amelyben zárható
vas iratszekrényt kell biztosítani az ellenõrök felszerelése,
okmányai részére;

b) a híradás megszervezésére (szükség esetén 3–4 kis-
vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készülék az el-
lenõrcsoport alcsoportjai közötti kapcsolattartásra az
ellenõrzés során, de az összeköttetés biztosítható a kísérõ-
csoport szolgálati mobil telefonjaival is);

c) a helyi kísérõk kijelölésére (3 fõ, az objektumot és a
technikai eszközök elhelyezkedését jól ismerõ személy);

d) szállítóeszközök elõkészítésére (3–4 terepjáró szgk.
10–18 fõ szállítására). Az ellenõrzésre kerülõ katonai szer-
vezetek saját eszközeikkel a kijelölt helikopter leszálló-
helyrõl a laktanyába, a laktanyából a kiképzési bázisra,
gyakorlótérre és a laktanyán belül, nagyobb távolságra esõ
tároló helyekre történõ szállítások során felelõsek a sze-
mélyszállítási feladatok biztosításáért.

e) Az étkezéssel, elszállásolással és a bejelentett helyre
történõ szállítással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a
HM FLÜ a felelõs.

33. Az elõkészítõ részleg parancsnoka a bejelentett
helyre történõ érkezését követõen jelentkezik a bejelentett
hely parancsnokánál (megbízott parancsnokánál), bemu-
tatja nyílt parancsát, szolgálati igazolványát, majd ezt
követõen a meggyõzõdik a végrehajtás feltételeinek meg-
létérõl az alábbiak szerint:

a) Ellenõrzi a bejelentett hely és az ellenõrzési objek-
tum parancsnok(ok) tájékoztatójának tartalmát, egyezteti
az információ csere során jelentett adatokkal (bejelentett
hely megnevezése, azonosító száma, koordinátái, aláren-
deltség szintjei, ellenõrzési objektumok megnevezése,
azonosító száma, technikai eszközök száma, létszámada-
tok). Eltérés esetén az eltérés okát a jelentés során indokol-
ni kell (ideiglenes távollét esetén fel kell készülni a távol-
lét idõtartamának és az eszközök jelenlegi elõtalálási he-
lyének jelentésére). Lehetõség szerint, az ellenõrzés meg-
gyorsítása érdekében kimutatást kell készíteni a technikai
eszközök elhelyezkedésérõl.

b) Ellenõrzi és pontosítja a bejelentett hely vázlatát.
c) Az alakulat parancsnokával egyezteti, hogy talál-

ható-e a bejelentett hely területén „érzékeny terület (pont)”
ahová a belépés az ellenõrcsoport tagjai részére nem enge-
délyezhetõ.

d) Meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl (munkaszobák, összeköttetés,
nemzetközi jogú telefonvonal az ellenõrcsoport részére,
helyi kísérõk, szállítóeszközök, egészségügyi biztosítás,
beléptetés az objektumba, étkezés).

e) Hiányosság esetén kéri az alakulat parancsnokát
azok pótlására.

34. A kísérõcsoportból kijelölt elõkészítõ részleg az
alakulat parancsnoka által kijelölt személlyel közösen fo-
gadja az ellenõr és kísérõcsoportot.

35. A kísérõcsoport parancsnoka az elõkészítõ részleg
jelentése alapján meggyõzõdik az alakulat felkészültségé-
rõl, ellenõrzi a bejelentett hely vázlatok átadását vagy át-
adásra történõ elõkészítését. A bejelentett hely parancsnok
tájékoztatóján részt vesz valamennyi, a bejelentett hely te-
rületén elhelyezkedõ katonai szervezet képviselõje, akik
szükség esetén biztosítják az ún. közös használatúnak mi-
nõsülõ területeken az ellenõrzést.

36. Az ellenõrzési helyre történõ megérkezést köve-
tõen az ellenõrcsoportot – fogadása után – a tájékoztató
helyére kell kísérni, át kell adni a bejelentett hely vázlatát
és a bejelentett hely rangidõs parancsnoka rövid általános
tájékoztatót tart (bejelentett hely parancsnoki tájékoztató).
A tájékoztatót követõen lehetõséget kell biztosítani az el-
lenõrök részére a tájékoztató értelmezésére, a vázlat tanul-
mányozására, az ellenõrizni kívánt objektum kiválasztá-
sára.

37. Amennyiben a bejelentett helyen több ellenõriz-
hetõ ellenõrzési objektum (katonai szervezet) található az
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ellenõrcsoport a bejelentett hely vázlat kézhezvételétõl
számított fél órán belül köteles megjelölni, hogy melyiknél
kívánják az ellenõrzést lefolytatni. A kijelölésrõl a jelen-
lévõ alakulatok parancsnokai (képviselõjük) a helyszínen
szereznek tudomást. A kísérõcsoport parancsnoka az el-
lenõrzési objektum megnevezésérõl jelentést tesz az MH
KÜ szolgálatának.

38. Az ellenõrzési objektum kijelölését követõen az el-
lenõrcsoport részére a kijelölt ellenõrzési objektum pa-
rancsnoka tájékoztatót tart, amely a tolmácsolással együtt
sem tarthat tovább egy óránál. A tájékoztató magyarázatot
kell, hogy adjon minden olyan eltérésre, amely a CFE
Szerzõdés által korlátozott eszközök az ellenõrzési helyen
elõtalálható mennyisége, illetve az információcserére
vonatkozó jegyzõkönyv szerint a legutolsó bejelentésben
megadott mennyiségek között áll fenn (a legutolsó beje-
lentésben szereplõ számadatokkal az MH MK kísérõcso-
portja rendelkezik) az alábbiak szerint:

a) Amennyiben az ellenõrzési helyen jelenlévõ, a CFE
Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci technika
száma kisebb, mint a legutolsó bejelentésben megadott
mennyiség, akkor az ilyen magyarázat tartalmazza ezek
ideiglenes elhelyezkedését is.

b) Amennyiben az ellenõrzési helyen jelenlévõ hagyo-
mányos fegyverzet és harci technika mennyisége megha-
ladja a legutolsó bejelentésben megadott mennyiséget, a
magyarázat tartalmazza az ilyen többlet eredetét, az eredet
helyérõl történõ távozásának idõpontját, az érkezés idõ-
pontját és az ellenõrzési helyen tervezett tartózkodásának
idõtartamát.

39. A tájékoztatót követõen az ellenõrcsoport részére
lehetõséget kell biztosítani, hogy kérdéseket tegyenek fel a
tájékoztatóval és a bejelentett hely vázlatával kapcsola-
tosan.

40. A kísérõcsoport parancsnoka biztosítja az ellen-
õrzés elõírásszerû végrehajtását, segítséget nyújt az alaku-
lat parancsnokának a vitás kérdések tisztázásában, meg-
gyõzõdik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztatón el-
hangzott, illetve az ellenõrzés során tapasztalt adatok ke-
rültek-e. Amennyiben az ellenõrcsoport követõ ellenõrzést
jelent be, arról jelentést tesz az MH KÜ-nek. Követõ ellen-
õrzés bejelentése esetén biztosítja a követõ ellenõrzés vég-
rehajtásának feltételeit, amennyiben követõ ellenõrzést
nem jelentenek be, tájékoztatja az MH KÜ-t és intézkedik
az ellenõrzés befejezésérõl szóló értesítés kiküldésére.

41. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befe-
jezését követõen ugyanazon vagy más bejelentett helyen
folytatni kívánja az ellenõrzést, annak helyszínérõl tájé-
koztatja a kísérõcsoportot. Az új ellenõrzés helyszínérõl az
érintett alakulat parancsnoka az MH KÜ által továbbított
értesítés útján szerez tudomást.

42. A kísérõcsoport parancsnoka az ellenõrzés logiszti-
kai biztosításának feladatairól egyeztet a HM FLÜ képvi-
selõjével.

43. ,,Érzékeny pont” ellenõrzési szándéka, fényképek,
felvételek készítése esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

a) Az ellenõrzést megelõzõen az MH MK kísérõcso-
port vezetõje az ellenõrzött alakulat képviselõjével egyez-
teti, hogy található-e az objektum területén „érzékeny
pont”.

b) Az ellenõrök nem jogosultak olyan létesítményekbe
vagy azokon belüli olyan területekre belépni, amelyeknél
a belépésre az egyedüli fizikai lehetõséget olyan, szemé-
lyek által használt ajtók jelentik, amelyek mérete nem ha-
ladja meg a két méter szélességet.

c) A kísérõcsoport jogosult megtagadni az „érzékeny
pont”-nak minõsített épületbe, tároló helyre, hangárba,
vagy egyéb létesítménybe való belépést. Ilyenkor azonban
minden esetben jelenteni köteles az ellenõrcsoportnak
(az ellenõrcsoport parancsnokának), hogy az épület, tároló
hely, hangár vagy egyéb létesítmény nem tartalmaz a CFE
Szerzõdés által korlátozott eszközöket. Amennyiben az ér-
zékenynek nyilvánított létesítmény tartalmaz ilyen eszkö-
zöket, azok ellenõrizhetõségét biztosítani kell a technikai
eszköz kihozatalával, vagy a létesítményben lévõ érzé-
keny eszközök letakarását követõen a beléptetés biztosítá-
sával.

d) A CFE Szerzõdés lehetõvé teszi fényképek, videó
felvételek készítését az ellenõrzött katonai létesítmények-
ben, azonban a kísérõcsoport kérheti, hogy jelezzék az
ilyen szándékot, a tevékenységet megelõzõen.

e) A CFE Szerzõdés elõírásai lehetõvé eszik fénykép-
felvételek és videó felvételek készítését a technikai eszkö-
zök jelenlétének dokumentálása céljából, azonban érzé-
keny pontokról csak a kísérõcsoport engedélyével készül-
het felvétel.

V. Fejezet

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„soron kívüli kijelölt terület ellenõrzés”

fogadásakor

44. Az MH MK parancsnoka az ellenõrzési szándék
bejelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsno-
kát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállítá-
sáért és a feladatok koordinálásáért. A kísérõcsoport pa-
rancsnoka kijelölését követõen értesíti az elõre elkészített
fax nyomtatvány segítségével az MH valamennyi szerve-
zetét az ellenõrzésrõl, egyezteti. A terület és a kezdõpont
kijelölését követõen tájékozódik, hogy az ellenõrzés kez-
dõpontjaként megjelölt hely közvetlen körzetében, mely
katonai szervezetek, milyen tevékenységet folytatnak.
Egyezteti a HM Informatikai és Információvédelmi Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM IIF) szaktisztjével, hogy a terü-
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leten van-e olyan objektum mely felett az átrepülés, a belé-
pés tiltott, illetve az MH ÖHP szakreferensével, hogy a tér-
ségben milyen katonai tevékenység folyik. A területre tör-
ténõ érkezést követõen az ellenõrcsoport tájékoztatást kér-
het a területen lévõ, nem ellenõrzési objektumnak minõ-
sülõ katonai szervezetekrõl vagy létesítményekrõl.

45. A CFE Szerzõdés szerinti terület ellenõrzésben
érintett katonai szervezetek parancsnokai az MH MK elõ-
zetes értesítését szolgálati úton legalább az ellenõrzést
megelõzõen 36 órával kapják meg. Az értesítés tartalmaz-
za az ellenõrcsoport nemzetiségére, létszámára, érkezésé-
nek idõpontjára, a légi és földi szállítóeszközök készenlét-
be helyezésére vonatkozó információkat. Az érintett ala-
kulatok parancsnokai az értesítés alapján végrehajtják az
alárendeltjeik tájékoztatását, intézkednek a parancsnoki
tájékoztatók szövegének, továbbá a technikai eszköznyil-
vántartások tartalmának pontosítására.

46. Az elõzetes értesítés kézhezvételét követõen a béke
elhelyezési körleteiken kívül tartózkodó, illetve a CFE
Szerzõdés szerint nem ellenõrzési objektumként azonosított
alárendeltekkel rendelkezõ alakulat(ok) parancsnokának
intézkednie kell a szükséges információvédelmi rendszabá-
lyok bevezetésére, továbbá a területen tartózkodó aláren-
deltjeik értesítésére, akik felkészülnek a tájékoztatók meg-
tartására és az esetlegesen a területen tartózkodó technikai
eszközeikkel történõ elszámolásra, valamint a szükséges
információvédelmi rendszabályok bevezetésére.

47. A kísérõcsoport parancsnoka az ellenõrzést meg-
elõzõen az alábbi feladatokat hajtja végre:

a) A bejelentés alapján tájékoztatja az MH KÜ szolgá-
latát az ellenõrcsoport érkezésének idõpontjáról, az or-
szágba történõ belépés helyérõl, a csoport összetételérõl és
távozásának idõpontjáról.

b) A terület kijelölését követõen felveszi a kapcsolatot
az ellenõrzésre kijelölt területen elhelyezkedõ, vagy ott te-
vékenységet folytató alakulatok parancsnokaival, tájékoz-
tatja õket az ellenõrzés várható programjáról, egyeztetik a
tájékoztatók tartalmát. Tájékoztatja az alakulatok parancs-
nokát a korábban végrehajtott ellenõrzések tapasztalatai-
ról.

c) Kéri a földi és légi szállítóeszközök kirendelését a
kijelölt indulópontra, pontosítja, hogy a biztosított heli-
kopter személyzet milyen képesítéssel rendelkezik (repül-
het-e éjszaka, leszállhat-e elõkészítetlen helikopter leszál-
lóhelyen). A helikopter ellenõrzésre történõ igénybevéte-
lének összesített idõtartama lehetõség szerint nem halad-
hatja meg a 60 percet.

d) Meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl (munkahelyiségek, összeköt-
tetés, szállítóeszközök, egészségügyi biztosítás, beléptetés
a területen lévõ objektumokba).

48. Magyarországra történõ megérkezését követõen a
kísérõcsoport fogadja az ellenõrcsoportot, lefolytatja a be-
léptetési eljárást. Az ellenõrcsoport a Magyar Köztársaság
területére érkezését követõen, legkorábban egy, de legké-
sõbb 16 órán belül megadja az ellenõrizni kívánt terület
földrajzi leírását, továbbá jogosult megjelölni bármilyen,
általa ellenõrizni kívánt létesítményt vagy épületet.

49. Az ellenõrzésre kijelölt területen lévõ katonai szer-
vezetek parancsnokait az MH KÜ értesíti az ellenõrzésrõl,
mely a kijelölést követõen, hat órán belül megkezdõdhet.
Az értesítés tartalmazza az ellenõrzés kezdési idõpontját, a
kijelölt terület földrajzi koordinátáit, a légi és földi szállí-
tóeszközök igénybevételére vonatkozó információkat, az
igénybevétel várható idõtartamát, továbbá a kísérõcso-
porttal való kapcsolatfelvétel lehetõségeit.

50. A terület kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvé-
telét követõen, az érintett katonai szervezet parancsnoka
intézkedik a tájékoztatásra kijelölt helyiség elõkészítésére
(25 fõ részére), szükség esetén a híradás megszervezésére
(3–4 kis- vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készü-
lék), a helyi kísérõk kijelölésére (3 fõ, az objektumot vagy
a területet jól ismerõ személy), a szállítóeszközök elõké-
szítésére (3–4 terepjáró szgk. 10–18 fõ szállítására). A pa-
rancsnoki tájékoztatót a 7. sz. melléklet szerinti jelentés
minta alapján kell elõkészíteni.

51. A kísérõcsoport parancsnoka a terület kijelölését
követõen egyezteti az ellenõrzés ütemtervét az ellenõrcso-
port parancsnokával, majd biztosítja az „indulópontra”
történõ szállítást. A kijelölt indulópontra való megérkezést
követõen az egyeztetésen részt vesz a helikopter szállító
személyzet és a földi szállító jármûoszlop parancsnoka is.

52. A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listá-
ra az MH ÖHP parancsnoka, az MH MK által összeállított
névjegyzék alapján engedélyezi.

53. A kijelölt területen bejelentett helyként, ellenõrzési
objektumként azonosított katonai szervezet nem ellenõriz-
hetõ. Az ellenõrzés során csak olyan katonai szervezet el-
lenõrizhetõ, amelyet korábban bejelentett helyként, ellen-
õrzési objektumként nem jelentettünk be, vagy ha a terüle-
ten tevékenykedõ katonai szervezet olyan bejelentett hely-
rõl érkezett, amely nem a kijelölt területen van. Ilyen ese-
tekben a tájékoztatót a területen lévõ, tevékenykedõ kato-
nai szervezet parancsnoka vagy helyettese tartja. A tájé-
koztató az alakulat megnevezésére, CFE azonosító száma-
ira (ha van) alárendeltségére, technikai eszközeinek szá-
mára (kizárólag a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ eszkö-
zök), illetve ha az alakulat nem állandó jelleggel települt a
kijelölt területen, az ott folytatott tevékenység jellegére,
idõtartamára, a tevékenységben résztvevõk számára, tech-
nikai eszközeik mennyiségére (csak CFE hatálya alá tarto-
zó) terjedhet ki.
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54. Az ellenõrzés folyamán a kísérõcsoport parancsno-
ka folyamatosan kapcsolatot tart az MH KÜ szolgálatával,
az ellenõrzés során érintett alakulatok parancsnokaival,
valamint a légi és földi szállító személyzettel. Folyamato-
san pontosítja az ellenõrzés programját, változások esetén
megteszi a szükséges intézkedéseket, biztosítja az ellenõr-
zés során az elõírt tájékoztatók megtartását, az ellenõrcso-
port részérõl feltett kérdések megválaszolásához segítsé-
get nyújt.

55. Az ellenõrzés befejezését követõen a kísérõcsoport
parancsnoka részt vesz az ellenõri jelentés elõkészítésé-
ben, a feltett kérdések észrevételek megválaszolásában,
meggyõzõdik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztató-
kon elhangzott, illetve az ellenõrzés során tapasztalt ada-
tok kerültek.

56. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befe-
jezését követõen egy bejelentett helyen kívánja folytatni
az ellenõrzést, arról az érintett bejelentett hely vagy alaku-
lat parancsnoka az MH KÜ által továbbított értesítés útján
szerez tudomást.

VI. Fejezet

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„csökkentés ellenõrzés” fogadásakor

57. A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
eszközök csökkentését a CFE Szerzõdés elõírásai szerint
az ellenõrzés feltételeinek biztosítása mellett kell végezni.

58. A csökkentési tevékenységek éves tervek szerint, a
végrehajtó szerv kapacitásának figyelembevételével foly-
nak. Minden csökkentési naptári periódus kezdete és vége
a csökkentésre kerülõ eszközök típusával és mennyiségé-
vel, valamint az alkalmazásra kerülõ csökkentési eljárás
meghatározásával a CFE Szerzõdés végrehajtásában érin-
tett Részes Államok részére bejelentésre kerül.

59. Az MH MK parancsnoka az ellenõrzési szándék
bejelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsno-
kát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállítá-
sáért és a feladatok koordinálásáért.

60. A kísérõcsoport parancsnoka a nemzetközi bejelen-
tés alapján tájékoztatja az MH KÜ-t az ellenõrzésre vonat-
kozó információkról.

61. A csökkentés ellenõrzésérõl szóló értesítést az MH
MK legalább 36 órával az ellenõrcsoport érkezését meg-
elõzõen szolgálati úton megküldi a csökkentési hely pa-
rancsnokának.

62. A csökkentési hely parancsnoka a bejelentett perió-
dus kezdetétõl a végéig (és még három napig) biztosítja a
csökkentési eljárás ellenõrizhetõségét, a technikai eszkö-
zök azonosításának (gyári alvázszám, egyes meghatáro-
zott fõdarabok számainak ellenõrzésével), továbbá a csök-
kentésrõl készült Munkanapló (regiszter) megtekintésé-
nek lehetõségét.

63. Az ellenõrzés kezdetekor a csökkentési hely veze-
tõje tájékoztatja az ellenõrcsoportot a csökkentési helyen
lévõ technikai eszközök típusáról és mennyiségérõl, az
adott periódus során megsemmisített eszközök összesített
mennyiségérõl, az elvégzett feladatokról, az alkalmazott
csökkentési technológiáról, valamint a csökkentési eljá-
rásba bevont technikai eszközök származási helyérõl, a
csökkentési helyre történt érkezésük idõpontjáról.

64. Az ellenõrcsoport részére megfelelõ munkafeltéte-
leket kell biztosítani.

65. Az ellenõrzés befejezésekor részletes, alvázszám és
fõdarab szám szerinti jegyzõkönyv készül a csökkentett
haditechnikai eszközökrõl.

VII. Fejezet

Feladatok a Bécsi Dokumentum szerinti
„értékelõ látogatás” fogadásakor

66. Az MH MK parancsnoka az értékelési szándék be-
jelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát,
aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállításáért
és a feladatok koordinálásáért.

67. A kísérõcsoport parancsnoka a nemzetközi bejelen-
tés kézhezvételét követõen:

a) Tájékozódik az értékelés feltételeinek meglétérõl, az
értékelõ csoport érkezésének idõpontjáról, az országba
történõ belépés helyérõl, a csoport összetételérõl és távo-
zásának idõpontjáról. Tájékoztatja az MH KÜ-t a fenti in-
formációkról.

b) Intézkedik az érintett katonai szervezet értesítésére,
majd felveszi a kapcsolatot a HM FLÜ logisztikai biztosítá-
sért felelõs tisztjével, egyezteti a logisztikai biztosítás rendjét.

c) Felveszi a kapcsolatot az értékelõ látogatás fogadá-
sára kijelölt alakulat parancsnokával és közösen egyezte-
tik a látogatás programját, a tájékoztató tartalmát, a Bécsi
Dokumentum szerinti adattárban bejelentett technikai esz-
közök mennyiségét, létszámadatokat.

d) Az értékelésre kijelölt alakulat parancsnoka az érté-
kelõ látogatásról az MH MK által az értékelõ csoport érke-
zését megelõzõen – 5 nappal korábban, szolgálati úton –
megküldött értesítés alapján szerez tudomást, amely tartal-
mazza az értékelõ csoport nemzetiségére, az értékelés kez-
deti idõpontjára és a kísérõcsoporttal történõ kapcsolatfel-
vétel lehetõségeire vonatkozó információkat.
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68. Az értesítés alapján a kijelölt alakulat parancsnoka
a kísérõcsoport parancsnokával pontosítja az értékelõ cso-
port programját és intézkedik a technikai eszközök szám-
szaki adatainak pontosítására, a tájékoztatásra kijelölt he-
lyiség berendezésére (egy 8–10 fõrészére), a helyi kísérõk
kijelölésére (1–2 fõ), a szállítóeszközök elõkészítésére
(szükség esetén), intézkedik továbbá a szükséges informá-
cióvédelmi rendszabályok bevezetésére.

69. A kísérõcsoport parancsnoka fogadja az értékelõ
csoportot, és tájékoztatást nyújt az értékelõk részére az
alakulattal egyeztetett programról. Amennyiben az értéke-
lõ csoport részérõl az elõzetes tervektõl eltérõ igény merül
fel, megteszi a szükséges intézkedéseket és egyeztetést
folytat az alakulat parancsnokával.

70. Az értékelõ csoport alakulathoz történõ megérke-
zését követõen az alakulat parancsnoka megtartja tájékoz-
tatóját, majd a tájékoztató értelmezését, a kérdések megvá-
laszolását követõen, lehetõséget biztosít az értékelõ cso-
port számára az objektum, és az információ csere során
megadott technikai eszközök megtekintésére, valamint a
különbözõ állománykategóriákkal való találkozásra és be-
szélgetésre (a parancsnoki tájékoztatót a 6. sz. melléklet-
ben lévõ minta alapján kell összeállítani).

71. A kísérõcsoport parancsnoka az értékelõ csoport
részérõl feltett kérdések megválaszolásához, a vitás kérdé-
sek tisztázásához segítséget nyújt az alakulat parancsnoká-
nak. A látogatás befejezését követõen jelentést tesz az MH
KÜ-nek.

VIII. Fejezet

Feladatok a Bécsi Dokumentum szerinti
„terület ellenõrzés” fogadásakor

72. Az MH MK parancsnoka az ellenõrzési szándék
vételét követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát, aki
a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállításáért és a
feladatok koordinálásáért. A kísérõcsoport parancsnoka
kijelölését követõen végrehajtja – szolgálati úton – az érin-
tett MH alakulatok értesítését és kéri az ellenõrcsoport fo-
gadására és a tájékoztatók megtartására illetékes szemé-
lyek kijelölését.

73. Az ellenõrzés során a kijelölt területen elhelyez-
kedõ katonai szervezetek felkészülnek az ellenõrcsoport
fogadására, és a tájékoztatók megtartására A tájékoztató-
kat a 7. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.

74. Az értesítés tartalmazza az ellenõrzés kezdési idõ-
pontját, a kijelölt terület földrajzi koordinátáit, a légi és
földi szállítóeszközök készenlétbe helyezésére vonatkozó
kérést, a kísérõcsoport parancsnokának nevét, elérhetõ-
ségét.

75. Az ellenõrzésre történõ felkészülés során a kísérõ-
csoport parancsnoka az alábbi feladatokat hajtja végre:

a) A bejelentés alapján tájékoztatja az MH KÜ-t.
b) Pontosítja hogy az ellenõrzésre kijelölt térség terüle-

tén mely katonai szervezetek, milyen tevékenységet foly-
tatnak.

c) Egyezteti a HM IIF szaktisztjével, hogy a térségben
melyek azok a területek melyek felett az átrepülés, illetve a
belépés tiltott, illetve a HM HKF és az MH ÖHP szaktiszt-
jeivel, hogy a térségben milyen katonai tevékenység fo-
lyik. A térségben folytatott katonai tevékenységrõl az el-
lenõrök részére tájékoztatást kell biztosítani.

d) Felveszi a kapcsolatot az ellenõrzésre kijelölt térség-
ben elhelyezkedõ alakulatoktól az ellenõrcsoport fogadá-
sára, a tájékoztatók megtartására kijelölt személyekkel, tá-
jékoztatja õket az ellenõrzés várható programjáról. Közö-
sen egyeztetik a parancsnoki tájékoztatók tartalmát, az
ellenõrzés biztosításának feltételeit.

e) Amennyiben a kijelölt területen más Résztvevõ Ál-
lam fegyveres erõi hajtanak végre katonai tevékenységet,
az MH MK haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az érin-
tett Résztvevõ Állam partner szervezetével és kéri az ala-
kulat értesítését, valamint együttmûködésüket az ellenõr-
zés során.

f) Az ellenõrzés elõzetes programjának összeállítását
követõen kéri a légi és földi szállítóeszközök kirendelését
az értesítésben szereplõ indulópontra. A kérés tartalmazza
az ellenõrzés indulópontjára, a kijelölt terület koordinátáira,
a készenlét idõpontjára, az igényelt eszközökre, az igénybe-
vétel elõrelátható idõtartamára és a kísérõcsoporttal történõ
kapcsolatfelvétel módjára vonatkozó információkat.

g) Felveszi a kapcsolatot a szállítóeszközöket biztosító
alakulatok parancsnokaival, pontosítja, hogy a biztosított
helikopter személyzet milyen képesítéssel rendelkezik,
szükség esetén az üzemanyag utántöltés biztosítása érde-
kében kéri üza. utántöltõ gépkocsi telepítését az ellenõr-
zésre kijelölt térség területén olyan számvetéssel, hogy a
konkrét program ismeretében áttelepíthetõ legyen.

h) A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas lis-
tára az MH ÖHP parancsnoka, az MH MK által összeállí-
tott névjegyzék alapján engedélyezi.

76. Az ellenõrcsoportot a Magyar Köztársaság terüle-
tére érkezését követõen a kísérõcsoport fogadja, és tájé-
koztatót tart a kijelölt területrõl, valamint az ellenõrzés fel-
tételeinek biztosításáról. A tájékoztatón lehetõség szerint
részt vesznek a kijelölt területen lévõ parancsnokságok
képviselõi, a helikopter szállító személyzet és a földi szál-
lító jármûoszlop parancsnoka. Ha az ellenõrcsoport részé-
rõl a javasolt programtól eltérõ igény merül fel, a kísérõ-
csoport parancsnoka tájékoztatja az érintett katonai szer-
vezetek parancsnokait az ellenõrcsoport által kért változta-
tásokról. Egyezteti a kért repülési útvonalat a légi és földi
szállító személyzettel, pontosítja a helikopter utántöltésé-
nek lehetõségeit, összehangolja a légi és földi szállítást, a
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HM IIF szaktisztjével pontosítja azokat a területeket me-
lyek felett az átrepülés tiltott, ezt követõen javaslatot tesz
az ellenõrcsoport parancsnokának az ellenõrzés konkrét
végrehajtására.

77. A kísérõcsoport az ellenõrzés során folyamatosan
kapcsolatot tart az MH KÜ-vel, az ellenõrzés során érintett
alakulatok parancsnokaival, valamint a légi és földi szállí-
tó személyzettel. Folyamatosan pontosítja az ellenõrzés
programját, változások esetén megteszi a szükséges intéz-
kedéseket.

