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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
32/2007. (VIII. 15.) HM

r e n d e l e t e
a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos

szabályokról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
41. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 51. §-ában, valamint 52. §-a (1) bekezdé-
sének f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának m) pontjában meghatározott feladatkörében eljá-
ró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban:

HM), a miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása és
fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire,
valamint

b) a Határõrségre.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni
a) a HM és az MH hivatásos és szerzõdéses tagjainak a

NATO tagállamaiba, illetve – nemzetközi szerzõdés vagy
egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – a Békepartner-
ségben részt vevõ vagy más államok területére szolgálati
céllal történõ utazása, valamint

b) a NATO tagállamok, a Békepartnerségben részt ve-
võ államok, illetve – nemzetközi szerzõdés vagy egyolda-
lú kötelezettségvállalás alapján – más államok fegyveres
erejének tagjai által szolgálati céllal Magyarországra törté-
nõ be- és kiutazás esetén.

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. NATO menetparancs: az 1999. évi CXVII. tör-

vénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai
közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló, 1951. június
19-én, Londonban kelt Megállapodás (NATO-SOFA
Megállapodás) I. Cikk 1. pont a) alpontja szerinti fegyve-
res erõk tagjai számára az erre feljogosított szervek által
meghatározott formában és tartalommal kiadmányozott
NATO-SOFA Megállapodás III. Cikk 2. pont b) alpontjá-
ban meghatározott, határátlépésre jogosító okmány, amely

igazolja az egyén vagy csoport NATO fegyveres erõkhöz
való tartozását és az elrendelt csapatmozgást;

2. egyéni menetparancs: egyéni vagy legfeljebb tíz fõ
együttes határátlépése esetén személyre szólóan kiadott
NATO menetparancs;

3. csoportos menetparancs: tíznél több fõ együttes ha-
tárátlépése esetén a csoportparancsnok részére kiadott
NATO menetparancs;

4. igazolvány: fényképes, személyazonosság megálla-
pítására alkalmas okmány, ideértve a szolgálati (személyi)
igazolványt, személyazonosító kártyát, illetve útlevelet;

5. programfelelõs szerv: a külföldre utazással járó fel-
adat végrehajtásáért felelõs szerv, kétség esetén az a szerv,
amelynek állományába tartozik a NATO menetparancsban
birtokosaként megjelölt személy. Az 1. § (2) bekezdés
b) pontja esetén azt a szervet kell programfelelõs szervnek
tekinteni, amely a külföldi személy(ek) magyarországi tar-
tózkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért fele-
lõs;

6. kiadmányozó szervek:
a) a HM felsõszintû rendezvényeinek lebonyolításáért

és a nemzeti támogatásért felelõs szervezete, amennyiben
a határátlépés fegyver, haditechnikai eszközök vagy anya-
gok nélkül történik,

b) a HM katonai, vámügyi és határforgalmi feladato-
kért felelõs szervezete, amennyiben a határátlépés fegy-
verrel, haditechnikai eszközökkel, illetve anyagokkal
– ideértve a szolgálati kézi lõfegyvert, az egyéni vegyvé-
delmi felszerelést és a golyóálló mellényt is – együtt tör-
ténik,

c) a honvédelmi miniszter erre irányuló felhatalmazása
esetén a tárca külföldi képviseletét ellátó szervezet vezetõ-
je vagy a külföldi magyar katonai képviselet vezetõje,

d) a HM Honvéd Vezérkar fõnöke erre irányuló felha-
talmazása esetén a tartósan külföldön állomásozó MH
csapat (kontingens) parancsnoka, a csapat (kontingens) ál-
lományába tartozó személyek határátlépése esetén.

3. §

(1) A NATO menetparancs-nyomtatvány A/4 méretû
80 grammos ofszet papíron 2+1 színû ofszet nyomtatással
nyomtatott, magyar, angol és francia nyelvû szöveget, hát-
oldalán magyar, angol és francia nyelvû tájékoztató szöve-
get tartalmaz. A NATO menetparancshoz tartozó állo-
mányjegyzék A/4 méretû 53–57 grammos önátírós papí-
ron 2 színû ofszet nyomtatással nyomtatott, magyar, angol
és francia nyelvû szöveget tartalmaz. Amennyiben tíznél
több személy kiutazására állítanak ki NATO menetparan-
csot, a NATO menetparancs csak a hozzá tartozó állo-
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mányjegyzékkel együtt érvényes. A NATO menetparancs-
nyomtatvány és a hozzá tartozó állományjegyzék-nyom-
tatvány mintáját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A NATO menetparancs-nyomtatványok hitelesíté-
sére a címeres nagyméretû szám nélküli, illetve az 1. szá-
mú címeres nagyméretû körbélyegzõt kell használni,
melynek elõállításáról, nyilvántartásba vételérõl és a kiad-
mányozó szervek részére a hozzáférhetõség biztosításáról
a HM bélyegzõkészítésért felelõs szervezete gondoskodik,
valamint saját költségvetésében éves szinten tervezi az
elõállítási költségeket.

(3) A NATO menetparancs-nyomtatványok elõállításá-
ról, nyilvántartásba vételérõl és a kiadmányozók részére
történõ átadás-átvételrõl a HM katonai, vámügyi és határ-
forgalmi feladatokért felelõs szervezete gondoskodik. Az
elõállítási költségeket saját költségvetésben éves szinten a
HM beszerzési feladatokért felelõs szervezete tervezi.

4. §

(1) A kiadmányozó szervek vezetõi (parancsnokai) az
alárendeltségükbe tartozó szerv állományából legfeljebb
3-3 fõ felelõs beosztású személyt (a továbbiakban: kiad-
mányozó) jelölnek ki a kiadmányozási feladatok ellátásá-
ra, és a kiadmányozók aláírásmintáit, valamint a szemé-
lyekhez kijelölt sorszámozott parancsnoki körbélyegzõk
lenyomatmintáit négy példányban haladéktalanul megkül-
dik a HM katonai, vámügyi és határforgalmi feladatokért
felelõs szervezetének. A HM katonai, vámügyi és határ-
forgalmi feladatokért felelõs szervezete a megküldött min-
ták egyik példányát irattározza, a többi példányt haladék-
talanul továbbítja az illetékes magyar és külföldi hatósá-
gok, valamint a HM informatikai és információvédelmi
feladatokért felelõs szervezete részére.

(2) A kiadmányozók személyében bekövetkezett válto-
zásról a kiadmányozó szerv vezetõje haladéktalanul, az
(1) bekezdésben meghatározott minták megküldésével
egyidejûleg tájékoztatja a HM katonai, vámügyi és határ-
forgalmi feladatokért felelõs szervezetét.

(3) A kiadmányozó szervek a NATO menetparancs
kiadmányozása és kezelése során a szigorú számadás sza-
bályai szerint (sorszámozás, nyilvántartás és elszámolási
kötelezettség) kötelesek eljárni.

(4) A kiadmányozó szervek vezetõi a HM és MH Titok-
védelmi és Ügyviteli Szabályzata (a továbbiakban: HM,
MH TÜSZ) szerint kötelesek megtenni a szükséges intéz-
kedéseket a NATO menetparancs jogszerû kiadmányozá-
sáért, valamint a menetparancs és a sorszámos körbélyeg-
zõ megfelelõ tárolásáért, kezeléséért és elszámolásáért.

(5) A kiadmányozó szervek kötelesek elkészíteni:
a) a NATO menetparancs kiadmányozására jogosult

személyek és aláírásmintáik jegyzékét;

b) a kiadmányozó részére kiadott sorszámos körbé-
lyegzõ nyilvántartását;

c) a kiadási nyilvántartó naplót, amelyben a kiadmá-
nyozó a kiadmányozott menetparancsot nyilvántartja.

(6) A NATO menetparancs kiadási nyilvántartó napló
az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a NATO menetparancs sorszáma;
b) a menetparancs birtokosaként megjelölt személy ne-

ve, rendfokozata, igazolvány száma;
c) csoportos menetparancs esetén a menetparancs bir-

tokosán felüli létszám;
d) szolgálati kézi lõfegyverrel történõ határátlépés ese-

tén a lõfegyver típusa és száma, a lõszer (összes) mennyi-
sége;

e) a menetparancs érvényesség ideje;
f) a NATO menetparancs kiadmányozásának ideje;
g) a menetparancs átvételének ideje, az átvevõ neve,

rendfokozata, aláírása;
h) a menetparancs visszavételének ideje;
i) megjegyzés.

5. §

(1) A programfelelõs szerv a jóváhagyott kiutazási en-
gedély alapján, a tervezett útba indítást megelõzõen leg-
alább 14 nappal kérheti a NATO menetparancs kiadmá-
nyozását az illetékes kiadmányozó szervtõl. Ettõl a határ-
idõtõl csak kivételes és indokolt esetben, a kiadmányozó
szerv vezetõjének jóváhagyása esetén lehet eltekinteni.

(2) A programfelelõs szerv vezetõje (parancsnoka) által
aláírt NATO menetparancs iránti kérelemnek az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:

a) a programfelelõs szerv megnevezése, címe, ügyinté-
zõ neve, telefonszáma;

b) a határátlépést elrendelõ vagy jóváhagyó szerv vagy
személy megnevezése, az elrendelõ parancs száma;

c) amennyiben a határátlépéshez szükséges, az engedé-
lyezõ országgyûlési vagy kormányhatározat megjelölése;

d) a NATO menetparancs részletes kitöltéséhez szük-
séges pontos adatok.

6. §

(1) A kiadmányozó szervek a kérelem beérkezését
követõen haladéktalanul megvizsgálják a kérelem adattar-
talmát, valamint a kiutazás jogalapját képezõ engedélye-
ket és intézkednek a NATO menetparancs kiadására.

(2) A jogszerûtlen kérelmeket el kell utasítani, a hiányos
adattartalmú kérelmek esetében hiánypótlásra kell felhívni
a programfelelõs szervet, amelyet négy munkanapon belül
köteles pótolni. A hiányzó adatok beérkezését követõen a
kiadmányozó szerv intézkedik a NATO menetparancs ki-
állítására és kiadmányozására.
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7. §

(1) A kiadmányozók a NATO menetparancsot magyar
nyelven, géppel, számítógéppel vagy kézzel írt nyomtatott
nagybetûkkel kitöltve, két példányban állítják ki.

(2) Csoportos menetparancs esetén az útba indított sze-
mélyi állomány jegyzékét csatolni kell. A menetparancs-
ban feltüntetett személyekben történõ változás esetén a
programfelelõs szerv a szükséges adatok egyidejû meg-
küldésével haladéktalanul tájékoztatja a kiadmányozót.

(3) A NATO menetparancs adatainak javítását csak a
HM, MH TÜSZ elõírása szerint lehet végezni. Amennyi-
ben a menetparancs adatainak javítására nincs lehetõség,
új menetparancsot kell kiadni.

(4) A NATO menetparancsot a kiadmányozó saját kezû-
leg írja alá és sorszámos körbélyegzõjével hitelesíti.

(5) A NATO menetparancs 1. számú példányát egyéni
menetparancs esetén a menetparancsban birtokosként
megjelölt személynek, csoportos menetparancs esetén
a csapat, egység, alegység, kontingens parancsnokának
vagy az általuk meghatalmazott személynek aláírása elle-
nében kell kiadni. A meghatalmazást be kell vonni és a
menetparancs 2. számú példányával kell irattározni.

(6) A kiadmányozó szerv a NATO menetparancs 2. szá-
mú példányát irattározza vagy – a 11. § (1) bekezdésben
meghatározott esetben, erre irányuló kérelem alapján –
kiadmányozza. Amennyiben a menetparancs 2. számú pél-
dánya kiadmányozásra kerül, fénymásolatot kell róla ké-
szíteni, amelyet a kiadmányozására és idõpontjára vonat-
kozó záradékkal kell ellátni, majd irattározni.

8. §

(1) A NATO menetparancs a szolgálati feladat végrehaj-
tásához szükséges idõre, de legfeljebb egy évre adható ki.

(2) Amennyiben a Magyar Köztársaság és a NATO me-
netparancsban célországként megjelölt másik ország kö-
zött többszöri határátlépésre van szükség, egy menetpa-
rancsot kell kiadni, amelynek érvényességi ideje ebben az
esetben sem haladhatja meg az egy évet.

(3) Szolgálati feladatok ellátása érdekében az (1) bekez-
dés szerinti érvényességi idõ lejárta elõtt legalább 14 nap-
pal az 5. § (2) bekezdésben meghatározott tartalmú kére-
lemmel új NATO menetparancs kiadmányozását kell
kérni.

9. §

A HM külföldi képviseletét ellátó szervezet tagjának,
külföldi magyar katonai képviselet tagjának, illetve a kül-
földön állomásozó MH csapat (kontingens) vagy tagjának
szolgálati érdekbõl más – az 1. § (2) bekezdés a) pontjában

meghatározott – célországba történõ vezénylése, valamint
szabadságoltatás, egészségügyi okokból vagy más indo-
kolt esetben történõ hazautazás vagy végleges hazarende-
lés esetén az útba indítást megelõzõen intézkedni kell:

a) az egyéni menetparanccsal rendelkezõ személy ré-
szére, illetve csoportos menetparanccsal rendelkezõ sze-
mélyek esetén – amennyiben a határátlépéssel érintett sze-
mélyek köre azonos a csoportos menetparancsban feltün-
tetett személyekkel – a leadott NATO menetparancs
1. számú példányának a menetparancsban birtokosként
megjelölt személy részére történõ kiadására;

b) egyéni menetparanccsal nem rendelkezõ személy,
illetve csoportos menetparanccsal rendelkezõ személyek
esetén – amennyiben a határátlépéssel érintett személyek
köre nem azonos a csoportos menetparancsban feltüntetett
személyekkel – ezen rendelet szabályainak betartása mel-
lett új NATO menetparancs kiadmányozására.

10. §

(1) A NATO menetparancsban birtokosként meghatáro-
zott személy a kiküldetés lejártát követõ 5 munkanapon
belül köteles a NATO menetparancs 1. számú példányát a
kiadmányozónál leadni. A visszavétel idõpontját a NATO
menetparancs kiadási nyilvántartóba be kell vezetni.

(2) A kiadmányozó szerv a NATO menetparancs
visszavett 1. számú példányát a 2. számú példánnyal vagy
fénymásolatával, valamint az ahhoz kapcsolódó okmá-
nyokkal együtt 5 évig saját irattárában õrzi, majd a hatá-
lyos jogszabályok szerint, jegyzõkönyv felvétele mellett
megsemmisíti.

(3) Amennyiben a NATO menetparancsot a 2. § 6. pont
c), illetve d) alpontjában meghatározott szerv kiadmá-
nyozta, és a menetparancsban birtokosként megjelölt sze-
mély ismételt külföldre utazására nincs szükség, ezen sze-
mély a menetparancs 1. számú példányát az (1) bekezdés-
ben meghatározott határidõn belül köteles a HM katonai,
vámügyi és határforgalmi feladatokért felelõs szervezeté-
nek részére eljuttatni.

(4) A NATO menetparancs érvényességi idejének lejár-
tát a kiadmányozó szervek hivatalból figyelemmel kísérik.
Amennyiben a NATO menetparancsot a rajta feltüntetett
birtokos az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül
nem adja le, a kiadmányozó szerv soron kívül intézkedést
kezdeményez a programfelelõs szerv vezetõjénél a NATO
menetparancs haladéktalan visszaadására és – indokolt
esetben – a mulasztó személy felelõsségre vonására. A
programfelelõs szerv vezetõje a megtett intézkedésekrõl a
kiadmányozó szervet 5 napon belül tájékoztatja.

(5) A külföldi magyar katonai képviselet megszünteté-
sét, illetve a külföldön állomásozó MH csapat (kontin-
gens) végleges hazarendelését követõen az illetékes kiad-
mányozó szerv haladéktalanul köteles eljuttatni a HM
katonai, vámügyi és határforgalmi feladatokért felelõs
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szervezetének az általa kiadmányozott és/vagy irattárazott
NATO menetparancsokat, a fel nem használt menetpa-
rancs-nyomtatványokat, a menetparancs kiadási nyilván-
tartási naplót, valamint HM bélyegzõkészítésért felelõs
szervezete részére a kiadmányozó személyek sorszámos
körbélyegzõjét.

11. §

(1) A NATO menetparancs, valamint – NATO menet-
paranccsal történõ kiküldetés ideje alatt – az igazolvány
megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését vagy
egyéb okból eltûnését a menetparancs birtokosa haladék-
talanul, de legkésõbb a tudomásszerzést követõ három
munkanapon belül írásban jelenteni köteles a programfele-
lõs szervnek.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben
megjelölt esemény leírását, valamint – felvétele esetén –
csatolni kell a hatósági jegyzõkönyvet vagy az eseménnyel
kapcsolatos egyéb jelentést.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés alapján a
programfelelõs szerv haladéktalanul tájékoztatja a kiad-
mányozó szervet, valamint – indokolt esetben – kezdemé-
nyezi a menetparancs pótlását vagy adattartalmának mó-
dosítását.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldön bekövetke-
zett esemény miatt NATO menetparancs nélkül határátlé-
pésre jelentkezett külföldi személy(ek) határátlépési igé-
nyérõl az illetékes határõrizeti szerv haladéktalanul értesí-
teni köteles azt a – 2. § 6. pontjában megjelölt – kiadmá-
nyozó szervet, amely magyar személy(ek) esetében illeté-
kes lenne. Ebben az esetben a kiadmányozó szerv vezetõje
haladéktalanul intézkedik a NATO menetparancs kiadmá-
nyozására és az érintett személyhez történõ eljuttatására,
illetve megteszi a szükséges egyéb intézkedéseket.

(5) A Magyarországra NATO menetparanccsal érkezett
külföldi személy(ek) menetparancsának – a magyarorszá-
gi tartózkodás ideje alatt történt – megrongálódása, meg-
semmisülése, elveszése esetén – a külföldi fél írásos kérel-
me alapján – a programfelelõs szerv NATO menetparancs
kiadmányozását kérheti attól az illetékes kiadmányozó
szervtõl, amely magyar személy(ek) esetében illetékes
lenne. Ebben az esetben a kiadmányozó szerv soron kívül
köteles eljárni.

(6) A (4)–(5) bekezdés szerint külföldi személy részére
magyar kiadmányozó szerv által kiadmányozott NATO
menetparancsban megjelölt személy(ek) ugyanolyan felté-
telekkel jogosult(ak) a magyar államhatár átlépésére,
mintha a menetparancsot az illetékes külföldi hatóság adta
volna ki.

(7) A kiadmányozó szervek kötelesek a NATO menet-
parancs formanyomtatványok eltûnését haladéktalanul a
HM beszerzési feladatokért felelõs szervezetének, illetve

bármelyik sorszámos körbélyegzõ eltûnését haladéktala-
nul a HM informatikai és információvédelmi feladatokért
felelõs szervezetének és a HM bélyegzõkészítésért felelõs
szervezetének jelenteni. A jelentés alapján a HM katonai,
vámügyi és határforgalmi feladatokért felelõs szervezete
az okmányokra, a HM bélyegzõkészítésért felelõs szerve-
zete pedig a körbélyegzõre vonatkozóan megteszi a szük-
séges intézkedéseket az okmányok és a körbélyegzõ pótlá-
sára.

12. §

(1) A NATO menetparancs kiadmányozását, nyilván-
tartását, tárolását, elszámolását a HM informatikai és in-
formációvédelmi feladatokért felelõs szervezete és a HM
katonai, vámügyi és határforgalmi feladatokért felelõs
szervezete elõzetesen egyeztetve az ellenõrzési terv sze-
rint – de szükség esetén terven kívül is – egy vagy több
meghatalmazott képviselõje útján ellenõrzi.

(2) Az ellenõrzést végzõ személy az ellenõrzésrõl, vala-
mint az ellenõrzés során megállapított hibákról, hiányos-
ságokról jegyzõkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát
az ellenõrzött kiadmányozó szerv részére át kell adni. Az
ellenõrzött kiadmányozó szerv a jegyzõkönyv átvételét
követõ 30 napon belül tájékoztatja az ellenõrzést végzõ
szervet a megállapított hiányosságokkal kapcsolatban tett
intézkedéseirõl. Amennyiben az ellenõrzést végzõ szerv a
megtett intézkedéseket nem tartja megfelelõnek, errõl a tá-
jékoztatás kézhezvételét követõ 15 napon belül tájékoztat-
ja az ellenõrzött kiadmányozó szerv felettes szervét.

13. §

(1) A NATO menetparanccsal történõ zavartalan határ-
átlépés érdekében a kiadmányozó szervek és a Határõrség
illetékes szervei kötelesek egymással együttmûködni és
kölcsönösen megfelelõ tájékoztatást nyújtani.

(2) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja esetében a kiadmá-
nyozó szerv a tervezett határátlépés elõtt legalább 5 nappal
értesíti a Határõrség központi szervének határforgalom el-
lenõrzéséért felelõs szervezeti egységét a NATO menetpa-
ranccsal történõ határátlépésrõl.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia
kell:

a) a határátlépés tervezett idejét és helyét, valamint irá-
nyát (ki-be);

b) a NATO menetparancsban foglalt adatokat;
c) a határátlépéshez igénybe venni kívánt gépjár-

mû(vek) adatait (szám, típus, forgalmi rendszám);
d) szükség esetén biztonsági intézkedések igénylését a

Határõrségtõl.
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(4) Elõzetes értesítés esetén a Határõrség biztosítja az
értesítésben megjelölt személyek és jármûvek soron kívüli
ellenõrzéssel történõ határátlépését.