78. Amennyiben olyan katonai szervezet ellenõrzését
kéri az ellenõrcsoport, amely béke elhelyezési körletén kí-
vül tartózkodik, vagy gyakorlatot hajt végre, a katonai
szervezetet az ellenõrzési szándékról a kísérõcsoport veze-
tõje az MH KÜ útján telefaxon, szolgálati úton értesíti.

79. A kísérõcsoport parancsnoka részt vesz az ellenõr-
zés során érintett alakulatok parancsnokainak tájékoztató-
ján, az ellenõrcsoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához segítséget nyújt. Az ellenõrzés befejezésérõl
jelentést tesz az MH KÜ ügyeleti szolgálatának.

80. Az ellenõrzés befejezését követõen a kísérõcsoport
parancsnoka intézkedik a légi és földi szállítóeszközök ké-
szenlétének megszüntetésére, az érintett katonai szerveze-
tek tájékoztatására.

IX. Fejezet

Feladatok a külföldön és a Magyar Köztársaság
területén végrehajtott gyakorlat ideje alatti ellenõrzések

során

81. A Magyar Köztársaság területén kívül, a CFE Szer-
zõdés és a Bécsi Dokumentum alkalmazási övezetében
végrehajtott gyakorlat idõtartama alatt, a gyakorlaton
résztvevõ katonai szervezet a CFE Szerzõdés és a Bécsi
Dokumentum szerinti ellenõrzések során ellenõrizhetõ.
Az ellenõrzés bejelentése esetén az alakulat és a magyar
fegyverzet-ellenõrzési szervezet értesítése, az ellenõrcso-
port fogadása és kísérése a befogadó nemzet felelõssége.

a) A CFE Szerzõdés szerinti „soron kívüli ellenõrzés”
során az ellenõrcsoport jogosult a CFE Szerzõdés hatálya
alá tartozó technikai eszközök ellenõrzésére, függetlenül
attól, hogy azok mely Részes Állam fegyveres erõinek ál-
lományába tartoznak. Ennek megfelelõen az ellenõrcso-
port jogosult tájékoztatást kérni és kapni a kijelölt terüle-
ten lévõ katonai szervezet parancsnokától az alárendeltsé-
gébe tartozó – CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai
eszközök hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az
ott-tartózkodás idõtartamáról. Az ellenõrzés feltételeinek
biztosítása a befogadó nemzet felelõssége, a területen tar-
tózkodó magyar katonai szervezetre vonatkozó tájékoz-

tató és abban szereplõ adatok ellenõrizhetõségének bizto-
sítása a magyar katonai szervezet feladata.

b) A Bécsi Dokumentum szerinti ellenõrzés bejelen-
tése esetén az értesítés, az ellenõrcsoport fogadása és kísé-
rése a befogadó nemzet felelõssége. Az ellenõrzés során az
ellenõrcsoport jogosult tájékoztatást kérni és kapni a tér-
ségben tartózkodó katonai szervezet parancsnokától a tér-
ségben folyó tevékenységrõl annak jellegérõl, kiterjedésé-
rõl a résztvevõk számáról és a technikai eszközök mennyi-
ségérõl. A kijelölt térségben az ellenõrzõ csoportnak az
ellenõrzés során lehetõvé kell tenni a területen lévõ kato-
nai szervezetek települési helyének és technikai eszközei-
nek ellenõrzését. A zárt területek számát és azok kiterjedé-
sét, amennyire lehetséges, korlátozni kell. Az ellenõrzés
földrõl, levegõbõl vagy egyidejûleg mindkét helyrõl vég-
rehajtható és maximum 48 órán keresztül tarthat. Az ellen-
õrzés feltételeinek biztosítása a befogadó nemzet felelõs-
sége, a területen tartózkodó magyar katonai szervezetre
vonatkozó tájékoztató és az abban szereplõ adatok ellen-
õrizhetõségének biztosítása a magyar katonai szervezet
feladata.

c) A CFE Szerzõdés szerinti „bejelentett hely ellenõr-
zés” csak a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szerve-
zeteket érintheti, helyszíne a befogadó Részes Állam, CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szervezetének béke el-
helyezési körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton részt vevõ
magyar állomány ideiglenes elhelyezési körletét, ameny-
nyiben az a befogadó alakulat béke elhelyezési körletében
került kialakításra. Az ellenõrzés során az ellenõrcsopor-
tok jogosultak tájékoztatást kérni és kapni a befogadó
nemzethez tartozó „bejelentett helyen” lévõ magyar kato-
nai szervezet parancsnokától az alárendeltségébe tartozó
– CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai eszközök ho-
vatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az ott-tartóz-
kodás idõtartamáról. Jogosultak továbbá a megadott szám-
adatok ellenõrzésére, a technikai eszközök megtekinté-
sére is.

d) A Bécsi Dokumentum szerinti „értékelõ látogatás”
csak a Bécsi Dokumentum hatálya alá esõ katonai szerve-
zeteket érintheti, helyszíne a befogadó Résztvevõ Állam
Bécsi Dokumentum hatálya alá esõ katonai szervezetének
béke elhelyezési körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton
résztvevõ magyar állomány ideiglenes elhelyezési körle-
tét, amennyiben az a befogadó alakulat béke elhelyezési
körletében került kialakításra. Az értékelõ látogatás során
az értékelõ csoport, tájékoztatást kérhet az objektumban
tartózkodó katonai szervezet parancsnokától az alakulat
tevékenységének jellegérõl, a résztvevõk számáról és a
technikai eszközök mennyiségérõl.

82. Amennyiben az ellenõrzés, értékelés idõszakában a
Magyar Köztársaság területén hajtanak végre más államok
katonai szervezetei gyakorlatot vagy egyéb tevékenysé-
get, úgy az MH ÖHP haladéktalanul tájékoztatja az MH
MK-t. Az ellenõrzés, értékelés idõszakában a Magyar
Köztársaság területén az ellenõr-, értékelõ csoport kíséré-
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séért, a gyakorlatot, katonai tevékenységet folytató nemzet
értesítéséért, az ellenõrzés, értékelés feltételeinek jelen
szakutasítás V–IX. fejezetei szerinti biztosításáért az MH
MK a felelõs.

X. Fejezet

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” fogadásakor

83. Az MH MK parancsnoka az ellenõrzési szándék
bejelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsno-
kát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállítá-
sáért és a megfigyelõ repülés elõkészítésért és koordinálá-
sáért. A kísérõcsoport parancsnoka – a bejelentés alapján –
a megfigyelõ csoport érkezésének idõpontjáról, a belépte-
tés helyérõl, idõpontjáról, a csoport összetételérõl és a cso-
port várható távozásának idõpontjáról tájékoztatja az MH
KÜ-t. Továbbítja az általános értesítést a megfigyelõ repü-
lés fogadásában érintett alárendeltekkel rendelkezõ szer-
vezeteknek, megküldi a megfigyelõ csoport névjegyzékét.
A megfigyelõ repülés fogadásában érintett szervezetektõl
kéri a kijelölt állomány kirendelését.

84. Felveszi a kapcsolatot a HM FLÜ kijelölt állomá-
nyával, egyezteti a logisztikai biztosítás rendjét, tájékoz-
tatja az ellenõrzés fogadásának rendjérõl (programjáról).
Az étkezéssel, elszállásolással és a szállítással, valamint az
ideiglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végrehaj-
tásáért a HM FLÜ a felelõs.

85. A feladat elrendelésének kézhezvételét követõen a
HM IIF, az MH ÖHP, a HM Térképészeti Közhasznú Tár-
saság (a továbbiakban: HM Térképészeti Kht.) és az MH
Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ)
kijelölt állománya vagy képviselõje felveszi a kapcsolatot
a kísérõcsoport parancsnokával. A kísérõcsoport parancs-
noka az érintett szervezetek képviselõivel egyezteti a vég-
rehajtás és az együttmûködés rendjét, tájékoztatja õket a
rendelkezésre álló adatokról.

86. Az MH ÖHP parancsnoka az MH MK értesítése
alapján intézkedik a kijelölt Nyitott Égbolt repülõtér, meg-
figyelõ repülés fogadására történõ elõkészítésére, vala-
mint a megfigyelõ csoport, a kísérõcsoport és az ideiglenes
határnyitást végzõk beléptetésének biztosítására. A Nyi-
tott Égbolt feladatokra kijelölt repülõ bázis parancsnoka
az értesítést követõen intézkedik a szükséges helyiségek, a
kapcsolattartás és az ellátás biztosítására, valamint a szük-
séges információvédelmi rendszabályok bevezetésére.

87. A kísérõcsoport parancsnoka a repülõtérre történõ
érkezését követõen jelentkezik a bázis parancsnokánál, és
pontosítják a megfigyelõ repülés végrehajtásához szüksé-
ges feltételek biztosítását (fogadó helyiségek, pihenõ és

munkahelyiségek, nemzetközi jogú telefonvonal a meg-
figyelõ csoport részére, helyi kísérõk, szállítóeszközök,
egészségügyi biztosítás, beléptetés az objektumba).

88. A kísérõcsoport parancsnoka a megfigyelõ csoport
megérkezésekor fogadja a megfigyelõket és lefolytatja a
beléptetési eljárást, megtartja az általános, megfigyelõ
repülés végrehajtására vonatkozó tájékoztatóját, és fel-
ügyeli a szakszolgálatok által megtartandó tájékoztatókat.
A megfigyelõ csoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához segítséget nyújt.

89. Az MH GEOSZ képviselõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatókon, segíti a megfigyelõ csoport munká-
ját, javaslatot tesz az idõjárási viszonyoknak megfelelõen
a repülés idõpontjára.

90. Az MH ÖHP biztosítja a hatáskörébe tartozó tájé-
koztatók megtartását, illetve a megfigyelõ repülés végre-
hajtásában közremûködõ légiforgalmi-irányítók, mér-
nök-mûszaki és meteorológus szakértõk részvételét. Kije-
lölt szakértõi ellátják a megfigyelõ csoportot a repülések
elõkészítéséhez és végrehajtásához szükséges repülési,
légi-navigációs és repülésmeteorológiai információkkal
az alábbiak szerint:

a) Képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ fél által átadott
feladattervet, indokolt esetben javaslatot tesz a kísérõcso-
port parancsnok részére annak módosítására, felügyeli a
repülési terv kitöltését és a repülési terv engedélyeztetését.

b) Légiforgalmi-irányítási szakértõje intézkedik a repü-
lési útvonal által érintett veszélyes légterekben folyó tevé-
kenységek szükség szerinti korlátozására, a polgári
repülésirányító-szolgálattal összehangoltan a megfigyelõ
repülés végrehajtásának szavatolására és az igényelt tarta-
lék repülõterek fogadókészségének biztosítására.

c) Repülõ-mûszaki szakértõje vezeti a megfigyelõ fél
repülõgépének repülés elõtti ellenõrzését, megszervezi a
megfigyelõ repülõgép kiszolgálását.

91. A HM IIF képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ cso-
port feladattervét információvédelmi szempontból, mely-
nek eredményérõl tájékoztatja a kísérõcsoport parancsno-
kát. Amennyiben szükséges és lehetséges, javaslatot tesz a
repülési útvonal módosítására. Szükség szerint értesíti az
érintett szervezeteket az átrepülés idõpontjáról. Részt vesz
a repülés során készített felvételek kiértékelésében Sajtó-
nyilvánosság esetén, gondoskodik a titokvédelmi szabá-
lyok érvényesülésérõl.

92. A feladat befejezését követõen az érintett szakállo-
mány végrehajtja a feladat értékelését és összeállítja a fel-
adatról készült jelentést, csatolva a feladat során küldött és
fogadott jelentés formátumokat. Az MH ÖHP a kísérési
feladat befejezését követõen továbbítja a megfigyelõ repü-
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lés során felhasznált repülõ-üzemanyag töltési napló
másolatának egy-egy példányát az MH MK és az MH
Veszélyes Anyag Ellátó Központ (a továbbiakban: MH
VEK) részére.

93. A HM FLÜ elkészíti és továbbítja a feladatok
végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségeket tar-
talmazó számlát a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság
által meghatározott formátum alapján. A kísérõcsoport
parancsnok a megfigyelõ csoport tevékenységének prog-
ramját a HM FLÜ képviselõjével folyamatosan egyezteti.

XI. Fejezet

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti átrepülés
biztosítása során

94. Az átrepülési szándék bejelentést követõen a MH
MK parancsnoka kijelöli a készenlétet ellátó személyt, aki
a továbbiak folyamán felelõs a feladatok koordinálásáért.
A kijelölt személy ellenõrzi a kapott információkat, tájé-
kozódik a megfigyelõ repülõgép átrepülésének várható
idõpontjáról, és értesíti a HM Térképészeti Kht.-t és az
MH KÜ-t a fenti információkról.

95. Az átrepülés során folyamatosan kapcsolatot tart a
kijelölt Nyitott Égbolt repülõtérrel, amennyiben az átrepü-
lés során mûszaki meghibásodás miatt nem tervezett
leszállást hajtanak végre, megszervezi a kamera fedõk
zártságának ellenõrzését és biztosítja a megfigyelõ csoport
elhelyezését, ellátását, szállítását.

96. Amennyiben a megfigyelõ repülõgép technikai ki-
szolgálás céljából leszállást tervez magyar Nyitott Égbolt
repülõtéren, akkor az MH MK azonnal tájékoztatja az MH
ÖHP parancsnokát, aki szolgálati úton megküldi az általá-
nos értesítést az átrepülésrõl az átrepülés biztosítási fel-
adataiban érintett szervezeteknek (Nyitott Égbolt repülõ-
tér, HM Térképészeti Kht.). A feladat biztosítására kijelölt
személy összeállítja az átrepülés során leszálló megfigyelõ
repülõgép fogadásához, ellenõrzéséhez szükséges ok-
mányokat. Fogadja a megfigyelõ csoportot, felügyeli a
kamera fedõk zártságának ellenõrzését, a formátumok
kitöltését és továbbítását.

97. A HM FLÜ – az MH MK szolgáltatási igénylése
alapján – megszervezi a megfigyelõ csoport szállítását, el-
helyezését, étkeztetését. A felmerülõ költségekrõl – együtt-
mûködve a megfigyelõ csoport parancsnokával – számlát
állít ki.

98. Az MH MK kijelölt képviselõjének a feladata a
technikai kiszolgálást követõen addig tart, amíg a meg-
figyelõ repülõgép elhagyja a Magyar Köztársaság légterét.

XII. Fejezet

A Nyitott Égbolt Operatív Bizottság

99. Az MH MK évente január 30-ig – A HM-KÜM
Tárcaközi Bizottság ülését követõen – Operatív Bizottsági
ülést hív össze a Nyitott Égbolt feladatok tervezése, koor-
dinálása érdekében. Az Operatív Bizottság vezetõje az
MH MK parancsnoka.

100. Az ülésen a Nyitott Égbolt feladatok végrehajtásá-
ban érintett szervezetek a HM HKF, a HM Védelempoliti-
kai Fõosztály, a HM IIF, az MH ÖHP, a HM FLÜ, az MH
GEOSZ és a HM Térképészeti Kht. képviselõi vesznek
részt.

101. Az Operatív Bizottság feladata, hogy értékelje,
elemezze a fogadott és a végrehajtott Nyitott Égbolt meg-
figyelõ repüléseket, javaslatot dolgozzon ki a tárgyévi
megfigyelõ repülések útvonalaira (célobjektumaira), ele-
mezze és értékelje a Nyitott Égbolt megfigyelõ repülések,
fogadásának, és végrehajtásának tárgyi és személyi felté-
teleit, javaslatot dolgozzon ki a technikai fejlesztésekre,
értékelje és véleményezze a Nyitott Égbolt Konzultatív
Bizottság szakanyagait, illetve javaslatot tegyen a Konzul-
tatív Bizottság ülésein megtárgyalandó szakmai kérdé-
sekre.

XIII. Fejezet

Feladatok a CFE Szerzõdés és a Bécsi Dokumentum
szerinti „ellenõrzések” végrehajtásakor

102. Az MH MK szakállománya a felkészülés során el-
gondolást alakít ki a végrehajtás rendjére, összeállítja az
ellenõrcsoportot, javaslatot tesz a bevonható állományú
ellenõrök alkalmazására. Önköltséges ellenõrzés esetén
intézkedik az ellenõrzés költségeinek biztosítására, az
angol és orosz nyelvû garancialevél elkészítésére és meg-
küldésére a Katonai Felderítõ Hivatalnak. Megküldi a kül-
földi vendégellenõrök részére az ellenõrzés részadatait,
kéri a bevonható állományú ellenõrök kijelölését, útba-in-
dítását és végzi felkészítésüket, összeállítja a kiutazáshoz
szükséges okmányokat. Pontosítja a célobjektumokat,
tartalék objektumokat jelöl ki, adatot gyûjt, feldolgozza a
korábbi ellenõrzések tapasztalatait, elemzi az adattárak
vonatkozó adatait és ennek alapján, tájékoztató anyagokat
állít össze.

103. Az MH MK szakállománya az ellenõrzés elõtt
pontosítja a felkészülés érdekében tett intézkedések végre-
hajtását, a berendelt és a vendégellenõri állomány ellátásá-
nak, szállításának elszállásolásának helyzetét, az ellenõri
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felszerelés, ajándékok, repülõjegyek, útlevelek, napidíjak
felvételezését, elosztását. Elkészíti és továbbítja a meg-
felelõ formátumot az ellenõrzés bejelentésére vonatko-
zóan.

104. Az ellenõrzés során az ellenõrcsoport parancs-
noka jelentést tesz az ellenõrcsoport indulásáról, az ellen-
õrzés fõbb mozzanatairól és a csoport haza érkezésérõl.

105. Az ellenõrzési feladat befejezését követõen az
érintett szakállomány végrehajtja a feladat értékelését,
összeállítja a magyar nyelvû jelentéseket az ellenõrzésrõl
és a „Mission Report”-ot.

XIV. Fejezet

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” végrehajtásakor

106. Az MH MK szakállománya végzi a KÜM–HM
tárcaközi bizottság által jóváhagyott megfigyelési felada-
tok tervezését, a hivatalos csatornákon keresztül a Magyar
Köztársaság aktív kvótájának bejelentését, tervezi a meg-
figyelõ repülések útvonalait, egyeztetést folytat a NATO
tagországok társszervezeteivel és az aktív kvóták felhasz-
nálásáról.

107. Az MH MK parancsnoka kijelöli a megfigyelõ
csoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a megfi-
gyelõ csoport összeállításáért és a feladatok koordinálásá-
ért. Az MH MK a feladat elrendelésérõl – a végrehajtást
megelõzõen legalább 5 héttel – tájékoztatja az érintett
szervezeteket. Az elrendelés kézhezvételét követõen a
végrehajtásban érintett szervezetek állományából kijelölt
személy felveszi a kapcsolatot a megfigyelõ repülés veze-
tésére kijelölt csoport parancsnokával, tájékozódik a meg-
figyelõ repülés adatairól.

108. A megfigyelõ csoport parancsnoka elkészíti a ki-
utazási engedélyt, illetve a szolgáltatási igényt, amelyeket
legalább két héttel a feladat megkezdése elõtt megküld a
HM FLÜ részére.

109. Az igényelt ellátással, szállítással, valamint az
ideiglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végrehaj-
tásáért, a feladatok végrehajtásával kapcsolatban felmerült
költségeket tartalmazó számlák összeállításáért a Nyitott
Égbolt Konzultatív Bizottság által meghatározott formá-
tum alapján a HM FLÜ a felelõs.

110. Az MH ÖHP parancsnoka a feladat elrendelõ
alapján intézkedik a megfigyelõ repülõgép és a személyzet
biztosítására, együttmûködve a HM Térképészeti Kht.-val
a megfigyelõ repülõgép, valamint a kijelölt Nyitott Égbolt
repülõtér elõkészítésére és a megfigyelõ repülés végrehaj-

tására, a megfigyelõ csoport tagjainak és az ideiglenes
határnyitást végzõk beléptetésének biztosítására. Az MH
MK által összeállított névjegyzék alapján engedélyezi a
nem magyar állampolgárok és a nem az MH állományába
tartozó megfigyelõk felvételét az utas listára.

111. A megfigyelõ csoport parancsnoka a repülõtérre
történõ érkezését követõen meggyõzõdik a feladat-végre-
hajtás feltételeinek meglétérõl.

112. Az MH GEOSZ térképeket biztosít – szükséges
mennyiségben és méretarányban – a feladatok tervezésé-
hez és végrehajtásához. Biztosítja a megfigyelõ repülések
végrehajtásához szükséges repülésmeteorológiai informá-
ciókat.

113. A feladat befejezését követõen az érintett szak-
állomány végrehajtja a feladat értékelését, és összeállítja a
magyar nyelvû jelentéseket, csatolva a feladat során kül-
dött és fogadott nemzetközi jelentési formátumokat.
Az MH ÖHP kísérési feladat befejezését követõen továb-
bítja a megfigyelõ repülés során felhasznált repülõ-üzem-
anyag töltési napló másolatának egy-egy példányát az MH
MK és az MH VEK felé.

XV. Fejezet

A HM és az MH szervezetek egyéb feladatai
az ellenõrzések biztosítása során

114. A HM HKF az MH MK kezdeményezésére javas-
latot tesz a CFE Szerzõdés, a Bécsi Dokumentum és a Nyi-
tott Égbolt Szerzõdés szerinti objektum ellenõrzések, érté-
kelõ látogatások, megfigyelõ repülések célobjektumaira,
illetve területeire. Képviselõje részt vesz az MH MK által
szervezett, objektum, terület kiválasztást egyeztetõ meg-
beszélésen.

115. A HM HKF az MH MK kezdeményezésére a beje-
lentett CFE ellenõri listán és Nyitott Égbolt megfigyelõi
listán szereplõ állományból ellenõr/kísérõ tisztet jelöl ki az
egyezmények szerinti ellenõrzési/kísérési feladatok végre-
hajtására.

116. A HM FLÜ az európai fegyverzet-korlátozási,
leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar
Honvédséget érintõ feladatainak végrehajtásáról szóló
29/2007. (HK 6.) HM utasítás alapján végzi a CFE Szerzõ-
dés, a Bécsi Dokumentum, a kétoldalú megállapodások és
a Dayton-i keret-megállapodás, valamint a Nyitott Égbolt
Szerzõdés által elõírt – a Magyar Köztársaság által terve-
zett és fogadott – ellenõrzések, megfigyelõ repülések és
egyéb rendezvények végrehajtásának és fogadásának
logisztikai támogatását, amelyet az MH MK parancsnok
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által aláírt kiutazási engedély és szolgáltatási igénylés
alapján szervez és biztosít. A szállás, étkeztetés, szállítás,
határnyitás és egyéb, a feladatok logisztikai biztosítás so-
rán a hatályos belsõ rendelkezések elõírásai szerint jár el.

117. A HM FLÜ kijelölt képviselõje a nemzetközi
ellenõrcsoportok tevékenységének biztosítása során,
együttmûködik a kísérõcsoport parancsnokával a szállás,
étkeztetés, szállítás, határnyitás és egyéb, a feladat végre-
hajtásához kapcsolódó szolgáltatások megszervezésében.
A feladatok befejezését követõen pontosítják a felhasznált
költségkereteket, valamint a külföldi partnerszervezet felé
történõ elszámolás rendjét.

118. Az MH TD katonai rendészeket biztosít a Magyar
Köztársaság területén feladatot végzõ ellenõrcsoportok te-
vékenységének biztosítása érdekében. A Magyar Köztár-
saság területére érkezõ ellenõrcsoportról az MH MK pa-
rancsnoka legkésõbb 30 órával az ellenõrcsoport érkezését
megelõzõen értesítést küld az MH TD parancsnokának,
amelyben kéri, a katonai rendészek kijelölését a kísérõcso-
portba. A feladatra kijelölt katonai rendész járõr parancs-
noka felveszi a kapcsolatot a kísérõcsoport parancsnoká-
val a feladat részleteinek pontosítása érdekében, illetve a
feladat megkezdését megelõzõen részt vesz a kísérõcso-
port parancsnoka által vezetett felkészítésen. A feladat
végrehajtásának teljes idõtartama alatt a rendész járõr pa-
rancsnoka folyamatosan kapcsolatot tart a kísérõcsoport
parancsnokával, vagy az általa kijelölt személlyel.

119. Az MH TD a Magyar Köztársaság területén foga-
dott CFE Szerzõdés és a Bécsi Dokumentum szerinti terü-
let ellenõrzések során – igény esetén – híradó eszközökkel
felszerelt terepjáró személygépkocsikat biztosít.

120. Az MH GEOSZ az MH MK elõzetes igénylése
alapján az MH alapellátásában lévõ és külön engedéllyel
igényelhetõ analóg és digitális térképészeti és katona föld-
rajzi anyagokat, továbbá meteorológiai adatokat, idõjá-
rás-elõrejelzéseket biztosít a fegyverzet-ellenõrzési tevé-
kenységek végrehajtásához.

121. A HM Térképészéti Kht. a Nyitott Égbolt Szerzõ-
dés szerinti megfigyelõ repülések során az Alapító okiratá-
ban rögzített feladatok végzéséért felelõs.

XVI. Fejezet

Záró rendelkezések

122. Ez a szakutasítás a közzétételt követõ 8. napon lép
hatályba.

Bali József s. k.,
HM védelempolitikai szakállamtitkár

1. sz. melléklet

a 69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasításhoz

A CFE Szerzõdés és a Nyitott Égbolt Szerzõdés által
alkalmazott fogalmak

A CFE Szerzõdés által alkalmazott fogalmak:

1. Az „alkalmazási terület” fogalma a Részes Államok
teljes szárazföldi területét jelenti Európában az Atlanti-
óceántól az Urál-hegységig, ami magában foglalja a Részes
Államok valamennyi európai szigetének területét, beleértve
a Dán Királyság Feröer-szigeteit, a Norvég Királysághoz
tartozó Spitzbergákat, beleértve a Bear-szigetet, a Portugál
Köztársasághoz tartozó Azori- és Madeira-szigeteket, a
Spanyol Királysághoz tartozó Kanári-szigeteket és az
Oroszországi Föderációhoz tartozó Ferenc József-földet és
Novaja Zemlját. Az Oroszországi Föderáció és Kazahsztán
esetében az alkalmazási terület magában foglalja az
Urál-folyótól és a Kaszpi-tengertõl nyugatra fekvõ teljes te-
rületet. A Török Köztársaság esetében az alkalmazási terü-
let magában foglalja a Török Köztársaságnak azt a területét,
amely északra és nyugatra terül el a török határ és a 39. szé-
lességi fok metszéspontjától: Muradiye, Patnos, Karayazi,
Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gözne és
onnan a tengerig.

2. Az „ellenõrzött Részes Állam” fogalma azt a Részes
Államot jelenti, amelynek területén ellenõrzést hajtanak
végre.

a) Azon ellenõrzési helyek esetében, ahol csak állomá-
soztató Részes Állam, CFE Szerzõdés által korlátozott ha-
gyományos fegyverzete és harci technikája van jelen, az
állomásoztató Részes Állam gyakorolja az ellenõrzés idõ-
tartama alatt az ellenõrzött Részes Állam Jegyzõkönyvben
szabályozott jogait és kötelezettségeit, azon az ellenõrzési
helyen belül, ahol CFE Szerzõdés által korlátozott hagyo-
mányos fegyverzete és harci technikája elhelyezkedik; és

b) Azon ellenõrzési helyek esetében, ahol egynél több
Részes Állam CFE Szerzõdés által korlátozott hagyomá-
nyos fegyverzete és harci technikája található, minden Ré-
szes Állam az ellenõrzés idõtartama alatt a saját, CFE
Szerzõdés által korlátozott hagyományos fegyverzetére és
harci technikájára vonatkozóan gyakorolja az ellenõrzött
Részes Állam CFE Szerzõdésben szabályozott jogait és
kötelezettségeit, azon az ellenõrzési helyen belül, ahol a
CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos fegyverzete
és harci technikája elhelyezkedik.

3. A „fogadó Részes Állam” fogalma azt a Részes Álla-
mot jelenti, amely az alkalmazási területen belül, saját te-
rületén egy másik Részes Állam hagyományos fegyveres
erõinél rendszerben lévõ hagyományos fegyverzetet és
harci technikát fogad be.
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4. Az „ellenõrzõ Részes Állam” fogalma azt a Részes
Államot jelenti, amely az ellenõrzést kéri, és így annak
végrehajtásáért felelõs.