14. §

(1) A NATO menetparancs birtokosa a személyi
poggyászaival, menetparancsban feltüntetett szolgálati
fegyverrel és a hozzá tartozó lõszer-javadalmazással, vala-
mint hivatalos pecséttel ellátott küldeményekkel jogosult a
határátlépésre. A szolgálati kézi lõfegyverrel és a hozzá
tartozó lõszer-javadalmazással, egyéni védõfelszereléssel
(védõsisak, egyéni vegyvédelmi felszerelés, golyóálló
mellény stb.) és más vámáruval történõ határátlépés esetén
azonban a menetparancs mellett rendelkezni kell a vám-
eljárás során alkalmazandó NATO okmányok körérõl, al-
kalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól
szóló külön jogszabályban meghatározott okmánnyal (HU
Form 302) is.

(2) A NATO menetparancs birtokosa a menetparancsot
és igazolványát köteles a határforgalom-ellenõrzést végzõ
határõr részére ellenõrzésre átadni. A csoportos menet-
parancs ellenõrzése során a Határõrség illetékes szervei
egyeztetik a menetparancsban feltüntetett létszámot a ha-
tárátlépésre jelentkezõk létszámával. A NATO menet-
parancsban szereplõ személy hiánya esetén nevét a menet-
parancsban áthúzással kell megjelölni, a hiányzás tényét
az átléptetõ bélyegzõ mellett hiánybélyegzõvel kell rög-
zíteni.

(3) NATO menetparanccsal rendelkezõ futárok eseté-
ben a 13–14. §-okban foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell azzal, hogy biztosítani kell a hivatalos pecséttel ellá-
tott küldemények sértetlenségét is.

15. §

(1) A NATO menetparanccsal történõ határátlépés sza-
bályainak megsértésérõl, illetve a szabálysértés miatt tett
intézkedéseirõl az illetékes határõrizeti szerv haladéktala-
nul értesíteni köteles a menetparancsot kiadmányozó szer-

vet. Amennyiben az intézkedés során õrizetbe vételre ke-
rült sor, az õrizetbe vett személyt a bizonyítékokkal és az
eljárás során készült iratokkal együtt át kell adni az illeté-
kes katonai hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján a kiadmá-
nyozó szerv vezetõje – indokolt esetben – felelõsségre vo-
nást kezdeményez, illetve megteszi a szükséges intézkedé-
seket a jövõbeni szabálysértések elkerülése érdekében.

16. §

(1) A külföldi fegyveres erõk NATO menetparanccsal
határátlépésre jelentkezõ tagjai esetében a 13–15. §-okban
foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A külföldi fegyveres erõk alakulatainak határátlépé-
sére vonatkozó, diplomáciai vagy egyéb úton megküldött
igényeit a HM védelempolitikájáért felelõs szervezete,
illetve az MH mûveleti irányításáért felelõs szerve soron
kívül továbbítja a HM katonai, vámügyi és határforgalmi
feladatokért felelõs szervezetéhez, amely ezen igényekrõl
– a 13. § (2) bekezdésében megállapított értesítési idõre is
tekintettel – tájékoztatja a Határõrség központi szervének
határforgalom ellenõrzéséért felelõs szervezeti egységét.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a NATO menet-
parancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
29/2000. (X. 13.) HM–BM együttes rendelet, a NATO me-
netparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
29/2000. (X. 13.) HM–BM együttes rendelet módosításá-
ról szóló 18/2001. (VII. 25.) HM–BM együttes rendelet,
valamint a NATO menetparancs alkalmazásáról szóló
29/2000. (X. 13.) HM–BM együttes rendelet módosításá-
ról szóló 8/2004. (IV. 13.) HM–BM együttes rendelet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelethez

NATO MENETPARANCS
NATO TRAVEL ORDER

ORDRE DE MISSION OTAN
(NATO nem minõsített, NATO unclassified, OTAN non classifié)

Küldõ ország
Country of origin
Pays de provenance

Sorszám
Serial number
Numéro de série

1. Birtokos (és a csoport névsora itt, illetve a csatolt iraton feltüntetve)
The bearer (and group as shown hereon or on attached list)
Le porteur (et personnel porté ci-dessus ou sur la liste jointe)

Név Rendfokozat
Name Rank
Nom Grade
Katonai igazolvány/kártya száma (ha van)
Personal/Identity Card No. (if any)
No Mle./de la carte d’identité (s’il y a lieu)

2. Útvonal -ból -ba
Will travel from to via
Fera mouvement de a via

és vissza*
and return
et retour

Indulás napja*
Date of Departure
Date du départ
Érvényes -tól -ig
Period of validity from to
Durée de validité de a

-n keresztül

Visszaérkezés tervezett napja
Expected date of return
Date probable de retour

3. Kiadmányozó szerv
Authority for travel
Autorité qui a établi l’ordre

4. Fegyverviselésre jogosult Igen/Nem
Authority (is) (is not) granted to possess
and carry arms
Autorisation de port d’armes (accordée)
(non accordée)

5. Az 1. pontban megjelölt személy(ek) jogosult(ak)* szállítani
The person named in paragraph 1 is authorised (to carry)
La personne indiquée au paragraphe 1 est authorisée (á porter)

(Lepecsételt, megszámozott küldemények) (Csak hivatalos dokumentumokat tartalmazhat)
(Sealed despatches numbered) (These despatches contain only official documents)
(Plis scellés numérotés) (Ces plis ne contiennent que de documents officiels)
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6. Ezúton igazolom, hogy a megnevezett személy/csoport* az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres
erõik jogállásáról szóló Egyezmény szerinti fegyveres erõk tagja(i), és ezen utazás az Egyezmény szerinti szolgá-
lati utazásnak minõsül.
I hereby certify that this individual/group* is/are* member(s) of a Force as defined in the NATO Status of Forces
Agreement, and that this is an authorized move under the therms of this agreement.
Je soussigné certifie que le personnel visé appartient á une armée telle que définie dans l ’Accord OTAN sur le
statut des Forces armées et que ce déplacement est officiel selon les termes de cet Accord.

A kiadmányozó szerv bélyegzõje
Stamp of issuing authority
Timbre de l’autorité d’origine

Bélyegzõ helye (Kiadmányozó személy neve, rendfokozata, beosztása, a kiadmányozás napja)
Stamp here (Officier authorizing the movement and date of issue)
Lieu de timbre (Officier autorisant le mouvement et date de l’autorisation)

* A nem használt rész törlendõ.
Delete if not applicable.
Rayez les mentions inutile.

Állományjegyzék a ... sorszámú NATO menetparancshoz
List of military personel to the NATO Travel Order N ...........
La Liste des personnel militaries appartenir á Ordre du mission OTAN N .........

No.
Név

Name
Nom

Rendfokozat
Rank
Grade

Igazolványszám
ID Number

No Mle/de la carte
d’identité

Lõfegyver típusa
és száma

Type and number of
weapons

Le type et No d’ames

Lõszer típusa
és mennyisége

Type an quality of
ammunition

Le type et la quantité
de la munitions
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Tájékoztató információk
Suggested instructions which may be put on back

of the form
Propositions d’instructions pouvant figurer au dos

du formulaire

1. A jelen Menetparancs egyéni és csoportos utazásra
egyaránt használható. Tíznél több fõ együttes határátlépé-
se esetén csoportos menetparancs használandó.

2. A jelen Menetparancs civil vagy katonai hatóság ké-
résére felmutatandó.

3. A Menetparancsot civil személy nem használhatja.

4. Az utazás engedélyezett kezdõ, cél- és közbülsõ or-
szága(i) a 2. pontban feltüntetendõ(k). Az engedélyezett
indulási és megérkezési hely (város, helység) feltüntetése
nem kötelezõ.

5. A 3. pont a Nemzeti Katonai Hatóságra vonatkozik
és csak szükség esetén használandó.

6. A Menetparancs használatához katonai igazol-
vány/kártya szükséges.

7. Az 5. pont törlendõ, ha nem használatos.

8. Ha több személy utazik, akkor az ûrlap 1. pontjában
hivatkozott listának tartalmaznia kell a katonai igazol-
vány/kártya számát (bármelyiket, ha van), rendfokozatot,
nevet és egységet. Ez a lista lehet elõl, hátul vagy külön
dokumentumban is.

9. Bármely járulékos információt, amelyet a Menetpa-
rancsot kibocsátó országok fel kívánnak tüntetni, külön
dokumentumban kell mellékelni, vagy az ûrlap hátoldalán
kell szerepeltetni.

1. This Travel Order is to be used for both individual
and collective movement. When the Travel Order is issued
to parties of 10 or over, detailed arrangements are to be
made as necessary for movement, reception, staging, etc.

2. This Travel Order is to be in produced to civil and
military Authorities on request.

3. It is not to be used for civilian person.

4. The country from which travel is authorised and the
country (countries) to and through which travel is
authorised must be included in panel 2. The inclusion of
the location (i.e. town, city) from and to which travel is
authorised is optional.

5. Panel 3 refers to National Military Authority and
may be used if required.

6. Person is to be in possession of Service Identity
Documents.

7. Panel 5 should be deleted if not applicable.

8. If more than one person is travelling, the list as
referred to in panel 1 of the form should show
Personal/Identity Card Number (if any), Rank, name and
Unit. This list may be shown on the face, on reverse, or on
a separate document as appropriate.

9. Any additional details or instructions which issuing
nations wish to include should be attached on a separate
paper, or on the reverse of the form.

1. Cet Ordre de mission peut �tre utilisé � la fois pour
les mouvement individuels ou collectifs. Toutefois,
lorsqu’il sera utilisé pour de détachements égaux ou
supérieurs � 10 hommes, des mesures de détail devront �tre
prises si nécessaire par tous les organismes chargés de leur
transport, de leur reception et de leur séjour, etc.

2. Cet Ordre de mission devra �tre présenté sur
demande des Autorités civiles et militaires.

3. Cet Ordre de mission ne sera pas utilisé pour les
personnels civils.

4. Au paragraphe 2, seule la mention de pays est
obligatoire. L’indication de l’endroit exact (ville, lieu...)
est facultative.

5. Le paragraphe 3 se ref�re � une Autorité militaire
nationale et peut �tre utilisé si besoin est.

6. Chaque individu sera porteur d’une pi�ce d’identité
militaire.

7. Le paragraphe 5 sera suprimé cas échéant.

8. S’il s’agit déplacement de plusieurs individus, la
liste indiquéé au paragraphe 1 du formulaire devra
comporter le numéro matricule ou de la carte d’identité, le
grade, le nom et l’unité de chacun déux. Cette list poura
figurer soit sur le recto ou le verso de l’Ordre de mission,
soit sur un document distinct, selon le cas.

9. Tous details ou instructions supplémentaires que la
nation d’origine désire inclure devront figurer soit au dos
du formulaire, soir sur une feuille séparée.

A honvédelmi miniszter
33/2007. (VIII. 17.) HM

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

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

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, a katonai és rend-
védelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak
és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
50. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában, valamint 97. §-a
(1) bekezdésének o) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:
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1. §

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 28. §-ának (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos katona a Magyar Honvédség Szolgálati
Szabályzata alapján, továbbá a HVKF, illetve a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói intézkedésében
elrendelt (engedélyezett) 24 órás õr- és ügyeleti (hadmû-
veleti, laktanya-, objektum-, riasztó-értesítõ, kapu-, telep-
hely-, õr- és rejtjelzõ-, konyha-, egészségügyi, segélyhely
stb.), valamint a katonai rendészeti szolgálat ellátásáért a
(2)–(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével
ügyeleti díjra jogosult.”

2. §

Az R. 29. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, és az azt követõ d) pont-
tal egészül ki:

[(1) Az ügyeleti díj összege szolgálatonként (napon-
ként):]

„b) a laktanya-, objektumügyeletes, felderítõ, valamint a
riasztó-értesítõ szolgálat esetében az illetményalap 5,6%-a,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb ügyeletesi (ka-
pu-, telephely- stb.), az õrparancsnoki, illetve a zászlóalj
(század) napostiszti szolgálat, valamint a 24 órás katonai
rendészeti szolgálat esetében az illetményalap 3,8%-a,

d) a 12 órás katonai rendészeti szolgálat esetében az il-
letményalap 1,9%-a.”

3. §

Az R. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51. § (1) Különleges igénybevételi pótlékra jogosult

az, aki a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezetének
állományában különleges mûveleti kiképzésen vesz részt,
illetve az, aki mûveleti területen külföldön, valamint a
NATO Reagáló Erõk (a továbbiakban: NRF) vagy az
Európai Unió Harccsoportjának (a továbbiakban: EU BG)
kötelékébe felajánlott egység, alegység állományában kül-
földön és belföldön teljesít szolgálatot.

(2) A különleges igénybevételi pótlék arra az idõre fo-
lyósítható, amely idõszak alatt a hivatásos katona az
(1) bekezdésben meghatározott kiképzésen vesz részt,
illetve amely idõszak alatt az (1) bekezdésben meghatáro-
zott körülmények között teljesít szolgálatot.

(3) A különleges igénybevételi pótlék havi mértéke:
a) az illetményalap 100%-a
aa) a tárgyhónapban 10 napot elérõ különleges mûve-

leti kiképzésen részt vevõk,
ab) a nemzetközi szervezetek (így különösen a NATO,

az ENSZ, az EBESZ, az EU, az AU) által szervezett és ve-
zetett béketámogató mûveletekben részt vevõ magyar
kontingensekben külföldön szolgálatot teljesítõk,

ac) az NRF vagy az EU BG kötelékébe felajánlott egység-
ben, alegységben külföldön szolgálatot teljesítõk, valamint

ad) a nemzetközi szervezetekhez vezényelt és mûveleti
területen szolgálatot teljesítõ katonai megfigyelõk
esetében;

b) az illetményalap 50%-a
ba) a tárgyhónapban 10 napot el nem érõ, de legalább

1 napot különleges mûveleti kiképzésen részt vevõk,
bb) az ab) pont szerinti béketámogató mûveletek ma-

gasabb parancsnokságain, magasabb törzseiben külföldön
szolgálatot teljesítõk, valamint

bc) az NRF vagy az EU BG kötelékébe felajánlott egy-
ségben, alegységben belföldön szolgálatot teljesítõk
esetében;

(4) A különleges mûveleti kiképzésen részt vevõk ré-
szére a különleges igénybevételi pótlékot a kiképzési terv-
ben foglalt idõtartam alapján kell havonta megállapítani,
és a Hjt. 115. §-ának (1) bekezdése alapján utólag folyósí-
tani. A tárgyhavi különleges igénybevételi pótlék megálla-
pításakor az elõzõ hónapra megállapított pótlék összege és
az elõzõ havi tényleges teljesítés alapján járó összeg eset-
leges különbözetét rendezni kell, és a tárgyhavi kifizetést
ennek figyelembevételével kell végrehajtani.

(5) Az (1) bekezdés vonatkozásában különleges mûve-
leti kiképzés a Magyar Honvédség kijelölt katonai szerve-
zetének állománya által, az alap-, illetve teljes szintû kü-
lönleges mûveleti képesség elérése és szinten tartása érde-
kében végrehajtott kiképzés.”

4. §

Az R. 1. számú mellékletének b) pontja a következõ
4. alponttal egészül ki, és a 8. alpontja helyébe a következõ
szövegrész lép:

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

„4. az Állami Egészségügyi Központ,”
,,8. az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi

Központ.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban az e rendelet által meg-
emelt és kiterjesztett alkalmazási körû pótlékok (díjak)
esetében – a (2) bekezdés kivételével – 2007. július 1-jétõl
kell alkalmazni.

(2) Az R. 1. számú melléklete b) pontja 8. alpontjának
e rendelet 4. §-ával megállapított rendelkezéseit 2007.
március 1-jétõl kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 19. § c) pontjában a „(pl. orvos)” szövegrész.

(4) Ez a rendelet 2008. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
34/2007. (VIII. 17.) HM

r e n d e l e t e

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ

részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban
rendszeresített rendfokozatokról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 287. §-a (2) bekezdésének b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
51. §-ában, valamint 52. §-a (1) bekezdésének f) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A rendelet mellékletei alapján állománytáblákban és
munkaköri jegyzékekben kell rögzíteni a szolgálati beosztá-
sok megnevezését, az azokhoz tartozó rendfokozatot, beso-
rolási osztályt és kategóriát. A beosztásokhoz tartozó mun-
kaköröket a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kap-
csolódó munkaköri követelményekrõl szóló HM rendelet-
ben meghatározott Munkakör Azonosító Kód tartalmazza.

(2) A rendelet mellékleteiben meghatározott rendfoko-
zatoktól – a speciális beosztások kivételével – a Hjt.
271. §-a alapján az állománytáblákban, illetve munkaköri
jegyzékekben rendszeresített rendfokozatok felfelé vagy
lefelé egy rendfokozati szinttel eltéríthetõk.

(3) Az eltérítés a Hjt. 271. §-ában meghatározott idõke-
reten belül addig tartható fenn, amíg a beosztásba kineve-
zett, áthelyezett a beosztást betölti, illetve meg nem felel a
rendfokozati követelménynek.

2. §

(1) A rendelet mellékletei szerint, az alapító okiratok
alapján azonos jogállású szervezeteknél rendszeresített
beosztások e rendelet módosítása nélkül az állománytáb-
lákban és munkaköri jegyzékekben megjeleníthetõk.

(2) A rendelet mellékleteiben szereplõ, de az adott kato-
nai szervezetnél nem található tiszti beosztások esetén a
„beosztott tiszt” beosztást egy rendfokozattal alacsonyab-
ban kell rendszeresíteni a munkaköri jegyzékekben, illetve
az állománytáblákban, mint a közvetlen szolgálati elöljá-
rót. Tiszthelyettesi beosztások tekintetében ezredes-alez-
redes vezetõ esetén legfeljebb törzszászlós, õrnagy-száza-
dos esetén legfeljebb zászlós, fõhadnagy-hadnagy esetén
legfeljebb fõtörzsõrmester rendfokozati besorolással rend-
szeresíthetõk.

3. §

(1) A Hjt. 111. §-a szerinti vezetõi beosztások e rendelet
mellékleteiben megjelölt szolgálati beosztások. Vezetõi
beosztás e rendelet alapján rendszeresíthetõ.

(2) A Hjt. 111. § (2) bekezdése szerinti szervezetszerû
parancsnok (vezetõ) helyettes alatt a parancsnok (vezetõ)
valamennyi helyettesét egyaránt érteni kell.

4. §

(1) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorát
– amennyiben hivatásos katona – I/VIII., a rektorhelyette-
seket, a fõtitkárt, valamint a dékánt I/VI. besorolási kate-
góriával kell rendszeresíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztások veze-
tõi beosztások.

5. §

A katonai ügyészségek, illetve a katonai tanácsokkal
rendelkezõ bíróságok beosztott tiszti, zászlósi és tiszthe-
lyettesi állománya a speciális elõmeneteli rendhez tarto-
zik.

6. §

A rendelet
a) 1. számú melléklete a Magyar Honvédség hadrendjé-

be tartozó, valamint hadrenden kívüli szervezetek hivatá-
sos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és tiszthe-
lyettesi, szerzõdéses legénységi állományának beosztási
kategóriába történõ részletes besorolását, valamint e be-
osztásokban általános elõmeneteli rendben rendszeresített
rendfokozatokat,

b) 2. számú melléklete a speciális elõmeneteli rend alá
tartozó beosztások megnevezését és az azokban elérhetõ
legmagasabb rendfokozatokat,

c) 3. számú melléklete a Magyar Köztársaság katonai
nemzetbiztonsági szolgálatai hivatásos tábornoki, tiszti,
tiszthelyettesi állományának beosztási kategóriába történõ
részletes besorolását, valamint az ezen beosztásokban el-
érhetõ rendfokozatokat,

d) 4. számú melléklete a katonai ügyészségek, valamint
a katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságok, hivatásos tá-
bornoki, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi állományának be-
osztási kategóriába történõ részletes besorolását, valamint
ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokat
tartalmazza.
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7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap 1. napján
lép hatályba, e rendelet 7. § (2)–(3) bekezdése e rendelet
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti
a) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvet-

len irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatá-
sos és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába
történõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztások-
ban elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM rendelet,

b) a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatá-
sairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet 2. számú melléklete,

c) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és
szerzõdéses állományának beosztási kategóriába történõ
részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elér-
hetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rende-
let kiegészítésérõl szóló 41/2002. (VII. 24.) HM rendelet,

d) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvet-
len irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatá-
sos és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába
történõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztások-
ban elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (VI. 25.) HM
rendelet,

e) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvet-
len irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatá-
sos és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába
történõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztások-
ban elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM rendelet módosításáról szóló 17/2004. (VII. 7.) HM
rendelet,

f) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és
szerzõdéses állományának beosztási kategóriába történõ
részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elér-
hetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rende-
let módosításáról szóló 25/2004. (IX. 27.) HM rendelet,

g) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és
szerzõdéses állományának beosztási kategóriába történõ
részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elér-
hetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rende-
let módosításáról szóló 6/2005. (III. 1.) HM rendelet,

h) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvet-
len irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatá-
sos és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába

történõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztások-
ban elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.)
HM rendelet, valamint a katonák illetményérõl és illet-
ményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak ju-
talmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet kiegészí-
tésérõl szóló 30/2005. (VIII. 5.) HM rendelet 1. §-a,

i) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos
és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába törté-
nõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban
elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM
rendelet, valamint a katonák illetményérõl és illetményjel-
legû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazá-
sáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról
szóló 35/2005. (IX. 15.) HM rendelet 1–4. §-a, valamint
1–3. számú melléklete,

j) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos
és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába törté-
nõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban
elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM
rendelet, továbbá a katonák illetményérõl és illetményjel-
legû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazá-
sáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról
szóló 37/2005. (IX. 29.) HM rendelet 1–2. §-a,

k) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és
szerzõdéses állományának beosztási kategóriába történõ
részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elér-
hetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rende-
let módosításáról szóló 40/2005. (X. 13.) HM rendelet,

l) a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen
irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos
és szerzõdéses állományának beosztási kategóriába törté-
nõ részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban
elérhetõ rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM
rendelet módosításáról szóló 1/2007. (I. 10.) HM rendelet.

(3) A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatá-
sairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet 6. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„6. § (1) A Hjt. 111. §-a szerinti vezetõi illetménypót-
lékra az állománynak a külön HM rendeletben vezetõi be-
osztásként megjelölt beosztást betöltõ tagja jogosult.

(2) A vezetõi pótlékra való jogosultság a parancsnoki (ve-
zetõi) beosztásba való kinevezés (megbízás) parancsban
meghatározott napjától a parancsnoki (vezetõi) beosztásból
történõ felmentés (megbízás megszüntetés) napjáig tart.”

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A hivatásos tábornoki, hivatásos és szerz déses tiszti és tiszthelyettesi, szerz déses legénységi állomány részletes beosztási kategóriába történ
besorolása, valamint e beosztásokban általános el meneteli rendben rendszeresített rendfokozatok 

1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános el meneteli rend)

Honvédelmi Minisztérium HM szervezetek Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi  
Egyetem 

Állami Egészségügyi Központ 

X. vezérezredes Honvéd Vezérkar f nöke [vezet  (a 
továbbiakban: V)] 

IX. altábornagy Honvéd Vezérkar f nökének helyette-
se (V) 

VIII. vezér rnagy f osztályvezet  (V) f igazgató (V); 

vezérigazgató (V) 

VII. dandártábornok f osztályvezet  (V) f igazgató (V);

f igazgató-helyettes (V);

vezérigazgató-helyettes (V);  

püspök (V); 

vezet  tábori rabbi (V) 

 katonai f igazgató-helyettes (V) 

VI. ezredes f osztályvezet -helyettes (V); 

f tanácsadó;

osztályvezet  (V);  

titkárságvezet  (V);  

parlamenti titkár (V); 

központi lakásbizottság titkára; 

protokoll f nök;  

szakreferens;  

személyi titkár; 

miniszteri titkárságvezet  (f ov.h.) 
(V);

államtitkári titkárságvezet  (f ov.h.) 
(V);

szakállamtitkári titkárságvezet  (ov.) 
(V)

f igazgató (V); 

vezérigazgató-helyettes (V); 

f igazgató-helyettes (V);

igazgató (V);

igazgatóhelyettes (V);

osztályvezet  (vezérig. h.) (V); 

osztályvezet  (ig. h.); (V) 

osztályvezet  (f ig. h.) (V);  

osztályvezet  (V); 

képviseletvezet  (V); 

képviseletvezet -helyettes (NADREP) 
(V);

helynök (V); 

püspöki hivatalvezet  (V) 

vezet  jogtanácsos; 

gazdasági f igazgató  (V);  

személy és munkaügyi igazgató  (V); 

katonai kollégium igazgató (V); 

f titkár;

intézményfejlesztési programvezet
(V);

vezérkari tanfolyam parancsnok (V); 

kutatóprofesszor; 

egyetemi tanár 

gazdasági igazgató (V); 

osztályvezet  f orvos (V); 

osztályvezet  f orvos (MH f szakorvos) (V); 

intézetvezet  (V); 

részlegvezet  f orvos (MH f szakorvos) (V); 

f orvos (MH f szakorvos) (V); 

rendel intézet igazgató (MH f szakorvos) (V) 

V. alezredes kiemelt f tiszt (ov. h.) (V);  

parlamenti titkárhelyettes  (V);  

titkár;

kiemelt f tiszt;

referens;  

személyi titkár; 

igazgatóhelyettes (V);

osztályvezet  (V);  

irodavezet k (V) és helyetteseik (V);  

képviseletvezet  (V);

kiemelt f tiszt (ov. h.) (V);  

kiemelt f tiszt;

gazdasági f igazgató-helyettes (V); 

igazgató (V); 

igazgatóhelyettes (V); 

hivatalvezet  (V); 

osztályvezet  (V); 

irodavezet  (V); 

intézetvezet  gyógyító helyettese (V); 

osztályvezet  (V); 

osztályvezet  f orvos (rehabilitációs intézetek) (V); 

részlegvezet  f orvos (V); 

f orvos; 

gyógyszertárvezet  (V) 
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Honvédelmi Minisztérium HM szervezetek Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi  

Egyetem 
Állami Egészségügyi Központ 

képviseletvezet -helyettes;  

területi kirendeltség vezet  (V);  

referatúravezet  (V); 

vezet  kutató (igazgatóhelyettes) (V) 

titkárságvezet  (V); 

kiemelt f tiszt (ov. h.) (V); 

kiemelt f tiszt

IV. rnagy szakirányú referens;  

f tiszt

alosztályvezet  (V);  

csoportvezet  (V);  

f tiszt (ov. h.) (V);  

f tiszt;

haditechnikai park vezet

alosztályvezet  (V) alosztályvezet  (V); 

f tiszt;

gyógyszerész;

adjunktus; 

szakpszichológus; 

mérnök 

III. százados tiszt alosztályvezet -helyettes (V); 

részlegvezet  (V);  

tiszt

csoportvezet  (V) tiszt 

II. f hadnagy tiszt tiszt   

I. hadnagy tiszt tiszt   

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános el meneteli rend)

Honvédelmi Minisztérium HM szervezetek Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi  
Egyetem 

Állami Egészségügyi Központ

X. f törzszászlós MH vezényl  zászlós    

IX. törzszászlós   dokumentumvédelmi (ügyviteli) 
irodavezet ;

csoportvezet

részlegvezet ;

vezet  ápoló; 

vezet  m t s

VIII. zászlós    vezet  asszisztens; 

ügykezel ;

beosztott tiszthelyettes; 

szakápoló

VII. f törzs rmester     

VI. törzs rmester     

V. rmester     

IV. szakaszvezet      

III. tizedes     

II. rvezet      

I. honvéd     
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2.  A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános el meneteli rend)

Általános parancsnoki és 
vezet i beosztások 

Magasabb szint  parancs-
nokságok

Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok

Ezredek Önálló zászlóaljak Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek 

X. vezérezre-
des

       

IX. altábornagy MH Összhader nemi 
Parancsnokság (MH 
ÖHP): parancsnok (V)

      

VIII
.

vezér r-
nagy 

MH ÖHP: törzsf nök
(V), parancsnokhelyette-
sek (V);

katonai képvisel
(Brüsszel) (V)

     

VII. dandártá-
bornok 

dandárparancsnok (V) MH M veleti Központ 
(MH MK): parancsnok
(V);

katonai képvisel  (Mons)
(V)

repül  és helikopter  
bázis: parancsnok (V)

MH Honvéd Egészség-
ügyi Központ (MH 
HEK): parancsnok (MH 
eü.f nök) (V)

MH Központi Kiképz
Bázis (MH KKB): pa-
rancsnok (V) 

VI. ezredes ezredparancsnok (V);

önálló zászlóalj parancs-
nok (V)

MH ÖHP: f nök (V),
osztályvezet  (V), iroda-
vezet  (V), f referens
(V), Hadm veleti Köz-
pont parancsnok (V);

MH MK: parancsnokhe-
lyettes (V), törzsf nök
(V), irodavezet  (V),
osztályvezet  (V);

képviseletvezet  (V);

katonai képvisel  helyet-
tes (V)

dandár: parancsnokhe-
lyettes (V), törzsf nök
(V);

MH Támogató Dandár 
(MH TD): 
Hely rségtámogató 
Parancsnokság parancs-
nok (pkh.) (V),
MH Híradó és Informa-
tikai
Rendszerf központ 
(MH HIRFK): parancs-
nok (V), f karmester (V);

repül  és helikopter 
bázis: parancsnokhelyet-
tes (V), törzsf nök (V)

MH Görgey Artúr 
Vegyivédelmi Informá-
ciós Központ (MH 
GAVIK): parancsnok
(V);

Pápa Bázisrepül tér:
bázisparancsnok (V);

MH Civil-katonai 
Együttm ködési és 
Lélektani M veleti
Központ (MH
CKELMK): parancsnok
(V)

MH f állatorvos(V); 

parancsnokhelyettes (V), 

parancsnok gazdasági 
helyettes (V), 
igazgató (V),  
törzsf nök (V), 
központparancsnok (V), 
irodavezet  (V), 
osztályvezet  (MH f -
szakorvos) (V),  
igazságügyi szakért
f orvos,
intézetvezet  f orvos
(MH f szakorvos) (V), 
bázisparancsnok (pkh.) 
(V),
MH f pszichológus (V); 

f nök (MH f szakorvos)
(V)

MH KKB: parancsnok-
helyettes (V), törzsf nök
(V);

Ellátó Központok:
parancsnok (V);

Katonai Közlekedési 
Központ (MH KKK):
parancsnok (V);

MH Légijárm  Javító 
Üzem (MH LÉJÜ):
parancsnok (V);

hadkiegészít  parancs-
nokságok: parancsnok
(V);

MH Katonai Igazgatási 
és Adatfeldolgozó Köz-
pont (MH KIAK): 
parancsnok (V);
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Általános parancsnoki és 

vezet i beosztások 
Magasabb szint  parancs-

nokságok
Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok

Ezredek Önálló zászlóaljak Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek 

MH Geoinformációs 
Szolgálat (MH 
GEOSZ): szolgálatf nök
(V);

MH Kinizsi Pál 
Tiszthelyettes 
Szakképz  Iskola (MH 
KPTSZI): igazgató (V)

V. alezredes zászlóaljparancsnok (V) kiemelt f tiszt; 

képviseletvezet -
helyettes (V);

MH ÖHP: váltáspa-
rancsnok (V),
f nökhelyettes (V), osz-
tályvezet -helyettes (V);
irodavezet -helyettes
(V), kiemelt f tiszt, 
referens, személyi titkár, 
Hadm veleti Központ 
parancsnokhelyettes (V);

MH MK: váltásparancs-
nok (V), kiemelt f tiszt 
(ov. h.) (V)

f központ parancsnok
(V);

f mérnök;

HM objektum rendel -
vezet  f orvos (V);

dandár: törzsf nök-
helyettes (V), f nök (V);

MH TD: vezet  orvos, 
alosztályvezet  (V),
HM objektumok: ügy-
viteli osztályvezet  (V),
HM objektumüzemeltet
osztályvezet  (V);

repül  és helikopter 
bázis: f nök (V), törzs-
f nök-helyettes (V),
repül század századpa-
rancsnok (V), központpa-
rancsnok (V);

dandár egészségügyi 
központok: központpa-
rancsnok (V);

kötelék zászlóalj: zász-
lóaljparancsnok (V),
osztályparancsnok (V);

hely rség támogató 
parancsnokságok: 
parancsnok (V);

f központ parancsnok
(V);

parancsnokhelyettes (V);

törzsf nök (V);

kötelék zászlóalj: zász-
lóaljparancsnok (V),
osztályparancsnok (V);

MH 64. Logisztikai 
Ezred: logisztikai f nök
(V);

MH 54. Légtérellen rz
Ezred: Légi Irányító 
Központ (LIK) parancs-
nok, Informatikai Köz-
pont parancsnok, Egés-
zségügyi Központ pa-
rancsnok

önálló zászlóalj törzsf -
nök (pkh.) (V);

önálló zászlóalj parancs-
nok-helyettes (V);

MH GAVIK: parancs-
nok-helyettes (V), törzs-
f nök (V), osztályvezet
(V);

Pápa Bázisrepül tér:
bázisparancsnok-
helyettes (V), törzsf nök
(V), hadm veleti köz-
pontparancsnok (V);

MH CKLEMK: pa-
rancsnokhelyettes (V),
törzsf nök (V)

f nök (V);

osztályvezet  f orvos
(V),

rendel vezet  f orvos
(V);

f orvos;

f pszichológus;

f ergonómus;

f mérnök;

kiemelt f tiszt; 

osztályvezet  (V);

váltásparancsnok (V); 

központ parancsnok-
helyettes (V) 

törzsf nök (V);

f mérnök;

osztályvezet  (V);

parancsnokhelyettes (V);

Harckiképz  Központ:
szimulációs gyakorló-
központ parancsnok (V);

MH KKB: f nökök (V), 
zászlóaljparancsnok (V), 
egészségügyi központ 
parancsnok (V); 

Ellátó Központok:
bázisparancsnok (V),
raktárparancsnok (V);

MH KKK: parancsnok-
helyettes (V), törzsf nök
(V), központparancsnok
(V);

MH LÉJÜ: parancsnok-
helyettes (V), törzsf nök
(V);

MH KIAK: parancs-
nokhelyettes (V), osz-
tályvezet  (V);

hadkiegészít  parancs-
nokságok: parancsnok-
helyettes (V), központpa-
rancsnok (V);
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Általános parancsnoki és 

vezet i beosztások 
Magasabb szint  parancs-

nokságok
Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok

Ezredek Önálló zászlóaljak Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek 

MH HIRFK parancs-
nokhelyettes (V), törzs-
f nök (V);

Központi Zenekar:
karmester (V)

MH GEOSZ: szolgálat-
f nök-helyettes (V),
osztályvezet  (V);

MH KPTSZI: igazgató-
helyettes (V), osztályveze-
t  (ig. h.) (V), csoportvezet
(V)

IV. rnagy zászlóaljparancsnok-
helyettes (V); 

zászlóalj törzsf nök (V); 

irodavezet  (V)

f tiszt;  

központparancsnok (V)

alosztályvezet  (V);

egészségügyi f tiszt; 

f központ parancsnokhe-
lyettes (V);

f tiszt;

hely rségkomendáns; 

központparancsnok (V);

részlegvezet  (V);

szakorvos;

vezet
objektumkomendáns;

dandár vezet  szervek:
részlegvezet  (V),
f nökhelyettes (V);

dandár egészségügyi 
központok: parancsnok-
helyettes (V);

MH TD: bázisparancs-
nok (V), váltásparancs-
nok  (V);

hely rség támogató 
parancsnokságok pa-
rancsnok (V), parancs-
nokhelyettes (V), rész-
legvezet  (foglalkozás 
egészségügyi részleg)
(V);

repül  és helikopter 
bázis: f nökhelyettes
(V), részlegvezet  (V),
alosztályvezet  (V),

egészségügyi központ 
parancsnok (V);

f központ parancsnokhe-
lyettes (V);

f nök;

f tiszt;  

hely rségkomendáns; 

központparancsnok (V);

objektum fogorvos; 

részlegvezet  (V);

kötelék zászlóalj: zász-
lóaljparancsnok-helyettes
(V), osztályparancsnok-
helyettes (V), törzsf nök
(V), részlegvezet  (csak a 
m veleti, harci támogató 
zászlóaljaknál) (V);

MH 64. Logisztikai 
Ezred: logisztikai 
f nökhelyettes (V);
MH 54. Légtér- 
ellen rz  Ezred: LIK
parancsnok-helyettes
(V),
Informatikai Központ 
parancsnok helyettes (V), 
Egészségügyi Központ 
parancsnokhelyettes (V), 
váltásparancsnok (V), 
radarszázad századpa-
rancsnok (V), mér pont
parancsnok (V); 

egészségügyi központ 
parancsnok  (V);

f nök  (V);

központparancsnok  (V);

részlegvezet   (V);

34. Különleges M veleti 
Zászlóalj: m veleti 
századparancsnok  (V);

MH GAVIK:  váltáspa-
rancsnok  (V), laboratóri-
umvezet   (V), csoport-
parancsnok  (V);

Pápa Bázisrepül tér:
törzsf nök-helyettes  (V),
egészségügyi központ 
parancsnok  (V);

Hely rségi Komendáns 
Hivatalok:
hely rségkomendáns; 

MH CKLEMK: cso-
portparancsnok  (V)

adjunktus;

alosztályvezet   (V);

biológus;

f tiszt;

mérnök;

orvos;

részlegvezet   (V);

szakergonómus;

szakpszichológus;  

szociológus;

vezet  közegészségügyi  
felügyel   (V);

tudományos f munkatárs 

alosztályvezet  (V);
f tiszt;
központparancsnok  (V);
osztályvezet -helyettes
(V);
részlegvezet   (V);
Harckiképz  Központ:
szimulációs gyakorló-
központ parancsnokhe-
lyettes  (V), alosztályve-
zet   (V), kiképz  bázis-
parancsnok  (V);
MH KKB: alosztályve-
zet  (V), zászlóaljpa-
rancsnok-helyettes (V), 
zászlóalj törzsf nök (V), 
egészségügyi központ 
parancsnok-helyettes
(V);
Ellátó Központok:
bázisparancsnok-
helyettes  (V), raktárpa-
rancsnok-helyettes  (V),
részlegvezet   (V), MH
Logisztikai Ellátó Köz-
pont (MH LEK): raktár-
parancsnok  (V), mérés-
ügyi bázisparancsnok
(V);
MH KKK: f nök  (V),
központparancsnok-
helyettes  (V), részlegve-
zet   (V), Területi Közle-
kedési Parancsnokság:
parancsnok  (V);
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Általános parancsnoki és 

vezet i beosztások 
Magasabb szint  parancs-

nokságok
Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok

Ezredek Önálló zászlóaljak Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek 

váltásparancsnok  (V),
Légiforgalmi Irányító 
Központ (LÉFIK)  pa-
rancsnok (V), repül szá-
zad századparancsnok-
helyettes (V), repül esz-
köz javítószázad század-
parancsnok (V), repül -
század központparancs-
nok (V), egészségügyi 
központparancsnok-
helyettes (V), repül
rajparancsnok, (V) heli-
kopter rajparancsnok (V);

repül  m szaki zászló-
alj: parancsnokhelyettes
(V), törzsf nök (pkh.)
(V), szolgálatvezet
mérnök (V);

kötelék zászlóalj: zász-
lóaljparancsnok-helyettes
(V), osztályparancsnok-
helyettes (V), törzsf nök
(V), részlegvezet  (csak a 
m veleti, harci támogató 
zászlóaljaknál) (V);

MH HIRFK 
rendszerf felügyelet 
parancsnok (V), részleg-
vezet  (V);

Központi Zenekar:
karmesterhelyettes (V) 

Hely rségi Komendáns 
Hivatalok:
hely rségkomendáns (V) 

toborzó és érdekvédel-
mi központok: irodave-
zet   (V);

MH KIAK: irodavezet
(V), osztályvezet -
helyettes  (V);

MH GEOSZ: alosztály-
vezet   (V);

MH KPTSZI: f nök;

 (V) 

III. százados alközpontparancsnok
(V);
állomásparancsnok  (V);

beosztott tiszt beosztott tiszt; 
ellen r;
objektumkomendáns;
repülésbiztonsági tiszt; 
dandár vezet  szervek:
részlegvezet -helyettes
(V);

beosztott tiszt; 
törzs beosztott tiszt; 
zászlóalj részlegvezet -
helyettes (csak a m vele-
ti zászlóaljaknál)  (V);
hely rség támogató 
parancsnokságok:
parancsnokhelyettes (V),

beosztott tiszt; 
részletvezet -helyettes
(V);

hely rség támogató 
parancsnokságok:
parancsnokhelyettes  (V),
alosztályvezet   (V);

beosztott tiszt oktató; 
beosztott tiszt; 

Harckiképz  Központ:
kiképz  bázisparancs-
nok-helyettes  (V);
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Általános parancsnoki és 

vezet i beosztások 
Magasabb szint  parancs-

nokságok
Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok

Ezredek Önálló zászlóaljak Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek 

f nök-helyettes  (V);
irodavezet -helyettes
(V);
karmester  (V);
központparancsnok  (V);
részlegparancsnok  (V);
részlegvezet -helyettes
(V);
századparancsnok  (V);
ütegparancsnok  (V);
váltásparancsnok  (V)

egészségügyi közpon-
tok: részlegvezet   (V);
zászlóalj részlegvezet -
helyettes (csak a m vele-
ti, harci támogató zászló-
aljaknál)  (V);
hely rség támogató 
parancsnokságok:
parancsnokhelyettes  (V),
alosztályvezet   (V);
Központi Zenekar:
zenekarvezet  (V);

Felderít -adatértékel
Központ: központpa-
rancsnok  (V);
MH HIRFK 
rendszerf felügyelet 
parancsnokhelyettes  (V),
rendszermérnök, üzemel-
tet  mérnök; 
LÉFIK váltásparancsnok
(V)

alosztályvezet   (V);
54. Légtérellen rz
Ezred: radarszázad 
századparancsnok-
helyettes  (V), mér pont
parancsnok-helyettes  (V)

34. Különleges M veleti 
Zászlóalj: m veleti 
századparancsnok-
helyettes  (V);
Repül eszköz Javító 
Század: m helyparancs-
nok  (V)

Ellátó Központok:
beosztott részleg rész-
legvezet   (V), MH Lo-
gisztikai Ellátó Központ 
(MH LEK): raktárpa-
rancsnok-helyettes  (V),
mérésügyi bázis pa-
rancsnokhelyettes  (V);
oktató (részlegvezet
helyettes) (V) 