5. Az „ellenõrzési hely” azt a területet, helyet vagy lé-
tesítményt jelenti, ahol ellenõrzést hajtanak végre.

6. Az „ellenõrzési objektum” fogalma az alábbiakat je-
lenti:

a) bármely dandár/ezred, wing/repülõezred, önálló
zászlóalj/tüzérosztály, önálló repülõszázad vagy azzal
azonos szervezeti szintû magasabb egységet vagy egysé-
get, továbbá bármely külön elhelyezett zászlóalj/repülõ-
század vagy azzal azonos szintû, közvetlenül a dandár/ez-
red, wing/repülõezred szint alatti egységet, amelynél a
CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos fegyverzet
és harci technika található;

b) bármely olyan kijelölt állandó raktárt, a fentiekben
leírt magasabb egységekhez és egységekhez szervezetileg
nem tartozó katonai raktárt, önálló javító vagy karbantartó
egységet, katonai kiképzési létesítményt vagy katonai re-
pülõteret, ahol a CFE Szerzõdés által korlátozott hagyo-
mányos fegyverzet és harci technika állandó vagy rendsze-
res jelleggel található;

c) a CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzet és harci technika csökkentési helyét;

d) a CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzettel és harci technikával rendelkezõ, a zászlóalj-
nál alacsonyabb szintû alegységek esetében, amelyek köz-
vetlenül egy dandár/ezred vagy annak megfelelõ szint fe-
letti egység vagy magasabb egység alárendeltségében van-
nak, az egység vagy magasabb egység tekintendõ ellenõr-
zési objektumnak, amelynek a zászlóaljnál alacsonyabb
szintû alegységet alárendelték, amennyiben annak nincs
alárendeltségében dandár/ezred vagy azzal egyenértékû
egység vagy magasabb egység; és

e) azt a magasabb egységet vagy egységet, amelynél a
CFE Szerzõdés tárgyát képezõ olyan hagyományos fegy-
verzet és harci technika található, amelyet nem rendszere-
sítettek valamely Részes Állam hagyományos fegyveres
erõinél, nem kell ellenõrzési objektumnak tekinteni.

7. A „katonai repülõtér” fogalma olyan, ellenõrzési
objektumot egyébként nem tartalmazó állandó jellegû
katonai komplexumot jelent, ahol legalább hat, a CFE
Szerzõdés által korlátozott vagy belsõ ellenõrzés hatálya
alá esõ harci repülõgép vagy harci helikopter mûködteté-
sét, tehát indítását és fogadását rendszeresen végzik.

8. A „katonai kiképzési létesítmény” fogalma olyan,
ellenõrzési objektumot egyébként nem tartalmazó létesít-
ményt jelent, amelyben egy katonai egység vagy alegység
legalább 30, a CFE Szerzõdés által korlátozott hagyomá-
nyos fegyverzetet vagy technikai eszközt, illetve több mint
12, a CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos fegy-

verzet és harci technika ugyanazon kategóriájába tartozó
eszközt katonai személyzet kiképzésére használnak.

9. Az ellenõrzési objektumként azonosított magasabb
egységekhez vagy egységekhez szervezetileg nem tartozó
„katonai raktár” fogalma, a kijelölt állandó raktárak és a
belbiztonsági feladatokat ellátó és e célokra szervezett
egységeknek alárendelt raktárak kivételével, bármely
olyan raktárt jelent, amelyben a CFE Szerzõdés által korlá-
tozott hagyományos fegyverzet és harci technika található,
tekintet nélkül szervezeti vagy mûködési státuszára. Az
ilyen helyeken található, CFE Szerzõdés által korlátozott
hagyományos fegyverzet és harci technika a Nemzeti
Szintek Jegyzõkönyve szerinti, aktív egységekben számí-
tott megengedett szintek részét képezi.

10. A „kijelölt állandó raktár” fogalma olyan egyértel-
mûen kijelölt fizikai határokkal rendelkezõ helyet jelent,
amely olyan, a CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverze-
tet és harci technikát tartalmaz, amely beleszámít a nem-
zeti szintekbe, azonban nem esik az aktív egységekben lé-
võ hagyományos fegyverzet és harci technika korlátozásai
alá.

11. A „csökkentési hely” fogalma olyan egyértelmûen
kijelölt helyet jelent, ahol a CFE Szerzõdés által korláto-
zott hagyományos fegyverzetnek és harci technikának a
csökkentése történik.

12. Az „átminõsítési hely” fogalma egy olyan, egy-
értelmûen kijelölt helyet jelent, ahol a Helikopterek Át-
kategorizálására vonatkozó Jegyzõkönyv, illetve a Repü-
lõgépek Átosztályozására vonatkozó Jegyzõkönyv szerint
átkategorizált többcélú támadó helikopterek, valamint
átosztályozott harci gyakorló repülõgépek átminõsítése
történik.

13. A „bejelentett hely” fogalma olyan létesítményt
vagy pontosan körülhatárolt földrajzi helyet jelent, ahol
egy vagy több ellenõrzési objektum található. A bejelen-
tett hely tartalmazza mindazon mesterséges vagy termé-
szetes külsõ határ vagy határok közötti területeket, vala-
mint az olyan, kapcsolódó lõtereket, gyakorlótereket, kar-
bantartó és raktárterületeket, helikopter leszállóhelyeket
és vasúti berakóhelyeket magukba foglaló területeteket,
ahol állandó vagy rendszeres jelleggel harckocsik, páncé-
lozott harcjármûvek, tüzérségi eszközök, harci helikopte-
rek, harci repülõgépek, átosztályozott harci gyakorló repü-
lõgépek, páncélozott szállító jármûhöz hasonló eszközök,
páncélozott gyalogsági harcjármûhöz hasonló eszközök
vagy páncélozott hídvetõ jármûvek találhatók.

14. A „meghatározott terület” fogalma valamely Ré-
szes Állam területén az alkalmazási területen belül lévõ
olyan területet jelent, amelyen belül soron kívüli ellenõr-
zés folyik. A terület nagysága nem haladhatja meg a
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65 négyzetkilométert. E területen belül lévõ bármely két
pont közötti távolság légvonalban nem haladhatja meg a
16 km-t.

15. Az „érzékeny pont” fogalma bármely olyan harci
technikát, építményt vagy helyet jelent, amelyet a kísérõ-
csoporton keresztül az ellenõrzött Részes Állam – vagy az
ellenõrzött Részes Állam jogait és kötelezettségeit gya-
korló Részes Állam – érzékenynek nyilvánít, s amelynek
megközelítése vagy átrepülése késleltethetõ, korlátozható
vagy megtagadható.

16. A „CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó hagyomá-
nyos fegyverzet és harci technika” fogalma az információ
csere tárgyát képezõ harckocsikat, páncélozott harcjármû-
veket, tüzérségi eszközöket, harci repülõgépeket, oktató
repülõgépeket, nem-felfegyverzett kiképzõ repülõgépe-
ket, harci helikoptereket, nem-felfegyverzett szállító heli-
koptereket, páncélozott hídvetõ jármûveket, páncélozott
szállító jármûvekhez hasonló eszközöket és páncélozott
gyalogsági harcjármûvekhez hasonló eszközöket jelent.

17. A „CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzet és harci technika” fogalma a mennyiségi korlá-
tozások hatálya alá tartozó harckocsikat, páncélozott harc-
jármûveket, tüzérségi eszközöket, harci repülõgépeket és
támadó helikoptereket jelenti.

18. A „rendszerben lévõ” fogalma, azokat a harckocsi-
kat, páncélozott harcjármûveket, tüzérségi eszközöket,
harci repülõgépeket, oktató repülõgépeket, nem-felfegy-
verzett szállító helikoptereket, páncélozott hídvetõ jármû-
veket, páncélozott szállító jármûvekhez hasonló eszközö-
ket, páncélozott gyalogsági harcjármûvekhez hasonló esz-
közöket jelenti, amelyek az alkalmazási területen belül
vannak, kivéve azokat, amelyekkel békeidõben belbizton-
sági feladatok végrehajtására rendelt és létrehozott szerve-
zetek rendelkeznek, illetve:

a) gyártási eljárás alatt állnak, beleértve a gyártással
kapcsolatos kísérleteket;

b) kizárólag kutatási és fejlesztési célokra kerülnek fel-
használásra;

c) történelmi gyûjteményhez tartoznak;
d) a CFE Szerzõdés IX. Fejezetével összhangban szol-

gálatból korábban kivonásra kerültek és további rendelke-
zésre várnak;

e) exportra vagy re-exportra várnak vagy ebbõl a célból
felújítás alatt állnak, és amelyeket ideiglenesen tartanak az
alkalmazási területen. Az ilyen harckocsikat, páncélozott
harcjármûveket, tüzérségi eszközöket, harci repülõgépe-
ket és támadó helikoptereket az Információcserére vonat-
kozó Jegyzõkönyv V. Fejezetében meghatározott fogal-
mak szerinti bejelentett helytõl eltérõ helyen kell elhe-
lyezni vagy azok legfeljebb 10 ilyen, az elõzõ évi infor-
máció csere keretében bejelentett helyen helyezhetõk el.
Az utóbbi esetben a CFE Szerzõdés által korlátozott

hagyományos fegyverzettõl és harci technikától jól meg-
különböztethetõnek kell lenniük;

f) páncélozott szállító jármûvek, páncélozott gyalog-
sági harcjármûvek, nehézfegyverzetû harcjármûvek vagy
többcélú támadó helikopterek esetében a békeidõben bel-
biztonsági feladatok végrehajtására rendelt és létrehozott
szervezetek birtokában vannak; vagy

g) valamely alkalmazási területen kívül lévõ helyrõl az
alkalmazási területen keresztül úton vannak az alkalmazási
területen kívüli végleges rendeltetési helyükre, és nem tar-
tózkodnak hét napnál tovább az alkalmazási területen belül.

19. A „harckocsi” fogalma olyan, elsõdlegesen nem a
harcoló csapatok szállítására tervezett és felszerelt önjáró
páncélozott harcjármûvet jelent, amely fõleg nagy kezdõ-
sebességû, közvetlen irányzású lövege – mint fõ fegyver-
zete – révén páncélozott és egyéb célok leküzdéséhez
szükséges nagy tûzerõvel rendelkezik, tovább nagyfokú
terepjáró képességgel bír és magas szintû önvédelmet biz-
tosít. Az ilyen páncélozott jármûvek a szárazföldi harcko-
csizó és egyéb páncélos magasabb egységek fõ fegyver-
rendszerét képezik. A harckocsi olyan, legalább 16,5 ton-
na üres súlyú, lánctalpas páncélozott harcjármû, amelyet
legalább 75 mm-es ûrméretû, 360 fokkal elforgatható lö-
veggel fegyvereztek fel. Ezen felül, bármely olyan szolgá-
latba állítandó kerekes páncélozott harcjármû, amely meg-
felel mindezeknek a fenti ismérveknek, ugyancsak harcko-
csinak tekintendõ.

20. A „páncélozott harcjármû” fogalma olyan önjáró
jármûvet jelent, amely páncélvédettséggel és terepjáró
képességgel rendelkezik. A páncélozott harcjármûvek
magukba foglalják a páncélozott szállító jármûveket, a
páncélozott gyalogsági harcjármûveket, valamint a nehéz-
fegyverzetû harcjármûveket.

a) A „páncélozott szállító jármû” lövészraj szállítására
tervezett és felszerelt olyan páncélozott harcjármûvet je-
lent, amelyet rendszerint 20 mm-nél kisebb ûrméretû fel-
szerelt vagy szervezetszerû fegyverrel láttak el.

b) A „páncélozott gyalogsági harcjármû” fogalma
olyan, elsõdlegesen lövészraj szállítására tervezett és fel-
szerelt páncélozott harcjármûvet jelent, amely rendszerint
lehetõvé teszi a csapatok számára, hogy a jármû belsejébõl
páncélvédettség alatt tüzelhessenek, és amelyet legalább
20 mm-es ûrméretû felszerelt vagy szervezetszerû gép-
ágyúval és esetenként páncélelhárító rakétával láttak el.
A páncélozott gyalogsági harcjármû a szárazföldi haderõ
páncélozott gyalogsági vagy gépesített gyalogsági vagy
motorizált gyalogsági magasabb egységeinek és egységei-
nek alapvetõ fegyverrendszereként szolgál.

c) A „nehézfegyverzetû harcjármû” olyan páncélozott
harcjármûvet jelent, amely legalább 75 mm-es közvetlen
irányzású felszerelt vagy szervezetszerû löveggel rendel-
kezik, üres súlya legalább 6,0 tonna és nem tartozik a pán-
célozott szállító jármû, a páncélozott gyalogsági harc-
jármû vagy a harckocsi fogalmába.
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21. A „tüzérség” fogalma olyan nagy ûrméretû rend-
szereket jelent, amelyek elsõdlegesen közvetett irányzású
tûzzel képesek szárazföldi célok leküzdésére. Az ilyen
tüzérségi rendszerek biztosítják az összfegyvernemi
magasabb egységek alapvetõ közvetett irányzású tûztámo-
gatását.

22. A „páncélozott hídvetõ jármû” fogalma olyan ön-
járó páncélozott szállító-vetõ jármûvet jelent, amely híd-
szerkezet szállítására valamint – beépített gépezet révén –
annak telepítésére és bontására alkalmas. Ez a jármû a híd-
szerkezettel együtt egységes rendszerként mûködik.

23. A „harci repülõgép” fogalma olyan merevszárnyú
vagy változtatható szárnyállású légi jármûvet jelent, ame-
lyet célpontok irányított rakéták, nem irányított rakéták,
bombák, lövegek, gépágyúk vagy más pusztító fegyverek
alkalmazása révén történõ leküzdésére fegyvereztek és
szereltek fel, valamint ezen repülõgépek bármely olyan
modelljét vagy változatát jelenti, amely más katonai fel-
adatokat, mint például felderítést vagy rádióelektronikai
harcot, hajt végre. A „harci repülõgép” fogalmába nem tar-
toznak bele az oktató repülõgépek.

24. A „harci helikopter” fogalma olyan forgószárnyú
légi jármûvet jelent, amelyet célpontok leküzdésére fegy-
vereztek és szereltek fel, vagy más katonai feladatok vég-
rehajtására szereltek fel. A „harci helikopter” fogalma
harci-támogató helikoptereket és támadó helikoptereket
foglalja magában. A „harci helikopter” fogalma nem fog-
lalja magában a nem-felfegyverzett szállító helikoptere-
ket.

a) A „harci-támogató helikopter” fogalma olyan harci
helikoptert jelent, amely nem felel meg a támadó helikop-
ter minõsítés követelményeinek, ugyanakkor különféle, az
önvédelmet szolgáló és terület-lefogó fegyverekkel láttak
el, úgy, mint löveggel, gépágyúval és nem-irányított raké-
tával, bombával vagy kazettás bombával vagy egyéb más
katonai feladatok végrehajtására szereltek fel.

b) A „támadó helikopter” fogalma azokat a harci heli-
koptereket jelenti, amelyeket páncélelhárító-, levegõ-föld
vagy levegõ-levegõ osztályú irányított fegyverekkel láttak
el és e fegyverek számára szolgáló beépített tûzvezetõ és
irányító rendszerrel szereltek fel. A „támadó helikopter”
fogalma speciális támadó helikoptereket és többcélú tá-
madó helikoptereket foglal magában.

c) A „speciális támadó helikopter” fogalma olyan tá-
madó helikoptert jelent, amelyet elsõdlegesen irányított
fegyverek alkalmazására terveztek.

d) A „többcélú támadó helikopter” fogalma olyan tá-
madó helikoptert jelent, amelyet többféle katonai feladat
végrehajtására terveztek, ugyanakkor irányított fegyverek
alkalmazására is felszereltek.

25. A „páncélozott szállító jármûvekhez hasonló esz-
közök” és a „páncélozott gyalogsági harcjármûvekhez ha-

sonló eszközök” fogalma olyan páncélozott szállító jármû
vagy páncélozott gyalogsági harcjármû alvázra épített és
azokhoz külsõleg hasonlító páncélozott jármûvet jelent,
amelyet oly módon alakítottak ki vagy úgy módosítottak,
hogy nem teszi lehetõvé lövészraj szállítását, illetõleg
amely nem rendelkezik 20 mm-es vagy ennél nagyobb ûr-
méretû gépágyúval/löveggel. Az 1949. augusztus 12-i
„A hadrakelt fegyveres erõk sebesültjei és betegei helyze-
tének javításáról” szóló Genfi Egyezmény elõírásainak
fényében, amely különleges státuszt biztosít a sebesült
szállítóknak, a sebesültszállító páncélozott szállító jármû-
vek nem tekintendõk páncélozott harcjármûnek, vagy pán-
célozott szállító jármûhöz hasonló eszköznek.

26. A „csökkentési kötelezettség” fogalma a CFE Szer-
zõdés által korlátozott hagyományos fegyverzetnek és
harci technikának azt a mennyiségét jelenti kategórián-
ként, amellyel a CFE Szerzõdés rendelkezései szerint egy
Részes Állam csökkentésre kötelezi magát.

27. A „szállító személyzet tagja” azt a személyt jelenti,
aki a szállítóeszköz mûködtetésével kapcsolatos feladato-
kat látja el és aki valamely Részes Állam szállító személy-
zete tagjainak elfogadott névjegyzékében szerepel.

28. Az „ellenõrzõ csoport” fogalma az ellenõröknek
azt a csoportját jelenti, amelyet az ellenõrzõ Részes Állam
jelöl ki egy adott ellenõrzés végrehajtására.

29. Az „ellenõr” fogalma azt a személyt jelenti, akit va-
lamely Részes Állam jelöl ki ellenõrzés végrehajtására, és
aki a Részes Állam elfogadott ellenõri névjegyzékében
szerepel.

30. A „kísérõcsoport” fogalma személyeknek azon
csoportját jelenti, amelyet egy ellenõrzött Részes Állam
jelöl ki azért, hogy egy adott ellenõrzést végrehajtó ellen-
õröket kísérjen és támogasson. Egy állomásoztató Részes
Állam CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzetének és harci technikájának ellenõrzése esetén,
a kísérõcsoport egyaránt magába foglalja a fogadó és az
állomásoztató Részes Állam által kijelölt személyeket, ha
más megállapodás nem születik kettejük között.

31. A „belépési/kilépési pont” fogalma egy olyan pon-
tot jelent, amelyet az a Részes Állam jelölt ki, amelynek te-
rületén ellenõrzést hajtanak végre, s amelyen keresztül az
ellenõrzõ csoport és a szállító személyzet a Részes Állam
területére megérkezik, illetve amelyen keresztül ezen Ré-
szes Állam területét elhagyja.

32. Az „országban töltött idõszak” fogalma azt a teljes
idõtartamot jelenti, amelyet egy ellenõrzõ csoport az ellen-
õrzés céljából folyamatosan azon Részes Állam területén
tölt el, ahol az ellenõrzést végrehajtja, az ellenõrzõ csoport
belépési/kilépési pontra történõ megérkezésétõl kezdõ-
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dõen egészen addig, amíg az ellenõrzõ csoport az általa
végrehajtott utolsó ellenõrzés befejezését követõen vissza
nem tér egy belépési/kilépési pontra.

33. A „passzív bejelentett hely ellenõrzési kvóta”
fogalma az ellenõrzési objektumokban végrehajtott ellen-
õrzések azon összmennyiségét jelenti, amelyet az egyes
Részes Államok egy meghatározott idõszakon belül azon
ellenõrzési helyeken kötelesek fogadni, ahol ellenõrzési
objektumaik találhatóak.

34. A „passzív soron kívüli ellenõrzési kvóta” fogalma
a meghatározott területeken belül végrehajtott soron kívüli
ellenõrzések azon maximális számát jelenti, amelyet az
alkalmazási területen belül területtel rendelkezõ Részes
Államok egy CFE Szerzõdési éven belül fogadni kötele-
sek.

35. A „naptári jelentési idõszak” fogalma egy olyan
napokban meghatározott idõszakot jelent, amely során a
tervezett mennyiségû, CFE Szerzõdés által korlátozott
hagyományos fegyverzet és harci technika elõirányzott
csökkentése kerül végrehajtásra.

Nyitott Égbolt Szerzõdés által alkalmazott fogalmak:

36. A „megfigyelt fél” az a Részes Állam vagy a
Részes Államok azon csoportja, vagy az adott Részes
Állam vagy a Részes Államok adott csoportja nevében te-
vékenykedõ személyzet, melynek területe felett megfigye-
lõ repülést hajtanak végre, vagy terveznek végrehajtani,
attól az idõponttól kezdve, amikor az erre vonatkozó beje-
lentést a megfigyelõ féltõl megkapta, egészen az adott
repüléshez kapcsolódó eljárások befejezéséig.

37. A „megfigyelõ fél” az a Részes Állam vagy a
Részes Államok azon csoportja, vagy az adott Részes
Állam vagy a Részes Államok adott csoportja nevében
tevékenykedõ személyzet, amely egy másik Részes Állam
vagy a Részes Államok csoportja területe felett meg-
figyelõ repülést hajt végre, vagy szándékozik végrehaj-
tani, attól az idõponttól kezdve, amikor megküldte a meg-
figyelõ repülés végrehajtására vonatkozó szándékának be-
jelentését, egészen az adott repüléshez kapcsolódó eljárá-
sok befejezéséig.

38. A „megfigyelõ repülõgép” egy fegyvertelen, me-
revszárnyú, megfigyelõ repülésre kijelölt, az adott Részes
Állam illetékes hatósága által nyilvántartásba vett, és
engedélyezett érzékelõ mûszerekkel felszerelt repülõgép.
A „fegyvertelen” azt jelenti, hogy a Nyitott Égbolt Szerzõ-
dés céljaira használt megfigyelõ repülõgépet nem szerel-
ték fel fegyverek szállítására és alkalmazására.

39. A „megfigyelõ repülés” a megfigyelõ repülõgép re-
pülési tervben meghatározottaknak megfelelõ, az adott
megfigyelõ fél által végrehajtott repülése az adott meg-

figyelt fél területe felett, a belépési ponttól vagy a nyitott
égbolt repülõtérrõl a kilépési pontig vagy a nyitott égbolt
repülõtérig.

40. Az „átrepülés” a megfigyelõ repülõgéppel vagy
szállító repülõgéppel a megfigyel fél által vagy annak ne-
vében végrehajtott repülés a megfigyelt fél területére vagy
területérõl vezetõ útvonalon egy harmadik Részes Állam
területe felett.

41. A „szállító repülõgép” olyan megfigyelõ repülõ-
géptõl eltérõ repülõgép, amely a megfigyelõ fél nevében
hajt végre repülést a megfigyelt fél területére vagy terüle-
térõl kizárólagosan a Nyitott Égbolt Szerzõdés céljaira.

42. A „terület” az a szárazföldi terület, beleértve a szi-
geteket, valamint bel- és területi vizeket, amelyek felett
egy Részes Állam szuverenitást gyakorol.

43. A „passzív kvóta” azoknak a megfigyel repülések-
nek a száma, amelyeket az egyes Részes Államok megfi-
gyelt félként kötelesek fogadni.

44. Az „aktív kvóta” azoknak a megfigyelõ repülések-
nek a száma, amelyeket az egyes Részes Államok megfi-
gyelõ félként jogosultak végrehajtani.

45. A „legnagyobb repülési távolság” a megfigyelt fél
területe feletti megfigyelõ repülés lehetséges kezdõpontja
és lehetséges végpontja közötti legnagyobb távolság a
Nyitott Égbolt Szerzõdés „A” mellékletében meghatáro-
zottak szerint.

46. Az „érzékelõ mûszer” a Nyitott Égbolt Szerzõdés
IV. Cikk 1. bekezdésében meghatározott kategóriákba tar-
tozó, a megfigyelõ repülések végrehajtása során történõ
alkalmazás céljából a megfigyelõ repülõgépre felszerelt
eszköz.

47. A „terepi felbontás” a terepen egymáshoz közel el-
helyezett két tárgy közötti legkisebb távolság, amelynél
azok még külön tárgyként észlelhetõk.

48. A „megfigyelési idõszak” a megfigyelõ repülésnek
az a meghatározott idõszaka, amikor a megfigyelõ repülõ-
gépre felszerelt adott érzékelõ mûszer mûködik.

49. A „repülõ személyzet” bármely Részes Államnak
azokat a személyeit jelenti – a Részes Állam döntése értel-
mében ebbe beletartozhatnak a tolmácsok is – akik a meg-
figyelõ repülõgép vagy szállító repülõgép mûködtetésével
és kiszolgálásával kapcsolatos feladatokat látják el.
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50. A „repülõgép-parancsnok” az a megfigyelõ repülõ-
gép fedélzetén lévõ pilóta, aki felelõs a megfigyelõ repülõ-
gép mûködéséért, a repülési terv végrehajtásáért és a meg-
figyelõ repülõgép biztonságáért.

51. A „repülési megfigyelõ” az a személy, aki a meg-
figyelt fél képviseletében a megfigyelõ fél által használt
megfigyelõ repülõgép fedélzetén tartózkodik a meg-
figyelõ repülés során, és aki a Nyitott Égbolt Szerzõdés
„G” mellékletének megfelelõen hajt végre feladatokat.

52. A „repülési képviselõ” az a személy, aki a megfi-
gyelõ fél képviseletében a megfigyelt fél által biztosított
megfigyelõ repülõgép fedélzetén tartózkodik a meg-
figyelõ repülés során, és aki a Nyitott Égbolt Szerzõdés
„G” mellékletének megfelelõen hajt végre feladatokat.

53. A „képviselõ” az a személy, akit a megfigyelõ fél
jelöl ki, és aki a megfigyelõ félen és a megfigyelt félen kí-
vüli harmadik Részes Állam által kijelölt megfigyelõ repü-
lõgép fedélzetén a megfigyelõ fél érdekében a „G” mellék-
lettel összhangban végez tevékenységet a megfigyelõ
repülés során.

54. Az „érzékelõ mûszer kezelõje” bármely Részes Ál-
lam azon személye, aki a megfigyelõ repülõgép érzékelõ
mûszerei mûködéséhez, kezeléséhez és karbantartásához
kapcsolódó feladatokat lát el.

55. Az „ellenõr” bármely Részes Állam azon személye,
aki egy másik Részes Állam érzékelõ mûszereinek vagy
megfigyelõ repülõgépének az ellenõrzését hajtja végre.

56. A „kísérõ” bármely Részes Állam azon személye,
aki a másik Részes Állam ellenõreit kíséri.

57. A „feladatterv” az a dokumentum, amelyet a Nyi-
tott Égbolt Konzultatív Bizottság által kialakított formá-
tumban a megfigyelõ fél nyújt be, és tartalmazza az útvo-
nalat, a tevékenység jellegét, a végrehajtás rendjét és a
megfigyelõ repülés végrehajtásához szükséges szolgálta-
tásokat, amelyet a megfigyelt fél jóváhagy, és amely a re-
pülési terv kidolgozásának alapját képezi.

58. A „repülési terv” az elfogadott feladatterv alapján a
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, a továbbiakban
ICAO, által rögzített formában és tartalommal kidolgozott
dokumentum, amelyet a légiforgalom-irányító hatóságok-
nak nyújtanak be, és amely alapján a megfigyelõ repülést
végrehajtják.

59. A „feladatjelentés” olyan, a Nyitott Égbolt Konzul-
tatív Bizottság által kialakított formátumú dokumentum,
amelyben a megfigyelõ fél a végrehajtott megfigyel repü-
lés befejezését követõen, leírja annak tapasztalatait, és
amelyet mind a megfigyelõ, mind a megfigyelt fél aláír.

60. A „nyitott égbolt repülõtér” az a megfigyelt fél által
kijelölt repülõtér, ahol a megfigyelõ repülés megkezdõd-
het, vagy befejezõdhet.

61. A „belépési pont” a megfigyelt fél által a meg-
figyelõ fél személyzetének megérkezésére kijelölt pont a
megfigyelt fél területén.

62. A „kilépési pont” a megfigyelt fél által a meg-
figyelõ fél személyzetének távozására kijelölt pont a meg-
figyelt fél területén.

63. Az „utántöltõ repülõtér” a megfigyelt fél által kije-
lölt, a megfigyelõ és szállító repülõgépek üzemanyag fel-
töltésére és kiszolgálására használt repülõtér.

64. A „tartalék repülõtér” olyan, a repülési tervben
meghatározott repülõtér, amelyet a megfigyelõ repülõgép
vagy szállító repülõgép akkor vesz igénybe, amikor a le-
szállás a leszállásra tervezett repülõtérre nem tanácsos.

65. A „veszélyes légtér” a Nemzetközi Polgári Repü-
lési Egyezmény 2. melléklete alapján meghatározott til-
tott, korlátozott és veszélyes légtereket jelenti, amelyeket a
Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény 15. mellékleté-
vel összhangban határoznak meg a repülés biztonsága, a
közbiztonság és a környezetvédelem érdekében, és ame-
lyekrõl az ICAO elõírásoknak megfelelõen adatokat szol-
gáltatnak.

66. A „tiltott légtér” olyan meghatározott méretû légtér
a Részes Állam területe felett, amelyen belül a megfigyelõ
repülõgép repülése tilos.

67. A „korlátozott légtér” olyan meghatározott méretû
légtér a Részes Állam területe felett, amelyen belül a repü-
lõgépek repülése adott feltételek alapján korlátozott.

68. A „veszélyes terület” olyan meghatározott méretû
légtér, amelyen belül, adott idõben a repülõgép repülését
veszélyeztetõ tevékenységek folyhatnak.
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2. sz. melléklet a 69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasításhoz

Összesítõ táblázat az MH Mûveleti Központ által végzett adatszolgáltatási feladatokról

A CFE Szerzõdés által elõírt adatszolgáltatási feladatok

Ssz. Formátum Információ tartalma Hivatkozás Határidõ

1. Adattár Teljes információ szolgáltatás a Magyar Köztársaság
Fegyveres Erõi hagyományos fegyverzetérõl
és felszerelésérõl.