II. f hadnagy alosztályvezet -helyettes
(V);
csoportparancsnok  (V);
csoportparancsnok-
helyettes  (V);
Értékel -elemz  Köz-
pont központparancsnok
(V);
felügyeletparancsnok-
helyettes  (V);
alközpontparancsnok-
helyettes  (V);

laboratóriumvezet   (V);
részlegparancsnok-
helyettes  (V);
részlegvezet   (V);
szakaszparancsnok  (V);
századparancsnok-
helyettes  (V);

 központ, alközpont 
beosztott tiszt 

radar instruktor; 
beosztott tiszt; 
54. Légtérellen rz
Ezred: SEL üzemeltet
század váltásparancsnok
(V);
központ, alközpont 
beosztott tiszt 

részleg beosztott tiszt  üzemeltet  mérnök; 
beosztott tiszt 
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Általános parancsnoki és 

vezet i beosztások 
Magasabb szint  parancs-

nokságok
Dandárok, repül  és 
helikopter bázisok

Ezredek Önálló zászlóaljak Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és 
egyéb szervezetek 

ütegparancsnok-helyettes
(V)

      

I. hadnagy csoportparancsnok  (V);
kiképz bázis-parancsnok
(V);
laboratóriumvezet -
helyettes  (V);
részlegvezet -helyettes
(V);
szakaszparancsnok  (V)

 híradó-informatikai 
ügyeletes; 
MH TD: informatikai 
alközpont informatikai 
tiszt

rávezet  tiszt; 
beosztott tiszt; 
híradó-informatikai
ügyeletes 

 üzemeltet  mérnök 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános el meneteli rend)

Magasabb szint
parancsnokságok

Dandárok, repül  és helikop-
ter bázisok 

Ezredek Önálló zászlóaljak  Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és egyéb 
szervezetek

X. f törzszászlós vezényl  zászlós vezényl  zászlós vezényl  zászlós  vezényl  zászlós vezényl  zászlós 

IX. törzszászlós MH MK: ügykezel  zász-
lós, kidolgozó, beosztott 
tiszthelyettes; 
MH Nemzeti Katonai 
Képvisel  Hivatala (MH 
NKKH): beosztott tiszthe-
lyettes;
MH Nemzeti Katonai 
Képviselet (MH NKK): 
beosztott tiszthelyettes; 
MH Nemzeti Összeköt
Képviselet (MH NÖK):
beosztott tiszthelyettes 

bels  ellen r; 
MH TD: beosztott tiszthe-
lyettes; 
MH HIRFK: beosztott 
tiszthelyettes; 
részlegparancsnok; 
törzs beosztott tiszthelyettes;
ügyviteli részlegvezet ;
zászlóalj vezényl  zászlós 

bels  ellen r; 
törzs beosztott tiszthelyet-
tes;
ügyviteli részlegvezet ;
zászlóalj vezényl  zászlós 

bels  ellen r; 
kidolgozó-értékel ;
ügyviteli részlegvezet ;
zászlóalj vezényl  zászlós 

bels  ellen r; 
ügyviteli részlegvezet ;
vezet  ápoló; 
vezet  asszisztens 

zászlóalj vezényl  zászlós; 
ügyviteli részlegvezet ;
Ellátó központok törzs:
beosztott tiszthelyettes, 
nyilvántartó;  
raktár bázis parancsnok-
ság: beosztott tiszthelyettes; 
bels  ellen r; 
MH CKELMK: beosztott 
tiszthelyettes; 
MH KIAK: adatfeldolgozó, 
beosztott tiszthelyettes, 
szakoktató

VIII. zászlós MH MK: kidolgozó, be-
osztott tiszthelyettes, rak-
tárvezet ;

állomásvezet ;

f diszpécser; 

csoportparancsnok; 

ezred raktárvezet ;

csoportparancsnok; 

dokumentumkezel ;

raktárvezet ;

ügykezel ;

f diszpécser; 

feldolgozó; 
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Magasabb szint
parancsnokságok

Dandárok, repül  és helikop-
ter bázisok 

Ezredek Önálló zászlóaljak  Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és egyéb 
szervezetek

MH NKKH: beosztott 
tiszthelyettes;

MH NKK: beosztott tiszt-
helyettes; 

MH NÖK: beosztott tiszt-
helyettes 

csoportparancsnok; 

dandár raktárvezet ;

irattáros;

részleg beosztott tiszthelyet-
tes;

század vezényl  zászlós; 

törzs beosztott tiszthelyettes;

ügykezel ;

váltásparancsnok; 

vezet  asszisztens; 

zászlóalj t ztámogató rész-
leg beosztott tiszthelyettes;

zászlóalj ügyviteli részleg-
vezet ;

m szaki ellen rz  állomás: 
parancsnok;

dandár egészségügyi köz-
pontok: beosztott tiszthe-
lyettes; 

hely rség támogató pa-
rancsnokságok: törzs be-
osztott tiszthelyettes; 

rendszerf központ beosztott 
tiszthelyettes; 

HM objektum üzemeltet
osztályok: beosztott tiszthe-
lyettes; 

MH TD: beosztott tiszthe-
lyettes;

MH HIRFK: ellátó beosz-
tott

hadm veleti váltás beosztott 
tiszthelyettes;

híradó ügyeletes; 

informatikai központ beosz-
tott tiszthelyettes; 

komendáns;

légiirányító központ beosz-
tott tiszthelyettes; 

nyilvántartó; 

század vezényl  zászlós; 

törzs beosztott tiszthelyet-
tes;

ügykezel ;

zászlóalj (osztály) beosztott 
tiszthelyettes;

egészségügyi központok:
vezet  asszisztens, beosztott 
tiszthelyettes, egészségügyi 
statisztikus; 

hely rség támogató pa-
rancsnokságok: törzs 
beosztott tiszthelyettes; 

m szaki ellen rz  állomás:
parancsnok

FRISZ ügyeletes; 

hadm veleti beosztott; 

kidolgozó;

komendáns;

részleg beosztott tiszthelyet-
tes;

század vezényl  zászlós; 

ügykezel ;

egészségügyi központok:
vezet  asszisztens 

vezet  asszisztens; 

beosztott tiszthelyettes; 

f technikus; 

nyilvántartó 

kiképz  rajparancsnok; 

komendáns;

raktárvezet ;

statisztikus;  

szakoktató;

század vezényl  zászlós; 

tároló raktár (csoport) rak-
tárvezet ;

ügykezel ;

zászlóalj törzs beosztott 
tiszthelyettes; 

MH KKB: kiképz  tiszthe-
lyettes, beosztott tiszthelyet-
tes;

Ellátó központok törzs:
beosztott tiszthelyettes, 
nyilvántartó, technikus; 

raktár parancsnokság:
beosztott tiszthelyettes, 
raktárvezet ;

m szaki ellen rz  állo-
más: parancsnok; 

egészségügyi központok:
vezet  asszisztens; 

MH CKELMK: beosztott 
tiszthelyettes; 

MH LÉJÜ: részlegvezet ;

MH KIAK: beosztott tiszt-
helyettes; 

MH KPTSZI: beosztott
tiszthelyettes, szakoktató, 
kiképzési beosztott, raktár-
vezet

VII. f törzs rmester MH MK: nyilvántartó; állomásparancsnok; 

diszpécser; 

állomásparancsnok; 

csoportokba beosztott tiszt-
helyettes; 

információvédelmi állomás-
parancsnok;

rajparancsnok; 

technikus; 

beosztott tiszthelyettes; 

csoportokba beosztott tiszt-
helyettes; 

diszpécser; 
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Magasabb szint
parancsnokságok

Dandárok, repül  és helikop-
ter bázisok 

Ezredek Önálló zászlóaljak  Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és egyéb 
szervezetek

elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 

étkezdevezet ;

felderít  adatértékel  köz-
pont beosztott tiszthelyettes; 

HUMINT részlegparancs-
nok;

járatfogadó;

lövegparancsnok; 

mestertechnikus; 

rajparancsnok; 

rendész;

szakasz tiszthelyettes; 

szakasszisztens; 

század törzs beosztott tiszt-
helyettes; 

zászlóalj t ztámogató rész-
leg beosztott tiszthelyettes; 

zászlóalj egészségügyi 
központok: beosztott tiszt-
helyettes; 

dandár egészségügyi köz-
pontok: raktárvezet , rész-
leg beosztott tiszthelyettes; 

bázisüzemeltet  alosztály-
ok: beosztott tiszthelyettes 

étkezdevezet ;

információvédelmi állomás-
parancsnok;

m veleti központ beosztott 
tiszthelyettes; 

rajparancsnok; 

zászlóalj raktárvezet ;

szakasz tiszthelyettes; 

század (üteg) törzs beosztott 
tiszthelyettes,  

váltásparancsnok; 

egészségügyi központok:
szakasszisztens; 

bázisüzemeltet  alosztály-
ok: beosztott tiszthelyettes; 

m szaki ellen rz  állomás:
beosztott tiszthelyettes 

szakasz tiszthelyettes; 

század törzs beosztott tiszt-
helyettes; 

zászlóalj raktárvezet ;

egészségügyi központok:
szakasszisztens, törzs beosz-
tott tiszthelyettes; 

hely rségtámogató pa-
rancsnokságok: törzs be-
osztott tiszthelyettes 

m szerész m helyparancsnok; 

rparancsnok;

rajparancsnok; 

rakodásszervez ;

raktárvezet -helyettes; 

részleg beosztott tiszthelyet-
tes;

részlegparancsnok; 

szakasz tiszthelyettes; 

század törzs beosztott tiszt-
helyettes; 

tároló raktár (csoport) rak-
tárvezet -helyettes; 

egészségügyi központok:
szakasszisztens; 

MH CKELMK: beosztott 
tiszthelyettes; 

MH KPTSZI: beosztott 
tiszthelyettes, ellátó tiszthe-
lyettes, kiképz  tiszthelyet-
tes, étkezdevezet ;

MH GEOSZ: nyilvántartó 

VI. törzs rmester állomásparancsnok; 
elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 

f szakács;
f technikus; 
harckocsiparancsnok; 

központparancsnok; 
lövegparancsnok; 
rajparancsnok; 

állomásparancsnok; 
étkezdevezet ;
központparancsnok; 

mér pont beosztott tiszthe-
lyettes;
rajparancsnok; 

rajparancsnok-helyettes; 
segélyhelyparancsnok; 
beosztott tiszthelyettes; 

állomásparancsnok; 
központparancsnok; 
rajparancsnok; 

század egészségügyi tiszthe-
lyettes; 

egészségügyi központok:
asszisztens, egészségügyi 
tiszthelyettes 

MH HEK Dandár  
Egészségügyi Központ: 
egészségügyi statisztikus;  

rajparancsnok 

m helyparancsnok-
helyettes; 

rparancsnok;

rparancsnok-helyettes;
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 

raktáros;
technikus; 
f szakács; 
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Magasabb szint
parancsnokságok

Dandárok, repül  és helikop-
ter bázisok 

Ezredek Önálló zászlóaljak  Egészségügyi  
intézmények 

Kiképz , logisztikai és egyéb 
szervezetek

rajparancsnok-helyettes; 

szakasz beosztott raktárve-
zet ;
szakasz beosztott 
tiszthelyettes; 
század raktárvezet ;
zászlóalj egészségügyi 
központok: asszisztens 

egészségügyi központok:
asszisztens 

 egészségügyi tiszthelyettes; 

MH Katonai Közlekedési 
Központ (MH KKK):
csoport beosztott 
tiszthelyettes 

V. rmester állomásparancsnok; 

f kezel ;
f szakács; 
futár;

gépkocsivezet ;
gépparancsnok; 
harcjárm  irányzó; 

irányzó;  
központparancsnok; 
lövegparancsnok-helyettes; 

pénztáros;
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 

technikus; 
zászlóalj egészségügyi 
központok: ápoló 

felcser;

feldolgozó; 
f kezel ;
f szakács; 

harcjárm vezet ;
híradó központ beosztott 
tiszthelyettes; 

rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus; 

egészségügyi központok:
ápoló

állomásparancsnok; 

f kezel ;
gépparancsnok; 
harcjárm  irányzó; 

rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus;

egészségügyi központok:
ápoló, felcser 

gépjárm vezet ;

MH HEK Dandár  
Egészségügyi Központ:
sugáradag ellen rz , ápoló, 
részlegparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 

f szerel ;   

gépkocsivezet ;
rparancsnok-helyettes; 

rajparancsnok-helyettes; 

raktáros;
technikus 

IV. szakaszvezet

III. tizedes 

II. rvezet

I. honvéd próbaid t tölt  szerz déses katona
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17.szám

A speciális el meneteli rend alá tartozó beosztások megnevezése és az azokban elérhet  legmagasabb rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  

Honvédelmi Minisztérium HM szervezetek ZMNE Állami Egészségügyi Központ katonai szervezetek 

vezérezredes 

altábornagy 

vezér rnagy 

dandártábornok 

ezredes

alezredes kiemelt f tiszt bels  ellen r;  

kiemelt f tiszt; 

püspöki titkár (V); 

kiemelt vezet  tábori lelkész 
(V);

kiemelt tábori lelkész; 

térképtárvezet   (V);

tudományos f munkatárs; 

vezet  pénzügyi referens 
(ov. h.)  (V);

vezet  pénzügyi referens  (V)

egyetemi docens; 

f el adó (irodavezet )(V);

f el adó (alov.) (V); 

f munkatárs (alov.) (V); 

f el adó; 

f iskolai docens; 

f iskolai tanár; 

f munkatárs;

jogtanácsos; 

tudományos f munkatárs 

rnagy f tiszt f muzeológus (ov. h.)  (V);

f muzeológus;

f tiszt;

irattárvezet   (V);

levéltárvezet  (f levéltáros)
(V);

pénzügyi referens; 

tábori lelkész; 

vezet  pénzügyi referens 
(ov. h.)  (V);

vezet  pénzügyi referens  (V)

adjunktus;

tudományos munkatárs; 

általános katonai vezet
tanár;  

f tiszt;

kollégiumi tanár; 

szakorvos;

tanársegéd; 

testnevel  tanár 

 térképész f tiszt; 

térképész f tiszt (ov. h.) (V); 

jogi és igazgatási alosztály-
vezet   (V);

meteorológus f tiszt; 

meteorológus f tiszt (ov. h.) 
(V);

meteorológiai csoportpa-
rancsnok (V); 

f technológus; 

vezet  t zszerész  (V);

MH ÖHP: beosztott f tiszt,  
ügyviteli f tiszt, titokvédel-
mi f tiszt; 
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Honvédelmi Minisztérium HM szervezetek ZMNE Állami Egészségügyi Központ katonai szervezetek 

dandár jogi és igazgatási 
f nökségek: f nökhelyettes
(V);

ezred jogi és igazgatási 
f nökségek: f nök  (V);

zászlóalj egészségügyi 
központ: parancsnok  (V);

jogi és igazgatási részleg:
részlegvezet   (V);

HM objektumok: ügyviteli 
irodavezet   (V);

MH KIAK: beosztott f tiszt;

MH HEK: laboratóriumve-
zet (V); szakpszichológus; 
tudományos f munkatárs 

százados tiszt muzeológus; 

pénzügyi referens; 

tiszt

tiszt;

nevel tiszt; 

gyakornok; 

gyakorlati oktató; 

üzemeltet  mérnök 

kommunikációs tiszt; 

egészségügyi tiszt; 

pszichológus;

munkavédelmi tiszt; 

gazdálkodási tiszt; 

szakorvos;

alorvos;

mikrobiológus

alorvos;

bels  ellen r; 

egészségügyi tiszt; 

elemz  tiszt; 

értékel  tiszt; 

fedélzeti üzemeltet ;

fogorvos;

hadm veleti tiszt; 

helikoptervezet  lövész; 

helikoptervezet ;

igazgatási tiszt; 

információvédelmi tiszt; 

informatikai tiszt; 

jogász tiszt; 

kommunikációs tiszt; 

környezetvédelmi tiszt; 

megfigyel ;

mérnök tiszt; 

meteorológus tiszt; 

munkavédelmi tiszt; 

orvos;
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pszichológus;

radiológus;

rejtjelz  tiszt;  

rendszertervez -szervez
tiszt;

rendszerbiztonsági tiszt; 

rendszermérnök;

repülésbiztonsági tiszt; 

repül gépvezet ;

technológus; 

térképész tiszt; 

testnevel  tiszt; 

t zvédelmi tiszt; 

üzemeltet ;

ezred jogi és igazgatási 
f nökségek: f nökhelyettes
(V);

zászlóalj egészségügyi 
központok: részlegvezet
(V);

informatikai központ:
központparancsnok  (V);

jogi és igazgatási részleg:
részlegvezet -helyettes; 

közlekedési központ: beosz-
tott tiszt; 

MH KKB: kiképz  tiszt; 

MH TD: tervez  tiszt, m ve-
leti tiszt, hadm veleti bizto-
sító tiszt, ügyeletes tiszt; 
MH HIRFK: beosztott tiszt, 
távközlési hibamenedzser; 
hálózatirányítási rendszer-
mérnök,
hálózati rendszermérnök, 
alkalmazási menedzser, 
híradó rendszerf ügyeletes, 
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informatikai 
rendszerf ügyeletes; 

légiforgalmi irányító köz-
pont: irányító tiszt;

speciális ejt erny s kikép-
z  csoport: csoportparancs-
nok

szállító-repül  raj: fedélzeti 
beosztott tiszt; 

szállító-repül  század 
törzs: beosztott tiszt; 

MH HEK: közegészségügyi 
felügyel , tudományos mun-
katárs, gyógyszerész, beosz-
tott tiszt, ergonómus 

f hadnagy     hajóparancsnok  (V);

karmester-helyettes  (V);

m helyparancsnok  (V);

tároló tiszt; 

t zszerész szakaszparancs-
nok  (V);

tüzér szakaszparancsnok  (V);

páncéltör  szakaszparancs-
nok  (V);

üzemeltet  mérnök;

HUMINT: szakaszparancs-
nok  (V);

kiképz  csoport: csoportpa-
rancsnok-helyettes  (V);

közlekedéstervez  csoport: 
csoportparancsnok  (V);

különleges m veleti cso-
port: csoportparancsnok-
helyettes  (V);

rádióelektronikai felderít
szakasz: szakaszparancsnok
(V);
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rádiózavaró szakasz: sza-
kaszparancsnok  (V);

speciális ejt erny s kikép-
z  csoport: csoportparancs-
nok-helyettes  (V), kiképz
tiszt;

speciális folyami t zszerész 
szakasz: szakaszparancsnok
(V);

tüzér és páncéltör  sza-
kasz: szakaszparancsnok
(V);

vegyivédelmi és t zoltó 
szakasz: szakaszparancsnok
(V);

MH TD: rendszerbiztonsági 
tiszt

hadnagy 
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B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 

Honvédelmi  
Minisztérium 

HM szervezetek ZMNE Állami Egészségügyi Központ katonai szervezetek 

f törzszászlós

törzszászlós segít ;
kidolgozó;
vezet  ügykezel ;
ügykezel ;
tervez -szervez  tiszthelyet-
tes

állománykezel ;
informatikus; 
kidolgozó;
költségvetési zászlós; 
logisztikai tiszthelyettes; 
nyilvántartó;  
pénzügyi referens; 
részlegvezet ;
segít ;
számítástechnikai m szakve-
zet ;
számviteli zászlós; 
személyügyi tiszthelyettes; 
tervez -szervez  tiszthelyet-
tes;
ügykezel ;
vezet  ügykezel

vezet  ügykezel ;
szakoktató

kidolgozó;
szakasszisztens 

zenész (kottatáros); 
zenész (szolgálatvezet );
ügyviteli részlegvezet ;
segít ; vezet  meteorológiai 
asszisztens; 
vezet  meteorológiai techni-
kus;
HVKF híradó beosztott; 
Hadkiegészít  parancsnok-
ságok: beosztott tiszthelyet-
tes;
HM objektumok: vezet
ügykezel , részlegvezet ,
irattáros; 
MH KIAK: kidolgozó; 
MH ÖHP: beosztott tiszthe-
lyettes, ügykezel ;
MH HEK: beosztott tiszthe-
lyettes, ügykezel

zászlós ügykezel  állománykezel ;
ellátó zászlós; 
irattáros; 
informatikus; 
költségvetési zászlós; 
levéltári kezel ;
logisztikai tiszthelyettes; 
nyilvántartó; 
számviteli zászlós; 
személyügyi tiszthelyettes; 
pénztáros;
pénzügyi referens; 
szaktechnikus;
tervez -szervez  tiszthelyet-
tes;
ügykezel