Jkv. az információcserérõl
VII. fej. 1. p.

Minden év dec. 15-ig.

2. Adattár Teljes információ szolgáltatás a Magyar Köztársaság
fegyveres erõinek létszámára vonatkozóan.

CFE 1A Záróokmány
IV. fejezet 1. pont.

Minden év dec. 15-ig.

3. F01 Harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi
eszközök telepítése a szárnyterületekre.

Sz. V. cikk 2. p. Legkésõbb a telepítés
megkezdésekor.

4. F02 Harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi
eszközök telepítésének befejezése a szárnyterületeken.

Sz. V. cikk 2. p. A telepítés befejezését
követõ 30 napon belül.

5. F03 A CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci
technika maximális nemzeti szintjének megváltoztatása.

Sz. VII. cikk. 3. p. Nem kevesebb, mint
90 nappal a hatálybalépés
elõtt.

6. F04 Harckocsik, páncélozott harcjármûvek és tüzérségi
eszközök maximális nemzeti szintjének megváltozása
az alkalmazási övezet zónáiban.

Sz. VII. cikk. 5. p. Nem kevesebb, mint
90 nappal a hatálybalépés
elõtt.

7. F05 Csökkentési kötelezettség megadása vagy helyesbítése. Sz. VIII. cikk 8. p. –

8. F06 Nemzeti szint növelése a maximális nemzeti szint alatt. Sz. VIII. cikk 8. p. Az elõzõ bejelentéssel
együtt vagy azt
megelõzõen.

9. F07 Csökkentési hely(ek) megváltoztatása. Sz. VIII. cikk 10 p. Megszüntetéskor,
létrehozáskor.

10. F08 Fegyverzet és harci technika kivétele a kijelölt állandó
raktárból.

Sz. X. cikk 8. p. A kivételt legalább
42 nappal megelõzõen.

11. F09 A kijelölt állandó raktárban lévõ fegyverzet és harci
technika helyettesítése (lecserélése).

Sz. X. cikk 11. p.

12. F10 Páncélozott hídvetõ jármûvek kivétele a kijelölt állandó
raktárakból.

Sz. XI. cikk 3. p. Legalább 42 nappal
a kivétel elõtt.

13. F11 Páncélozott hídvetõ jármûvek kivétele a kijelölt állandó
raktárakból olyan természeti csapás esetén, ami
árvizekkel vagy állandó hidak rongálódásával jár.

Sz. XI. cikk 7. p. A kivétellel egyidõben.

14. F12 Harckocsik, páncélozott harcjármûvek, tüzérségi
eszközök, harci repülõgépek, támadó helikopterek és
páncélozott hídvetõ jármûvek áthelyezése olyan
szervezetekhez, amelyek nem képezik részét a
hagyományos fegyveres erõknek.

Sz. XII. cikk 2. p. Nem késõbb, mint az
áthelyezés
bekövetkezésekor.

15. F13 A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ hagyományos
fegyverzet és harci technika új típusának, modelljének
vagy változatának rendszerbeállítása.

Jkv. A hagyományos
fegyverzet és harci
technika létezõ típusairól
IV. fej. 3. p.

Rendszerbeállításkor

16. F14 Lefegyverzésre és/vagy átminõsítésre tervezett harci
gyakorló repülõgépek mennyisége.

Jkv. az átosztályozásról
I. fej. 3. pont

A CFE Szerzõdés
hatályba lépéséig.

17. F15 Harci repülõgép megsemmisítése célrepülõgépként való
felhasználás útján.

Jkv. a csökkentésrõl
VI. fej. 4 (D) p.

A megsemmisítés után.

18. F16 Az átalakításra tervezett harckocsik és páncélozott
harcjármûvek mennyisége.

Jkv. a csökkentésrõl
VIII. fej. 5. p.

A CFE Szerzõdés
hatályba lépésekor.

19. F17 A CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci
technika baleset útján való csökkenése.

Jkv. a csökkentésrõl
IX. fej. 2. p.

Hét napon belül.

20. F19 Bejelentett helyek, ahonnan a hagyományos
fegyverzetet és harci technikát kivonták, de a hely a
fegyveres erõk használatában maradt (a kivonást követõ
3 éven keresztül).

Jkv. az információcserérõl
VI. fej. 1. p.

Az éves információ csere
alkalmával.
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Ssz. Formátum Információ tartalma Hivatkozás Határidõ

21. F20 A korábban bejelentett szervezeti felépítésben
bekövetkezett bármely állandó jellegû változás.

Jkv. az
információcserérõl,
VIII. fej. 1. (A) p.

Legalább 42 nappal
a változás megtörténtét
megelõzõen.

22. F21 A CFE Szerzõdés által korlátozott hagyományos
fegyverzet és harci technika bármely kategóriájának
10%-os vagy azt meghaladó változása a legutóbbi éves
információ csere óta az egyes bejelentett katonai
szervezeteknél.

Jkv. az információcserérõl
VIII. fej. 1. (B) p.,
Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 10. pont.

A változás megtörténtét
követõ 5 napon
(munkanap) belül.

23. F22 A CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci
technika összesített mennyisége és típusai, amelyet a
megelõzõ 12 hónap alatt rendszeresítettek a fegyveres
erõknél.

Jkv. az információcserérõl
IX. fej. 1. (A) p.

Az éves
információcserével együtt
(dec. 15.).

24. F23 A CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci
technika összesített mennyisége és típusa, amelyet a
megelõzõ 12 hónap alatt vontak ki a fegyveres erõktõl.

Jkv. az információcserérõl
IX. fej. 1. (B) p.

Az éves
információcserével együtt
(dec. 15.).

25. F24 A hagyományos fegyveres erõknél rendszeresített, a
CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci
technika összesített mennyisége és típusa, amely a
megelõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területre került.

Jkv. az információcserérõl
X. fej. 1. (A) p.

Az éves
információcserével együtt
(dec. 15.).

26. F25 A hagyományos fegyveres erõknél rendszeresített, a
CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci
technika összesített mennyisége és típusa, amelyet az
elõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területrõl kivontak
és azon kívül maradt.

Jkv. az információcserérõl
X. fej. 1. (B) p.

Az éves
információcserével együtt
(dec. 15.).

27. F26 Az ellenõrök és a szállító személyzet névjegyzékének
módosítása.

Jkv. az ellenõrzésrõl
III. fej. 6. p.

6 havonta egyszer.

28. F27 Egy másik Részes Állam ellenõrének vagy szállító
személyzete tagjainak törlése a névjegyzékbõl.

Jkv. az ellenõrzésrõl
III. fej. 4., 6., 7. p., VI. fej.
6. p., XIII. fej. 6. p.

– A névjegyzékek
kézhezvételétõl számított
30 napon belül,
– megfelelõ indoklás
alapján bármikor.

29. F28 Belépési (kilépési) pont megváltoztatása. Jkv. az ellenõrzésrõl
III. fej. 11. p.

A változás életbelépése
elõtt legalább 90 nappal.

30. F29 Saját ellenõrzési szándék bejelentése:
– bejelentett helyen,
– kijelölt területen.

Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 1–2. p.

Legalább 36 órával az
ellenõrzõ csoportnak a
belépési pontra történõ
megérkezése elõtt.

31. F29 Saját, követõ ellenõrzési szándék bejelentése, amely az
állomásoztatott erõket is érinti:
– bejelentett helyen,
– kijelölt területen.

Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 8. pont.

Egyidõben a saját
ellenõrzési szándék
bejelentésével, az
állomásoztató Részes
Államnak.

32. F30 Saját ellenõrzési szándék bejelentése
– átminõsítés vagy
– csökkentés ellenõrzése.

Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 1., 3. p.

Legalább 96 órával az
ellenõrzõ csoportnak a
belépési pontra történõ
megérkezése elõtt.

33. F31 Egy Részes Államtól kapott ellenõrzési szándék
bejelentése másolatának megküldése a többi Részes
Államnak.

Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 5. p.

Azonnal az ellenõrzési
szándék bejelentése után.

34. F32 Egy másik Részes Állam ellenõrzõ csoportja érkezési
idejének módosítása (ha a kért idõpontban nem tudjuk
fogadni).

Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 6. p.

Az eredeti bejelentés
közlését követõ 24 órán
belül.

35. F33 Átminõsítés bejelentése. Jkv. az ellenõrzésrõl
IX. fej. 3. p.

Nem kevesebb, mint
15 nappal az átminõsítés
megkezdését megelõzõen.

36. F34 Átminõsítés befejezése. Jkv. az ellenõrzésrõl
IX. fej. 9. p.

A befejezést követõ
7 napon belül.

970 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 13. szám



Ssz. Formátum Információ tartalma Hivatkozás Határidõ

37. F35 Egy naptári jelentési idõszak során csökkentendõ
fegyverzet és harci technika mennyisége csökkentési
helyenként.

Jkv. az ellenõrzésrõl
X. fej. 4–5., 11. (A) p.

Nem kevesebb mint
15 nappal a csökkentés
megkezdését megelõzõen.

38. F36 Egy naptári jelentési idõszakban végrehajtott
csökkentési folyamat befejezése.

Jkv. az ellenõrzésrõl
X. fej. 12. p.

A befejezést követõ
7 napon belül.

39. F37 Az exportra és reexportra, illetve az arra való
elõkészítés céljából felújítás alatt álló fegyverzet és
harci technika mennyisége és elhelyezkedése.

Jkv. az információcserérõl
IV. fej. 1. (A) (4) p.

Az éves
információcserével együtt.

40. F38 Korlátozás alá esõ létszám szintjének csökkentése. CFE 1A Záróokmány
III. fejezet 1–2. pont.

42 nappal az életbe lépés
elõtt.

41. F39 Létszám növelések bejelentése. CFE 1A Záróokmány
V. fejezet 1. pont.

42 nappal a
létszámnövelést
megelõzõen.

42. F40 Tartalékos állomány behívásának bejelentése. CFE 1A Záróokmány
V. fejezet 2–4. pont.

42 nappal a bejelentési
küszöb átlépése elõtt.

43. F41 Egységek átalárendelése olyan szervezethez, amely
nem esik a korlátozások hatálya alá.

CFE 1A Záróokmány
V. fejezet 5–6. pont.

Az éves periódus
befejezése elõtt 42 nappal.

44. F42 Azon katonai szervezetek bejelentése, melyek személyi
állománya az átalárendelést követõen a mennyiségi
korlátozás alól kikerül.

CFE 1A Záróokmány
V. fejezet 8. pont.

Az éves periódus
befejezése elõtt 42 nappal.

45. F00 Az ellenõrzési objektumok kialakítása vagy
áthelyezése.

Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 11. pont.

Legalább 42 nappal
korábban.

46. F00 Az éves adatcsere I., III., V. Fejezeteiben jelentett
magasabb egységek, egységek megnevezésében
bekövetkezett változások.

Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 11. pont.

A változást megelõzõen
42 nappal.

47. F00 Az éves információ csere V. Fejezetében jelentett
ellenõrzési objektumok bezárása

Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 11. pont.

Minden hónap 15-ig.

48. F00 Az ellenõrök és a szállító személyzet névjegyzékének
éves frissítése.

Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 3. pont.

Minden év dec. 15-ig.

49. F00 Diplomáciai engedélyszámok a következõ évre. Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 4. pont.

Minden év dec. 15-ig.

50. F00 Nemzeti ünnepek a következõ évre. Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 5. pont.

Minden év dec. 15-ig.

51. F00 A bejelentések negyedéves listája – Április, július, október,
január.

52. F00 Egy Részes Államtól érkezõ ellenõrzési szándék
bejelentés megkapásának visszaigazolása.

Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 4. p.

A bejelentés átvételét
követõ 3 órán belül.

53. F00 Aktív ellenõrzési kvóta. Jkv. az ellenõrzésrõl
II. fej. 24. p.

Évente jan. 15-ig.
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54. F00 Passzív ellenõrzési kvóta. Záródokumentum a CFE
Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 13. pont.

Az éves
információcserével együtt
(dec. 15.).

55. F00 Nem katonai célú átalakítás bejelentése. Jkv. a csökkentésrõl
VIII. fej. 5. p., Jkv. az
ellenõrzésrõl X. fej. 5.,
11. p.

Nem kevesebb, mint
15 nappal a csökkentés
megkezdését megelõzõen.

56. Javaslat új csökkentési eljárások bevezetésére. Jkv. a csökkentésrõl I. fej.
5. p.

A Sz. hatálybalépése után.

57. Harci repülõgép cél-repülõgépként történt
megsemmisítésének okmányolása.

Jkv. a csökkentésrõl
VI. fej. 4. (D) p.

A megsemmisítést követõ
90 napon belül.

58. A CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci
technika baleset útján való csökkentésének
okmányolása.

Jkv. a csökkentésrõl
IX. fej. 3. p.

A balesetrõl szóló
bejelentést követõ
90 napon belül.

Kijelölt terület ellenõrzésének elfogadása/elutasítása. Jkv. az ellenõrzésrõl
VIII. fej. 5. p.

A kijelölt terület
megjelölését követõ
2 órán belül.

59. Az ellenõrzõ csoport késése. Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 7. p.

Késés esetén azonnal.

60. Repülési terv megküldése. Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 8. p.

Az adott ország légterébe
való belépés elõtt legalább
10 órával.

61. Repülési terv jóváhagyása. Jkv. az ellenõrzésrõl
IV. fej. 9. p.

A repülési terv átvételét
követõ 3 órán belül.

62. Az adott Részes Állam törvényeinek, rendszabályainak
vagy az ellenõrzési elõírásoknak a megsértése az
ellenõrzõ csoport vagy a szállító személyzet részérõl.

Jkv. az ellenõrzésrõl
VI. fej. 6. p.

A megsértés után.

63. Ellenõrzés törlése az ellenõrzõ Részes Állam által Jkv. az ellenõrzésrõl
XI. fej. 1–2. p.

A körülmények ismertté
válásakor.

64. Ellenõrzés késleltetése az ellenõrzött Részes Állam
által, „force majeure” esetén.

Jkv. az ellenõrzésrõl
VII. fej. 1. p., XI. fej.
2. p., Záródokumentum a
CFE Szerzõdés Elsõ
Felülvizsgálati
Konfereciájáról
„B” melléklet 2. pont.

Az ellenõrzési szándék
bejelentés vételének
visszaigazolásában vagy
az ellenõrcsoport belépési
pontra érkezését követõen
(írásos magyarázat
szükséges).

65. Kétségek a harci-gyakorló repülõgépek átminõsítésével
és átosztályozásával kapcsolatban.

Jkv. a harci-gyakorló
repülõgépek
átosztályozásáról IV. fej.
4. p.

30 napon belül az
átminõsítés befejezésérõl
kapott bejelentés után.

66. Kétségek a többcélú támadó helikopterek
átkategorizálásával és átminõsítésével kapcsolatban.

Jkv. a helikopterek
átkategorizálásáról,
IV. fej. 4. p.

Az átkategorizálásról,
átminõsítésrõl szóló
bejelentést követõ
30 napon belül.

67. Kérelem az Egyesített Konzultatív Csoport (EKCS)
ülésszakának összehívására.

Jkv. az EKCS-ról 4. p. Bármikor.

A Bécsi Dokumentum és a Bécsi Dokumentumra épülõ, kétoldalú megállapodások által elõírt jelentési kötelezettségek

Ssz. Formátum Információ tartalma Hivatkozás Határidõ

68. Adattár Teljes információ szolgáltatás a Magyar Köztársaság
Fegyveres Erõi hagyományos fegyverzetérõl,
felszerelésérõl és békelétszámáról.

Bécsi Dokumentum
10. pont.

Minden év dec. 15-én.

69. Adattár Fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek
rendszeresítésére vonatkozó tervek.

Bécsi Dokumentum
13. pont.

Minden év dec. 15-én.
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70. F05 Aktív harci egységeknél, 21 napnál hosszabb idõre
tervezett létszámnövelés.

Bécsi Dokumentum
10.3. pont

Minden év dec. 15-én.

71. F06 Nem aktív magasabb egységek és nem aktív harci
egységek ideiglenesen, rutin katonai tevékenységre
vagy bármely más célból 21 napnál hosszabb idõre
tervezett aktivizálása.

Bécsi Dokumentum
10.3. pont

Minden év dec. 15-én.

72. F10 Szokatlan katonai tevékenységgel kapcsolatos
magyarázatok kérése.

Bécsi Dokumentum
16.1. pont

Az aggodalom
felmerülésekor.

73. F11 Szokatlan katonai tevékenységgel kapcsolatos
magyarázatok kérésére válasz.

Bécsi Dokumentum
16.1. pont

48 órán belül.

74. F12 Szokatlan katonai tevékenységgel kapcsolatos találkozó
kérése.

Bécsi Dokumentum
16.2. pont

A magyarázat
tanulmányozását
követõen. A találkozó
48 órán belül kerül
összehívásra.

75. F13 Szokatlan katonai tevékenységgel kapcsolatos találkozó
kérésére válasz.

Bécsi Dokumentum
16.2. pont

Késedelem nélkül,
azonnal.

76. F14 Jelentés szokatlan katonai tevékenységgel kapcsolatos
találkozóról.

Bécsi Dokumentum
16.2. pont

Késedelem nélkül.

77. F15 Szokatlan katonai tevékenységgel kapcsolatos találkozó
kérése minden résztvevõ Államnak.

Bécsi Dokumentum
16.3. pont

–

78. F16 Veszélyes incidensekkel kapcsolatos információk
megküldése.

Bécsi Dokumentum
17.2. pont

Késedelem nélkül,
azonnal.

79. F19 Katonai tevékenységgel kapcsolatos kétségek
eloszlatása érdekében önkéntes látogatások
lebonyolítása.

Bécsi Dokumentum
18. pont

–

80. F20 Katonai tevékenységgel kapcsolatos kétségek
eloszlatása érdekében önkéntes látogatások
lebonyolítása – válasz a meghívásra.

Bécsi Dokumentum
18. pont

–

81. F21 Katonai tevékenységgel kapcsolatos kétségek
eloszlatása érdekében önkéntes látogatások
lebonyolítására – a fogadó és a látogatásban résztvevõ
Államok közös vagy egyéni megjegyzései

Bécsi Dokumentum
18. pont

–

82. F22 Meghívások a következõ eseményekre:
– légitámaszpont látogatások,
– katonai intézmények, katonai magasabb egységek
látogatásai és meghatározott katonai tevékenységek
megfigyelése,
– megfigyelõ látogatások,
– fõbb fegyver és harci technikai eszközrendszerek új
típusainak bemutatása.

Bécsi Dokumentum
19., 30.3., 30.7., 31.,
47. pont, IV. függelék
1. pont

A tevékenység kezdete
elõtt legalább 42 nappal.

83. F23 Válasz a következõ eseményekre történõ meghívásra:
– légitámaszpont látogatások,
– katonai intézmények, katonai magasabb egységek
látogatásai és meghatározott katonai tevékenységek
megfigyelése,
– megfigyelõ látogatások,
– fõbb fegyver és harci technikai eszközrendszerek új
típusainak bemutatása.

Bécsi Dokumentum
IV. függelék 2. pont

A tevékenység kezdete
elõtt legalább 21 nappal.

84. F24 Katonai kontaktusok és együttmûködés Bécsi Dokumentum
30.1. és 30.9–30.15. pont

–

F25 Szárazföldi gyakorlatok elõzetes bejelentése Bécsi Dokumentum
40.1. és 44. pont

A tevékenység kezdete
elõtt legalább 42 nappal.

85. F26 Haditengerészeti deszant partraszállás elõzetes
bejelentése

Bécsi Dokumentum
40.2. pont

A tevékenység kezdete
elõtt legalább 42 nappal.

86. F27 Ejtõernyõs bevetés elõzetes bejelentése Bécsi Dokumentum
40.2. pont

A tevékenység kezdete
elõtt legalább 42 nappal.

87. F28 Légideszant bevetés elõzetes bejelentése Bécsi Dokumentum
40.2. pont

A tevékenység kezdete
elõtt legalább 42 nappal.

13. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 973



Ssz. Formátum Információ tartalma Hivatkozás Határidõ

88. F29 Szárazföldi csapatok részvétele az alkalmazási övezetén
kívülrõl az alkalmazási övezetben lévõ érkezési
pontokra történõ átszállításban vagy az alkalmazási
övezetén belül, az övezetben lévõ összpontosítási
körletbe való mozgásban abból a célból, hogy
bejelentendõ gyakorlaton vegyenek részt vagy
összpontosítást, hajtsanak végre.

Bécsi Dokumentum
40.3. pont

A tevékenység kezdete
elõtt legalább 42 nappal.

89. F30 Éves naptári tervek megküldése (bejelentés köteles
katonai tevékenységek naptári terve)

Bécsi Dokumentum
61–63. pont

Minden év november
15-ig

90. F30 Önkéntes alapon jelentett legjelentõsebb katonai
tevékenység a következõ évre

The chairman’s statement
at OSCE FSC 461st
plenary meeting on 5 Oct
2005

Minden év november
15-ig

91. F31 Az éves naptári tervben szereplõ katonai tevékenység
változása, törlése vagy szintjének bejelentési szint alá
történõ csökkentése.

Bécsi Dokumentum
64–65. pont

Legkésõbb a megfelelõ
bejelentésben, illetve
azonnal.

92. F32 40 000 fõ vagy 900 harckocsi vagy 2000 páncélozott
harcjármû vagy 900 önjáró és vontatott tüzérségi
eszköz, aknavetõ és sorozatvetõ (100 milliméter vagy
nagyobb kaliberû) részvételét magába foglaló, elõzetes
bejelentés tárgyát képezõ katonai tevékenység
bejelentése, a második következõ évre.

Bécsi Dokumentum
68. pont

Minden év november
15-ig

93. F33 Ellenõrzés kérése Bécsi Dokumentum
85. pont

A fogadó Állam területére
történõ tervezett belépés
elõtt legalább 36 órával,
de öt napnál nem
korábban

94. F34 Válasz ellenõrzés kérésére Bécsi Dokumentum
86. pont

A lehetõ legrövidebb idõn
belül, de legkésõbb
24 órán belül.

95. F35 Jelentés az ellenõrzésrõl Bécsi Dokumentum
105. pont

Legkésõbb 14 nappal az
ellenõrzés befejezését
követõen.

96. F36 Értékelés kérése Bécsi Dokumentum
112. pont

A fogadó Állam területére
érkezés tervezett idõpontja
elõtt legalább 5 nappal, de
7 napnál nem korábban.

97. F37 Válasz értékelés kérésére Bécsi Dokumentum
115. pont

A kérés kézhezvételét
követõ 48 órán belül.

98. F38 Jelentés az értékelésrõl. Bécsi Dokumentum
135. pont

A látogatást követõ
14 napnál nem késõbb.

99. F39 Magyarázat kérése (védelmi tervezési dokumentumban
közölt információkról, veszélyes incidensekkel
kapcsolatos információkról, bármely a bizalom- és
biztonságerõsítõ intézkedések alkalmazásával
kapcsolatos kérdésrõl)

Bécsi Dokumentum
15.5., 17. és 137. pont

A védelmi tervezési
dokumentum átvételét
követõ két hónapon belül,
a felmerüléskor, illetve
haladéktalanul.

100. F41 Fõbb fegyver és harci technikai rendszerek új típusaira
vonatkozó adatok.

Bécsi Dokumentum
11. pont

Rendszeresítési terv
bejelentésekor vagy
legkésõbb az alkalmazási
övezetben történõ elsõ
alkalmazáskor.

101. F41 Diplomáciai engedélyszámok a következõ évre – Minden év november
15-ig

102. F41 Nemzeti ünnepek a következõ évre – Minden év november
15-ig

103. F42 A bejelentések negyedéves listája Adhoc Working Group on
Communication, 1994.
június 21.

Április, július, október,
január

104. F43 Fõbb fegyver és harci technikai rendszerek egy
típusának vagy változatának szolgálatból kivonása

Bécsi Dokumentum
11.3 pont

Kivonáskor
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105. F44 Válasz magyarázat kérésére Bécsi Dokumentum
15.5., 17. és 137. pont

Azonnal

106. F45 Éves információszolgáltatás a következõ események
tervezésérõl:
– légitámaszpont látogatások,
– katonai intézmények, katonai magasabb egységek
látogatásai és meghatározott katonai tevékenységek
megfigyelése,
– megfigyelõ látogatások,
– fõbb fegyver és harci technikai eszközrendszerek új
típusainak bemutatása.

Bécsi Dokumentum
19–29, 30.3.–30.6.,
30.7.–30.8., 31.–35. pont

Minden év november
15-ig

107. F46 Ellenõrzési kvóta kimerülése Bécsi Dokumentum
76.1. pont

Kvótakimerüléskor.

108. F47 Értékelõ látogatás kvóta megadása Bécsi Dokumentum
109. pont

Minden év november
15-ig

109. F48 Értékelõ látogatás kvóta kimerülése Bécsi Dokumentum
109.1. pont

Kvótakimerüléskor

110. F49 Egységes formátum az összesített nemleges jelentéshez Bécsi Dokumentum
II. függelék

Az éves
adatszolgáltatásnak és az
adatcserének megfelelõen.

111. F50 A megkapott válaszok listájának megküldése. Bécsi Dokumentum
IV. függelék 2. pont

A válasz határidejének
letelte után 2 munkanapon
belül

112. F101 Regionális intézkedések alapján – ellenõrzés kérése Bécsi Dokumentum
144.9. pont

A fogadó Állam területére
történõ tervezett belépés
elõtt legalább 36 órával,
de öt napnál nem
korábban

113. F102 Regionális intézkedések alapján – válasz ellenõrzés
kérésére

Bécsi Dokumentum
144.9. pont

A lehetõ legrövidebb idõn
belül, de legkésõbb
24 órán belül.

114. F103 Regionális intézkedések alapján – jelentés az
ellenõrzésrõl

Bécsi Dokumentum
144.9. pont

Legkésõbb 14 nappal az
ellenõrzés befejezését
követõen.

115. F104 Regionális intézkedések alapján – értékelés kérése Bécsi Dokumentum
144.9. pont

A fogadó Állam területére
érkezés tervezett idõpontja
elõtt legalább 5 nappal, de
7 napnál nem korábban.

116. F105 Regionális intézkedések alapján – válasz értékelés
kérésére

Bécsi Dokumentum
144.9. pont

A kérés kézhezvételét
követõ 48 órán belül.

117. F106 Regionális intézkedések alapján – jelentés az
értékelésrõl

Bécsi Dokumentum
144.9. pont

A látogatást követõ
14 napnál nem késõbb.

118. F107 Regionális intézkedések alapján – értékelõ látogatás
kvóta megadása

Bécsi Dokumentum
144.9. pont

Minden év november
15-ig

119. Védelmi tervezési dokumentum megküldése (HM VPF
faladata)

Bécsi Dokumentum
15. pont

A költségvetés elfogadását
követõen három hónapon
belül.

120. Tájékoztatás az elõzetes bejelentési kötelezettség alá
esõ, de a naptári tervben nem szereplõ katonai
tevékenységekrõl.

Bécsi Dokumentum
66. pont

Amint lehetséges.

121. Katonai Információk Globális Cseréje címû
Dokumentum elõírásai alapján teljes körû
információ-szolgáltatás

Katonai Információk
Globális Cseréje
Dokumentum 1–8. pontok

Minden év április 30-ig.
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122. F01 A teljes aktív kvóta vagy annak egy részének átadása
egy másik Részes Állam(ok)nak.

Sz. III. cikk, I. fej., 9. pont Haladéktalanul.

123. F02 Az aktív kvóták újraelosztása a Részes Államok
csoportjának tagjai között.

Sz. III. cikk,II. fej.,
2 (A). pont

Haladéktalanul.

F03 Technikai információk az optikai panoráma és
sorozatfelvevõ fényképezõgépekrõl.

Sz. IV. cikk, 10. pont,
B. melléklet, 1 fejezet,
2. pont

A megfigyelõ repülõgép
kijelölésekor.

124. F04 Technikai információk a videokamerákról. Sz. IV. cikk, 10. pont,
B. melléklet, 1 fejezet,
3. pont

A megfigyelõ repülõgép
kijelölésekor.

125. F05 Technikai információk az infravörös vonalas letapogató
berendezésekrõl.

Sz. IV. cikk, 10. pont,
B. melléklet, 1 fejezet,
4. pont

A megfigyelõ repülõgép
kijelölésekor.

126. F06 Technikai információk az oldalra nézõ szintetikus
nyílású lokátorról.

Sz. IV. cikk, 10. pont,
B. melléklet, 1 fejezet,
5. pont

A megfigyelõ repülõgép
kijelölésekor.

127. Technikai információk az adatokat fotófilmre rögzítõ
berendezésekrõl.

Sz. IV. cikk, 10. pont,
B. melléklet, 1 fejezet,
6. pont

A megfigyelõ repülõgép
kijelölésekor.

128. Technikai információk azokról az érzékelõ
mûszerekrõl, amelyek az adatokat más eszközökre
rögzítik.

Sz. IV. cikk, 10. pont,
B. melléklet, 1 fejezet,
6. pont

A megfigyelõ repülõgép
kijelölésekor.