állománykezel ;
ellátó tiszthelyettes; 
felcser; 
f el adó; 
raktárvezet ;
szakasszisztens; 
szaktechnikus;
ügykezel

adatfeldolgozó; 
f technikus; 
logisztikai beosztott 

adatfeldolgozó; 
dokumentációkezel ;
felderít  t zszerész; 
f kormányos; 
f technikus; 
információvédelmi ügyele-
tes;
informatikai beosztott; 
informatikai biztonsági 
ügyeletes; 
kiképz  t zszerész; 
kutató-ment  (felcser); 
meteorológiai asszisztens; 
meteorológiai technikus; 
munkavédelmi tiszthelyettes; 
programozó;
rejtjelz ;
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szaktechnikus;
szólamvezet ;
ügykezel ;
tervez  beosztott; 
térképész; 
t zvédelmi tiszthelyettes; 
t zszerész rajparancsnok; 

informatikai központ:
beosztott tiszthelyettes; 
kiképz  csoport: kiképz
tiszthelyettes; 
MH CKELMK: hadm ve-
leti beosztott;
MH GAVIK: kidolgozó, 
technikus, tájékoztató; 
MH LÉJÜ: technikus; 
MH TD: tervez  beosztott; 
MH HIRFK: alkalmazás 
menedzsment ügyeletes; 
rep. mérnök m szaki zász-
lóalj: ellen r tiszthelyettes; 
repülésbiztosító század:
ellen r tiszthelyettes; 
speciális ejt erny s kikép-
z  csoport: kiképz  tiszthe-
lyettes; 
központi szabályzat rak-
tár: raktárvezet ;
MH KKB: nyomdaparancs-
nok, logisztikai beosztott

f törzs rmester  gépjárm vezet ;
technikus (gy jteménykeze-
l )

gépjárm vezet ;
ügyintéz ;
logisztikai beosztott; 
anyagkezel

asszisztens; 
diszpécser; 
ápoló;
m t s

adattáros; 
búvárkiképz ;
ejt erny s;
észlel ;
fedélzeti rádiós; 
f aknász;
f technikus; 
gépkocsivezet  (I/VII. és 
magasabb beosztású vezet k
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gépkocsivezet je);  
gépüzemvezet ;
informatikus mesteroperátor; 
kiképz  tiszthelyettes; 
kutató-ment ;
kutyavezet  t zszerész; 
laboráns;
mechanikus; 
m t s;
NATO futár, futárkísér ,
futárkísér  (gépjárm veze-
t );
repülésbejelent ;
repülést kiszolgáló; 
segélyhelyparacsnok; 
speciális t zszerész; 
század személyügyi tiszthe-
lyettes; 
t zoltó rajparancsnok; 
t zszerész; 
ügykezel -gépíró; 
vámügyi tiszthelyettes; 
zenész; 
MH HEK: ápoló;  
MH LÉJÜ: részlegvezet -
helyettes; 
kalibráló részleg: ellen r
tiszthelyettes; 
közlekedéstervez  csoport: 
beosztott tiszthelyettes;
ABV mentesít  raj: rajpa-
rancsnok;
ABV védelmi raj: rajpa-
rancsnok;
bemér  raj: rajparancsnok; 
értékel -elemz  központ: 
beosztott tiszthelyettes; 
MH GAVIK: f kezel ,
f szerel ;
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SEL üzemeltet  váltás:
váltásparancsnok 
speciális folyami t zszerész 
szakasz: rajparancsnok;
MH KIAK: technikus; 
MH 43. Vezetéstámogató 
Ezred: térképész; 
MH HEK: ápoló, szakasz-
szisztens, boncmester, gáz-
mester 

törzs rmester   f szakács egészségügyi tiszthelyettes asszisztens (csak eü. intéze-
teknél); 
állomásparancsnok; 
f szakács; 
futár;
információvédelmi állomás 
beosztott tiszthelyettes; 
kihallgató tiszthelyettes; 
t zszerész; 
páncéltör  raj:
harcjárm parancsnok;
különleges m veleti cso-
port:
specialista; 
technikai felderít  állomás:
beosztott tiszthelyettes 

szakaszvezet   harckocsivezet ;
harcjárm vezet ;
gépkocsivezet ;
szerel ;
anyagkezel

egészségügyi kisegít ;
raktáros

legénységi beosztások 
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A Magyar Köztársaság katonai nemzetbiztonsági szolgálatai hivatásos tábornoki, tiszti, tiszthelyettesi állományának beosztási kategóriába történ  részletes 
besorolása, valamint az ezen beosztásokban elérhet  rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  

Besorolási
kategória 

 Elérhet
legmagasabb rendfokozat  Beosztás 

     MK Katonai Biztonsági Hivatal  MK Katonai Felderít  Hivatal 

IX.  altábornagy f igazgató (V) f igazgató (V) 

VIII.  vezér rnagy f igazgató-helyettes (V) f igazgató-helyettes (V) 

 VII.  dandártábornok igazgató (V)* igazgató (V)* 

 ezredes igazgató (V); 
f osztályvezet  (V) 

igazgató (V); 
f osztályvezet  (V); 
f igazgatói irodavezet  (f ov.) (V) ; 
f osztályvezet  (NBI képvisel ) (V) 

 VI.  ezredes igazgatóhelyettes (V),  
f osztályvezet -helyettes (V),  
osztályvezet  (V) 

igazgatóhelyettes (V); 
f osztályvezet -helyettes (V); 
véder -, katonai és légügyi attasé (V),  
osztályvezet  (V),  
központparancsnok (V) 

 alezredes igazgatóhelyettes (V),  
f osztályvezet -helyettes (V),  
osztályvezet  (V) 

véder -, katonai és légügyi attasé,  
osztályvezet  (V), központparancsnok (V) 

 V.  alezredes osztályvezet -helyettes (V),  
kiemelt biztonsági f tiszt,
kiemelt f referens 

referens,  
f mérnök,  
biztonságvédelmi f tiszt,
véder -, katonai és légügyi attasé helyettes (V),  
osztályvezet -helyettes (V),  
központparancsnok-helyettes (V) 

rnagy osztályvezet -helyettes (V),  
alosztályvezet  (V),  
részlegvezet  (V) 

alosztályvezet  (V),  
biztonságvédelmi f tiszt,
véder -, katonai és légügyi attasé helyettes (V),  
osztályvezet -helyettes (V),  
központparancsnok-helyettes (V) 

 IV.  rnagy f referens,  
biztonsági f tiszt

 beosztott f tiszt

 százados biztonsági tiszt,  
referens 

attasé hivatal titkár, 
beosztott tiszt 

        
Megjegyzés:

 * Tábornoki rendfokozattal rendszeresített igazgatói beosztás. 

 1. MK KBH-nál: m veleti; HM; 1.; 2. KBI igazgató. 

 2. MK KFH-nál: hírszerz ; rádióelektronikai felderít ; elemz  és értékel ; humán igazgató. 

Azon beosztásoknál, ahol két elérhet  legmagasabb rendfokozat került meghatározásra, ott az egyes beosztásokra vonatkozó elérhet  legmagasabb rendfokozat a katonai nemzetbiztonsági 
szolgálatok állománytáblájában, illetve munkaköri jegyzékében kerül meghatározásra. 
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B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  

Besorolási
kategória 

 Elérhet
legmagasabb rendfokozat  Beosztás 

     MK Katonai Biztonsági Hivatal  MK Katonai Felderít  Hivatal 

 X.  f törzszászlós  vezényl  biztonsági zászlós vezényl  zászlós 

 IX.  törzszászlós biztonsági zászlós,  
operatív technikus,  
biztonsági adatkezel

f el adó,
el adó,  
vezet  ügykezel ,
részlegvezet ,
vezet  szakasszisztens,
váltásvezet ,
szakoktató,  
szaktechnikus,  
speciális beosztást betölt  zászlós,
adatfeldolgozó,  
ügykezel ,
forrásgépkezel

 VIII.  zászlós  biztonsági ügyintéz  speciális beosztást betölt  zászlós,
el adó,  
ügykezel ,
nyilvántartó,
technikus,  
diszpécser,
szakasszisztens,
forrásgépkezel

 VII.  f törzs rmester  biztonsági tiszthelyettes speciális beosztást betölt  tiszthelyettes,  
ügykezel ,
kezel ,
távírász,
beszerz  tiszthelyettes,  
gépjárm vezet ,
forrásgépkezel
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A katonai ügyészségek hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi állományának beosztási kategóriába történ  részletes besorolása, valamint az ezen
beosztásokban elérhet  rendfokozatok 

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 

 Rendfokozat  Beosztás megnevezése 

 altábornagy katonai f ügyész (V) 

 vezér rnagy Katonai F ügyészség Katonai Ügyek F osztályának vezet je (V) 

 dandártábornok Katonai Fellebbviteli Ügyészség vezet je (V);  
Budapesti Katonai Ügyészség vezet je (V) 

 ezredes Katonai F ügyészségi osztályvezet  ügyész (V);  
Katonai Fellebbviteli Ügyészség vezet -helyettese (V);  
Katonai ügyészségek ügyészségvezet i (V); 
Katonai F ügyészségi f osztályvezet -helyettes (V); 
Budapesti Katonai Ügyészség vezet -helyettese (V) 
Katonai F ügyészség pénzügyi és számviteli osztályvezet  (V) 

 alezredes ügyészségvezet -helyettes (V);  
Katonai F ügyészségi osztályvezet -helyettes (V);  
Katonai F ügyészségi, illetve fellebbviteli ügyész* 

rnagy Katonai f ügyészségi ügyviteli irodavezet  (V);  
Katonai f ügyészségi laborvezet  (V);  
titkár; 
informatikai f tiszt

 százados fogalmazó; 
irodavezet -helyettes (lajstromvezet ) (V) 

    
Megjegyzés 

 * A katonai f ügyész döntése alapján - az ügyészi állományból összesen négy beosztás ezredesi 
rendfokozattal rendszeresíthet .
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 Rendfokozat  Beosztás megnevezése 

 törzszászlós részlegvezet ;
segít ;
vezet  ügykezel  (irodavezet )

 zászlós igazságügyi szakért ;
irattáros;  
lajstromvezet ;
irattáros-b njelkezel ;
pénzügyi és anyagellátó; 
statisztikus 

 f törzs rmester gépjárm vezet

A katonai tanácsokkal rendelkez  bíróságok hivatásos tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi állományának beosztási kategóriába történ
részletes besorolása, valamint az ezen beosztásokban elérhet  rendfokozatok 

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 

 Rendfokozat  Beosztás megnevezése 

 dandártábornok F városi Ítél tábla katonai tanácsa tanácselnöke, F városi Bíróság 
Büntet  Kollégiuma vezet -helyettese 

 ezredes F városi Bíróság Büntet  Kollégium tanácselnök, megyei (f városi) 
bíróság katonai tanácsa tanácselnöke,  
ítél tábla katonai bírája, 

 alezredes megyei (f városi) bíróság katonai bírája 

rnagy titkár 

 százados fogalmazó 

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 

 Rendfokozat  Beosztás megnevezése 

 törzszászlós irodavezet

 f törzs rmester tisztvisel  (jegyz könyvvezet )



A honvédelmi miniszter
35/2007. (VIII. 24.) HM

r e n d e l e t e
a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat

létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi

igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. §

A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesíté-
sérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, vala-
mint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyil-
vántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„8. § Az egyes munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét
– a kiemelt munkáltatói jogkörök kivételével – a 8/A. §
és az 1. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

Az R. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az Állami Egészségügyi Központ katonai

fõigazgató-helyettesét (a fõigazgató általános helyettese)
a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.”

3. §

Az R. 50. § (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az állomány tagja beosztásából a szolgálat érdeké-
ben, illetve kérelemre – a beosztását érintõ szervezeti vál-
tozás, valamint a különös méltánylást érdemlõ egyéni ok
kivételével – csak akkor helyezhetõ át vagy nevezhetõ ki,
ha kinevezése, áthelyezése óta legalább egy év eltelt.”

4. §

Ez a rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba, és
a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
36/2007. (VIII. 29.) HM

r e n d e l e t e

a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati
tevékenységérõl szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 112. §-ának
(2) bekezdésében, valamint 207. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Hvt. 51. §-a sze-
rinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékeny-
ségérõl szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-ának 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„22. Minõsített küldeménykezelõ: az MH futárszolgálati

tevékenység végzéséért felelõs szervezetében rendszeresí-
tett beosztást betöltõ személy, aki az érkezõ és a kimenõ
minõsített küldemény, külföldi minõsítésû küldemény ke-
zelését, okmányozását, zsákolását és továbbításra történõ
átadását, átvételét végzi.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A BKFSZ szervei:
a) az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért fele-

lõs szervezete,
b) katonai szervezet állományába tartozó futár- és

táboriposta-állomás, futár- és táboriposta-raj, futár- és
táboriposta-részleg.”

3. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A futárjáratba beosztott katona fegyverhasználatát
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 121. § (2) bekezdésének a) pontja hatá-
rozza meg.”

4. §

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

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1255



„(1) Ügyviteli szervvel rendelkezõ katonai szervezet,
továbbá polgári szerv honvédelmi érdekbõl a BKFSZ já-
ratrendjébe való be- és kikapcsolása hivatalból, nem pol-
gári szerveké kérelemre történik. A kérelmet az MH futár-
szolgálati tevékenység végzéséért felelõs szervezete veze-
tõjének (parancsnokának) kell megküldeni.”

5. §

Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az átvett küldeményekben bekövetkezett anyagi
károkért a BKFSZ a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
zõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentke-
zés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérí-
tési felelõsségének egyes szabályairól szóló 18/2006.
(VI. 27.) HM rendeletben elõírtak figyelembevételével fe-
lel.”

6. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A HM Honvéd Vezérkar fõnöke meghatározza a
BKFSZ szervezetét. A BKFSZ-t az MH futárszolgálati
tevékenység végzéséért felelõs szervezetének vezetõje
(parancsnoka) vezeti, a BKFSZ szakmai irányítása a HM
informatikai és információvédelmi feladatokért felelõs
szervének hatáskörébe tartozik.”

7. §

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

(2) Az R. 4. § (3) és (4) bekezdésében, 9. § (5) bekezdé-
sében, valamint 16. § (4) és (6) bekezdésében az „MH HIP
HIFK FTPAK” szövegrész helyébe az „MH futárszolgá-
lati tevékenység végzéséért felelõs szervezete” szöveg,
4. § (5) bekezdésében az „MH HIP HIFK FTPAK parancs-
nok” szövegrész helyébe az „MH futárszolgálati tevé-
kenység végzéséért felelõs szervezetének vezetõje (pa-
rancsnoka)” szöveg, 5. § (5) bekezdésében, 6. § (2) bekez-
désében és 7. § (2) bekezdésében az „MH HIP HIFK
FTPAK” szövegrész helyébe az „MH futárszolgálati tevé-
kenység végzéséért felelõs szervezetének” szöveg, 9. §
(3) bekezdésben a „szervezet, további polgári szerv MH
HIP HIFK FTPAK-hoz” szövegrész helyébe a „szervezet-
nek, továbbá polgári szervnek az MH futárszolgálati tevé-
kenység végzéséért felelõs szervezetéhez” szöveg, 9. § (3)
és (4), valamint (7) bekezdésében és mellékletében az
„MH HIP parancsnok” szövegrész helyébe az „MH futár-
szolgálati tevékenység végzéséért felelõs szervezetének
vezetõje (parancsnoka)” szöveg, 16. § (2) bekezdésében az
„MH HIP parancsnok” szövegrész helyébe az „MH futár-
szolgálati tevékenység végzéséért felelõs szervezete veze-
tõjének (parancsnokának) a” szöveg, 16. § (5) bekezdésé-
ben az „MH HIP” szövegrész helyébe az „MH futárszolgá-
lati tevékenység végzéséért felelõs szervezete” szöveg,
16. § (6) bekezdésében az „MH Szárazföldi Parancsnok-
ság és az MH Légierõ Parancsnokság” szövegrész helyébe
az „MH összhaderõnemi feladatokért felelõs szervezeté-
nek” szöveg, 16. § (8) bekezdésében a „tárgy szerint illeté-
kes anyagnemfelelõs fõnök, az MH HIP parancsnok” szö-
vegrész helyébe az „a tárgy szerint illetékes anyagnem-
felelõs fõnök az MH futárszolgálati tevékenység végzé-
séért felelõs szervezete vezetõjének (parancsnokának)”
szöveg lép.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

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

A Köztársasági Elnök
162/2007. (VIII. 31.) 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 dr. Ruzsás Sándor Róbert hadbíró ezredest 2007.
augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2007. július 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2995/2007.

A Köztársasági Elnök
163/2007. (VIII. 31.) 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 dr. Grósz Andor orvos ezredest 2007. augusztus
20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2007. július 24.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/2996/2007.

MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
93/2007. (HK 17.) HM

u t a s í t á s a

a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
76/2007. (HK 15.) HM utasítás

kiegészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztar-
tás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakítások-
ról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 6. i) pontjában fog-
laltakra – a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 76/2007.
(HK 15.) HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) az alábbiak
szerint kiegészítem:

1. §

Az Ut. 3. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[A miniszteri biztos feladatai:]
„e) a miniszter által átruházott jogkörben meghozza a

felügyeleti (alapítói, fenntartói) jogosítványokból eredõ,
az ÁEK zavartalan mûködéséhez szükséges döntéseket.

E körben – szükség esetén – soron kívüli eljárásra kéri
fel az ÁEK illetékes vezetõit”

2. §

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. augusztus 14.
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A honvédelmi miniszter
94/2007. (HK 17.) HM

u t a s í t á s a

a Honvédelmi Minisztérium professzionális haderõ
kialakítására vonatkozó 2003–2013 közötti

humánstratégiájának felülvizsgálatáról
és módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, illetve irányítása alá tartozó, vala-
mint a Magyar Honvédség hadrendje szerinti szerveze-
tekre.

2. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium professzionális haderõ
kialakítására vonatkozó 2003–2013 közötti humánstraté-
giájának felülvizsgálatára és módosításának elõkészíté-
sére a honvédelmi miniszter bizottságot hoz létre.

(2) A bizottság elnöke a HM Miniszteri Kabinet Titkár-
ság fõtanácsadója, titkára a HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztály, Humánstratégiai Osztály osztályvezetõje,
tagjai

a) a HM Honvéd Vezérkar fõnöke által, illetve
b) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály,
c) a HM Jogi Fõosztály,
d) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály,
e) a HM Védelemgazdasági Fõosztály,
f) a HM Személyzeti Fõosztály,
g) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
h) a HM Infrastrukturális Ügynökség,
i) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
j) a MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
k) a MK Katonai Biztonsági Hivatal,
l) a MK Katonai Felderítõ Hivatal
m) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
vezetõi által kijelölt (szervezetenként 1-1 fõ) szemé-

lyek.
(3) A bizottságba kijelölt személy helyettesítésérõl a ki-

jelölõ elöljáró gondoskodik.

(4) A katonai biztonsági szolgálatok vezetõi által kije-
lölt szakértõk a bizottság elnökének meghívása esetén
vesznek részt a bizottság munkájában.

(5) A bizottság elnöke a bizottság munkájába más külsõ
szakértõk bevonására is jogosult.

3. §

(1) A bizottság alakuló ülését 2007. augusztus 31-ig kell
megtartani.

(2) A további üléseket a titkár által elkészített és az el-
nök által jóváhagyott ülésrend szerint, illetve indokolt
esetben soron kívül kell összehívni.

(3) A bizottság 2008. április 30-án a mûködését befejezi.

4. §

(1) A bizottság a titkár által elkészített és az elnök által
jóváhagyott munkaterv szerint végzi a feladatát.

(2) A bizottság titkára:
a) elkészíti a bizottság munkatervét, illetve ülésrendjét

és 2007. augusztus 15-ig jóváhagyásra felterjeszti a bizott-
ság elnökéhez,

b) a bizottsági felülvizsgálatnak megfelelõen 2007.
szeptember 15-ig kiválasztja a módosításra javasolt ele-
meket,

c) szövegszerû módosítási javaslatokat készít 2007.
október 30-ig,

d) a módosítási javaslatokat 2008. január 15-ig egyez-
teti a Magyar Honvédség bizottságban nem képviselt szer-
veivel.

(3) A bizottság elnöke:
a) a humánstratégia módosításának széles körû meg-

vitatására 2008. február 15-ig konferenciát szervez,
b) a módosítási javaslatokat beterjeszti a Honvédelmi

Érdekegyeztetõ Fórum (a továbbiakban: HÉF) 2008. már-
ciusi ülésére,

c) a HÉF által elfogadott módosítási javaslatokat beter-
jeszti a HM Humánpolitikai Kabinet (a továbbiakban:
HPK) 2008. márciusi ülésére,

d) a HPK által elfogadott módosítási javaslatokat 2008.
április elsõ hetében a HM Kollégium elé terjeszti.

e) a HM Kollégium döntése alapján a módosítási javas-
latok közzététele érdekében 2008. április 15-ig HM utasí-
tás kiadását kezdeményezi a honvédelmi miniszternél.

5. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és
2008. április 30-án hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
95/2007. (HK 17.) HM

u t a s í t á s a

a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzési rendszer kialakításával kapcsolatos

feladatokról szóló
114/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fo-
lyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési
rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló
114/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás (a továbbiakban:
Utasítás) módosításáról az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az Utasítás 5. § (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe
az alábbi szövegrész lép:

„A honvédelmi szerv a tevékenységében, gazdálkodá-
sában rejlõ kockázatokat kockázatelemzés keretében köte-
les megállapítani, mérni. Az azonosított kockázatok csök-
kentése, megszüntetése érdekében ki kell alakítani a koc-
kázatkezelés rendjét képezõ intézkedéseket és megtételük
módját, valamint el kell végezni mindezek nyilvántar-
tását.”

2. §

(1) Az Utasítás 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi be-
kezdés lép:

„(5) A speciális gazdálkodást folytató honvédelmi szer-
vek FEUVE rendszerüket, az abban elõírt okmányokat a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökséggel (a továb-
biakban: HM KPÜ) együttmûködve dolgozzák ki. Az MK
Katonai Felderítõ Hivatal és az MK Katonai Biztonsági
Hivatal a rendszerüket önállóan alakítják ki, amelyhez
szükség szerint igénybe vehetik a HM KPÜ szakmai köz-
remûködését.”

(2) Az Utasítás 6. § (8) bekezdésének második mondata
helyébe az alábbi mondat lép:

„A speciális gazdálkodást folytató szervek kivételével a
beszámolóhoz csatolandó a költségvetési szerv vezetõjé-
nek önálló, jogszabályban elõírt nyilatkozatán kívül a HM
KPÜ részérõl – a honvédelmi szerv pénzügyi és számviteli
ellátásáért felelõs – a beszámoló aláírására jogosult illeté-
kes gazdasági vezetõnek az utasítás 5. számú melléklete
szerinti, az adott szervre vonatkozó nyilatkozata is.”