129. F07 Bejelentés arról az aggodalomról, hogy egy adott
megfigyel repülõgépre felszerelt bármely érzékelõ
mûszer vagy az ahhoz tartozó felszerelések, nem
felelnek meg a hitelesítésnek.

Sz. IV. cikk, 13. pont Az aggodalom
felmerülésekor.

130. F08 Egy repülõgép típus vagy modell kijelölése vagy
hozzáadása megfigyelõ repülõgépként.

Sz. V. cikk, 2. pont,
C. melléklet

30 nappal a kijelölést
megelõzõen.

131. F09 Egy repülõgép típus vagy modell törlése megfigyelõ
repülõgépként.

Sz. V. cikk, 3. pont 90 nappal a törlést
megelõzõen.

132. F10 A megfigyelt Részes Állam bejelentése, saját
megfigyelõ repülõgép biztosítására.

Sz. VI. cikk, I. fej.,
3. pont, H. melléklet,
4. pont

A megállapított
megfigyelõ repülési
idõrend bejelentését
követõ hét napnál nem
késõbb

133. F11 Állandó diplomáciai engedélyszámok és használt
nyelv(ek) megadása.

Sz. VI. cikk, I. fej., 4. pont A Nyitott Égbolt
Szerzõdés aláírását követõ
90 napnál nem késõbb

134. F12 Értesítés megfigyelõ repülés végrehajtásának
szándékáról.

Sz. VI. cikk, I. fej., 5. és
8. pont

Legalább 72 órával a
megfigyelt fél belépési
pontjára való érkezésének
tervezett idõpontját
megelõzõen

135. F13 Az értesítés vételének visszaigazolása. Sz. VI. cikk, I. fej., 6. pont 24 órán belül

136. F14 Feladatjelentés a megfigyelõ repülésrõl. Sz. VI. cikk, I. fej.,
21. pont

A megfigyelõ fél kilépési
pontról való távozását
követõ hét napon belül

137. F16 Értesítés átrepülésrõl. Sz. VII. cikk, 2. pont A megfigyelõ repülés
végrehajtásának
szándékáról küldött
értesítéssel egyidejûleg.

138. F17 A megfigyelõ repülés során az érzékelõ mûszerek által
nyert adatokról másolatok kérése.

Sz. IX. cikk, IV. fej. Igény felmerülésekor.

139. F18 A megfigyelõ repülések végrehajtására és az érzékelõ
mûszerek által nyert adatok kidolgozásának
ellenõrzésére kijelölt személyzet listája.

Sz. XIII. cikk, I. fej.,
1. pont

A megerõsítõ okirat
bármelyik
letéteményesnél történõ
letétbe helyezésével
egyidõben.
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140. F19 A kijelölt személyzet listájának módosítása. Sz. XIII. cikk, I. fej.,
1. pont

A Nyitott Égbolt
Szerzõdés hatályba
lépését követõ 30 napon
belül, majd azt követõen
hathónaponként egyszer.

141. F20 Az eredeti vagy bármely módosított listán szereplõ
bármely személy elfogadhatatlannak minõsítésének
bejelentése.

Sz. XIII. cikk, I. fej.,
1. pont

Bármely lista
kézhezvételét követõ
30 napon belül vagy ezt
követõen bármikor.

142. F21 Tájékoztatás a Nyitott Égbolt Szerzõdés bármely
módosításának hatálybalépésérõl.

Sz. XVII. cikk, 7 (F).
pont, XVI. cikk, 2. pont

Haladéktalanul.

143. F22 Értesítés hitelesítésrõl. D. melléklet, I. fej.,
3. pont

Legalább 60 nappal a
hétnapos hitelesítési
idõszakot megelõzõen

144. F23 Részvételi szándék bejelentése hitelesítésen. D. melléklet, I. fej.,
4. pont

A hitelesítésre vonatkozó
bejelentés kézhezvételét
követõ 10 napnál nem
késõbb.

145. F24 A hitelesítésen való részvételre vonatkozó adatok
megküldése.

D. melléklet, I. fej.,
5. pont

Legalább 30 nappal a
hitelesítésének kezdõnapja
elõtt.

146. F25 Hitelesítési jelentés. D. melléklet, I. fej., 2. és
7. pont, IV. fej., 1–3. pont

A hitelesítés befejezését
követõen.

147. F26 Belépési pontok, kilépési pontok, nyitott égbolt
repülõterek, légi belépési pontok, légi kilépési pontok,
utántöltõ repül terek és kalibráló célok megváltoztatása.

E. melléklet, 4. pont Legalább 90 nappal a
változás hatálybalépését
megelõzõen.

148. F27 Az aktív kvóták vagy az aktív kvóták egy részének
következõ év során történõ felhasználási terve
(negyedéves bontásban).

H. melléklet, 1. pont Minden év november 1-ig

149. F28 A megfigyelõ repülések konzultációk eredményeként
megállapított idõrendjének bejelentése.

H. melléklet, 3. pont Minden év nov. 15-ig, feb.
15-ig, máj. 15-ig, aug.
15-ig

150. F29 Kérés légtér szerkezetérõl, veszélyes légtérrõl,
repülõtéri információkról valamint érkezési és indulási
eljárásokról.

H. melléklet, 1. pont Bármikor, de nem
korábban, mint 90 nappal
a Nyitott Égbolt
Szerzõdés hatálybalépése
után.

151. Válasz a légtér szerkezetérõl, veszélyes légtérrõl,
repülõtéri információkról valamint érkezési és indulási
eljárásokról szóló kérésre.

H. melléklet, 1. pont A kérés kézhezvételét
követõ 30 napon belül.

152. Tájékoztatás a légtér szerkezetérõl, veszélyes légtérrõl,
repülõtéri információkról valamint érkezési és indulási
eljárásokról adott információkban bekövetkezett
változásokról.

H. melléklet, 2. pont Haladéktalanul.

153. F30 A légtér szerkezetérõl, veszélyes légtérrõl, repülõtéri
információkról valamint érkezési és indulási
eljárásokról szóló információk forrásának bejelentése.

H. melléklet, 3. pont A Nyitott Égbolt
Szerzõdés hatálybalépését
követõ 90 napnál nem
késõbb.

154. F31 Kérés az adatrögzítõ anyagként alkalmazni kívánt
valamennyi típusú fotófilm exponálatlan mintáinak, az
elõhívásukra szolgáló vegyszerek, az ilyen fotófilmek
elõhívásához és másolásához szükséges utasítások
átadására.

K. melléklet, I. fej.,
3. pont

Bármikor.

155. F32 Kérés a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság rendkívüli
ülésszakának összehívására.

L. melléklet, I. fej.,
3. pont

Bármikor.

156. F33 A Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság rendkívüli
ülésszak összehívásának bejelentése.

L. melléklet, I. fej.,
3. pont

Haladéktalanul.

157. F34 Az elõzõ évi aktív kvóták vagy az aktív kvóták egy
részének következõ év során történõ felhasználási
tervének módosítása.

L. melléklet, II. fej.,
1. pont

Minden év okt. 1-ig
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158. F36 Jóváhagyás kérése a teljes aktív kvóta vagy annak egy
részének átadásához egy másik Részes Állam(ok)nak.

Sz. III. cikk, I. fej., 9. pont Haladéktalanul.

159. F37 Jóváhagyás vagy elutasítás a teljes aktív kvóta vagy
annak egy része átadásáról egy másik Részes
Állam(ok)nak.

Sz. III. cikk, I. fej., 9. pont –

160. F38 Jelentés az érzékelõ mûszerek érzékelõ felülete
fedõinek vagy más az érzékelõ mûszerek mûködését
akadályozó eszközök megfelelõ helyzetének
ellenõrzésérõl.

Sz. VII. cikk, 3. pont Ellenõrzést követõen.

161. F99 A bejelentések negyedéves listája. Sz. X. cikk Április, július, október,
január

3. sz. melléklet a 69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasításhoz

Táblázatok az adatok továbbítására

1. táblázat:

Összesített létszámadatok.

Fsz. Kategória Alkategória Létszám

(a) (b) (c) (d)

1. Korlátozás alá esõ katonai
szervezetek állományának
összlétszáma

2. Szárazföldi csapatok

3. Légi és légvédelmi csapatok

4. Központi törzsek, parancsnokságok

5. Központi alárendeltségû szervek, csapatok

6. Egyéb katonai szervek

2. táblázat:

Szervezeti felépítésre és az alárendelt alakulatok létszámára vonatkozó adatok.

Szervezet megnevezése
Szolgálati elöljárók

Békelétszám
I. szint II. szint

(a) (b) (c) (d)

3. táblázat:

A rendszeresített sorállomány és a rendszeresített hivatásos tiszti/tiszthelyettesi állomány összlétszámára vonatkozó
táblázat.

Rendszeresített sorállomány összlétszáma Rendszeresített tiszti/ tiszthelyettesi/tisztesi állomány összlétszáma

(a) (b)
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4. táblázat:

A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszközök összesített mennyiségérõl.

Fegyverkategória és alkategória megnevezése Fegyvertípus megnevezése Meglévõ összesen Ebbõl
KÁR-ban össz.

(a) (b) (c) (d) (e)

Harckocsik Összesen

Páncélozott harcjármûvek Összesen

Páncélozott szállító jármû Összesen

Páncélozott gyalogsági harcjármû Összesen

Tüzérség Összesen

Löveg, ágyú/tarack Összesen

Aknavetõ Összesen

Sorozatvetõ Összesen

5. táblázat:

A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszközök összesített mennyiségérõl.

Fegyverkategória és alkategória megnevezése Fegyvertípus megnevezése Meglévõ összesen

(a) (b) (c) (d)

Harci repülõgépek Összesen

Támadó helikopterek Összesen

6. táblázat:

A rendszerbõl kivont és kutatás-fejlesztésre felhasznált, CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszközök-
rõl.

Szervezet, raktár neve, helye,
földrajzi koordináták

Harckocsi Páncélozott
harcjármû

Tüzérség
100 mm felett Támadó helikopter Harci repülõgép

Típus db Típus db Típus db Típus db Típus db

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

Kivont-eszköz tárolók

Kutatás-fejlesztés

7. táblázatok:

A CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó eszközök elhelyezkedésérõl és mennyiségérõl.

Harckocsik és páncélozott hídvetõ harcjármûvek:

Katonai szervezet
azonosítója Szervezet megnevezése Béke elhelyezés

Eszközök típusa és mennyisége

Harckocsik Páncélozott hídvetõ harcjármûvek

(a) (b) (c) (d) (e)
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Páncélozott harcjármûvek:

Katonai
szervezet

azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke
elhelyezés

Eszközök típusa és mennyisége

Páncélozott szállító jármûvek Gyalogsági harcjármûvek

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Tüzérségi eszközök:

Katonai
szervezet

azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke
elhelyezés

Eszközök típusa és mennyisége

Ágyúk, tarackok, ágyútarackok Aknavetõk Sorozatvetõk

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Páncélozott szállító jármûvekhez és gyalogsági harcjármûvekhez hasonló eszközök:

Katonai
szervezet

azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke
elhelyezés Eszközök típusa és mennyisége

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

Páncéltörõ eszközök:

Katonai
szervezet

azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke
elhelyezés Eszközök típusa és mennyisége

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

8. táblázat:

A CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó eszközök elhelyezkedésérõl és mennyiségérõl.

Harci repülõgépek, támadó helikopterek, oktató repülõgépek, harci támogató és fegyvertelen szállító helikop-
terek:

Katonai
szervezet

azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke
elhelyezés

Eszközök típusa és mennyisége

Harci repülõgépek Támadó heli-
kopterek

Harci támogató, fegyvertelen szállító
helikopterek, valamint oktató és szállító

repülõgépek

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

9. sz. táblázat:

A CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó, a kizárólag kutatásra és fejlesztésre használt harckocsik, páncélozott harcjármû-
vek, tüzérségi eszközök, harci repülõgépek, támadó helikopterek teljes mennyiségérõl.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége

(a) (b) (c)

Harckocsik Összesen:
Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek
Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:
Ágyúk, tarackok
Aknavetõk
Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:
Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek
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10. sz. táblázat:

Az elõzõ 12 hónap alatt a szolgálatba állított, a CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és felszerelés.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége Származási hely, forrás

(a) (b) (c) (d)

Harckocsik Összesen:
Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek
Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:
Ágyúk, tarackok
Aknavetõk
Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:
Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

11. sz. táblázat:

Az elmúlt 12 hónap alatt a következõ hagyományos fegyverzetek kerültek kivonásra az alkalmazási területen lévõ
fegyveres erõktõl.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége Legutolsó bejelentett
elhelyezkedés Rendelkezés

(a) (b) (c) (d) (e)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

12. sz. táblázat:

Az elõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területre került, a fegyveres erõknél rendszeresített, a CFE Szerzõdés által kor-
látozott fegyverzet és felszerelés.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége Rendeltetési hely

(a) (b) (c) (d)

Harckocsik Összesen:
Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek
Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:
Ágyúk, tarackok
Aknavetõk
Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:
Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek
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13. sz. táblázat:

Az elõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területrõl kivont és azon kívül maradó hagyományos fegyverzet és felszerelés.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége Legutolsó bejelentett
elhelyezkedés

(a) (b) (c) (d)

Harckocsik Összesen:
Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek
Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:
Ágyúk, tarackok
Aknavetõk
Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:
Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

14. sz. táblázat:

A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök mennyiségében beálló változásokról.

Alakulat adatai

Eszköz

Típus

R
ég

i

V
ál

t

Ú
j Hatályos

Egyedi azonosító
(gyári szám,

farok szám stb.)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

15 sz. táblázat:

A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ, béke elhelyezési körleteikbõl távollévõ technikai eszközökrõl.

Bejelentett békeidõs elhelyezés

Kategória
megnevezése Eszköz típusa Eszköz

mennyisége

Befogadó szervezet

Alakulat
megnevezése

Alakulat
azonosító száma Elhelyezkedése Földrajzi

koordináták

Azonosító szám,
alakulat

megnevezése

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Csak ha
bejelentett
hely.

16 sz. táblázat:

Az állandó jellegû változásokról a szervezeti felépítésben

1. VÁLTOZÁS: Módosítás/Törlés/Létrehozás

(a) (b) (c) (d)

(1) Alakulat CFE azonosító:

(2) Alakulat/egység megnevezése:

(3) Helyõrség/koordináta:

(4) Elsõ elöljáró:

(5) Második elöljáró:

(6) A változás hatálybalépése:
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17. sz. táblázat:

Az aktív szolgálatban lévõ tiszt, tiszthelyettes, tisztes állomány összlétszáma.

Aktív szolgálatban lévõ tiszt, tiszthelyettes, tisztes állomány összlétszáma rendfokozatonként a tárgyév január 1-jei helyzetnek megfelelõen

(a) (b)

Tábornok

Ezredes

Alezredes

Õrnagy

Százados

Fõhadnagy

Hadnagy

Alhadnagy

Zászlósok

Fõtörzsõrmester

Törzsõrmester

Õrmester

Tisztesek

18. sz. táblázat:

A katonai tevékenységek bejelentéséhez szükséges információk.

(a) (b)

a) a bejelentendõ katonai tevékenység száma;

b) a katonai tevékenység típusa és megnevezése;

c) a katonai tevékenység általános jellemzõi és célja;

d) a katonai tevékenységben résztvevõ Államok;

e) a katonai tevékenység területe földrajzi koordinátákkal
meghatározva, és ahol lehetséges, földrajzi
meghatározásokkal jelölve;

f) a katonai tevékenység tervezett idõtartama az elõrelátható
kezdési és befejezési idõpontokkal jelölve;

g) a katonai tevékenységben résztvevõ állomány elõrelátható
összlétszáma;

h) a résztvevõ állomány elõrelátható összlétszáma résztvevõ
Államonként, amennyiben több mint egy Állam vesz részt
a tevékenységben;

i) a katonai tevékenységben résztvevõ haderõnemek;

j) a katonai tevékenység várható szintje és a közvetlen
irányító parancsnokság megnevezése, amelynek vezetése
alatt a katonai tevékenységre sor kerül;

k) a katonai tevékenységben várhatóan résztvevõ szervezetek
száma és típusa;

l) kiegészítõ információk.
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4. sz. melléklet a 69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasításhoz

Minta
a CFE Szerzõdés szerinti bejelentett hely ellenõrzés során megtartandó parancsnoki tájékoztatókhoz

Bejelentett hely parancsnok tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket. .......................................................... vagyok, a Magyar Honvédség ...............................................

alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre kijelölt „Bejelentett hely” parancsnoka (az alakulat parancsnoki állo-

mányából jelenlévõ személyek bemutatása).

A bejelentett hely megnevezése (pl. Hódmezõvásárhely): .........

A bejelentett hely száma (pl. HU-O-62): .........

Átadom Önöknek a „Bejelentett hely” vázlatát.

A vázlaton jelölt koordináta azonosítási pont a laktanya fõbejárata.

A bejelentet helyen az alábbi ellenõrzési objektumok találhatók:

1. Alakulat megnevezése (pl. MH 5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): .........

Azonosító kódja (pl. HU0198 OOV13): .........

Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................

2. Alakulat megnevezése: .........

Azonosító kódja: .........

Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................

A bejelentett helyen lévõ katonai alakulatok összesített létszáma: .........

A bejelentett hely területén az alábbi – közös használatú területeken elhelyezett – a CFE Szerzõdés hatálybalépését

megelõzõen (1991 elõtt) kiállított múzeumi tárgyak, kiképzési vagy egyéb célra kivont eszközök találhatók.

Eszköz típusa1: Mennyisége: Kiállítás (kivonás) idõpontja:

Jelenlegi tartózkodási helyünk: ......................................................

Az ellenõrcsoport számára biztosított helyiségek: ......................................................

Tájékoztatómat befejeztem, kérem nevezzék meg az ellenõrizni kívánt ellenõrzési objektumot.

1 A CFE adattárban alkalmazott típus megnevezések használandók.
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Ellenõrzési objektum parancsnok tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket. ..................................................... vagyok, a Magyar Honvédség ...............................................
alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre kijelölt ellenõrzési objektum parancsnoka.

Az ellenõrzési objektum megnevezése (pl. MH 5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): Az ellenõrzési objektum
azonosító kódja (pl. HU0198 OOV13): Alárendeltsége

elsõ szinten: .........
második szinten: .........

Az ellenõrzési objektumban az alábbi jelentési kötelezettség hatálya alá esõ technikai eszközök találhatók:

Technikai eszköz típusa:2 A legutóbbi információ csere során
jelentve:3 Az objektumban jelenleg van: Az eltérés oka:4

Az ellenõrzési objektum területén az alábbi, a CFE Szerzõdés hatálybalépését megelõzõen kiállított múzeumi tárgyak,
kiképzési vagy egyéb feladatokra (pl. céltárgyak) kivont eszközök találhatók.

Eszköz típusa:5 Mennyisége: Kiállítás idõpontja:

Az eszközök mennyiségi ellenõrzésének elõsegítése érdekében a kijelölt helyi kísérõk jegyzékkel rendelkeznek. 6

Az ellenõrzési objektum legutóbbi információcserében jelentett létszáma: ... fõ, jelenleg van: .... fõ.
Az eltérés oka: ...
Az ellenõrzés során – biztonságuk érdekében – kérem, tartsák be az alábbi biztonsági rendszabályokat:
– felállított õrök megközelítése, felfegyverzett repülõgépek megközelítése stb.
Az Önök szállításához az objektum területén, és a kapcsolódó gyakorlótereken, lõtereken az alábbi szállítóeszközöket

biztosítottuk:
1. ...
2. ...
3. ...
Az alcsoportok közötti összeköttetés a helyi kísérõknél lévõ rádiókészülékekkel oldható meg.
Szükség esetén mentõ gépkocsi, orvos áll rendelkezésre.
Az objektumban a helyi kísérõik
1. ...
2. ...
3. ...

Az ebéd javasolt idõpontja: ......................................
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tájékoztatómat befejeztem, várom kérdéseiket.

2 A CFE adattárban alkalmazott típus megnevezések használandók.
3 Tárgy év január 1-jei helyzet, vagy az azt követõ bejelentésben megküldött adat egyeztetve a MH Mûveleti Központ kísérõcsoport parancsnokával.
4 Meg kell adni az eszköz tartózkodási helyét, okát, elszállításának idõpontját, elõrelátható visszaszállításának idejét.
5 Csak abban az esetben kell részletezni, ha a Bejelentett Hely parancsnoka nem jelentette.
6 Nagy számú technikai eszköz esetében javasolt a lista szerinti elszámolás, a CFE Szerzõdés nem írja elõ.
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5. sz. melléklet
a 69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasításhoz

A bejelentett hely vázlatával kapcsolatos elõírások

Általános elõírások

1. A bejelentett hely vázlatának tartalmaznia kell, vala-
mennyi, katonai alakulathoz, egységhez, vagy más katonai
szervezethez tartozó összefüggõ területet, olyan módon,
hogy a bejelentett hely külsõ határvonala válassza el
e területeket a civil területektõl. A határvonal lehet termé-
szetes vagy mesterséges. Bármely határ, amely két katonai
alakulat, egység, vagy szervezet összefüggõ területei
között húzódik, nem képezheti a bejelentett hely külsõ
határát.

2. A bejelentett helyhez tartozik:
a) valamennyi terület, amely kizárólagos jelleggel a

bejelentett helyen lévõ ellenõrzési objektumhoz, vagy ob-
jektumokhoz tartozik. A bejelentett helyhez tartozik vala-
mennyi, a bejelentett hely határain belül esõ terület, amely
(vagy amelyek) bármely más – nem ellenõrzési objektum-
ként nyilvántartott – katonai alakulathoz, egységhez,
illetve szervezethez tartozik;

b) valamennyi lõtér, gyakorlótér, javító bázis, raktár,
helikopter leszállóhely, vasúti berakodó hely, amely bár-
mely fentiekben meghatározott alakulathoz, egységhez,
illetve katonai szervezethez tartozik, és a CFE Szerzõdés
hatálya alá tartozó hagyományos fegyverzet és harci tech-
nika állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik a terü-
letükön;

c) valamennyi külön elhelyezésben lévõ terület, ame-
lyen az ellenõrzési objektumhoz tartozó, – CFE Szerzõdés
hatálya alá esõ – hagyományos fegyverzet vagy harci tech-
nika található állandó vagy ideiglenes jelleggel.

A bejelentett hely vázlat formai kellékei

3. Földrajzi koordináta: a vázlaton jól láthatóan - az
adott Részes Állam valamennyi bejelentett hely vázlatán
egységes jellel - jelölt pont, melynek meg kell egyezni, a
tárgyévi adattár V. Fejezetében megadott koordinátáival.

4. Méretarány: valamennyi bejelentett hely vázlaton
egy általánosan érvényes méretarányt kell feltüntetni.
A külön elhelyezésben lévõ területek esetében, amennyi-
ben másképp nem oldható meg, eltérõ méretarány is alkal-
mazható (több külön elhelyezésben lévõ terület esetén
több eltérõ méretarány is szerepelhet). A méretarányokat
valamennyi vázlaton fel kell tüntetni, beleértve a külön el-
helyezésben lévõ területekét is amennyiben azok eltérnek
az alap bejelentett hely vázlat méretarányától.

5. A bejelentett hely határvonala: a bejelentett hely ha-
tára Részes Államonként egységesen meghatározott jellel,
vagy jelekkel kerül feltüntetésre a vázlatokon. A határvo-
nal jelöli a bejelentett hely külsõ határát. A bejelentett hely
vázlata magába kell, hogy foglalja valamennyi területet
melyek kizárólag az ellenõrzési objektumokhoz tartoznak,
valamint a vázlat külsõ határán belül helyezkednek el, de
más katonai szervezet tartoznak, illetve az ellenõrzési ob-
jektumok közös használatában vannak. A bejelentett hely
vázlat szemlélteti a külön elhelyezésben lévõ területek
földrajzi elhelyezkedését, távolságát és irányát a bejelen-
tett hely alap objektumától. A külön elhelyezésben lévõ te-
rületekhez vezetõ útvonalakat is fel kell tüntetni a vázlato-
kon (amennyiben más módon nem oldható meg a bejelen-
tett hely vázlathoz térképvázlat csatolása javasolt, ame-
lyen azonosítható a koordináta bemérési pont, valamint
szemléltethetõ a külön elhelyezésben lévõ területek irá-
nya, távolsága, és az odavezetõ útvonal). A bejelentett
hely állhat több nem összefüggõ területbõl is, ebben az
esetben minden külön álló területnek saját külsõ határvo-
nalát fel kell tüntetni a vázlaton.

6. Az ellenõrzési objektumokhoz tartozó területek ha-
tárvonala: minden ellenõrzési objektum határvonalát a be-
jelentett hely határvonalától eltérõ jelzéssel (színezéssel)
kell jelölni. A területeken belül jelölni kell az ellenõrzési
objektum azonosító számát, melyet fel kell tüntetni az ob-
jektumhoz tartozó, de önálló elhelyezésben lévõ területek
vázlatán is.

7. Fõbb épületek és utak: a bejelentett hely, valamint a
hozzá tartozó külön elhelyezkedõ területek vázlatán fel
kell tüntetni azon helyeket, ahol a CFE Szerzõdés által
korlátozás alá esõ technikát (vagy hasonló eszközöket)
ideiglenes vagy állandó jelleggel tárolják. Jelölni kell
továbbá a fõbb épületeket és utakat méretarányosan úgy,
hogy biztosított legyen az ellenõrök részére a tájékozódás
az objektum területén (a vázlatnak minden olyan épületet
tartalmaznia kell, amelynek bejárati nyílása 2 méter, vagy
annál nagyobb).

8. A bejelentett hely bejáratai: a bejelentett hely vázla-
tának – az adott Részes Államon belül egységesen – szem-
léltetnie kell azokat a helyeket, ahol az ellenõrzési objek-
tumba való be-, illetve kijutás lehetséges. Hasonló módon
kell feltüntetni a külön elhelyezésben lévõ területek
(ideiglenes vagy állandó) ki- és bejáratait is.

9. Egyéb, a bejelentett hely vázlaton feltüntetendõ ada-
tok: a bejelentett hely vázlatokon minden esetben fel kell
tüntetni a bejelentett hely megnevezését és azonosítóját, a
jelmagyarázatot, a vázlat készítésének idõpontját, az
észak-déli irányt, a bejelentett helyhez tartozó helikopter
leszálló helyeket, valamint azt hogy a bejelentett hely terü-
lete kisebb vagy nagyobb-e, mint 20 km2.
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A bejelentett hely vázlatok felirata és a jelmagyarázat 

BEJELENTETT HELY VÁZLAT /  / DECLARED SITE DIAGRAM 

 / Declared site / Bejelentett hely SZEGVÁR 

 / Record number of declared site / Bejelentett hely azonosító száma HU-O-62 

 / Peace time location / Béke elhelyezés 472450  É / N /   -  0180230  K / E / 

 / Sequence number of objects of verification / A 
bejelentett helyhez tartozó ellen rzési objektumok azonosítási számai  

HU-0345 OOV87 
HU-0346 OOV88 
HU-0347 OOV89 

JELMAGYARÁZAT / LEGEND /

 / Marked point / Koordináta bemérési pont  

 / North direction / Északi irány                É/N/C 

a / Declared site perimeter / Bejelentett hely kerülete 

 / Object of verification perimeter / Ellen rzési objektum határa 

,
Separately located areas related to the declared site (orientation and distance) 
A bejelentett helyhez kapcsolódó területek határa iránya és távolsága 

L tér távolsága/ területe: 2 km / 3,7 km2

 (   / Fieing range/ L tér/)

(Gyak. Tér  / Training area / )

 / Declared site entrances / A bejelentett hely bejáratai 

 / Administrative area / Adminisztratív zóna 

 / Ambulance / Segélyhely 
+

 / Dining room / Étkezési hely az ellen rcsoport részére 
x

 / Identity number of the main buildings /  F bb építmények 
azonosító számai 

                                   4. 23. 45. 

 / Accommodation area for military personel /A személyi 
állomány elhelyezési körletei 3.