3. §

Az Utasítás 7. § (1)–(3) bekezdései helyébe az alábbi
bekezdések lépnek:

„(1) A HM Igazgatása FEUVE rendszerének kialakítá-
sához, rendszeres felülvizsgálatához, illetve mûködtetésé-
hez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenységet a
HM KPÜ végzi. Ennek keretében – az érintett HM szervek
közremûködésével, azok bedolgozásai alapján – elõkészíti
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának vonatkozó módosításait, majd felterjeszti a jó-
váhagyási eljárást végzõ HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) részére.

(2) Az ellenõrzési nyomvonal kidolgozását a HM KPÜ
koordinálja, amelynek elkészítése érdekében:

a) a kabinetfõnök a védelmi tervezési és infrastrukturá-
lis szakállamtitkár javaslata alapján meghatározza a kidol-
gozásban érintettek körét,

b) a kidolgozásban érintett HM szervek (fõosztályok,
illetve fõosztály szintû szervezetek) a pénzügyi, az infra-
strukturális és elhelyezési, valamint a logisztikai ellátást
végzõ szervekkel (a HM KPÜ-vel, a HM Infrastrukturális
Ügynökséggel, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság-
gal, továbbá az MH Támogató Dandárral) együttmûködve
elkészítik a saját ellenõrzési nyomvonalukat, amelyet a
szakmai összehangolás érdekében megküldenek a HM
KPÜ részére. A HM KPÜ az összehangolást biztosító ko-
ordinációt követõen a HM szervek ellenõrzési nyomvona-
lát a HM TKF részére, az együttmûködésben érintett szer-
vek ellenõrzési nyomvonalát pedig az illetékes szervek ré-
szére igazolja vissza azok saját SZMSZ-eibe melléklet-
ként történõ beépítéshez.

(3) A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az
érintett HM szervek bevonásával a HM Jogi Fõosztály
dolgozza ki és szakmai egyeztetés és pontosítás után meg-
küldi a HM TKF részére.”

4. §

(1) Az Utasítás 2. számú melléklete 2.2 alpontjának má-
sodik bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Az államháztartási belsõ ellenõr, illetve a saját maga
által észlelt szabálytalanság gyanúja esetén az államház-
tartási belsõ ellenõrzési vezetõ az Áht. 121/A. § (9) bekez-
dése, illetve a Ber. 12. § f) pontjában foglaltak alapján kö-
teles a honvédelmi szerv vezetõjét, a honvédelmi szerv ve-
zetõjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetõjét
haladéktalanul tájékoztatni, a megfelelõ eljárások megin-
dítására javaslatot tenni.”

(2) Az Utasítás 2. számú melléklete 2.3. alpontja negye-
dik bekezdésének második francia bekezdése helyébe az
alábbi francia bekezdés lép:

[A fõbb külsõ ellenõrzéseket megalapozó jogszabályok:]
„– a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló

312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;”
(3) Az Utasítás 2. számú melléklete 5. pontjának máso-

dik bekezdése az alábbi második mondattal egészül ki:
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„A vezetendõ nyilvántartás formáját a 4. számú függe-
lék tartalmazza.”

(4) Az Utasítás 2. számú melléklete 7.1. alpontjának
elsõ bekezdése az alábbi harmadik francia bekezdéssel
egészül ki:

[A HM/MH szervezet megbízott államháztartási belsõ el-
lenõrzési vezetõje az éves államháztartási belsõ ellenõrzési
jelentésben köteles számot adni a Ber. 31. § (3) bekezdés]

„– ba) alpontja értelmében az intézkedési tervek meg-
valósításáról szóló beszámolást, az ellenõrzési megállapí-
tások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatait a 29/A. §
(3) bekezdésében foglalt beszámoló alapján.”

(5) Az Utasítás 2. számú melléklete 7.2. alpontja helyé-
be az alábbi 7.2. alpont lép:

„7.2. A HM/MH szerv vezetõje a Ber. 29/A. § (3) és
(4) bekezdései, illetve a 81/2007. (HK 15.) HM utasítás
11. § (25) bekezdésében foglaltak alapján elõírt éves jelen-
tési kötelezettsége körében értékeli a külsõ és a belsõ
ellenõrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosu-
lásának tapasztalatait, azok keretében a FEUVE rendszert
érintõ kérdéseket is.”

(6) Az Utasítás 2. számú melléklete 7.3. alpontjának
második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A beszámoló során a HM KPÜ illetékes vezetõje az
adott költségvetési szervet érintõen az 5. számú melléklet
alapján nyilatkozik a hatáskörébe tartozó pénzügyi, szám-
viteli feladatokhoz kapcsolódó FEUVE rendszer maradék-
talan, jogszabályokban elõírt mûködtetésérõl.”

(7) Az Utasítás 2. számú melléklete 1. számú függeléké-
ben szereplõ táblázat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont
lép, egyidejûleg az alábbi 21–31. pontokkal egészül ki:

„1. A szervezet költségvetési gazdálkodásának belsõ
rendje”

„21. Munkarend [a 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 64. §
(1) bekezdése alapján]

22. Szervezeti Titokvédelmi Szabályzat (ez tartalmazza
az 5–8. pontokat + a bélyegzõk elosztásának és
használatának szabályait)

23. Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat
24. Az objektumon belüli rend és tevékenység szabályai,

az elhelyezési körlet õrzésének, a be- és kilépések,
az anyagszállítások rendjének elõírásai

25. Számítástechnikai Védelmi Szabályzat
26. Éves és havi munka(feladat)tervek
27. Vállalkozási Szabályzat
28. Bizonylati Album és a bizonylatok útja
29. Önköltségszámítási Szabályzat
30. Közszolgálati Szabályzat
31. Kollektív Szerzõdés”

(8) Az Utasítás 2. számú melléklet 2. számú függeléke
második bekezdésének második mondata helyébe az
alábbi mondat lép:

„A Be. 171. § (2) bekezdése elõírja, hogy a hatóság tag-
ja, a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására
jutott bûncselekményt érintõen feljelentést tenni.”

(9) Az Utasítás 2. számú melléklet 2. számú függeléke
negyedik bekezdésének elsõ mondata helyébe az alábbi
mondat lép:

„A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés az a jogellenes, te-
vékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselek-
mény, amelyet törvény, kormányrendelet vagy önkor-
mányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek
elkövetõit az e törvényben meghatározott joghátrány fe-
nyeget.”

(10) Az Utasítás 2. számú melléklet 2. számú függeléke
hatodik bekezdésének negyedik francia bekezdése helyé-
be az alábbi francia bekezdés lép:

[Kártérítési felelõsség tekintetében irányadók továbbá:]
„– a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján
tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõs-
ségének egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM
rendelet,”

(11) Az Utasítás 2. számú melléklet 2. számú függeléké-
nek utolsó bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A kártérítési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalé-
kos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségé-
nek egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rende-
let, valamint a kártérítési felelõsség körében meg nem té-
rülõ kár leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló
19/2002. (IV. 5.) HM rendelet tartalmazza.”

(12) Az Utasítás 2. számú melléklet 3. számú függeléké-
nek 15. és 18. pontjai helyébe az alábbi 15. és 18. pontok
lépnek:

[Jogszabályi háttér a hivatásos és a szerzõdéses katona,
valamint a közalkalmazotti állományt illetõen]

„15. a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalé-
kos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének
egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet;”

„18. a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló
312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;”

5. §

(1) Az Utasítás 4. számú melléklet „II. A végrehajtás
szabályai” pontja 1. alpontjának negyedik bekezdése, az
azt követõ táblázat és a „3” lábjegyzet helyébe az alábbi
bekezdés, táblázat és „3” lábjegyzet lép:

„A beazonosított kockázati tényezõket azok felmerülé-
sének valószínûsége3 és a tevékenységre gyakorolt hatása
alapján tevékenységenként az alábbi táblázat szerint kell
értékelni:

A kockázati tényezõ hatása

Alacsony
1

Közepes
2

Magas
3

A kockázati
tényezõ
valószínûsége

Alacsony 1 1 2 3

Közepes 2 2 4 6

Magas 3 3 6 9”

„3 A kockázatok bekövetkezésének valószínûségét a tevékenység jellege
szerint kell az alacsony, közepes vagy magas kategóriába sorolni.”
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(2) Az Utasítás 4. számú melléklet „II. A végrehajtás
szabályai” pontja 4. alpontja az alábbi második bekezdés-
sel egészül ki:

„A kockázatelemzés a szaktevékenységek végzése so-
rán folyamatosan jelentkezõ feladat, melynek során a koc-
kázatkezelési felelõsök a központi kockázat-nyilvántartás
vezetéséhez félévente (április 15-ig, illetve október 15-ig)
a 2. számú függelék szerinti formában, a 4–9 közötti szor-
zat-értékû kockázati tényezõk esetében a 3. számú függe-
lék szerinti adatlap egyidejû kitöltésével, indoklással
együtt adatokat szolgáltatnak a Kockázatkezelési Bizott-
ság/vagy a honvédelmi szerv vezetõje részére.”

6. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*, egyidejû-
leg az Utasítás 2. számú melléklete 2.2. alpontjának elsõ be-
kezdésében a „91/2004. (HK 26.) HM utasítás” helyébe a
„81/2007. (HK 15.) HM utasítás”, 3. számú melléklete
1. számú függelékének II. pontjában az 1.1., 1.2., 6.1., 6.2.,
6.3., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. alpontokhoz tartozó „Jogszabály,
utasítás, intézkedés” oszlopban szereplõ „89/2004.
(HK 25.) HM ut.”, „89/2004. (HK 25.) HM ut. 7. § b) pont-
ja”, „89/2004. (HK 25.) HM ut. 16. §” hivatkozások helyébe
a „102/2005. (HK 22.) HM ut.” hivatkozás, a 6.10. alpont-
hoz tartozó „Jogszabály, utasítás, intézkedés” oszlopban
szereplõ „4/2004. HM KPSZH fõig. int.” hivatkozás helyé-
be az „51/2005. HM KPSZH fõig. int.” hivatkozás lép, to-
vábbá az Utasítás 2. számú melléklete 7.1. alpontjának elsõ
bekezdésében a „megbízott” szövegrész hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. augusztus 29.

A honvédelmi miniszter
96/2007. (HK 17.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium
Hatásköri Jegyzékének kiadásáról szóló 84/2006. (HK
17/I.) HM utasítás módosítására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének ki-
adásáról szóló 84/2006. (HK 17/I.) HM utasítás melléklete
ezen utasítás melléklete szerint módosul.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet
a 96/2007. (HK 17.) HM utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium hatásköri jegyzékének
módosítása

A Honvédelmi Minisztérium 84/2006. (HK 17/I.) HM
utasítással kiadott Hatásköri Jegyzéke (a továbbiakban:
HM HJ, nyilvántartási száma: 829/432.) a következõk sze-
rint módosul:

1) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tar-
tozó „Minisztériumi vezetõk:” szövegrész helyébe az
alábbi szövegrész lép:

„Minisztériumi vezetõk: az állami vezetõk, a kabinet-
fõnök, a Honvéd Vezérkar fõnök, a Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettes, valamint a HM fõosztályvezetõi.”

2) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tar-
tozó „HM szervek vezetõi:” szövegrészt követõen az
alábbi szövegrésszel egészül ki:

„HM szervezetek vezetõi: a vezérigazgatók, a fõigaz-
gatók és a képviseletvezetõk.”

3) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tar-
tozó „Honvédelmi tárca:” szövegrész helyébe az alábbi
szövegrész lép:

„Honvédelmi tárca: a Magyar Honvédség és a minisz-
ter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, továbbá
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek összessége.”

4) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tar-
tozó „HM szervezetek:” szövegrész helyébe az alábbi
szövegrész lép:

„HM szervezetek: a HM Központi Ellenõrzési és Ható-
sági Hivatal; a HM Védelmi Hivatal; a HM Infrastrukturá-
lis Ügynökség; a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynök-
ség; a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség; az MK
Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet; az MK
Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg; a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.”

5) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tar-
tozó „A Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen alárendelt-
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ségébe tartozó szervezetek:” szövegrész helyébe az aláb-
bi szövegrész lép:

„A Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetek: az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság; az MH Támogató Dandár; az MH Mûveleti
Központ; az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ; az MH Nemzeti Katonai Képviselõ Hivatal; az
MH Nemzeti Összekötõ Képviselet; az MH Nemzeti Kato-
nai Képviselet; az MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészí-
tõ Parancsnokság; az MH Nyugat-Magyarországi Hadki-
egészítõ Parancsnokság; az MH Katonai Igazgatási és
Adatfeldolgozó Központ; az MH Geoinformációs Szolgá-
lat; az MH Központi Kiképzõ Bázis, valamint az MH Kini-
zsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola.”

6) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tarto-
zó „A honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá
tartozó szervezet:” szövegrészt követõen az alábbi szö-
vegrésszel egészül ki:

„A honvédelmi miniszter közvetlen felügyelete alá
tartozó szervezet: az Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ).”

7) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tarto-
zó „Az államtitkár által felügyelt szervezet:” szöveg-
rész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az államtitkár által irányított, illetve felügyelt szer-
vezet: a HM Védelmi Hivatal és a HM Tábori Lelkészi
Szolgálat.”

8) A HM HJ Bevezetõ rendelkezések címsorához tarto-
zó „Az MH középszintû vezetõ szervei:” szövegrész he-
lyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az MH középszintû vezetõ szerve: az MH Összhad-
erõnemi Parancsnokság.”

9) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi
miniszter) 42. alpontja helyébe az alábbi 42. alpont lép:
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„42. Költségvetési szerv alapítása, megszüntetése, a miniszter alárendeltségébe,
közvetlen, illetve fenntartói irányítása, közvetlen felügyelete alá tartozó
szervezetek, valamint a katonai szervezetek alapító és megszüntetõ határozatainak
kiadása, az alapító határozatban a szervezetek rendeltetésének, alapfeladatainak
megállapítása (meghatározása).

miniszter 1992. évi XXXVIII. tv.
88. § HM SZMSZ III. fej.

1. (51)”

10) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 45. alpontja helyébe az alábbi 45. alpont lép:

„45. A HM stratégiai és éves ellenõrzési tervének, a Honvédelmi Minisztérium
fejezetszintû stratégiai és éves államháztartási belsõ ellenõrzési tervének, a
„Honvédelmi Minisztérium igazgatása” költségvetési alcím stratégiai és éves
államháztartási belsõ ellenõrzési tervének, valamint a Honvédelmi Minisztérium
fejezet összefoglaló éves államháztartási belsõ ellenõrzési tervének, továbbá a
Honvédelmi Minisztérium fejezetszintû éves ellenõrzési jelentésének, a
fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzések éves jelentésének, a „Honvédelmi
Minisztérium igazgatása” költségvetési alcím éves államháztartási belsõ
ellenõrzési jelentésének, a Honvédelmi Minisztérium fejezet összefoglaló éves
államháztartási belsõ ellenõrzési jelentésének, valamint az éves költségvetési
beszámolók megbízhatósági ellenõrzésérõl szóló összefoglaló jelentésének
jóváhagyása.

miniszter 2004. évi CV. tv. 51. §
HM SZMSZ III. fej.

1. (54), (55), (56), (57)”

11) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 48. alpontja helyébe az alábbi 48. alpont lép:

„48. A komplex ellenõrzések, valamint fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzések
végrehajtásának, illetve megszakításának, felfüggesztésének elrendelése. Az
államháztartási belsõ ellenõrzések programjainak, összefoglaló jelentéseinek,
intézkedési terveinek jóváhagyása.

miniszter 2004. évi CV. tv. 51. §
HM SZMSZ III. fej.

1. (57)”

12) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 72. alpontja helyébe az alábbi 72. alpont lép:

„72. A sajátos építményfajták körébe tartozó katonai és védelmi létesítményekkel
kapcsolatos feladatok rendeletben történõ szabályozása.

miniszter 1997. évi LXXVIII. tv.
62. § (4)”

13) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 73., 74., 86., 87. és 100. alpontjai hatályukat vesztik.

14) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 102. alpontja helyébe az alábbi 102. alpont lép:

„102. A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszterrel egyetértésben a tûzvédelem
és a mûszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályainak
megállapítása. A honvédelmi ágazat tûzvédelmi feladatait teljesítõ szervezeti
rendszer felépítésének, feladat- és hatáskörének, eljárási szabályainak
meghatározása.

miniszter 1996. évi XXXI. tv. 47. § (4)
HM SZMSZ III. fej.

1. (97), (98)”



15) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 139. alpontja helyébe az alábbi 139. alpont lép:

„139. A közvetlen, illetve fenntartói irányítása, közvetlen felügyelete alá tartozó
szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség középszintû vezetõ szerve szervezeti és
mûködési szabályzatai, azok módosításai, valamint – külön miniszteri utasításban
meghatározottak szerint – a Honvédelmi Minisztérium, a HM szervezetek,
valamint a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek munkaköri
jegyzékei (állománytáblái) és azok módosításai jóváhagyása.

miniszter HM SZMSZ III. fej.
1. (137)”

16) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 148. alpontja helyébe az alábbi 148. alpont lép:

„148. A Nemzeti Irányítási és Vezetési Rendszer infrastruktúrája kormányzati, területi
és helyi elemeinek – vezetési objektumainak, informatikai, távközlési hálózatainak
– felkészítésével, õrzés- és titokvédelmével kapcsolatos katonai követelmények
meghatározása.

miniszter HM SZMSZ III. fej.
1. (146)”

17) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 156. alpontja helyébe az alábbi 156. alpont lép:

„156. A törvényekben és kormányrendeletekben hatáskörébe utalt hatósági jogkörök
gyakorlása, ennek keretében a hatáskörébe tartozó miniszteri másodfokú
határozatok kiadása.

miniszter 2004. évi CV. tv. 52. § (1) g)
1993. évi XCIII. tv. 86. §
40/2002. (III. 21.) Korm.

rend. 3. (1)
95/2006. (IV. 18.) Korm.

rend. 4. § (1)
79/2007. (IV. 24.) Korm.

rend. 4. §
HM SZMSZ III. fej. 1.

(156)”

18) A HM HJ I. Fejezet 1. pontjának (honvédelmi miniszter) 165. és 166. alpontjai helyébe az alábbi 165. és 166. al-
pontok lépnek:

„165. Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi
Központ) felügyelete, munkaköri jegyzékének jóváhagyása, fõigazgatójának
kinevezése és felmentése.

miniszter 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. hat.

2009/2007. (I. 30.)
Korm. hat.

2058/2007. (III. 31.)
Korm. hat.

HM SZMSZ III. fej. I. (6/A)

166. A Kormány Nemzetbiztonsági Kabinetje tagságával összefüggõ teendõk ellátása. miniszter 2004. évi CV. tv. 51. §
1068/2006. (VII. 13.)
Korm. hat. 2. b) HM

SZMSZ III. fej. 1. (165)”

19) A HM HJ I. Fejezet 2. pontjának (államtitkár) 1. alpontja helyébe az alábbi 1. alpont lép:

„1. A miniszter teljes jogkörû helyettesítése. államtitkár 2006. évi LVII. tv. 31. §
HM SZMSZ III. fej.

2. (1)”

20) A HM HJ I. Fejezet 2. pontjának (államtitkár) 3. és 4. alpontjai helyébe az alábbi 3. és 4. alpontok lépnek:

„3. Az Államtitkári Titkárság, a HM Védelmi Hivatal irányítása, a HM Tábori
Lelkészi Szolgálat tevékenységének felügyelete, továbbá a haderõ-átalakítás, a
tárca katasztrófavédelmi feladatai végrehajtása, az ország honvédelmi
felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásának szakirányítása.

államtitkár HM SZMSZ III. fej. 2. (2)

4. A közvetlen irányítása alá tartozó HM szerv hivatásos és köztisztviselõi
állománya, valamint a – HM Védelmi Hivatal fõigazgatója kivételével – közvetlen
irányítása alá tartozó HM szervezetek köztisztviselõi vezetõállománya feletti,
illetve – a miniszter akadályoztatása esetén – a miniszter hatáskörébe tartozó
személyügyi területeken a munkáltatói jogkör gyakorlása.

államtitkár 10/2002. (III. 5.) HM rend.
1. sz. melléklet

HM SZMSZ III. fej. 2. (3)”

21) A HM HJ I. Fejezet 2. pontjának (államtitkár) 8. alpontja helyébe az alábbi 8. alpont lép:

„8. A miniszter képviselete a Haditechnikai Külkereskedelmi Tárcaközi Bizottság,
valamint a Honvédségi Érdekegyeztetõ Fórum ülésein.

államtitkár HM SZMSZ III. fej.
2. (7)”
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22) A HM HJ I. Fejezet 2. pontjának (államtitkár) 11. alpontja helyébe az alábbi 11. alpont lép:

„11. A Nemzeti Irányítási és Vezetési Rendszer – azon belül a Honvédelmi Tanács és a
Kormány speciális – mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásának irányítása.

államtitkár HM SZMSZ III. fej.
2. (13)”

23) A HM HJ I. Fejezet 2. pontjának (államtitkár) 12. alpontja helyébe az alábbi 12. alpont lép:

„12. A Honvéd Vezérkar fõnökének jogkörét meghaladó kirendelésekre vonatkozó
javaslatok honvédelmi miniszter részére történõ felterjesztése, a tájékoztató
Országgyûlés részére történõ elõkészítése.

államtitkár HM SZMSZ III. fej.
2. (29)”

24) A HM HJ I. Fejezet 2. pontjának (államtitkár) 15. és 16. alpontjai helyébe az alábbi 15. és 16. alpontok lépnek:

„15. A kormányzati, a területi és a helyi védelmi igazgatási, valamint a kijelölt,
honvédelemben közremûködõ szerveknek a Magyar Honvédség hadkötelesekkel
történõ hadkiegészítésében való közremûködési feladatait meghatározó
rendelkezések tervezetei kidolgozásának irányítása.