 / Landing area for helikopters / Helikopter leszálló hely 

,  (O ) / TLE storage area /  A Szerz dés
által korlátozott technikai eszközök elhelyezkedése 

 ……… k 2 (  20 2) / The territory of the declared site … km2  (not more than 20 km2) / A bejelentett 
hely területe … km2  (nem több mint 20 km2)

24 db BMP-1 

12 db T-55 
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Minta

a kiegészít  térképvázlathoz és a bejelentett hely vázlatához 

HU-O-62

S Z E G V Á  R 
470 24' 50" N  /  0180 02' 30" E

S Z E G V Á R

1:50 000 

L tér  / Firing range / 
1,1 km /  0,7 km2

HU_0347 OOV89 
1,3 km / 0,9 km2

HU-0345 / OOV 87 
HU-0346 / OOV 88

Koordináta bemérési pont 
Marked point  
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BEJELENTETT HELY VÁZLAT /  / DECLARED SITE DIAGRAM 

 / Declared site / Bejelentett hely SZEGVÁR 

 / Record number of declared site / Bejelentett hely azonosító száma HU-O-62 

 / Peace time location / Béke elhelyezés 472450  É / N /   -  0180230  K / E / 

 / Sequence number of objects of verification / A 
bejelentett helyhez tartozó ellen rzési objektumok azonosítási számai  

HU-0345 OOV87 
HU-0346 OOV88 
HU-0347 OOV89 

2006. április 27. 27 April 2006 27- -06 

23

45

2

HU0046OOV88 

23

11

3

1

12

13

14

15

16

0 1 km100

HU0045OOV87 

BMP-1  18 db 
T-72  21 db 
BTR-80A  9 db 

BMP-1  32 db
T-72  11 db
BTR-80A  45 db

17

L tér  / Firing range / 

1,8 km /  0,7 km2

21

22

23

BMP-1  32 db
T-72  11 db
BTR-80A 45 db

HU0047OOV89 
1,3 km / 0,9 km2



6. sz. melléklet a 69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasításhoz

Minta

a Bécsi Dokumentum szerinti értékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatójához

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket. .................................................................................... vagyok, az Önök által értékelõ látogatásra
kijelölt, a Magyar Honvédség ................................................................................................. alakulatának parancsnoka.
(Az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ személyek bemutatása)7

Az értékelõ látogatás során az alábbi programot javaslom:8

– Parancsnoki tájékoztató, válasz a felmerülõ kérdésekre: 08.30–10.00.
– A laktanya fõbb létesítményeinek megtekintése: 10.00–12.30.

– elhelyezési körlet
– étkezde,
– mûvelõdési otthon,
– tantermek,
– telephely, javító mûhely stb.

– Ebéd: 12.30–13.30.
– Külsõ kiképzési bázisok megtekintése: 13.30–16.00.

– lõtér,
– gyakorló tér,
– találkozó a különbözõ állománykategóriák képviselõivel.

– A helyõrség bemutatása: 16.00-tól
Az Önök szállításához rendelkezésre álló eszközök: ...db terepjáró személygépkocsi.
Szükség esetén, orvosi ellátást az alakulat segélyhelyén tudunk biztosítani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az alakulat megnevezése: ...........................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347): ............
Alárendeltsége:

elsõ szinten: ............
második szinten: ............

Az alakulat rendeltetése:
1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................

Az alakulat békeidõben az alábbi feladatokat látja el:
3. ...........................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................

Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése9 (város, koordináták): ...............................................................

A laktanya területe: ................ km2.
Az alakulat rövid története: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Az alakulat szervezeti felépítésének vázlatos bemutatása (max. z., önálló szd. szintig):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

7 Célszerû, ha az értékelõ látogatáson részt vesznek azok a kulcsbeosztású személyek, akik a kiképzéssel, a technikai eszközökkel, az állomány élet és munka-
körülményeivel kapcsolatos kérdésekre választ adhatnak.

8 Az értékelõ látogatást megelõzõen kell tervezni, az alakulat körülményeit és lehetõségeit figyelembe véve. A megadott idõpontok és sorrend tájékoztató jel-
legûek, a rendezvény maximális idõtartama nem haladhatja meg a 12 órát.

9 Az értékelõ csoport számára biztosítani nem szükséges, csak a tájékoztató szemléltetéséhez célszerû kivetített vázlat alkalmazása.
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Tájékoztató a kiképzési feladatokról, sajátosságokról:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Tájékoztató a katonák számára biztosított közmûvelõdési, kulturális és sport lehetõségekrõl:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

A laktanya fõbb objektumainak bemutatása:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Az alakulat állományában az éves információ-cserében jelentett technikai eszközök:

Technikai eszköz típusa:10 A legutóbbi információ-csere során
jelentve11: Az alakulatnál jelenleg van: Az eltérés oka12:

Az objektum területén található múzeumi tárgyak, vagy egyéb kiképzési céllal használt eszközök:

Eszköz típusa: Mennyisége: Kiállítás idõpontja:

Az alakulat legutóbbi információ csere során jelentett békelétszáma: ......... fõ
Jelenleg van: ......... fõ
A legutóbbi információcserében megadott létszámtól való eltérés indoka:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?

10 A Bécsi Dokumentum szerinti adattárban alkalmazott típus megnevezések használandók.
11 Tárgyév január 1-jei helyzetet alapul véve, az MH Mûveleti Központ kísérõcsoport parancsnokával egyeztetve.
12 Tárgy év január 1-je óta véglegesen áthelyezett vagy javító bázisokon, kiképzési feladaton lévõ eszközök. A jelentést követõen fel kell készülni egyéb in-

formációk megadására is (tartózkodási hely, távollét oka távozás és visszaérkezés idõpontja).
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7. sz. melléklet a 69/2007. (HK 13.) HM VP SZÁT szakutasításhoz

Minta

a Bécsi Dokumentum szerinti ellenõrzés fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatójához

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket. ....................................................................................... vagyok, az Önök által kijelölt területen
található, a Magyar Honvédség .............................................................................................. alakulatának parancsnoka.
(Az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ személyek bemutatása.)13

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az alakulat megnevezése: ...........................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347): ............
Alárendeltsége:

elsõ szinten: ............
második szinten: ............

Az alakulat rendeltetése:

1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................

Az alakulat, a terület ellenõrzés idõszakban az alábbi feladatokat hajtja vére:

1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................

Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése14 (város, koordináták): ...............................................................
Az alakulat legutóbbi információ csere során jelentett békelétszáma: ......... fõ
Jelenleg van: ......... fõ
Az alakulat legutóbbi információ csere során jelentett technikai eszközei: ......... db
Jelenleg van: ......... db

Amennyiben a katonai szervezet nem béke elhelyezési körletében tartózkodik a jelentést az alábbi információkkal kell
kiegészíteni:

Az ellenõrzött alakulat aktuális tartózkodási helye:

Az alakulat aktuális tevékenysége, létszáma és a technikai eszközök száma. ............

Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?

13 Célszerû, ha az ellenõrzésen részt vesznek azok a kulcsbeosztású személyek, akik a kiképzéssel, a kiképzési bázisokkal, technikai eszközökkel, az állo-
mány élet és munkakörülményeivel kapcsolatos kérdésekre választ adhatnak.

14 Az ellenõrzõcsoport tagjai számára kisméretû vázlatot biztosítani nem szükséges, csak a tájékoztató szemléltetéshez célszerû kivetített vázlat alkalmazása.
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A Honvédelmi Minisztérium
jogi szakállamtitkárának

95/2007. (HK 13.) HM JSZÁT
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség egészségügyi
intézményrendszerének átalakításához kapcsolódó
dokumentum- és elektronikus információvédelmi

szakfeladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése, valamint a
honvédelmi miniszter a MH egészségügyi intézményrend-
szerének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról
szóló 49/2007. (HK 11.) utasítása 8. § (5) bekezdése alap-
ján az alábbi intézkedést adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az Állami Egészségügyi Köz-
pontra (ÁEK), az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központra, az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabili-
tációs Intézetre, az MH Balatonfüredi Kardiológiai Reha-
bilitációs Intézetre, az MH Verõcei Betegotthonra, vala-
mint az MH Támogató Dandárra (MH TD) terjed ki.

2. A Magyar Honvédség egészségügyi intézményrend-
szerének átalakításában érintett szervezetek dokumentum-
védelmi szakfeladataikat a 4/2004. (HK 10.) HM IDVF
szakintézkedésében meghatározottak szerint hajtsák végre.

3. Az érintett szervek vezetõi és az ügyintézõi állo-
mány kiemelten kezelje a szakintézkedés II/1/b. pontjában
meghatározott adathordozók átadására vonatkozó szabá-
lyokat a folyamatos és zökkenõmentes feladatátcsoporto-
sítás biztosítása érdekében.

4. A szervezetek állományából kiváló ügyintézõk által
azonnali megsemmisítésre elõkészített iratokat az ügyke-
zelõk csak abban az esetben vehetik át, ha az irattári keze-
lési jelzést az illetékes vezetõ jóváhagyta.

5. A feleslegessé vált számítógépek mágneses merevle-
mezeirõl (és hordozható elektronikus adatok rögzítésére
képes memóriákból) az adatokat törölni kell, – az adathor-
dozó eszköz leadása elõtt – olyan módon, hogy az adatok
helyreállíthatatlansága biztosított legyen. Az alkalmazásra
kerülõ törlési eljárás megfelelõségérõl, megbízhatóságáról
ki kell kérni a HM Informatikai és Információvédelmi Fõ-
osztály (HM IIF) véleményét.

6. A szervezeti változásoknak és átalakulásnak meg-
felelõen 2007. augusztus 31-ig el kell készíteni a Számí-
tástechnikai Védelmi Szabályzatot, kiemelt figyelemmel a
csatlakozott szervezeti elemekre és az új kapcsolati rend-
szerre.

7. A nyílt adatokat kezelõ számítógépes hálózatok
(MH Intranet, belsõ LAN, Internet) esetében az Ált/210 és
az Ált/3 szabályzatok alapján 2007. július 31-ig ki kell
kijelölni a számítógépek és számítógépes hálózatok biz-
tonságáért felelõs személy(eke)t.

8. Az MH Intranet, belsõ LAN, Internet munkaállomá-
sok és a kiszolgáló szerverek biztonsági beállításait úgy
kell elvégezni, hogy annak segítségével biztosított legyen
a rendszerben tárolt adatokhoz a szelektív hozzáférés, va-
lamint az adatok elkülönített kezelése. Minden egyes fel-
használónak egyedi felhasználói névvel és azonosítóval
kell rendelkezni.

9. Az MH Intranet, belsõ LAN, és egyéb hálózatokon
minõsített információ nem kezelhetõ, továbbítható. Az in-
terneten keresztül a „nem nyilvános” kezelési jelzéssel el-
látott információ sem továbbítható, kezelhetõ.

10. Minõsített elektronikus adatok feldolgozása, keze-
lése, továbbítása csak az erre feljogosított és kijelölt szá-
mítógépen történhet.

11. A rendszerszintû hozzáférések számát, különösen a
központi kiszolgálást megvalósító szerverek esetében a
minimális szinten kell tartani. A külsõ helyszínekrõl az
ilyen hozzáféréseket kiemelt figyelemmel és megerõsített
biztonsági eljárásokkal kell kezelni.

12. Az ÁEK mûködéséhez szükséges informatikai
infrastruktúra új hálózati kapcsolatai biztonsága és folya-
matos rendelkezésre-állása biztosítása érdekében az ÁEK
üzemeltetõ és a biztonságért felelõs állomány az MH zárt-
célú hálózatához történõ csatlakozás idõszakában fokozott
figyelemmel rendszeres és dokumentált ellenõrzéseket hajt-
son végre. Az összecsatlakozást biztosító hardver, szoftver
elemek felügyelete mellett az ellenõrzések terjedjenek ki az
átalakításban résztvevõ szervezetek hálózatainak és kap-
csolatainak vizsgálatára is. Rendellenes kapcsolat, illetve a
biztonságot veszélyeztetõ mûködési zavar észlelése esetén
az üzemeltetõ állomány a MH TD, a biztonsági állomány a
HM IIF felé tegyen jelentést.

13. Az MH zártcélú hálózatához történõ csatlakozás
idõszakában az ÁEK központi informatikai infrastruktúrá-
ját üzemeltetõ állomány (MH TD) az ÁEK és az MH zárt-
célú hálózat összekapcsolását szolgáló rendszerelemeken
rendszeresen végezzen sebezhetõség ellenõrzést, szken-
nelje a kapcsolatokat, ellenõrizze az eszközök beállított
szabályrendszerének megfelelõsségét. Biztonságot veszé-
lyeztetõ mûködési zavar, behatolás vagy egyéb illegális te-
vékenység észlelése esetén a MH TD a HM IIF felé tegyen
jelentést.
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14. A HM IIF a beérkezett biztonságot veszélyeztetõ
eseményekrõl szóló jelentések alapján az érintett szerve-
zetek üzemeltetõ és biztonsági állományának bevonásával
vizsgálja ki az eseményeket és határozza meg a szükséges
korrekciókat a kialakult helyzet felszámolására.

15. Az MH zártcélú hálózatához történõ csatlakozás
idõszakában a HM IIF hajtson végre célellenõrzéseket az
összekapcsolásra, valamint jelen intézkedésben megfogal-
mazott feladatok végrehajtására vonatkozóan.

16. A TAJ számok Interneten keresztüli ellenõrzését
megvalósító számítógéphez történõ hozzáféréseket külön
kell dokumentálni, ezen eszköz más célzattal nem használ-
ható.

17. Az MH zártcélú hálózatának informatikai biztonsá-
gi átalakítását és az ÁEK hálózatainak védelmét szolgáló
eszközök konfigurálását csakis az MH Támogató Dandár
szakemberei végezhetik, figyelemmel a HM HVKF
68/2007. (HK 13.) intézkedésében meghatározottakra.

18. Az ÁEK-be integrált szervezetek informatikai inf-
rastruktúrájának átalakításakor a helyi adatkezelõ rendsze-
rek külsõ kapcsolatait az ÁEK informatikai rendszerére
központilag meghatározott biztonsági követelmények sze-
rint kell kialakítani.

19. A technikailag vagy egyéb okokból történõ egyedi
kialakításokhoz a biztonsági követelmények meghatáro-
zása és a kapcsolat engedélyezése a HM IIF hatásköre.

20. Jelen intézkedés aláírása napján lép hatályba,* és
2008. június 30-án hatályát veszti.

Wapplerné dr. Balogh Ágnes s. k.,
HM jogi szakállamtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. június 26.

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

94/2007. (HK 13.) HM JSZÁT–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2007. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
69/2007. (HK 13.) HM HVKF

p a r a n c s a

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka
feladatainak végrehajtásáról szóló

134/2007. (HK 24.) HM HVKF parancs
módosításáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
71/2007. (HK 13.) 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
72/2007. (HK 13.) HM HVKF

p a r a n c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
80/2007. (HK 13.) HM HVKF

p a r a n c s a

a Magyar Honvédség egészségügyi
intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos

egyes feladatokról szóló 60/2007. (HK 11.) HM HVKF
parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.



A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
81/2007. (HK 13.) HM HVKF

p a r a n c s a

a HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes
helyettesítésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

68/2007. (HK 13.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e

az Állami Egészségügyi Központ készenlétének
elérésével és mûködésének biztosításával kapcsolatos

híradó és informatikai feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás haté-
kony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az
azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006.
(VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatokra, a Magyar
Honvédség katonai szervezeteinek átalakításával kapcso-
latos feladatok végrehajtásáról szóló 129/2006. (HK 24.),
a Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszeré-
nek átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló
49/2007. (HK 11.) HM utasításokban, valamint az Állami
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: ÁEK) központi
költségvetési szerv alapításáról szóló 89/2007. (HK 12.)
HM határozatban, az ÁEK megalakításával kapcsolatos
60/2007. (HK 11.) HM HVKF szervezési intézkedésében,
és az ÁEK létrehozása érdekében szükségessé vált egyes
feladatokról szóló 140/66/2007. számú HM kabinetfõnöki
feladatszabásban foglaltakra tekintettel a 2007. július 1-jé-
vel megalakuló Állami Egészségügyi Központ híradó és
informatikai szakfeladataival kapcsolatosan az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnök alá-
rendeltségében mûködõ Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK), az MH Hévízi Mozgás-
szervi Rehabilitációs Intézet (a továbbiakban: MH HÉ-
MORI), az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs
Intézet (a továbbiakban MH BKRI) és az MH Verõcei Be-
tegotthon (a továbbiakban: MH VBO) katonai szerveze-
tekre, valamint a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó fel-
adatok végrehajtásában érintett katonai szervezetekre ter-
jed ki.

Az ÁEK készenlétének elérése érdekében
végrehajtandó feladatok

Az MH Honvéd Egészségügyi Központ:

2. Készüljön fel az ÁEK részére átadandó szervezetek
(MH HÉMORI, MH BKRI, MH VBO) és az MH HEK
(volt rendelõintézeti objektum) híradó és informatikai fel-
adatainak és folyamatos üzemeltetésének végrehajtására a
60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancsában foglaltak sze-
rint.

3. Az ÁEK hálózati kapcsolatának kiépítéséhez szük-
séges, rendelkezésére álló hálózati aktív eszközöket adja
át az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) ré-
szére beépítés céljából 2007. június 20-ig.

4. Informatikai szakembereivel vegyen részt az ÁEK
önálló informatikai rendszerének kialakításában, a szüksé-
ges összeköttetések megteremtésében.

5. Mérje fel – az MH TD-vel együttmûködésben – az
ÁEK megalakításából adódó végponti igényeket, a szük-
séges kapacitásokat, határozza meg a telepítési helyeket és
végpontszámokat 2007. június 22-ig és terjessze fel a HM
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály részére.

6. Vegye át az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
umtól (továbbiakban: IRM) az ÁEK részére átadandó, és
újratelepítendõ számítógépeket. Az átvett számítógépeket
szállítsa az MH TD XIII. Lehel u. 41. sz. alatti telephelyére
2007. június 19-i kezdettel, naponta 30 db-os mennyiség-
ben.

7. Készüljön fel az egységes betegellátó rendszer
(MedWorks) mûködésének bevezetésére, a rendszer szá-
mára új helyszínek felmérésével, a rendszer szükséges bõ-
vítési igényének megadásával. Biztosítson megfelelõ adat-
szolgáltatást a rendszer bõvítéséhez a MedWorks rendszer
üzemeltetõje felé. Szervezze meg és tartson oktatást a
rendszerhez csatlakozó intézmények állománya számára
2007. július 1-ig.

8. Az ÁEK részére átadandó szervezetek (MH HÉMORI,
MH BKRI, MH VBO) integrálódása után, az ÁEK készenlé-
tének elérésével és mûködésének biztosításával kapcsolatos
híradó és informatikai feladatokat az ÁEK saját szervezeti
eleme végzi.

Az MH Támogató Dandár:

9. Biztosítsa az átadásra kerülõ szervezetek részére a
60/2007. (HK 11.) HM HVKF parancsában foglaltak sze-
rint a szükséges híradó és informatikai szolgáltatásokat az
átadás végrehajtásáig folyamatosan.
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10. Kezdeményezze – az MH HEK felmérése alapján –
az ÁEK hálózati kapcsolatainak kialakításához szükséges
informatikai eszközök átcsoportosítását az MH készleté-
bõl, hajtsa végre az eszközök telepítését és programozását
2007. június 28-ig.

11. Készüljön fel – a rendszer kialakításában résztvevõ
vállalkozóval együttmûködve – az MH zártcélú rendszeré-
nek informatikai biztonsági átalakítására a HM Informati-
kai és Információvédelmi Fõosztály iránymutatása alap-
ján, a jogi szakállamtitkári intézkedésnek megfelelõen
2007. július 1-ig.

12. Intézkedjen a betegellátó rendszer mûködése érde-
kében az infrastruktúrába bekerülõ, megfelelõ technikai
paraméterekkel rendelkezõ számítógépek szükséges szoft-
verekkel történõ elõtelepítésére 2007. június 29-ig. A tele-
pítés végrehajtásához az MH HEK biztosítja a MedWorks
rendszer komponenseit és egyéb szükséges alapszoftvere-
ket, illetve a vállalkozó biztosítja a vírusirtó rendszert.

13. Intézkedjen az újratelepített számítógépek és peri-
fériák hálózatba integrálására az MH HEK-el és a vállal-
kozóval együtt 2007. június 30-án.

14. Készüljön fel az ÁEK telephelyeinek bevonására
– csak a központi szolgáltatások vonatkozásában – az MH
hálózat-felügyeleti rendszerébe 2007. július 1-ig.

Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság:

15. Biztosítsa az MH TD igényei alapján az ÁEK
összeköttetéseinek kialakításához szükséges hálózati aktív
eszközöket 2007. június 21-ig.

16. Intézkedjen az MH TD által végzett szoftvertelepítés
elõsegítésére 8 fõ informatikus ideiglenes vezénylésére állo-

mányából 2007. június 19-tõl a munkaállomások szoftver-
telepítésének befejezéséig, legkésõbb 2007. július 1-ig.

Az ÁEK mûködése érdekében végrehajtandó
feladatok

17. Az MH TD az ÁEK részére átadandó katonai szer-
vezetek részére biztosítsa a szükséges híradó és informati-
kai szolgáltatásokat legfeljebb 2007. december 19-ig.

18. Az MH HEK készítsen elgondolást és készüljön fel
az ÁEK híradó és informatikai rendszerének önálló üze-
meltetésére.

19. Az ÁEK részére átadásra kerülõ szervezetek a hír-
adó és informatikai eszközeik és mûködõ szolgáltatásaik
átadását a 49/2007. (HK 11.) HM utasításban foglaltak
alapján kiadásra kerülõ védelmi tervezési és infrastruktu-
rális szakállamtitkári intézkedésnek megfelelõen hajtsák
végre legkésõbb 2007. december 19-ig.

20. Az átalakítás és a késõbbi üzemeltetés költségfede-
zete a 49/2007. (HK 11.) HM utasításban foglaltak alapján
a védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkári in-
tézkedésben kerül meghatározásra.

21. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,*
és 2007. december 31-én hatályát veszti.

Havril András HM Honvéd Vezérkar fõnöke s. k.,
vezérezredes

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. június 20.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium személyzeti
fõosztályvezetõjének

43/2007. (HK 13.) HM SZEF
i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség egészségügyi
intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos

személyügyi szakfeladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartás haté-
kony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az
azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006.

(VI. 30.) Korm. határozatban foglalt feladatokra, az
Állami Egészségügyi Központ (honvéd, rendészeti és vas-
út egészségügyi központ) (a továbbiakban: Állami Egész-
ségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált
egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. hatá-
rozatban, valamint a Magyar Honvédség katonai szerveze-
teinek átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásá-
ról szóló 129/2006. (HK 24.) és a Magyar Honvédség
egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kap-
csolatos egyes feladatokról szóló 49/2007. (HK 11.) HM
utasításban meghatározottakra, továbbá a Magyar Hon-
védség egészségügyi intézményrendszerének átala-
kításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 60/2007.



(HK 11.) HM HVKF parancsa szerint a Magyar Honvéd-
ség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával
kapcsolatos személyügyi szakfeladatokról az alábbi

intézkedést

adom ki:

Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a rájuk vonatkozó
mértékben a HM szervezetekre, az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központra, az MH Verõcei Beteg-
otthonra, az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Inté-
zetre, az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs
Intézetre (a továbbiakban együttesen: az átalakításban
érintett egészségügyi szervezetek) terjed ki.

2. A szervezési idõszak 2007. július 1-tõl, 2007. de-
cember 31-ig tart. A személyügyi szakfeladatok végrehaj-
tásának idõrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A személyügyi munkával kapcsolatos általános
rendelkezések

3. Az átalakításban érintett szervezeteknél a személy-
ügyi eljárások megkezdése elõtt a személyügyi szerv

a) mérje fel az érintett hivatásos és szerzõdéses állo-
mány, közalkalmazottak további munkavállalásával kap-
csolatos szándékát, az újonnan megalakuló szervezetek
(szervezeti egységek) vezetõi a személyi beszélgetéseket
megelõzõen ismerjék meg az érintett állomány ezen szán-
dékát,

b) tisztázza, hogy az utasítás, az állománytábla vagy a
munkaköri jegyzék alapján milyen személyügyi intézke-
dést igénylõ változások következtek be a szervezetnél,

c) amennyiben a katonai szervezet nem kerül megszün-
tetésre, csupán állománytáblája, munkaköri jegyzéke mó-
dosul, a helyesbítõ íveknek megfelelõen személyi beszél-
getést csak azokkal kell lefolytatni, akiknek a beosztását a
haderõátalakítás konkrétan érinti.

A megszüntetésre kerülõ katonai szervezet parancs-
noka, köteles a beosztások, munkakörök megszûnése
miatt a személyi beszélgetéseket lefolytatni, a jogutód
katonai szervezet parancsnoka jogosult az új szervezetnél
beosztást, munkakört felajánlani.

d) végrehajtja a szervezetnél beosztást be nem töltõ, de
személyügyi és pénzügyi ellátásra utaltakkal kapcsolatban
meghatározott feladatokat,

e) felméri az illetményelõleget, lakásépítési kölcsönt,
családalapítási elõleget felvettek, valamint az állami ke-
zességvállalásban részesültek számát és a törlesztések
helyzetét,

f) a személyi beszélgetések végrehajtására „Beszélge-
tési terv”-et készít. A távollévõk közül, az országon belül-
re vezényelteket – ha szükséges – a személyi beszélgetés
lefolytatására visszarendeli, a külföldre vezényeltekkel
kapcsolatban a személyüket érintõ elgondoláshoz, döntés-
hez (a külföldi kapcsolattartásra felhatalmazott szervek út-
ján) megkéri az írásos véleményüket, nyilatkozatukat.

4. A megszûnõ szervezetek állományilletékes jogkör-
rel rendelkezõ parancsnokai, vezetõi a személyügyi eljárá-
sok befejezéséig gyakorolják a megszûnéssel, felszámo-
lással kapcsolatos hatásköröket, jogköröket.

5. A személyi beszélgetésekrõl a tartalmi és alaki köve-
telményeknek megfelelõ részletes jegyzõkönyv készül a
hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl,
módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az
integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás
rendrõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (továbbiak-
ban: R.) 118. §-a, a személyügyi okmányok és nyilván-
tartási iratok kezelésének rendjérõl szóló 145/2002.
(HK 1/2003.) HM HVK SZÜCSF intézkedés 6. pontjában
és az 1. számú mellékletében foglaltakra. A jegyzõkönyv
tartalmazza:

a) A készítésének helyét és idejét,
b) a foglalkoztatott nevét,
c) ha a személyi beszélgetést nem a munkáltatói jogkör

gyakorlója folytatja le, a felhatalmazó személyét,
d) érdekképviseleti szerv, vagy jogi képviselõ igénybe-

vételének lehetõségérõl történõ tájékoztatás, az arra adott
válasz,

e) a vizsgált személy számára felajánlott megoldási le-
hetõségeket (kinevezés, áthelyezés, más közszolgálati jog-
viszonyba áthelyezés, rendelkezési állományba helyezés
vagy nyugállományba helyezés, beosztás felajánlása ese-
tén: a beosztás megnevezését és a beosztáshoz rendszere-
sített rendfokozatot, a besorolási kategóriát, végzettségi
követelményt),

f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) alapján a foglalkoztatottra vo-
natkozó kötelezettségeket (pl. vagyonnyilatkozat, össze-
férhetetlenség, elõmenetel), és annak elfogadását vagy el-
utasítását, illetve a jogorvoslatra vonatkozó kioktatást,

g) a döntésre vonatkozó jogorvoslatra irányuló tájékoz-
tatást,

h) minden olyan tényt, lényeges információt, amelynek
jegyzõkönyvben való rögzítése a késõbbi jog- vagy érdek-
vita során érdemben felmerülhet.

6. A személyi javaslati lapot az R. 119. § (1) bekezdé-
sének figyelembevételével kell felterjeszteni.

7. A személyi beszélgetés során csak jogszabálynak és
hatáskörnek megfelelõ tartalmú ajánlat tehetõ.
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8. Az átalakítással, szervezeti korszerûsítéssel össze-
függésben a rendelkezési állományba helyezés lehetõségét
csak a harmadik körös személyi beszélgetésen lehet fel-
ajánlani a tervezett konkrét beosztás megjelölésével,
amelybe 1 éven belül az állomány tagja kinevezésre, áthe-
lyezésre kerül.

9. A felmentési idõ tartama – az érintett írásos kérelme
esetén – 6 hónapnál rövidebb is lehet, ebben az esetben az
érintett, valamint a felmentésre jogosult elöljáró külön írá-
sos megállapodást köt. A felmentési idõ lerövidítésében
való írásbeli megállapodás nem érinti a szolgálati jogvi-
szony felmentéssel történõ megszüntetését.

10. Azokról a tisztekrõl és tiszthelyettesekrõl, akiknek
a szolgálati viszonya az elsõ és második körös személyi
beszélgetésen (2007. június 28–2007. július 13.) nem ren-
dezõdött (áthelyezésre, beosztásra vár), személyi javaslati
lapot kell készíteni és azt a beszélgetési jegyzõkönyvvel
együtt a harmadik körös személyi beszélgetések (2007. jú-
lius 23.) elõkészítése érdekében – a személyi anyaggyûjtõ-
vel együtt – folyamatosan, de legkésõbb 2007. július 19-ig
kell megküldeni a HM SZEF-re. A személyi javaslati la-
pon pontosan meg kell jeleníteni az érintett utolsó beosztá-
sát, az ahhoz rendszeresített rendfokozatot, besorolási ka-
tegóriáját, teljesítményértékelése, minõsítése pontszámát
és az elõmeneteli rangsorban elfoglalt helyét, legmaga-
sabb polgári, illetve katonai iskolai végzettségét, nyelv-
vizsgájának szintjét. Az állomány e csoportja szolgálati
viszonyának további rendezése a HM SZEF szervezésé-
ben történik.

11. Az átalakításban érintett szervezetek személyügyi
szervei folyamatosan rendelkezzenek foglalkoztatotti
állománykategóriánként naprakész nyilvántartással a
rendszeresített és meglévõ létszámokról, illetve a kiáram-
lás létszámadatairól.