államtitkár HM SZMSZ III. fej.
2. (21)

16. A haderõ-átalakítás tárcaszintû feladatainak irányítása a kontrolling rendszeren
keresztül.

államtitkár HM SZMSZ III. fej.
2. (23)”

25) A HM HJ I. Fejezet 2. pontja (államtitkár) az alábbi 23. és 24. alpontokkal egészül ki:

„23. Az alárendeltségébe, illetve közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek és
szervezetek – kivéve a HM Védelmi Hivatal – szervezeti és mûködési
szabályzatainak, feladat- és ellenõrzési terveinek jóváhagyása.

államtitkár HM SZMSZ III. fej.
2. (30)

24. Külön utasításban szabályozott feltételekkel és módon a Rehabilitációs Bizottság
(REHAB) és a Társadalmi Véleményezõ Bizottság (TVB) elnöki teendõinek
ellátása.

államtitkár 83/2002. (HK 26.) HM ut.
137/2006. (HK 1/2007.)

HM ut.”

26) A HM HJ I. Fejezet 3. pontjának (kabinetfõnök) 1–3. alpontjai helyébe az alábbi 1. és 2. és 3. alpontok lépnek:

„1. A minisztérium hivatali szervezetének vezetõjeként a Honvéd Vezérkar
kivételével a minisztériumi szervek tevékenységének vezetése. A közvetlen
irányítása alá tartozó HM szervek hivatásos és köztisztviselõi állománya, valamint
a HM szervezetek köztisztviselõi vezetõ állománya feletti munkáltatói jogkör
gyakorlása a vezetõi megbízás kivételével.

kabinetfõnök 10/2002. (III. 5.) HM rend.
1. sz. melléklet

HM SZMSZ I. fej. 2. (6),
III. fej. 3. (1)”

2. A Miniszteri Kabinet (Miniszteri Titkárság, Parlamenti Titkárság, Miniszteri
Kabinet Titkárság, Személyügyi Osztály, Egészségügyi Osztály), a Tervezési és
Koordinációs Fõosztály, a Kommunikációs és Toborzó Fõosztály, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum tevékenységének irányítása.

kabinetfõnök 2091/2007. (V. 23.)
Korm. hat. 1.

HM SZMSZ III. fej. 3. (2)

3. Az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátásának; a tárca külsõ
és belsõ kommunikációs tevékenységének; a humánpolitikai feladatoknak;
továbbá a tudományos munkavégzés, a tudomány- és pályázatszervezés; a
rekreációs (kulturális, sport, üdültetési) tevékenység; az egészségpolitika, a
katona-egészségügyi szakfeladatok végrehajtásának szakirányítása. Az Állami
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
miniszteri felügyeletével kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása.

kabinetfõnök HM SZMSZ III. fej.
3. (3)”

27) A HM HJ I. Fejezet 3. pontjának (kabinetfõnök) 9. és 10. alpontja helyébe az alábbi 9. és 10. alpontok lépnek:

„9. A minisztérium mûködési alapokmányainak elõkészítése és jóváhagyásra történõ
felterjesztése. Az alárendeltségébe tartozó HM szervek, szervezetek szervezeti és
mûködési szabályzatai, feladat- és ellenõrzési tervei, valamint – külön miniszteri
utasításban meghatározottak szerint – a HM és a HM szervezetek munkaköri
jegyzékei módosításainak jóváhagyása.

kabinetfõnök HM SZMSZ III. fej.
3. (17)

10. Az állami célú légiközlekedés szabályozásával összefüggõ, miniszteri döntést
igénylõ javaslatok elõterjesztése.

kabinetfõnök HM SZMSZ III. fej.
3. (18)”

28) A HM HJ I. Fejezet 3. pontjának (kabinetfõnök) 15. alpontja helyébe az alábbi 15. alpont lép:

„15. A HM szervek, a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a
Magyar Honvédség katonai szervezetei tudományos-, illetve pályázatszervezõ
munkája tervezésének és szervezésének irányítása.

kabinetfõnök HM SZMSZ III. fej.
3. (29)”
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29) A HM HJ I. Fejezet 3. pontja (kabinetfõnök) az alábbi 32. és 33. alpontokkal egészül ki:

„32. A Honvédelmi Minisztérium igazgatása költségvetési alcím intézményi
gazdálkodása általános szabályainak megállapítása, az éves gazdálkodási
intézkedés kiadása.

kabinetfõnök HM SZMSZ III. fej.
3. (59)

33. A Honvédelmi Minisztérium igazgatása költségvetési alcím intézményi FEUVE
tevékenységének irányítása.

kabinetfõnök HM SZMSZ III. fej.
3. (60)”

30) A HM HJ I. Fejezet 4. pontjának (jogi szakállamtitkár) 1. alpontja helyébe az alábbi 1. alpont lép:

„1. A Jogi Szakállamtitkári Titkárság, a Jogi Fõosztály, az Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály, valamint a HM Központi Ellenõrzési és Hatósági
Hivatal tevékenységének közvetlen irányítása. A közvetlen irányítása alá tartozó
HM szervek hivatásos és köztisztviselõi állománya, valamint a közvetlen
irányítása alá tartozó HM szervezet vezetõje feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.

jogi szak-
államtitkár

2004. évi CV. tv. 100. § (1),
10/2002. (III. 5.) HM rend.

1. sz. melléklet
HM SZMSZ III. fej. 4 (1)”

31) A HM HJ I. Fejezet 4. pontjának (jogi szakállamtitkár) 3. alpontja helyébe az alábbi 3. alpont lép:

„3. A jogi, informatikai, nyílt és minõsített adat- és információvédelmi, ellenõrzési,
iratkezelési (ügyviteli), környezet-, tûz- és munkavédelmi, ügyfélszolgálati,
valamint hadigondozási feladatok végzésének szakirányítása.

jogi szak-
államtitkár

10/2002. (III. 5.) HM rend.
1. sz. melléklet

HM SZMSZ III. fej. 4. (3)”

32) A HM HJ I. Fejezet 4. pontjának (jogi szakállamtitkár) 16–20. alpontjai helyébe az alábbi 16–20. alpontok lépnek:

„16. A HM titokvédelmi felügyelõi feladatainak ellátása, és a Magyar Honvédség
titokvédelmi felügyelõi szakmai tevékenységének szakirányítása.

jogi szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
4. (17)

17. A hadigondozással kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának szakirányítása. jogi szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
4. (18)

18. A miniszter hatáskörébe tartozó, a szolgálati viszonnyal összefüggõ
társadalombiztosítási és kártérítési határozatok elõkészítésének, elõterjesztésének,
valamint a miniszter hatáskörébe másodfokú (hatósági, kártérítési,
társadalombiztosítási) határozatok elõkészítésének szakirányítása.

jogi szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
4. (19)

19. A nemzeti minõsített adatok védelmének felügyeletéért felelõs miniszter ágazati
irányítási feladatkörében meghatározott, a Magyar Honvédséget érintõ ellenõrzési
feladat végrehajtásában egyetértési jog gyakorlása.

jogi szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
4. (16/A)

20. A miniszter által alapított költségvetési szervek alapító- és megszüntetõ
határozatainak, illetve módosításainak jogi szempontból történõ felülvizsgálata.

jogi szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
4. (21)”

33) A HM HJ I. Fejezet 4. pontjának (jogi szakállamtitkár) 24. alpontja hatályát veszti.

34) A HM HJ I. Fejezet 4. pontjának (jogi szakállamtitkár) 28. alpontja helyébe az alábbi 28. alpont lép:

„28. A Magyar Honvédség veszélyes katonai objektumaival kapcsolatos felügyeleti,
tûzvédelmi és munkavédelmi hatósági feladatok végrehajtásának, ellenõrzésének
irányítása. Az ebben közremûködõ szervezetek feladatainak, a feladat-végrehajtás
módjának meghatározása és szakmai tevékenységük irányítása.

jogi szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
4. (29)”

35) A HM HJ I. Fejezet 5. pontjának (védelempolitikai szakállamtitkár) 1. alpontja helyébe az alábbi 1. alpont lép.

„1. A Védelempolitikai Szakállamtitkári Titkárság, a Védelempolitikai Fõosztály, a
Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, illetve a védelempolitikai fõosztályvezetõ
útján az MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg, az MK
Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet, valamint a Magyar Köztársaság
külképviseleteinél dolgozó védelempolitikai szakdiplomaták munkájának
közvetlen irányítása. Az irányítása alá tartozó HM szervek hivatásos és
köztisztviselõi állománya, valamint az irányítása alá tartozó HM szervezetek
köztisztviselõi vezetõ állománya feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.

védelem-
politikai szak-

államtitkár

10/2002. (III. 5.) HM rend.
1. sz. melléklet HM

SZMSZ III. fej. 5. (1)”
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36) A HM HJ I. Fejezet 5. pontjának (védelempolitikai szakállamtitkár) 14. alpontja helyébe az alábbi 14. alpont lép:

„14. A Honvédelmi Minisztérium képviselete: az Európai Koordinációs Tárcaközi
Bizottság (EKTB) ülésein; az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) Irányító
Testületének (SB) védelempolitikai/képesség igazgatói ülésén; a NATO védelmi
tervezési folyamat fórumain; a NATO és EU védelempolitikai igazgatók fórumán;
a légiközlekedésben a terrorizmussal szembeni ellentevékenység rendszerét
alakító, feladatait összehangoló tárcaközi Koordinációs Bizottságban; a
Külügyminisztérium által vezetett, a békemissziós feladatokban való részvétellel
kapcsolatos tárcaközi bizottságban; az afganisztáni magyar Tartományi Újjáépítési
Csoport (PRT) létrehozását és mûködését irányító Tárcaközi Bizottságban; a
Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködést Koordináló Tárcaközi Bizottságban, a
fegyverzetellenõrzéssel, valamint bizalom- és biztonságerõsítõ intézkedésekkel
kapcsolatos nemzetközi szerzõdések Magyar Köztársaságra háruló feladatainak
végrehajtását irányító KÜM-HM Tárcaközi Bizottságban.

védelem-
politikai szak-

államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
5. (35)”

37) A HM HJ I. Fejezet 6. pontjának (védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár) 1–3. alpontjai helyé-
be az alábbi 1–3. alpontok lépnek.

„1. A Védelmi Tervezési és Infrastrukturális Szakállamtitkári Titkárság, a Védelmi
Tervezési Fõosztály, a Védelemgazdasági Fõosztály, a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség, valamint a HM Infrastrukturális Ügynökség, a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség tevékenységének közvetlen irányítása.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej. 6. (1)

2. A közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek hivatásos és köztisztviselõi
állománya, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó HM szervezetek
köztisztviselõi vezetõ állománya feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

10/2002. (III. 5.) HM rend.
1. sz. melléklet

HM SZMSZ III. fej. 6. (2)

3. A védelmi tervezési; az erõforrás- és költségtervezési; a költségvetési; a pénzügyi-
és számviteli gazdálkodási; a védelemgazdasági tervezési; a folyamatba épített,
elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési; a vagyonfelügyeleti; az infrastrukturális
(építés; lakás- és ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés); a
hadfelszerelés-fejlesztési; a nemzeti katonai szabványosítási és minõségügyi; a
szövetségi anyagi-technikai egységesítési, a logisztikai (termelõi és fogyasztói); a
beszerzési és biztonsági beruházási; valamint a környezet- és természetvédelmi
feladatok végzésének szakirányítása. Az MH logisztikai rendszerének
szakirányítása a HM Honvéd Vezérkar fõnökkel – mint a fogyasztói logisztikai
rendszert irányító vezetõvel – együttmûködésben.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

2004. évi CV. tv. 100. § (4)
2091/2007. (V. 23.)

Korm. hat. 2.
HM SZMSZ III. fej.

6. (3)”

38) A HM HJ I. Fejezet 6. pontjának (védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár) 7. alpontja helyébe az
alábbi 7. alpont lép:

„7. A soron következõ 10 éves terv, valamint az 1(+2) éves tervek tervezési feladatait
meghatározó honvédelmi miniszteri utasítások kidolgozásának irányítása és
jóváhagyásra történõ elõterjesztése.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
6. (7)”

39) A HM HJ I. Fejezet 6. pontjának (védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár) 12. alpontja helyébe
az alábbi 12. alpont lép:

„12. Az MH logisztikai rendszerének szakirányítása, mûködési elveinek meghatározása
és azok érvényesülésének felügyelete, együttmûködésben a HM Honvéd Vezérkar
fõnökkel.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

2004. évi CV. tv. 100. § (4),
HM SZMSZ III. fej.

6. (17)”
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40) A HM HJ I. Fejezet 6. pontjának (védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár) 28. és 29. alpontjai
helyébe az alábbi 28. és 29. alpontok lépnek:

„28. A tárca költségvetési és zárszámadási törvényjavaslatai összeállításának
szakirányítása. A költségvetés jóváhagyását követõen a fejezethez tartozó
intézmények költségvetési tervezet elõterjesztése. A tárca gazdasági vezetõjeként
a tárca alcím/cím és fejezet szintû számszaki költségvetési beszámolóinak, idõközi
mérlegjelentéseinek jóváhagyása és elõterjesztése.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
6. (50)

29. A Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) mûködésének,
fejlesztésének irányítása az általa kijelölt vezetõ útján.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
6. (51)”

41) A HM HJ I. Fejezet 6. pontjának (védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár) 37. és 38. alpontjai
helyébe az alábbi 37. és 38. alpontok lépnek:

„37. A tárca számviteli politikájának, a teljes körû számviteli rendjére vonatkozó belsõ
szabályzók kidolgozásának; a kincstári finanszírozás rendszerének tárcán belüli
mûködése rendje kidolgozásának; a személyi állomány illetményfejlesztésének és
különbözõ pénzbeli járandóságai mértéke megállapításának és az erre vonatkozó
szabályozó rendszer kialakításának; a különbözõ pénzbeli keretek elosztásának,
valamint a kiadott keretekkel és a tartalékokkal való gazdálkodás rendje
kialakításának; a külföldön szolgálatot teljesítõk és tanulók ellátási rendje
kidolgozásának; az illetményrendszerbe nem tartozó egyéb díjazások szabályzói
kialakításának; a személyi állomány ellátása szabályzói kidolgozásának; az
elöljáró besorolási jogkörébe tartozó magasabb vezetõk illetmény-besorolásának;
a személyi állomány illetményei és pénzbeni járandóságai számfejtési, folyósítási,
az ezekkel összefüggõ elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése rendje
kidolgozásának; a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó pénzügyi ellenjegyzés
rendje és szabályai kidolgozásának; a nyugdíj- és egészségpénztári
tagdíj-kiegészítés mértékének és folyósítása rendjének; a tárca biztosításából
adódó feladatokra vonatkozó belsõ szabályzók kidolgozásának; a FEUVE
rendszer, illetve a közgazdasági, pénzügyi és számviteli, valamint a logisztikai
szakellenõrzés szabályozásával, mûködtetésével kapcsolatos tevékenységek
szakirányítása.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej. 6.
(56)

38. A közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek és szervezetek szervezeti és
mûködési szabályzatainak, feladat-, valamint ellenõrzési terveinek jóváhagyása.

védelmi
tervezési

és infrastruk-
turális szak-
államtitkár

HM SZMSZ III. fej.
6. (69)”

42) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 2. alpontja helyébe az alábbi 2. alpont lép:

„1. A vezetése alá tartozó szervezetek teljes személyi állománya feletti szolgálati
elöljárói (hivatali felettesi) jogkör gyakorlása, az alárendeltségébe tartozó katona,
köztisztviselõi és közalkalmazotti állomány feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,
valamint a Magyar Honvédség teljes hivatásos és szerzõdéses állománya feletti
meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

2004. évi CV. tv. 101. § (2)
2001. évi XCV. tv.

3. sz. melléklet
HM SZMSZ III. fej.

7. (2)”

43) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 11. és 12. alpontjai helyébe az alábbi 11. és 12. alpon-
tok lépnek:

„11. Az alárendelt katonai szervezetek részletes szervezeti felépítésének és
meghatározott keretek közötti létszámának meghatározása, állománytábláik
jóváhagyása és a szervezési intézkedések kiadása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

HM SZMSZ III. fej.
7. (20)

12. A Magyar Honvédség középszintû vezetõ szerve szervezeti és mûködési
szabályzatának jóváhagyásra történõ elõterjesztése.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

HM SZMSZ III. fej.
7. (21)”
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44) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 14. alpontja helyébe az alábbi 14. alpont lép:

„14. A katonai szervezetek alaprendeltetésszerû mûködése követelményeinek, részletes
feladatainak meghatározása. Az alárendeltségébe tartozó HM szervek, a Honvéd
Vezérkar fõnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a
Magyar Honvédség katonai szervezetei – kivéve az MH Összhaderõnemi
Parancsnokságot – szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása. A
parancsnoki feladat- és munkatervezés, feladatszabás, és beszámoltatás rendjének
szabályozása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

HM SZMSZ III. fej.
7. (22)”

45) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 22. alpontja helyébe az alábbi 22. alpont lép:

„22. A nemzetközi, valamint a hazai gyakorlatok tervezése és jóváhagyása rendjének
meghatározása. A Magyar Honvédség középszintû vezetõ szerve által vezetett
foglalkozások és gyakorlatok tervének jóváhagyása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

HM SZMSZ III. fej.
7. (34)”

46) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 26. alpontja helyébe az alábbi 26. alpont lép:

„26. A neki alárendelt katonai vezetõ szervek feladat- és ellenõrzési terveinek, valamint
az alárendeltségébe tartozó szervezetek Éves Költségvetési Alapokmányának
jóváhagyása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

HM SZMSZ III. fej.
7. (40)”

47) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 28. és 29. alpontjai helyébe az alábbi 28. és 29. alpon-
tok lépnek:

„28. A Honvéd Vezérkar szervei rádiótelefonnal történõ ellátásának, a rádiótelefonok
használatának, valamint gépjármû-parkja módosításának, szolgálati gépjármûveik
országhatáron kívüli igénybevételének engedélyezése.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

HM SZMSZ III. fej.
7. (56)

29. A parancsnokságok, a csapatok béke- és minõsített idõszaki vezetési rendszere
mûködésének biztosítása érdekében a híradással, az informatika katonai
alkalmazásával, a vezetés egyéb területeivel, továbbá a katonai szervezetek híradó,
informatikai és információvédelmi fejlesztési irányaival kapcsolatos feladatok
meghatározása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök

HM SZMSZ III. fej.
7. (49)”

48) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 53. alpontja helyébe az alábbi 53. alpont lép:

„53. Fegyelmi jogkör gyakorlása. Honvéd
Vezérkar

fõnök

2001. évi XCV. tv. 140. §
(2), 141. §”

49) A HM HJ I. Fejezet 7. pontjának (honvéd vezérkar fõnök) 33., 35., 37. és 38. alpontjai hatályukat vesztik.

50) A HM HJ I. Fejezet 8. pontjának (honvéd vezérkar fõnök elsõ helyettes) címsora és a hozzá tartozó alpontok ha-
tályukat vesztik.

51) A HM HJ I. Fejezet 9. pontjának (honvéd vezérkar fõnök-HELYETTES/ címsora és a hozzá tartozó alpontok
helyébe az alábbi 9. pont (honvéd vezérkar fõnök helyettes) és alpontok lépnek:

„1. A Honvéd Vezérkar fõnök kivételével a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendelt
szervek és szervezetek személyi állománya feletti szolgálati elöljárói (felettesi)
jogkör gyakorlása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej. 9. (1)

2. A Honvéd Vezérkar fõnökének távollétében annak teljes hatáskörrel történõ
helyettesítése.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej. 9. (1)

3. A Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer (TVTR) Képesség- és Feladattervezõ
Alrendszer (KFTAR) mûködésének irányítása.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej. 9. (2)

4. A katonai kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos katonai követelmények meghatározása. Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej. 9. (3)
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5. A központi kiképzési objektumok elosztási tervének jóváhagyása. Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej. 9. (5)

6. Az MH katonai szervezetei éves feladattervei összehangolása, a terv felterjesztése.
Az MH katonai szervezetei ellenõrzésének értékelése, elemzése, a tapasztalatok
felterjesztése a HM Honvéd Vezérkar fõnök részére.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej. 9. (9)

7. A Tábornoki Elõmeneteli Bizottság vezetése. Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (13)

8. A Magyar Honvédség katonai szervezetei technikai, haditechnikai eszközei,
eszközrendszerei rendszerbe állítási, rendszerben tartási és rendszerbõl történõ
kivonási, átfegyverzési feladatai végrehajtásának felügyelete. A haditechnikai
eszközök elosztási és átcsoportosítási terveinek jóváhagyásra történõ felterjesztése
a HM Honvéd Vezérkar fõnök részére.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (14)

9. A külföldi anyagi, illetve technikai segélyként vagy kölcsönként kapott eszközök
felhasználási tervének jóváhagyásra történõ felterjesztése a HM Honvéd Vezérkar
fõnök részére.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (15)

10. A Magyar Honvédség Korrupcióellenes Bizottság vezetése. Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

70/2005. (HK 14.) HM ut.
HM SZMSZ III. fej.