12. A szervezési feladattal összefüggésben beosztás
nélkül maradók – kérelmükre – áthelyezhetõk a meglévõ
rendfokozatukhoz képest eggyel alacsonyabb beosztásba.
Az alacsonyabb beosztásba helyezett személyek rendfo-
kozatának megfelelõ beosztásba helyezését – beleegyezé-
sével két éven belül lehet – legkésõbb öt év elteltével azon-
ban kezdeményezni kell. Ennek érdekében a viselt rendfo-
kozatuknak megfelelõ beosztásba helyezésük lehetõségét
a személyügyi szervek folyamatosan vizsgálják.

13. Az átalakításban érintett szervezeteknél szolgálatot
teljesítõ, de az MH rendelkezési állományába tartozó sze-
mélyek esetében is le kell folytatni a személyügyi igazga-
tási eljárást. Amennyiben beosztásba helyezésükre a ren-
delkezési állományban tarthatóságuk végsõ idõpontjáig
nem kerülhet sor, úgy vezénylésük és szolgálati viszonyuk

megszüntetését kell kezdeményezni a döntésre jogosult
elöljárónál.

14. Szerzõdéses szolgálati viszony meghosszabbításá-
nál, illetve annak kezdeményezésénél kiemelt figyelmet
kell fordítani a szervezet, illetve az adott beosztás szerve-
zési feladatokban való érintettségére.

15. A polgári életbõl szerzõdéses tiszti, tiszthelyettesi
állományba vételt csak speciális szakmai követelménynek
való megfelelés, a szolgálati érdek elsõdlegessége esetén a
szakmai elöljárókkal történt elõzetes egyeztetést követõen
lehet kezdeményezni, figyelemmel 2007. évben alkalma-
zott állományba vételi eljárások korlátozására kiadott HM
HVKF 27/2007. (HK 5.) parancsra is.

16. A személyügyi szervek gondoskodjanak róla, hogy
a keletkezõ személyügyi parancsok és határozatok egy
példányát az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó
Központ és a HM Infrastrukturális Ügynökség – a jogerõre
emelkedést követõen a lehetõ leghamarabb, de légkésõbb
15 napon belül – megkapja. Minden határozatban, pa-
rancsban használják az érintett személy születési idejét,
anyja nevét, alkalmazotti azonosítójának, illetve az adott
beosztás KGIR azonosító számát.

17. A személyi beszélgetéseket követõen a személy-
ügyi szervek vizsgálják meg az állomány átképzési igé-
nyeit és azt a 2008–2009. évi beiskolázási terv részeként
terjesszék elõ a HM SZEF-re.

18. A szervezési feladat alapján lefolytatott személyi
beszélgetést követõen a személyügyi szerv, illetve a mû-
ködõ Munkába Helyezést Elõsegítõ Bizottság (a továb-
biakban: MEB): folyamatos munkakapcsolatot tartanak
egymással.

19. Az átalakításban érintett szervezetek személyügyi
szerve és a mûködõ MEB tájékoztatják a személyi állo-
mányt az elhelyezkedést segítõ lehetõségekrõl, támogatá-
sokról, és az azokhoz jutás módjáról [a személyi állomány
pihentetésével és szociális gondoskodással kapcsolatos
feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet 7–8. §].
Ezek biztosítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a terü-
letileg illetékes munkaügyi központtal.

20. A szervezési idõszak végén az átalakításban érintett
szervek vezetõi, illetve a mûködõ MEB összefoglaló
jelentést készítenek a személyi állomány pihentetésével és
a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló
31/2002. (V. 3.) HM rendelet 7. §-a és 8. §-a alapján, az át-
szervezésben érintett állomány részére nyújtott szolgálta-
tásokról, azok hatékonyságáról, és szolgálati úton elõter-
jesztik a HM SZEF-re.
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A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

21. Az állomány mozgatásának tervezésekor – az elõ-
menetel általános szabályaira is figyelemmel – a személy-
ügyi vezetõ vegye a döntés elõkészítése során figyelembe
a Hjt. átmeneti rendelkezéseit. Ha az állomány tagjának
beosztása létszámcsökkentés, vagy szervezeti változás kö-
vetkeztében megszûnt, akkor

a) a szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés
a) vagy b) pontja szerint felmentéssel szüntethetõ meg,

b) a Hjt. 48. § (1) bekezdés b) pontja szerint – ha más
beosztásba van tervezve – rendelkezési állományba helye-
zése kezdeményezhetõ a tervezett beosztás pontos megje-
lölésével.

22. Rendelkezési állományba helyezés a Hjt. 48. §
(1) bekezdés b)–c) és f)–g) pontokban meghatározott ese-
tekben kezdeményezhetõ.

23. Beosztásba helyezéseknél, illetve az ahhoz kapcso-
lódó személyi javaslatok kialakításánál szigorúan be kell
tartani a szolgálati viszony módosítására vonatkozó tör-
vényi szabályozásokat, az elõmenetel rendszabályait. Ha a
teljesítményértékelés idõpontjáig 6 hónapnál kevesebb idõ
van hátra és az értékelõ, vagy az értékelt személye megvál-
tozik, az értékelést el kell készíteni.

24. A beosztásba helyezési, más közszolgálati jog-
viszonyba való áthelyezési parancsokat a szervezési idõ-
szakon belül hatálybalépésüket megelõzõen, a szolgálati
viszonyt megszüntetõ, illetve nyugállományba helyezési
parancsokat a felmentés kezdetét megelõzõen kézbesíteni
kell.

25. Valamennyi 86-al kezdõdõ MAK kódú beosztás-
ban szolgálók esetében a szolgálati viszony módosításával
kapcsolatos javaslatok véleményezését, és az ilyen beosz-
tásokba történõ kinevezési, áthelyezési javaslatokkal kap-
csolatos egyetértési jogot a HM személyzeti fõosztályve-
zetõ gyakorolja.

26. Az átalakításban érintett szervezeteknél beosztás
nélkül maradt állomány beosztásba helyezése érdekében a
HM SZEF Központi Személyzeti és Munkaügyi Osztálya
– munkakapcsolatban – folyamatosan egyeztessen a más
minisztériumokkal, valamint a fegyveres és rendvédelmi
szervekkel.

27. Az átalakításban érintett szervezetek személyügyi
szervei tájékoztassák a személyi állományt az elhelyezke-
dést segítõ pályázati lehetõségekrõl és támogatásokról
[MH Szociálpolitikai Közalapítvány (továbbiakban: Köz-
alapítvány) pályázata, HM mobilitási pályázata, illetve át-
képzési lehetõségek, családtagok elhelyezkedése stb.].

Ezek biztosítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a terü-
letileg illetékes munkaügyi központtal.

28. A személyügyi eljárások befejezésekor kiemelt
figyelmet kell fordítani a személyügyi anyagok és iratok
tárolására és továbbításuk rendjérõl szóló szabályok betar-
tására.

29. A szolgálati viszony megszûnése esetén a vagyon-
nyilatkozattal kapcsolatos dokumentumokat az érintett ré-
szére vissza kell adni. A Miniszterelnöki Hivatal Vagyon-
nyilatkozat Nyilvántartó és Ellenõrzési Iroda nyilvántartá-
sából az érintettet töröltetni kell, az ott tárolt vagyonnyilat-
kozatok vagyoni részének egyidejû megkérésével.

A közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések

30. Amennyiben a szervezési feladatok során csopor-
tos létszámcsökkentésre kerül sor, úgy az erre vonatkozó
szabályokat az Mt. 94/A–94/F. §-aiban foglaltak szerint a
HM SZEF 75/254/2007. számú iratában foglaltak figye-
lembevételével kell végrehajtani.

31. Az átalakításban érintett szervezetek vezetõi, az
Mt. 94/D. § (2) bekezdése alapján, a területileg illetékes
munkaügyi központtal – a felmentés közlését megelõzõen
legalább harminc nappal – kötelesek közölni a létszám-
csökkentésben érintett munkavállalók személyi adatait,
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, utolsó munkakö-
rét, szakképzettségét, átlagkeresetét. Ezen felül a létszám-
csökkentés tényérõl az illetékes munkaügyi központot és
az érintett közalkalmazottakat írásban kell tájékoztatni.

32. Az átalakításban érintett szervezetek vezetõinek a
szervezeti változásban érintett személyekkel összefüggés-
ben – a Kjt. 16. § (2) bekezdésének c) pontja alapján – a
közalkalmazotti tanáccsal véleményeztetni kell a közal-
kalmazottak nagyobb csoportját érintõ munkáltatói intéz-
kedés tervezetét. Az intézkedés megtétele elõtt, a szerve-
zetnél (munkáltatónál) képviselettel rendelkezõ szakszer-
vezetet is tájékoztatnia kell.

33. A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel akkor
szüntethetõ meg, ha a Kjt. 30. § (1) bekezdésének
a)–e) pontjában foglaltak megállapíthatók, (ezen szakasz
alkalmazásakor, amennyiben a közalkalmazott további
foglalkoztatására nincs lehetõség a felmentéskor a Kjt.
30. § (1) bekezdésének b) pontjára kell hivatkozni) figye-
lembe véve az Mt. 90. §-ában, illetve a Kjt. 31. §-ában fog-
laltak. A közalkalmazott részére a „felmentés” kihirdeté-
sére, vagyis a felmentésrõl szóló értesítés, mint okmány
kézbesítésére leghamarabb az érintettségére vonatkozó
írásbeli tájékoztatást követõ 30. nap elteltével kerülhet sor.
Ez esetben is alkalmazni kell azonban a felmentési tilal-
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makra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a közalkalma-
zott az írásbeli tájékoztató kézbesítésekor nem áll a Mt.
90. § (1) bekezdés szerinti védelem alatt, a felmentés akkor
is kézbesíthetõ, ha a közalkalmazott az említett védelem
hatálya alá kerül.

34. A felmentési idõ legkorábbi kezdete 2007. július
30., legkésõbbi kezdete a szervezési idõszak utolsó napja
lehet. Ennek eldöntése – figyelemmel a szervezet, illetve
az érintett érdekeire – vezetõ hatáskörébe tartozik. A fel-
mentésrõl szóló értesítésben a felmentés indokának részle-
tesnek, konkrétnak és okszerûnek kell lennie, (nem elégsé-
ges csak a törvényi szakaszt feltüntetni) a rendelkezõ rész-
ben a jogorvoslat lehetõségére az érintettek figyelmét fel
kell hívni.

35. A más szervezet állományába átcsoportosításra ke-
rülõ szervezetek közalkalmazottainak jogviszonyát nem
kell megszüntetni, esetükben a Kjt. 25. § (2) bekezdés
b) pontját, illetve a 25/A. §-t, valamint a 25/B. §-t, illetõleg
a 26. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. Ha a közalkalma-
zott az áthelyezéséhez nem járul hozzá, a Kjt. 30. § (1) be-
kezdés b) pontja szerinti felmentés jogkövetkezményeit
kell alkalmazni.

36. Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony meg-
szûnése esetén a Kjt. 27. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
A felmentés közlésére csak az Mt. 90. § (1) bekezdésében
meghatározott védelem megszûnését követõen van lehetõ-
ség.

37. A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történõ
megszüntetése esetén, ha a közalkalmazott a felmentési
idõ alatt jogviszonyának megszüntetését a munkavégzés
alóli felmentése elõtti idõpontra kéri – az Mt. 94. §-a alap-
ján – a munkáltató köteles azt a közalkalmazott által meg-
jelölt idõpontban megszüntetni.

38. Munkajogi állományban lévõ személyek közalkal-
mazotti jogviszonyának megszûnése esetén, az érintettek
írásban történõ kiértesítésére kiemelt figyelmet kell fordí-
tani.

39. Amennyiben a kollektív szerzõdés a közalkalma-
zottra nézve kedvezõbben tér el a Kjt.-tõl, abban az eset-
ben a kollektív szerzõdésben foglalt eltéréseket figye-
lembe kell venni.

40. Amennyiben a prémiumévek programról és a kü-
lönleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) 3. §-ában felso-
rolt feltételekkel rendelkezik, fel kell ajánlani számára a
programban való részvétel lehetõségét. Ha a közalkalma-
zott írásban nyilatkozik, hogy nem kíván élni ezen lehetõ-
ségekkel abban az esetben kerülhet sor a felmentésére.

A nyugellátásra vonatkozó szabályok

41. Ha a közalkalmazott rendelkezik a társadalombiz-
tosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
valamint – a korengedményes nyugdíjazásról szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott fel-
tételekkel, részére korengedményes nyugdíjazást lehet a
honvédelmi miniszternél kezdeményezni.

42. A közalkalmazottak korengedményes nyugdíjazá-
sához, a jogszabályban meghatározott feltételekkel és leg-
alább 10 éves honvédségi jogviszonnyal rendelkezõ közal-
kalmazott esetében, a költség átvállalásra vonatkozó egye-
di kérelmet a honvédelmi miniszterhez kell szolgálati úton
felterjeszteni.

43. Korengedményes nyugdíjazásra csak a költségek
átvállalására hozott elõzetes miniszteri engedéllyel kerül-
het sor.

44. A korengedményes nyugdíjazás költségeinek át-
vállalásával kapcsolatos javaslat a HM SZEF-re azok ese-
tében terjeszthetõ elõ, akiknek a munkaköre szervezési in-
tézkedés következtében szûnik (szûnt) meg, a honvédség-
nél ténylegesen eltöltött jogviszonya (ide nem értve a nem
HM és HVK szervezetektõl áthelyezettek esetében az át-
helyezést megelõzõ jogviszonyban töltött idõt) legalább
10 éve fennáll, s a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig legfeljebb 5 év van hátra, valamint rendelkezik
a törvényben meghatározott szolgálati idõvel.

45. Ennek a jogintézménynek az alkalmazására sor ke-
rülhet a létszámcsökkentés keretében, azonban a koren-
gedményes nyugdíjazás nem lehet felmentési jogcím
(Korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kenyr.).
Nem lehet ilyen tartalmú megállapodást kötni azzal a mun-
kavállalóval, aki az elõrehozott öregségi nyugdíjra, vagy a
csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugellátására
szerzett jogosultságot.

46. A javaslatnak tartalmaznia kell az érintett nevét,
születési dátumát, munkakörét, bruttó illetményét, összes
munkaviszonyát, korkedvezményes idejét, a Honvédség-
nél eltöltött összes idejét, a nyugdíj átvállalásának idõtar-
tamát, a nyugdíj folyósításának kezdõ idõpontját (ezen
idõpontnak legalább 2 hónappal késõbbinek kell lennie a
javaslat dátumánál).

47. A felterjesztéssel együtt meg kell küldeni az érintett
nyugdíjazásra vonatkozó kérelmét, valamint a két pél-
dányban kitöltött, de a vezetõ és az érintett által alá nem írt
– a Nyugdíjbiztosító Igazgatóságtól beszerezhetõ – „Meg-
állapodás” és „Adatszolgáltatás” nyomtatványokat.
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48. A szolgálati úton beérkezett javaslatok honvédelmi
miniszterhez történõ felterjesztése a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) vélemé-
nyezésével történik, figyelemmel a mindenkori költségve-
tési fedezetre.

49. A költségek átvállalására hozott elõzetes miniszteri
engedélyrõl, illetve a javaslat elutasításáról a HM sze-
mélyzeti fõosztályvezetõ írásban értesíti az érintettet fog-
lalkoztató szervezet vezetõjét, egyben megküldi a HM
KPÜ által aláírt „Megállapodás” és „Adatszolgáltatás”
nyomtatványokat is. Miniszteri engedély nélkül korenged-
ményes nyugdíjazásra még elõzetes megállapodás sem
köthetõ.

50. A korengedményes nyugdíjazás költségeinek át-
vállalására hozott miniszteri döntés esetén a katonai szer-
vezet vezetõje és az érintett megállapodhat a korengedmé-
nyes nyugdíjazásban, amelynek további feltétele, hogy a
jogviszony csak közös megegyezéssel szüntethetõ meg. A
közös megegyezésrõl szóló megállapodás aláírásának dá-
tuma nem lehet késõbbi keltezésû, mint a korengedményes
nyugdíjazás kezdõnapja.

51. Ha a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozóan
valamennyi feltétel vonatkozásában a közös megegyezés
alapjául szolgáló akarategyezõség nem jön létre, akkor a
közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel kell megszün-
tetni, és a járandóságokat ennek megfelelõen kell kifizetni.

52. A Péptv. 3. §-a és 5. §-a alapján mérjék fel az érin-
tett közalkalmazotti állomány jogviszonyának jellemzõit.
A felmérés során fordítsanak figyelmet az állomány létszá-
mára, valamint a törvényben meghatározott feltételek
meglétének ellenõrzésére, különösen a 3. § (1) bekezdésé-
ben, valamint az 5. § (1) bekezdésében foglaltakra. Ki-
emelten kezeljék a kötelezõ írásbeli felajánlással kapcso-
latos teendõket, különösen a felajánlással kapcsolatos
határidõk betartását [3. § (3) bekezdése, 7. § (3) bekez-
dése].

Szolgálati viszony módosítása, tanulmányi
költségtérítés

53. Amennyiben a szervezési intézkedés következté-
ben az adott közalkalmazotti beosztás átminõsítésre kerül
katonával betölthetõ beosztássá, és ha az azt betöltõ közal-
kalmazott teljes mértékben rendelkezik az új beosztás ellá-
tásához szükséges valamennyi feltétellel, – Hjt. 41 §, ren-
delet 10. § – beleegyezése esetén nem kell megszüntetni a
jogviszonyát, hanem áthelyezésére kell intézkedni a Kjt.
25. § (2) bekezdés b) 4. pontja, illetõleg a Hjt. 63. §-a alap-
ján. Amennyiben a közalkalmazott nem egyezik bele áthe-
lyezésébe, vagy nem felel meg a katonai szolgálati jogvi-
szony feltételeinek, úgy jogviszonyát a Kjt. alapján fel-
mentéssel – fentebb már említett szabályok szerint – meg
kell szüntetni.

54. Amennyiben a szervezési feladatokból következõ-
en a katonai szolgálati beosztás kerül átminõsítésre közal-
kalmazotti beosztásra, úgy az érintett beleegyezése esetén
a hivatásos vagy szerzõdéses állomány tagja a Hjt. 63. §-a
alapján áthelyezhetõ. Amennyiben az állomány tagja nem
adja beleegyezését az áthelyezéséhez, úgy szolgálati
viszonyát felmentéssel – a Hjt. 59. § (1) bekezdésének
b) pontja alapján lehet megszüntetni.

55. Azon személyeket, akik munkáltatói finanszírozá-
sú költségtérítéses képzésben vesznek részt, és szolgálati
(munka) viszonyuk a haderõ-átalakítással összefüggés-
ben, nekik fel nem róható okból szûnik meg, a költségek
további térítése szempontjából két csoportra kell osztani.
Azon hivatásos és szerzõdéses katonák esetében, akik a ta-
nulmányi szerzõdések megkötésérõl szóló 2/2004. (HK 2.)
HM utasítás hatálya alá tartoznak, a tanulmányi szerzõdés
az utasítás 1. számú melléklet 10. pontja, közalkalmazot-
tak esetében a 2. számú melléklet 10. pontja alapján úgy
szûnik meg, hogy a felek mentesülnek a szerzõdés további
teljesítése alól. Azon személyeknél, akik a fenti utasítás
hatálybalépése elõtt kezdték meg tanulmányaikat, csak ab-
ban az esetben van mód a tanulmányok további támogatá-
sára (tandíj, vizsgadíj, utazási díj, szállásdíj, tankönyv),
amennyiben rendelkeznek érvényes tanulmányi szerzõ-
déssel és az ezt elõírja.

Rekonverzióval összefüggõ feladatok

56. Mindazok, akik a Magyar Honvédségbõl kilépve
nem szolgálati nyugállományba vagy honvédségi nyugdíj-
ba kerülnek és elhelyezkedésük akadályba ütközik, a mun-
kaügyi szerveken keresztül jogosulttá válnak az álláskere-
sõknek járó támogatásokra (A foglalkoztatás elõsegítésé-
rõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tör-
vény).

57. Az átalakításban érintett szervezetek személyügyi
szervei [a vonatkozó jogszabály A személyi állomány pi-
hentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos
feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet 7–8. §] se-
gítsék elõ az igénybe vehetõ támogatási formák megisme-
rését és az azokhoz való hozzájutást.

58. Abban az esetben, ha a munkaügyi központ nem fi-
nanszírozza, vagy csak részben finanszírozza az érintett
újbóli elhelyezkedéséhez szükséges képzést, a Közalapít-
ványhoz benyújtott pályázat útján igénybe veheti a Ma-
gyar Honvédség által adható képzési támogatást is.

59. Tekintettel a pályázat benyújtásának határidejére
(ez kizárólag a felmentési vagy felmondási idõ alatt,
illetve a szerzõdésük lejártával távozók esetében legké-
sõbb az utolsó munkanapon történhet meg) fel kell hívni
az érintett figyelmét arra, hogy idõben keresse fel a lakó-
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helye, tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi köz-
pontot vagy annak kirendeltségét és idõben tájékozódjon a
támogatási formákról, valamint a konkrét átképzési lehe-
tõségekrõl.

60. A szervezetet a haderõ-átalakítással és az elõmene-
teli renddel összefüggésben elhagyók (abban az esetben is,
ha szolgálati nyugállományba vagy honvédségi nyugdíjba
kerülnek), valamint a szerzõdésük lejártával távozó szer-
zõdéses katonák a Közalapítványhoz benyújtott pályázat
útján képzési támogatásban részesülhetnek. Fontos kitétel
a pályázat benyújtásának határideje: kizárólag a felmenté-
si vagy felmondási idõ alatt, illetve a szerzõdésük lejártá-
val távozók esetében legkésõbb az utolsó munkanapon tör-
ténhet meg.

61. A támogatáshoz való hozzájutás feltételeit, a támo-
gatás mértékét és az igénybevétel módját a Közalapítvány
pályázati felhívása tartalmazza.

62. A szervezési feladatokban érintett személyügyi
szervek a rekonverziós szolgáltatásokról, a munkaügyi
központokon keresztül igénybe vehetõ szolgáltatásokról,
valamint a Közalapítványon keresztül igénybe vehetõ pá-
lyázati lehetõségekrõl az MH SZEF által kiadásra kerülõ
„Tájékoztató” segítségével tájékoztassák az érintett állo-
mányt.

Humán szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések

63. Az átalakításban érintett szervezetek személyügyi
szervei és a mûködõ MEB-ek az át- és továbbképzési lehe-

tõségek hatékony koordinálása céljából az állománnyal
történõ személyi beszélgetések és az igényfelmérések kap-
csán mérjék fel az átképzési igényeket, s arról készítsenek
összesített jegyzéket. Az összesítés tartalmazza az átkép-
zésre jelentkezõk nevét, rendfokozatát, lakcímét, telefon-
számát és a választott képzési formát. Az átképzést igény-
lõk névjegyzékét a fenti szervezetek HM SZEF-re küldjék
meg.

64. A szervezési idõszakban az MH Humán Tanácsadó
Telefonszolgálat fordítson fokozott figyelmet a munka-
ügyi kérdésekre, a járandóságokra és a munkaerõ közvetí-
tésekre irányuló kérdések megválaszolására.

65. A szervezeti és jogszabályi változások figyelembe-
vételével a HM SZEF biztosítja a különbözõ állományka-
tegóriák részére biztosított tájékoztatók megjelentetését a
KGIR-en keresztül.

66. A személyügyi szervek eljárásuk során vegyék
figyelembe a HM Esélyegyenlõségi tervében foglaltakat.

Záró rendelkezések

67. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba,* és
2008. június 30-án hatályát veszti.

Palásti Ferenc dandártábornok s. k.,
személyzeti fõosztályvezetõ

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. június 13.

Melléklet a 43/2007. (HK 13.) HM SZEF intézkedéshez
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ÜTEMTERV a Magyar Honvédség egészségügyi intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos
személyügyi szakfeladatokról

Fsz. Feladat
Végrehajtás rendje

Felelõs 2007. június 2007. július 2007. augusztus

1. Központi személyügyi tájékoztatón az idõrendi
feladatok pontosítása

HM SZEF 2007. 06. 05.

2. 75/254/2007-es HM SZEF irat (1) érdekképviseletek
tájékoztatása (2) a munkaügyi központok elõzetes
értesítése (munkavállalók képviselõi)

MH
szervek

2007. 06. 06.

3. A kiadott munkaköri jegyzék, állománytáblák
tanulmányozása, MAK kódok pontosítása

MH/HM
szervek

2007. 06. 06.

4. 75/254/2007-es HM SZEF irat (3) konzultáció az
érdekképviseletekkel

MH
szervek

2007. 06. 13.

5. Személyügyi szakintézkedés kiadása HM SZEF 2007. 06. 15.

6. 75/254/2007-es HM SZEF irat (4) az érintettek
tájékoztatása (munkaügyi központok és
munkavállalók képviselõi)

MH/HM
szervek

2007. 06. 28.



Fsz. Feladat
Végrehajtás rendje

Felelõs 2007. június 2007. július 2007. augusztus

7. Elsõ és második körös személyi beszélgetések
lefolytatása

MH/HM
szervek

2007. 06. 28-tól 2007. 07. 13-ig

8. Járandóságok feladása a HM KGIR–HRMS
rendszeren

Az érintett
személyügyi

szervek

2007. 07. 15-tõl

9. A szervezettõl kiválók szolgálati viszonyának
megszüntetéséhez szükséges okmányok személyi
javaslati lappal történõ megküldése a hatáskörrel
rendelkezõ elöljáróhoz

MH/HM
szervek

2007. 07. 16-ig

10. Harmadik körös személyi beszélgetésre tervezettek
anyagának beérkezése a HM SZEF-re

Érintett
személyügyi

szervek

2007. 07. 19-ig

11. A harmadik körös beszélgetések lefolytatása HM SZEF 2007. 07. 23-tól
07. 24-ig

12. Felmentési idõ legkorábbi napja 2007. 07. 30.

Fsz. Feladat

Végrehajtás rendje

Felelõs 2007.
június

2007.
július

2007.
augusztus

2007.
szeptember

2007.
október

2007.
november

2007.
december

13. Kiváló állomány személyügyi
anyaggyûjtõinek zárása,
Központi irattárba történõ
megküldése

MH/HM
szervek

A parancs hatálya szerint.

14. Jelentés felterjesztése az
átalakítás személyügyi
feladatainak befejezésérõl

MH/HM
szervek

2007.
12. 14.
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A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

8/2007. (HK 13.) HM HKF
i n t é z k e d é s e

a „Munkabúvárok kézikönyve” címû fõnökségi
kiadvány hatálybaléptetésérõl

1. A szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok ki-
adásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
„Munkabúvárok kézikönyve” c. fõnökségi kiadványt ezen
intézkedés mellékleteként kiadom.

2. A kézikönyv tartalmát és elõírásait az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szerve-
zetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és alkal-
mazzák.

3. Az intézkedés a közzététel napján, a kézikönyv
pedig a kiadásakor lép hatályba.

Juhász István vezérõrnagy s. k.,
HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

A Magyar Honvédség
Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat

honvéd-tisztifõorvosának
666/2007. (HK 13.) MH K–JSZ HTF

i n t é z k e d é s e
a nyári rendkívüli idõjárás miatt betartandó higiénés

szabályokról

A rendkívüli idõjárásból adódó fokozott hõterhelésnek
kitett személyi állomány egészségének és hadrafoghatósá-
gának megõrzése érdekében, a 21/2003. (VI. 24.) HM–
ESZCSM együttes rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a nyári idõszakban betartandó higié-
nés szabályokról a következõk szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a katonai oktatási in-
tézményekben, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok-
nál, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél,
intézményeinél szolgálatot teljesítõ tényleges katonai állo-
mányra, hallgatókra, valamint köztisztviselõkre és közal-
kalmazottakra.



2. A meleg klíma és a fizikai munka együttes hatása
fokozott szervezeti igénybevételt, balesetveszélyt jelent:

a) kiképzési foglalkozásokon, szolgálati feladat- és
munkavégzésnél a fizikai terhelésnek kitett személyi állo-
mány részére a 245/2006. (HK 16.) MH EÜPK intézkedés-
ben foglaltak alapján 20 perc munkavégzés után 20 perc
pihenõidõt biztosítsanak, a pihenõidõk nem összevon-
hatóak;

b) kiképzési foglalkozásokon, szabadban végzett fizi-
kai munkavégzés esetén amennyiben fokozott balesetve-
szélyt nem jelent, rendeljék el a ruházat könnyítését, direkt
napsugárzásban végzett munka esetén sapka viselése köte-
lezõ;

c) kihelyezéseken, terepfoglalkozásokon, más erõs ter-
helésnek kitett foglalkozásokon, szolgálati és munkahe-
lyeken biztosítsák árnyékvetõ sátrak felállítását;

d) az õr-járõr és más fizikailag megterhelõ szolgálatot
adó személyi állomány váltását a lehetõségek szerint
nagyobb gyakorisággal végezzék;

e) gondoskodni kell a megfelelõ só- és folyadékután-
pótlásról, védõitalokat az egyes élelmezési gazdálkodási
feladatokról szóló 50/2006. (HK 4.) MH ÖLTP intézke-
déssel módosított 6/2002. (HK 5.) MH ÖLTP intézkedés
és a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 7. §
(10) bekezdésében foglaltak alapján 14–16 °C hõmérsék-
letû vezetékes ivóvízzel, ásványvízzel, vagy szódavízzel
kell biztosítani.

3. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,* az
intézkedés visszavonásig érvényes.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,

honvéd-tisztifõorvos

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. június 19.
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SZERZÕDÉS

Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szerzõdés
megnevezése A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója A szerzõdés értéke
A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási szerzõdés
(Ruházat)

Munkaruházat, védõruházat Bárdos Antal
mk. ezredes

MH 64. BSZJLE
parancsnok,

Dr. Váradi Zsolt
HABERKORN

HUNGÁRIA Kft.
ügyvezetõ igazgató

Nettó: 7 912 754 Ft
Bruttó: 9 495 305 Ft

2007. június 18. 2007. június 18. 2007. december
31.
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KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
90/2007. (HK 13.) HM VTI SZÁT

k ö z l e m é n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról,
módosításáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM Ut. 7. §-a alapján,
az egységes védelmi elõírások kidolgozása, az egységesí-
tési egyezményekben foglaltak megvalósítása és végrehaj-
tása érdekében az alábbi NATO dokumentumok magyar
elfogadására, illetve alkalmazásba vételére vonatkozó nyi-
latkozatot adom ki.

I. ELFOGADÁS

STANAG 1414 (Ed.3 RD) Guidelines to ensure that
contractors design and supply new equipment capable
of using standardized fuels, lubricants and associated
products (Útmutató az újonnan tervezett és beszerzésre
kerülõ eszközökhöz, hogy azok alkalmasak legyenek
szabványos hajtó- és kenõanyagok, valamint járulékos ter-
mékek alkalmazására)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja: a NATO ki-

hirdetési (hatályba léptetési) idõpontot követõ 6 hónapon
belül.

STANAG 2233 (Ed.2) NATO consignment and asset
tracking by radio frequency identification (NATO szál-
lítmányok és vagyontárgyak rádiófrekvenciás azonosítása)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja: a NATO ki-

hirdetési (hatályba léptetési) idõpontot követõ 3 hónapon
belül.

STANAG 2310 (Ed.3.) Small arms ammunition (7.62
mm) (7,62 mm lövészfegyver töltény)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja szárazföldi

haderõnél: 2007. 09.

STANAG 2333 (Ed.4.) Performance and protective
properties of combat clothing (Harci ruházat kialakításá-
nak tulajdonságai)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja: 2008. 07.

STANAG 2911 (Ed.2.) Design criteria for fragmen-
tation protective body armour (Tervezési kritériumok
repeszhatás elleni védõ testpáncélhoz)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja: 2008. 07.

STANAG 3104 (Ed.6.) Identificatiion of aircraft and
missile pipelines and electrical conduits (Repülõgépek
és rakéták csõvezetékeinek és elektromos kábelcsatornái-
nak azonosítása)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3237 (Ed.3.) Aperture of terminal ring or
link of aircraft lifting slings (A repülõgépek függesztett
felemelésére szolgáló csatlakozó gyûrû és heveder geo-
metriai mérete)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3312 (Ed.4.) Profile dimensions of flanges
for V-band couplings for piping and ducting (Csõveze-
tékek csatlakoztatását biztosító V profilú karimák, pere-
mek geometriai méretei)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3315 (Ed.8.) Aircraft cabin pressurizing
test connections (Repülõgép-vezetõ kabin túlnyomás
rendszer ellenõrzõ csatlakozók)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3347 (Ed.5.) Identification of aircraft
electrical circuits (Repülõgép elektromos áramköreinek
azonosítása

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3350 (Ed.4.) Analogue video standard for
aircraft system applications (Analóg videó jel szabvány
repülõgép rendszerekben történõ alkalmazásokhoz)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3368 (Ed.3.) Internal aircraft engine
starting systems (Repülõgépek fedélzeti hajtómû indító
rendszere)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3372 (Ed.6.) Low pressure air and associa-
ted electrical connections for aircraft engine starting
(Alacsony nyomású levegõ és elektromos csatlakozók re-
pülõgép hajtómûvek indításához)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3455 (Ed.3.) Basic symbols for aircraft
electrical circuits (Repülõgépek elektromos fedélzeti
rendszereinek kapcsolási rajzain alkalmazott jelölések)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.
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STANAG 3456 (Ed.6.) Aircraft electrical power sys-
tem characteristics (Repülõgépek elektromos energiael-
látó rendszereinek jellemzõi)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3492 (Ed.5.) Clamps, mounting (imperial
and metric) for aircraft instruments [Repülõgép fedél-
zeti mûszerek rögzítésére szolgáló bilincsek, elõbeépíté-
sek (angolszász és metrikus)]

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3504 (Ed.2.) Cathode ray tube head down
displays (monochrome) (Mûszerfalba épített katódsu-
gár-csöves kijelzõ)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3556 (Ed.5.) Aircraft store ejector cartrid-
ges (Repülõgépek függesztményeinek leválasztására szol-
gáló töltetek)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3595 (Ed.4.) Aircraft fitting for pressure
replenishment of gas turbine engines with oil (Csatlako-
zó felületek repülõgépeken alkalmazott gázturbinás hajtó-
mûvek, nyomás alatt hajtómûolajjal történõ feltöltésére)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3643 (Ed.2.) Coating, reflection reducing
for glass elements used in aircrew station displays (Ref-
lexió csökkentése, bevonatok alkalmazása a repülõgépek
személyzete által használt kijelzõ felületeken)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3660 (Ed.2.) Aircraft storage main battery
electric plug (Elektromos csatlakozó repülõgépek fedél-
zeti akkumulátorainak csatlakoztatására)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 3909 (Ed.3.) Discrete signal interfaces
(Diszkrét jel feldolgozó, csatoló egységek)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4168 (Ed.1.) Characteritics of hydrogen
generating equipment (Hidrogénfejlesztõ berendezés jel-
lemzõi)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja: szárazföldi

haderõnél 2007. 09.

STANAG 4195 (Ed.1.) NATO standard engine labo-
ratory test for diesel and gasoline engines and gas tur-
bine engines – AEP–5 (Diesel- és benzinmotorok, vala-
mint gázturbinák mérõpadi vizsgálatának egységesítése)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4241 (Ed.2.) Bullet impact, munition test
procedures (Lövedék becsapódás, lõszer vizsgálati eljárá-
sok)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4316 (Ed.1.) Countersurveillance require-
ments for future main battle tanks (FMBT) – radar as-
pects (Jövõbeni harckocsik ellenséges radarfelderítés elle-
ni védelmi követelményei)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4317 (Ed.2.) Specification of common cha-
racteristics for fire detection and fire fighting systems
for future main battle tanks (Jövõbeni harckocsi tûzfel-
derítési és tûzvezetési rendszerek közös jellemzõinek elõ-
írásai)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4318 (Ed.1.) Countersurveillance require-
menets for FMBTS – acoustic aspects (Jövõbeni harcko-
csik ellenséges akusztikai felderítés elleni védelmi köve-
telményei)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4319 (Ed.1) Countersurveillance require-
ments for future main battle tanks infrared/thermal as-
pects (Jövõbeni harckocsik ellenséges infravörös/hõkibo-
csátás felderítés elleni védelmi követelményei)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4458 (Ed.1.) 105 mm ammunition for rif-
led tank guns (105 mm lõszer huzagolt csövû harckocsi
lövegekhez)

– Fenntartás nélküli elfogadás bevezetés nélkül.

STANAG 4634 (Ed.1. RD1) Collective protection
(COLPRO) in a chemical, biological, radiological and
nuclear (CBRN) environment – AEP–54 [Kollektív vé-
delem (COLPRO) a vegyi, biológiai radiológiai és nukleá-
ris (CBRN) környezetben]

– Fenntartással történõ elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja: a NATO ki-

hirdetési (hatályba léptetési) idõpontot követõ 1 éven be-
lül.

Fenntartások: Az MH a fenti dokumentumok elõírásait
csak az újonnan beszerzett eszközökre alkalmazza.

STANAG 7049 (Ed.3) Personal protective equip-
ment (PPE) requirements for fire and emergency ope-
rations (A tûz és vészhelyzet mûveleteinek személyi vé-
dõfelszerelés követelményei)

– Fenntartás nélküli elfogadás
– Alkalmazásba vétel elõzetes idõpontja: 2007. 12.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
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A Magyar Köztársaság
honvédelmi miniszterének

p á l y á z a t i f e l h í v á s a
az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola

iskolaigazgatói (parancsnoki) beosztásának
betöltésére

A „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben”
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) és (3) bekezdésé-
nek, valamint a többszörösen módosított „a közoktatásról”
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
e) pontja alapján kapott jogok értelmében a következõ pá-
lyázatot írom ki:

1. A pályázatot meghirdetõ szerv: Honvédelmi Mi-
nisztérium 1055 Budapest, Balaton u. 7–11.

2. A meghirdetett munkahely: Magyar Honvédség
Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola, 2000 Szent-
endre, Dózsa György út 12–14.

3. A képesítési és egyéb feltételek: a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-ában meghatározot-
tak szerint, fennálló hivatásos katonai szolgálati jogvi-
szony és alezredesi vagy ezredesi viselt rendfokozat.
Elõnyt jelent a katonai szakképzésben eltöltött gyakorlat.

4. Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb:
– a beosztási kategória: I/VI.
– a rendszeresített rendfokozat: ezredes
– juttatások: a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-

déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvényben elõírtak szerint.

A beosztás elfoglalásának ideje: 2007. november 1., a
megbízás öt évre szól.

A megbízás lejáratának ideje: a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézmé-
nyekben” 5. §-ának (14) bekezdése értelmében, 2012. au-
gusztus 1.

A pályázat beadásának határideje: az Oktatási és
Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában történõ megje-
lentetéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázatok beérkezési határ-
idejétõl számított 45 napon belül.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot,
vezetési programot, a pályázati feltételeket igazoló okira-
tokat.

A nyertes pályázót a honvédelmi miniszter bízza meg.
A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be.

Postai cím: Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõ-
osztály 1885 Budapest, Pf. 25.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Köztársaság
honvédelmi miniszterének

k ö z l e m é n y e
a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó

Országos szakmai szakértõi és Országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítésérõl és
egységes szerkezetben történõ megjelenítésérõl,
valamint a HM Országos szakmai szakértõi és
Országos szakmai vizsgaelnöki bíráló bizottság

tagjainak közzétételérõl

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizs-
gaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenység-
rõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. § (3) bekezdé-
se alapján korábbiakban kiadott szakértõi és vizsgaelnöki
névjegyzék az e közlemény mellékletében lévõ táblázat
szerint egységes szerkezetben az elõzõekben megjelent
szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítésével kerül
megjelentetésre.

A honvédelmi miniszter által felkért és megbízott, HM
Országos szakmai szakértõi és Országos szakmai vizsgael-
nöki bíráló bizottságban résztvevõ személyek:

HM Országos szakmai szakértõi és Országos szakmai
vizsgaelnöki bíráló bizottság összetétele

Elnök: Angyal Ferenc alezredes
Titkár: Vartman György okl. mk. õrnagy
Tagok: Tóth László ezredes

Oravecz László mk. alezredes
Dr. Szabadkai Attila
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1. sz. melléklet

A HM Országos szakmai szakértõi névjegyzék és kiegészítése (a Honvédelmi Minisztérium szakképesítéseit
tartalmazó szakmacsoportban)

Sor-
szám Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

1. Angyal Ferenc alezredes 19. Egyéb
(Tanügy-irányítás.)

2330 Dunaharaszti,
Munkácsy Mihály u. 90/A

HM Személyzeti Fõosztály
1055 Budapest, Balaton u.
7–11.

2. Borók Elek nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés szerelõ
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika I. ágazat.)

1042 Budapest,
József Attila u. 72. I/1.

Nyugállományú katona

3. Buzai László nyá. okl. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés szerelõ,
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika I., technika
II. ágazat.)

1118 Budapest,
Rétköz utca 45/B 1/1.

Nyugállományú katona

4. Dominek József nyá. okl. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat.)

8500 Pápa,
Viczai János u. 23.

Nyugállományú katona

5. Éles Lajos nyá. mk. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés híradó és
informatikai ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai
ágazat.)

2890 Tata,
Május 1. út 53/B 2. lcsh.
2. em. 1/A

Nyugállományú katona

6. Erdélyi András õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat;
Szakképzés szerkezeti
átalakítása.)

2651 Rétság,
Körtefa utca 38.

MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola
2000 Szentendre, Dózsa
György u. 12–14.

7. Esküdt Lajos nyá. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

2000 Szentendre,
Rózsa köz 1/5

Nyugállományú katona

8. Harkay Sándor õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

2000 Szentendre,
Rózsa köz 6/1 II/4.

MH Szentendrei Kiképzõ
Központ
2000 Szentendre, Dózsa
György u. 12–14.
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Sor-
szám Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

9. Dr. Hóka Miklós nyá. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés híradó és
informatikai ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai
ágazat.)

8000 Székesfehérvár,
Lövölde u. 5/A

Nyugállományú katona

10. Dr. Izsa Jenõ nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés katonai
biztonsági ágazat.)

1024 Budapest,
Káplár u. 4/B. III/7.

Nyugállományú katona

11. Dr. Kobolka István ezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés katonai
biztonsági ágazat;
Katonaföldrajz; katonai és
bûnmegelõzési
alapismeretek.)

1077 Budapest,
Jósika u. 2. IV. em. 10/A

MK Katonai Biztonsági
Hivatal
1118 Budapest, Schweidel u.
2–4.

12. Marton Csaba mk. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
rádióelektronikai felderítõ
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
rádióelektronikai felderítõ
ágazat.)

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B
IV/13.

MK Katonai Felderítõ
Hivatal
1111 Budapest, Bartók Béla
u. 24–26.

13. Mezõ János nyá. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Tiszthelyettes szakképzés
szerkezeti és tartalmi
fejlesztése.)

1144 Budapest,
Szentmihályi út 4–6. I. 39.

Nyugállományú katona

14. Ódor István nyá. mk. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés mûszerész
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika I. ágazat.)

1203 Budapest,
János u. 29. X. 63.

Nyugállományú katona

15. Parrag Tibor nyá. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
repülésbiztosító ágazat.)

2310 Szigetszentmiklós,
Miklós tér 3.

Nyugállományú katona

16. Pataki Sándor mk. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés híradó
és informatikai ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai
ágazat.)

2651 Rétság,
Zrínyi út 2. II. 6.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály
1055 Budapest, Balaton u.
7–11.

17. Pogácsás Imre okl. mk.
ezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat.)

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A. ép.
A. lcsh.
II. em. 5.

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

18. Szalay Zoltán alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/1

MH Szentendrei Kiképzõ
Központ
2000 Szentendre, Dózsa
György u. 12–14.
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Sor-
szám Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

19. Dr. Szûcs Endre nyá.
alezredes

19. Egyéb
(Tanügy-igazgatás.)

2651 Rétság,
Széchenyi István u. 13.

Nyugállományú katona

20. Dr. Szûcs Gáspár nyá. mk.
ezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés híradó
és informatikai, katonai
informatikai
rendszerüzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai
ágazat.)

1123 Budapest,
Nagyenyed u. 11. I. em. 1.

Nyugállományú katona

21. Takács István ezredes 19. Egyéb
(Tiszthelyettes szakképzés
szerkezeti és tartalmi
fejlesztése.)

1221 Budapest,
Ady Endre u. 21.

MH Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola
2000 Szentendre, Dózsa
György u. 12–14.

22. Urbán György nyá. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés híradó
és informatikai, katonai
informatikai
rendszerüzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai,
katonai informatikai
rendszerüzemeltetõ ágazat.)

3200 Gyöngyös,
Mátrai u. 9. III/3.

Nyugállományú katona

23. Varga János nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

1026 Budapest,
Pasaréti u. 86/B II. lcsh.
fsz. 1.

Nyugállományú katona

24. Vartman György okl. mk.
õrnagy

19. Egyéb
(Tanügy-igazgatás.)

1118 Budapest,
Dayka Gábor u. 19/B.
IV. em. 17.

HM Személyzeti Fõosztály
1055 Budapest, Balaton
u. 7–11.

25. Vörös Miklós okl. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés avionika
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
avionika ágazat.)

5000 Szolnok,
Hild Viktor u. 3. 4/33.

Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt.
9–11.

26. Dr. Zöllei Zoltán nyá.
alezredes

19. Egyéb
(Katonai testnevelés
(közelharc-kézitusa.)

1087 Budapest,
Százados út 51–65 D ép.
D lcsh. I/3.

Nyugállományú katona

27. Mészáros József nyá. mk.
ezredes

19. Egyéb
(Tantervi szakértõi
tevékenység (honvéd
szakképzés).)

1186 Budapest,
Margó Tivadar u. 170. 3/9.

Nyugállományú katona

28. Dr. Eleki Zoltán õrnagy 19. Egyéb
(Katonai testnevelés, katonai
közelharc kézitusa kiképzés)

1143 Budapest,
Szobránc u. 20.

Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt.
9–11.

29. Bognár Tamás alezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes
I. szakképesítés hadtáp
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
Hadtáp ágazat.)

1119 Budapest,
Fehérvári út 101/A IV/11.

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel
út 35–37.
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Sor-
szám Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

30. Mudra József alezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
Hadtáp ágazat.)

1094 Budapest,
Páva u. 5. 3/16

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

31. Király Ernõ Péter mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés szerelõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika II. ágazat.)

2067 Szárliget,
Liliom út 14/A

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

32. Mlcoch Ferenc mk. õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés szerelõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika II. ágazat.)

5000 Szolnok,
Tompa Mihály út 10.

MH Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság
5000 Szolnok, Táncsics
Mihály út 5–7.

33. Takács Jenõ nyá. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

1082 Budapest,
Nap u. 42.

Nyugállományú katona

34. Tóth Zoltán mk. õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés szerelõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika II. ágazat.)

2851 Környe,
Feszty Árpád út 25.

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

35. Virág Zoltán mk. õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés szerelõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika II. ágazat.)

2098 Budajenõ,
Csalogány u. 6.

Armour One Bt.
2618 Nézsa, Béke u. 10.

36. Zelenák János ezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat (vegyivédelmi);
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat
(vegyivédelmi).)

1148 Budapest,
Adria sétány 1/A II. 24.

MH Görgei Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ
1101 Budapest, Zách u. 4.

37. Tánczos Attila alezredes 19. Egyéb
(Általános katonai kiképzés
(testnevelés).)

1135 Budapest,
Hun u. 15. II/1.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály
1055 Budapest, Balaton u.
7–11.

38. Kapás Pál nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat (vegyivédelmi);
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat
(vegyivédelmi).)

1101 Budapest,
Hungária krt. 5–7. VI. ép.
1. lph.
VIII. em. 4.

Nyugállományú katona

39. Kovács Rezsõ nyá. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc u. 21. II/6

Nyugállományú katona

40. Dr. Krizbainé Harang Klára
Katalin nyá. õrnagy

19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

1048 Budapest,
Sárpatak u. 16.

Nyugállományú katona

41. Balázs Árpád õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

2022 Tahitóthfalu,
Mátyás király u. 88.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.
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Sor-
szám Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

42. Szécsi János õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

2112 Veresegyház,
Lehár Ferenc köz 19.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.

43. Kiss József õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

1144 Budapest,
Virradat u. 16/1.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.

44. Nagy István alezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

5000 Szolnok,
Nagy Imre krt. 1. 6/34.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.

45. Dr. Csurgai József mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat (vegyivédelmi);
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat
(vegyivédelmi).)

8000 Székesfehérvár,
Lövölde u. 16.

MH Görgei Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ
1101 Budapest, Zách u. 4.

2. sz. melléklet

A HM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék és kiegészítése
(a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó szakképesítések esetében)

Sor-
szám Név Szakmacsoport (terület) Lakcím Munkahely

1. Borók Elek nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés szerelõ
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika I. ágazat.)

1042 Budapest,
József Attila u. 72. I/1.

Nyugállományú katona

2. Buzai László nyá. okl. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés szerelõ,
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika I., technika
II. ágazat.)

1118 Budapest,
Rétköz utca 45/B 1/1.

Nyugállományú katona

3. Dominek József nyá. okl. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat.)

8500 Pápa,
Viczai János u. 23.

Nyugállományú katona

4. Éles Lajos nyá. mk. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés híradó
és informatikai ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai
ágazat.)

2890 Tata,
Május 1. út 53/B 2. lcsh. 2.
em. 1/A

Nyugállományú katona
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5. Esküdt Lajos nyá. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

2000 Szentendre,
Rózsa köz 1/5

Nyugállományú katona

6. Harkay Sándor õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

2000 Szentendre,
Rózsa köz 6/1 II/4.

MH Szentendrei Kiképzõ
Központ
2000 Szentendre, Dózsa
György u. 12–14.

7. Dr. Izsa Jenõ nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés katonai
biztonsági ágazat.)

1024 Budapest,
Káplár u. 4/B. III/7.

Nyugállományú katona

8. Dr. Kobolka István ezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés katonai
biztonsági ágazat;
Katonaföldrajz
(biztonságföldrajz-biztonságp
olitika); katonai és
bûnmegelõzési
alapismeretek.)

1077 Budapest,
Jósika u. 2. IV. em. 10/A

MK Katonai Biztonsági
Hivatal
1118 Budapest, Schweidel u.
2–4.

9. Marton Csaba mk. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
rádióelektronikai felderítõ
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
rádióelektronikai felderítõ
ágazat.)

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B
IV/13.

MK Katonai Felderítõ
Hivatal
1111 Budapest, Bartók Béla
u. 24–26.

10. Mészáros József nyá. mk.
ezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
rádióelektronikai felderítõ
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
rádióelektronikai felderítõ
ágazat.)

1186 Budapest,
Margó Tivadar u. 170. 3/9.

Nyugállományú katona

11. Mudra József alezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes
I. szakképesítés hadtáp
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
Hadtáp ágazat.)

1094 Budapest,
Páva u. 5. 3/16

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

12. Ódor István nyá. mk. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés mûszerész
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika I. ágazat.)

1203 Budapest,
János u. 29. X. 63.

Nyugállományú katona

13. Parrag Tibor nyá. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes
I. szakképesítés
repülésbiztosító ágazat.)

2310 Szigetszentmiklós,
Miklós tér 3.

Nyugállományú katona
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14. Pataki Sándor mk. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés híradó és
informatikai ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai
ágazat.)

2651 Rétság,
Zrínyi út 2. II. 6.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály
1055 Budapest, Balaton u.
7–11.

15. Pogácsás Imre okl. mk.
ezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
sárkány-hajtómû, avionika
ágazat.)

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A. ép. A.
lcsh.
II. em. 5.

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

16. Szalay Zoltán alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat;
ügyviteli, általános katonai és
vezetõi ismeretek;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/1

MH Szentendrei Kiképzõ
Központ
2000 Szentendre, Dózsa
György u. 12–14.

17. Dr. Szûcs Gáspár nyá. mk.
ezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés híradó és
informatikai, katonai
informatikai
rendszerüzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai
ágazat.)

1123 Budapest,
Nagyenyed u. 11. I. em. 1.

Nyugállományú katona

18. Takács Jenõ nyá. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

1082 Budapest,
Nap u. 42.

Nyugállományú katona

19. Urbán György nyá. mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés híradó és
informatikai, katonai
informatikai
rendszerüzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
híradó és informatikai,
katonai informatikai
rendszerüzemeltetõ ágazat.)

3200 Gyöngyös,
Mátrai u. 9. III/3.

Nyugállományú katona

20. Jósvai Attila nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
Hadtáp ágazat.)

2040 Budaörs,
Alsóhatár u. 10/B.

Nyugállományú katona

21. Farkas János õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

8200 Veszprém,
Török Ignác u. 18/E

MH Összhaderõnemi
Parancsnokság
8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út. 1–3.
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22. Király Ernõ Péter mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés szerelõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika II. ágazat.)

2067 Szárliget,
Liliom út 14/A

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

23. Tóth Zoltán mk. õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés szerelõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika II. ágazat.)

2851 Környe,
Feszty Árpád út 25.

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

24. Virág Zoltán mk. õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés szerelõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
technika II. ágazat.)

2098 Budajenõ,
Csalogány u. 6.

Armour One Bt.
2618 Nézsa, Béke u. 10.

25. Zelenák János ezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat (vegyivédelmi);
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat
(vegyivédelmi).)

1148 Budapest,
Adria sétány 1/A II. 24.

MH Görgei Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ
1101 Budapest, Zách u. 4.

26. Tánczos Attila alezredes 19. Egyéb
(Honvéd tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat.)

1135 Budapest,
Hun u. 15. II/1.

HM Hadmûveleti és
Kiképzési Fõosztály
1055 Budapest, Balaton u.
7–11.

27. Kapás Pál nyá. ezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat (vegyivédelmi);
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat
(vegyivédelmi).)

1101 Budapest,
Hungária krt. 5–7. VI. ép. 1.
lph.
VIII. em. 4.

Nyugállományú katona

28. Kovács Rezsõ nyá. alezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc u.21. II/6

Nyugállományú katona

29. Dr. Krizbainé Harang Klára
Katalin nyá. õrnagy

19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

1048 Budapest,
Sárpatak u. 16.

Nyugállományú katona

30. Balázs Árpád õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

2022 Tahitóthfalu,
Mátyás király u. 88.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.

31. Szécsi János õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

2112 Veresegyház,
Lehár Ferenc köz 19.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.

32. Kiss József õrnagy 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

1144 Budapest,
Virradat u. 16/1.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.

33. Nagy István alezredes 19. Egyéb
(Honvéd zászlós
szakképesítés ügyvitel
ágazat.)

5000 Szolnok,
Nagy Imre krt. 1. 6/34.

HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály
1135 Budapest, Lehel út
33–35.
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34. Dr. Csurgai József mk.
alezredes

19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés parancsnoki
ágazat (vegyivédelmi);
Honvéd zászlós szakképesítés
parancsnoki ágazat
(vegyivédelmi).)

8000 Székesfehérvár,
Lövölde u. 16.

MH Görgei Artúr
Vegyivédelmi Információs
Központ
1101 Budapest, Zách u. 4.

35. Bognár Tamás alezredes 19. Egyéb
(Honvéd Tiszthelyettes I.
szakképesítés hadtáp ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés
Hadtáp ágazat.)

1119 Budapest,
Fehérvári út 101/A IV/11.

HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség
1135 Budapest, Lehel út
35–37.

Megjegyzés:

Az 1. sz. melléklet a HM Országos szakmai szakértõi névjegyzék és kiegészítése (a Honvédelmi Minisztérium szak-
képesítéseit tartalmazó szakmacsoportban); és a 2. sz. melléklet a HM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék és ki-
egészítése (a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó szakképesítések esetében) mellékletek adatai a 2006. évben koráb-
ban kiadott HM közlemény és a 2006. évben beadásra került, elbírált pályázati anyagok adatai alapján, azok frissítésével
kerültek kitöltésre.
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MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
k ö z l e m é n y e

Bélyegzõérvénytelenítés

A

MAGYAR HONVÉDSÉG
orvosi rendelõ/2

1118 Budapest, Schweidel u. 2–4.
Telefon 372-9049

feliratú, hivatalos bélyegzõ elvesztés miatt érvénytelen.

Ipcsics József ezredes s. k.,
MH KIAK parancsnok

Helyesbítés: A Honvédelmi Közlöny 12. számában az
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv
alapításáról szóló 89/2007. (HK 12.) HM határozatban az
alábbi számozások tévesen jelentek meg.

I.
„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”

Helyesen:

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

Rövidített megnevezése: ÁEK

2.1. A költségvetési szerv angol nyelvû megnevezése:
State Health Centre.

Rövidített megnevezése: SHC

II.

„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
minõsített 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
SzMSz-ben megosztható.”



Helyesen:

10. Az ÁEK feladata továbbá a 8–9.3 pontok szerinti
feladatoknak a minõsített idõszak körülményei között tör-
ténõ ellátására való felkészülés, valamint e feladatok
minõsített idõszakban való ellátása.

11. 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.

11.1. 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.

11.2. A munkáltatói jogok a fõigazgatót illetik meg,
melynek gyakorlása meghatározott körben és módon az
SzMSz-ben megosztható.
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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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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
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 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 Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.) meg al ko tá sa so rán az Eu ró pai Unió
tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog -
al kal ma zók több mint más fél év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek rég meg szûn tek, az el sõ tár -
sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és 
el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul tú ra, amely re a jog -
al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló, a Leg fel sõbb Bí ró ság és
az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 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),
 valamint 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), il let ve 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 del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 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

A Hon vé del mi Mi nisz té rium hi va ta los lap ja
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1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
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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 -
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