9. (23)

11. A haditechnikai eszközök rendszeresítésének elõkészítésére, rendszerbõl történõ
kivonására, valamint a Magyar Honvédség lajstromában „kiemelt” és
„meghatározó” kategóriába sorolt haditechnikai eszközök selejtezésére vonatkozó
javaslat megtétele.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (16)

12. A Honvéd Vezérkar fõnök munkáltatói jogkörébe tartozó külön parancsban
meghatározott részmunkáltatói jogkörök gyakorlása a Honvéd Vezérkar személyi
állománya tekintetében.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (25)

13. A Magyar Honvédség MSZDB felelõsségi körébe tartozó szabványosítási
tevékenységet végrehajtó NATO bizottságok és szervezetek magyar képviselõinek
kinevezése.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (26)

14. A NATO Egységesítési Egyezmények nemzeti elfogadó nyilatkozatának kiadása.
A NATO Szabványosítási Ügynökség (NSA) által közzétett dokumentumok
Magyar Honvédség szintû bevezetésének elrendelése. A magyar témafelelõsök
kijelölése.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (27)

15. A NATO/EU transzformációból fakadó katonai feladatok tervezésének
felügyelete.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (28)

16. A Honvéd Vezérkar fõnök képviselete a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum
ülésein.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (12)

17. A katonai szervezetek külsõ államigazgatási, illetve társadalmi szervezetekkel
való kapcsolatának felügyelete. A védelmi igazgatás és a katonai igazgatás
minõsített idõszaki együttmûködése irányelveinek kidolgozásában történõ
közremûködés.

Honvéd
Vezérkar

fõnök-
helyettes

HM SZMSZ III. fej.
9. (20)”

52) A HM HJ II. Fejezet 1. pontjának (tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ) 1. és 2. alpontjai helyébe az alábbi
1. és 2. alpontok lépnek:

„1. A katonai légiforgalmi szolgálatok szakirányítása. tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (10)
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2. A személyi állomány foglalkoztatására, szociális helyzetének javítására vonatkozó
jogszabályok érvényesülésének ellenõrzése.

tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (36/A)”

53) A HM HJ II. Fejezet 1. pontjának (tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ) 8. alpontja helyébe az alábbi 8. al-
pont lép:

„8. A Kormányzati humánerõforrás-stratégia végrehajtásához kapcsolódó tárcaszintû
feladatok tervezése. A tárca humán stratégiájának, az azt megvalósító
humánpolitikai programok, valamint az éves humánpolitikai irányelvek
kidolgozása.

tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (28)”

54) A HM HJ II. Fejezet 1. pontja (tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ) 14. és 15. alpontjai helyébe az alábbi
14. és 15. alpontok lépnek:

„14. A tárca személyi szükségleti tervei, illetve az állomány foglalkoztatási programjai
(kiválasztási-, teljesítményértékelési-, elõmeneteli-, karrier-, kiléptetési) elvei és
feltételrendszere és ezzel összefüggõ szabályozások kidolgozása.

tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (35)”

15. A személyi állomány biztosításával, az állomány hatékony alkalmazásával
kapcsolatos feltételrendszer (elvek, szabályzók, egyéb eszközök) érvényesülésével
összefüggõ szervezeti és munkaerõ-piaci elemzések végzése a tárca felsõ vezetése,
illetve a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer számára, valamint az azzal összefüggõ
szabályozók kidolgozása.

tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (36)”

55) A HM HJ II. Fejezet 1. pontjának (tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ) 20. alpontja helyébe az alábbi
20. alpont lép:

„20. A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálathoz vezényelt hivatásos
állomány tevékenységének szakmai irányítása.

tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (70)”

56) A HM HJ II. Fejezet 1. pontjának (tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ) 22. alpontja helyébe az alábbi
22. alpont lép:

„22. A Magyar Köztársaság légterének külföldi állami légijármûvek által történõ
igénybevételével összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó
feladatok végrehajtásának felügyelete.

tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (69)”

57) A HM HJ II. Fejezet 1. pontja (tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ) az alábbi 26. alponttal egészül ki:

„26. Az üdültetési intézményrendszer mûködése feletti szakmai felügyelet és a tárca
érdekeinek érvényesítése az üdültetést végzõ közhasznú társaság szolgáltatásaiban.

tervezési és
koordinációs

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
4. (36/B)”

58) A HM HJ II. Fejezet 2. pontja (HM szóvivõ, kommunikációs és toborzó fõosztályvezetõ) az alábbi 18. alpont-
tal egészül ki:

„18. Az EBVP képzést felügyelõ testületében a tárca képviselete. kommuniká-
ciós és
toborzó

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
5. (10/A)”

59) A HM HJ II. Fejezet 3. pontjának (jogi fõosztályvezetõ) 2. alpontja helyébe az alábbi 2. alpont lép:

„2. A Honvédelmi Közlöny szerkesztése, a közzétett normák hatályosítása. jogi
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
7. (11)”
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60) A HM HJ II. Fejezet 3. pontjának (jogi fõosztályvezetõ) 9. és 10. alpontjai helyébe az alábbi 9. és 10. alpontok
lépnek:

„9. A honvédelmi ágazat munkaügyi ellenõrzése. jogi
fõosztály-

vezetõ

23/2006. (VIII. 30.) HM
rend. HM SZMSZ IV. fej.

7. (29)

10. Állásfoglalás kialakítása a kártérítési ügyek jogalapja, valamint a káreljárások
szakszerûsége tárgyában.

jogi
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
7. (35)”

61) A HM HJ II. Fejezet 3. pontjának (jogi fõosztályvezetõ) 12. és 13. alpontjai helyébe az alábbi 12. és 13. alpontok
lépnek:

„12. A hadigondozással kapcsolatos állami feladatok irányítása. jogi
fõosztály-

vezetõ

1994. évi XLV. tv.
113/1994. (VIII. 31.)

Korm. rend. 17. §
HM SZMSZ IV. fej.

7. (38)

13. A katonai igazgatás területi szervei (hadkiegészítõ parancsnokságok) igazgatási
tevékenységének szakmai irányítása.

jogi
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
7. (39)”

62) A HM HJ II. Fejezet 4. pontjának (informatikai és információvédelmi fõosztályvezetõ) 4. alpontja helyébe az
alábbi 4. alpont lép:

„4. A kormányzati feladatok informatikai támogatásának tárca szintû felügyelete. informatikai
és informá-
cióvédelmi
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
8. (8)”

63) A HM HJ II. Fejezet 4. pontjának (informatikai és információvédelmi fõosztályvezetõ) 10. alpontja helyébe az
alábbi 10. alpont lép:

„10. A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó számára biztosított jogkörben, a
nemzetközi szerzõdés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján készült minõsített adatok kezelési rendjének ellenõrzése.

informatikai
és informá-
cióvédelmi
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
8. (25)”

64) A HM HJ II. Fejezet 4. pontja (informatikai és információvédelmi fõosztályvezetõ) az alábbi 23. alponttal egé-
szül ki:

„23. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködési engedélyével rendelkezõ (polgári és
katonai szervezetek) NATO-NYEU Nyilvántartók feletti szakmai felügyeleti
jogkör gyakorlása.

informatikai
és informá-
cióvédelmi
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
8. (56)”

65) A HM HJ II. Fejezet 5. pontjának (védelempolitikai fõosztályvezetõ) 7. alpontja helyébe az alábbi 7. alpont lép:

„7. Az MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (VPR)
mûködésének szakmai irányítása.

védelem-
politikai

fõosztály-
vezetõ

HM SZMSZ III fej. 5. (1)”

66) A HM HJ II. Fejezet 6. pontjának (nemzetközi együttmûködési fõosztályvezetõ) címsora és a hozzá tartozó al-
pontok helyébe az alábbi 6. pont (nemzetközi együttmûködési fõosztályvezetõ) és alpontok lépnek:

„1. A katonadiplomáciai tevékenység fõ irányainak kidolgozása, felügyelete. nemzetközi
együtt-

mûködési
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
11. (1)
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2. A HM szervek és a miniszternek alárendelt szervezetek, valamint az MH katonai
szervezetei kétoldalú nemzetközi kapcsolattartására vonatkozó miniszteri
irányelvek és a katonadiplomáciai tevékenység fõ irányainak kidolgozása, illetve
meghatározása.

nemzetközi
együttmûkö-
dési fõosz-
tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
11. (2)

3. A Kétoldalú Nemzetközi Együttmûködési Terv (KNET) jóváhagyásra történõ
felterjesztése.

nemzetközi
együttmûkö-
dési fõosz-
tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
11. (12)

4. A külföldön mûködõ katonai attaséhivatalok katonadiplomáciai tevékenységének
felügyelete.

nemzetközi
együttmûkö-
dési fõosz-
tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
11. (14)

5. A véderõ-, katonai és légügyi attasék HM szerveknél és az MH katonai
szervezeteinél történõ egyéni látogatásának engedélyezése.

nemzetközi
együttmûkö-
dési fõosz-
tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
11. (17)

6. A kétoldalú tárcaközi megállapodások végrehajtása érdekében az MH katonai
szervezeteire háruló feladatok meghatározása a Vezérkari Titkársággal
együttmûködve.

nemzetközi
együttmûkö-
dési fõosz-
tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
11. (20)

7. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség adatszolgáltatása alapján, a kétoldalú
nemzetközi programok végrehajtásával kapcsolatos költségvetés felhasználásának
szakmai felügyelete.

nemzetközi
együttmûkö-
dési fõosz-
tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
11. (22)”

67) A HM HJ II. Fejezet 7. pontjának (védelmi tervezési fõosztályvezetõ) 4. és 5. alpontjai helyébe az alábbi 4. és
5. alpontok lépnek:

„4. A TVTR keretében az erõforrás-, költségszükségleti- és kiadási igénytervezés
szakmai irányítása.

védelmi ter-
vezési fõosz-
tály-vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
13. (6)

5. A NATO Fõ Erõforrás Tervezõ Bizottság (Senior Resource Board) nemzeti
képviselete.

védelmi ter-
vezési fõosz-
tály-vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
13. (7)”

68) A HM HJ II. Fejezet 7. pontjának (védelmi tervezési fõosztályvezetõ) 7. alpontja helyébe az alábbi 7. alpont lép:

„7. A Magyar Honvédség rendkívüli (eseti) feladatai megtervezésének irányítása. védelmi ter-
vezési fõosz-
tály-vezetõ

59/2007. (HK 12.) HM ut.
12. §”

69) A HM HJ II. Fejezet 7. pontjának (védelmi tervezési fõosztályvezetõ) 9. alpontja helyébe az alábbi 9. alpont lép:

„9. A tárca beszerzési tevékenységek szakterületi irányítása és felügyelete. A
beszerzések tervezésének, végrehajtásának felügyelete. A (köz)beszerzési
engedélyezési kérelmek, megbízások, döntési javaslatok – feladat- és
forrásorientált vizsgálat után – döntéshozó részére történõ felterjesztése.

védelmi ter-
vezési fõosz-
tály-vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
13. (34)”

70) A HM HJ II. Fejezet 7. pontja (védelmi tervezési fõosztályvezetõ) az alábbi 10. alponttal egészül ki:

„10. Az MH 10 éves stratégiai terve alapján az 1(+n) éves részletes tervek tervezési
feladatait meghatározó HM utasítás (védelmi tervezési utasítás) kidolgozása,
jóváhagyásra történõ elõterjesztése, jóváhagyását követõ kiadása.

védelmi ter-
vezési fõosz-
tály-vezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
13. (20)”

71) A HM HJ II. Fejezet 8. pontjának (védelemgazdasági fõosztályvezetõ) 1. alpontja helyébe az alábbi 1. alpont
lép:

„1. A minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó kincstári vagyontárgyak
kezelésének felügyelete.

védelemgaz-
dasági fõosz-

tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
14. (7), (49), (50)”
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72) A HM HJ II. Fejezet 8. pontjának (védelemgazdasági fõosztályvezetõ) 4. és 5. alpontjai helyébe az alábbi 4. és 5.
alpontok lépnek:

„4. A miniszter által alapított gazdasági és közhasznú társaságoknál (a továbbiakban:
a társaságoknál) a honvédelmi tárca érdekeinek érvényesítése, a társaságok
törvényes mûködésének felügyeletével kapcsolatos szakmai feladatok végzése. A
tulajdonosi, illetve alapítói döntések szakirányú elõkészítése, valamint azok
végrehajtásának felügyelete.

védelemgaz-
dasági fõosz-

tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
14. (5), (30), (31), (32),

(33), (34), (38)

5. A minisztériumi kezelésû erdõterületekkel kapcsolatos erdészeti szakkezelési és
erdõgazdálkodási tevékenységek szakmai felügyeletébõl adódó szakirányú
feladatok végzése.

védelemgaz-
dasági fõosz-

tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej.
14. (6), (46), (47), (48)”

73) A HM HJ II. Fejezet 8. pontjának (védelemgazdasági fõosztályvezetõ) 7. alpontja helyébe az alábbi 7. alpont
lép:

„7. A honvédelmi ágazat lakáspolitikai koncepciójának – a HM humánpolitikai
szerveinek együttmûködésével történõ – kialakítása. A tárca szintû lakásjogi
szabályozások kidolgozása, kiadásuk vagy módosításuk kezdeményezése.

védelemgaz-
dasági fõosz-

tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 14.
(10), (63)”

74) A HM HJ II. Fejezet 8. pontja (védelemgazdasági fõosztályvezetõ) az alábbi 10. alponttal egészül ki:

„10. A tárcaszintû Éves Beszerzési Terv összeállítása és jóváhagyásra történõ
felterjesztése.

védelemgaz-
dasági fõosz-

tályvezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 14.
(14)”

75) A HM HJ II. Fejezet 9. pontjának (hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ) 4. alpontja helyébe az alábbi 4. al-
pont lép:

„4. Átruházott jogkörben a Magyar Honvédség zártcélú távközlési és informatikai
hálózatgazda szakmai feladatainak ellátása, a középszintû parancsnokság híradó és
informatikai vezetõ szerve, a Honvéd Vezérkar fõnök közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek szakmai irányítása.

hadmûveleti
és kiképzési
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 16.
(4), (42), (45), (48)”

76) A HM HJ II. Fejezet 9. pontjának (hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ) 16. alpontja hatályát veszti.

77) A HM HJ II. Fejezet 9. pontjának (hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ) 19. alpontja helyébe az alábbi
19. alpont lép:

„19. A Harcászati Értékelõ és Minõsítõ Programok (TACEVAL, CREVAL) felsõ
szintû irányítása, valamint az MH Összhaderõnemi Parancsnokság TACEVAL és
CREVAL csoportjainak szakmai irányítása.

hadmûveleti
és kiképzési
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 16.
(61)”

78) A HM HJ II. Fejezet 9. pontja (hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ) az alábbi 20. és 21. alpontokkal egé-
szül ki:

„20. A nemzetközi (NATO, EU, két- és többoldalú) kiképzési rendezvények
tervezésének irányítása.

hadmûveleti
és kiképzési
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 16.
(58)

21. A Magyar Honvédség felkészítésének és kiképzésének felügyelete és ellenõrzése a
HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal tájékoztatása mellett.

hadmûveleti
és kiképzési
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 16.
(67)”

79) A HM HJ II. Fejezet 10. pontjának (haderõtervezési fõosztályvezetõ) 4. alpontja helyébe az alábbi 4. alpont lép:

„4. A HM szervezetek, a miniszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei hivatalos
bélyegzõkkel és pecsétnyomókkal történõ ellátásának szakfelügyeletével
összefüggõ feladatok végzése.

haderõterve-
zési fõosz-
tály-vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 17.
(24)”
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80) A HM HJ II. Fejezet 11. pontjának (személyzeti fõosztályvezetõ) 3. alpontja helyébe az alábbi 3. alpont lép:

„3. A foglalkoztatáspolitikai követelmények alapján az oktatás (felsõ-, közoktatás és
szakképzés), a képzés (alap-, át-, tovább-, nyelvképzés) feltételrendszerének
tervezése, mûködésének szabályozása és az intézményrendszer felügyelete. A
Magyar Honvédség iskolarendszerén kívüli (hazai és külföldi) képzéseinek
szervezése, képzési programok, normatívák kidolgozásának kezdeményezése, a
végrehajtás felügyelete.

személyzeti
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 18.
(6), (18), (46), (48), (50)”

81) A HM HJ II. Fejezet 11. pontjának (személyzeti fõosztályvezetõ) 10. alpontja helyébe az alábbi 10. alpont lép:

„10. A különbözõ NATO/EU és nemzeti beosztások feltöltésével kapcsolatos
személyügyi feladatok tervezése, a váltások végrehajtásának irányítása.

személyzeti
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 18.
(21)”

82) A HM HJ II. Fejezet 11. pontjának (személyzeti fõosztályvezetõ) 20. alpontja helyébe az alábbi 20. alpont lép:

„20. A középfokú katonai oktatási és szakképzési intézmények mûködésének
törvényességi felügyelete, a vizsgáztatás jogszabályi feltételeinek biztosítása. Az
MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola szakmai irányítása.

személyzeti
fõosztály-

vezetõ

HM SZMSZ IV. fej. 18.
(48)”

83) A HM HJ III. Fejezet 1. pontjának (HM központi ellenõrzési és hatósági hivatal fõigazgató) címsora és a hozzá
tartozó alpontok helyébe az alábbi 1. pont (HM központi ellenõrzési és hatósági hivatal fõigazgató) és alpontok lépnek:

„1. A tárca ellenõrzési rendszerére vonatkozó miniszteri szabályozók felülvizsgálata,
új szabályzók kiadásának kezdeményezése.

fõigazgató HM SZMSZ IV. fej.
HM KEHH

2. Az ellenõrzések tapasztalataira vonatkozó idõszaki értékelések összeállítása és
felterjesztése a honvédelmi miniszter részére.

fõigazgató 52/2007. (HK 11.) HM ut.
24. § (3)

3. A fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzési tervek és jelentések, valamint az
összefoglaló éves belsõ ellenõrzési terv és jelentés jóváhagyásra történõ
felterjesztése. Az államháztartási belsõ ellenõrzések programjainak, összefoglaló
jelentéseinek, intézkedési terveinek jóváhagyásra történõ felterjesztése, illetve az
ellenõrzési jelentések egyeztetésének végrehajtása.

fõigazgató 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rend. 18–22. §, 31. §

91/2004. (HK 26.) HM ut.
9–14. §

4. A miniszter hatáskörében elrendelt komplex ellenõrzések elõkészítésének
koordinálása, szakmai irányítása.

fõigazgató 52/2007. (HK 11.) HM ut.
21. § (1)

5. A HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal államháztartási belsõ ellenõrzést
végzõ osztályvezetõi és beosztott államháztartási belsõ ellenõri állományának,
valamint az igénybe vett külsõ szakértõk személyére vonatkozó fejezetszintû,
valamint a „HM igazgatása” költségvetési alcím államháztartási belsõ
ellenõrzésekhez kapcsolódó megbízólevelek jóváhagyása.

fõigazgató 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rend. 24. § (1) 91/2004.

(HK 26.) HM ut. 6. § (9),
11. § (5)

6. A HM fejezet képviselete az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési
Tárcaközi Bizottságban, valamint a Belsõ Ellenõrzési Albizottságban.

fõigazgató 1992. évi XXXVIII. tv.
121/B. § (2) d) 193/2003.

(XI. 26.) Korm. rend.
33. §, f)

7. Illetékességi körében elsõfokú építésügyi hatóságként eljárás lefolytatása az elvi
építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetés
megváltoztatására irányuló és telekalakítási engedélyezési, valamint ezekkel
összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyekben.

fõigazgató 1997. évi LXXVIII. tv.
52. § (6)

40/2002. Korm. rend. 3. § (1)
46/1997. (XII. 29.)

KTM rend. 2. §

8. Polgári építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban
– katonai építésügyi hatóságot érintõ ügyekben – szakhatóságként történõ eljárás.

fõigazgató 46/1997. (XII. 29.)
KTM rend. 2. sz. melléklet

V. 1.

9. Elsõfokú munkavédelmi hatósági feladatok ellátása. fõigazgató 1993. évi XCIII. tv. 86. §
21/2000. (VIII. 18.)

HM rend. 7. § (1), 32.,
33. §

10. Létesítéssel, használatbavétellel, rendszeresítéssel kapcsolatos elsõfokú
munkavédelmi szakhatósági feladatok ellátása.

fõigazgató 40/2002. (III. 21.)
Korm. rend. 5. §

11. Elsõfokú veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatok ellátása. fõigazgató 95/2006. (IV. 18.)
Korm. rend. 4. §

12. Elsõfokú tûzvédelmi hatósági feladatok ellátása. fõigazgató 79/2007. (IV. 24.)
Korm. rend. 4. §
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13. Létesítéssel, használatbavétellel, rendszeresítéssel kapcsolatos elsõfokú
tûzvédelmi szakhatósági feladatok ellátása.

fõigazgató 40/2002. (III. 21.)
Korm. rend. 5. §

14. A halont tartalmazó tûzoltó rendszerek és berendezések kritikus alkalmazási
területeken történõ felhasználására vonatkozó egyedi engedélyek kiadása.

fõigazgató 94/2003. (VII. 2.)
Korm. rend. 11. § (1)”

84) A HM HJ III. Fejezet 3. pontjának (HM katonai légügyi hivatal fõigazgató) címsora és a hozzá tartozó alpontok
hatályukat vesztik.

85) A HM HJ III. Fejezet 4. pontjának (HM beszerzési és biztonsági beruházási hivatal vezérigazgató) címsora és
a hozzá tartozó alpontok helyébe az alábbi 4. pont (HM fejlesztési és logisztikai ügynökség vezérigazgató) és alpontok
lépnek:

„1. Az ajánlatkérõként lefolytatott közbeszerzési és beszerzési eljárások esetében a
nyertesre vonatkozó döntés meghozatala, és a szerzõdés (megállapodás) megkötése.

vezérigazgató 102/2005. (HK 22.)
HM ut.

2. Rendszeresítésre, illetve kivonásra javasolt eszközök listájának felterjesztése. vezérigazgató 17/2006. (HK 6.) HM ut.

3. Feleslegessé vált haditechnikai eszközök hatástalanítására kijelölt szervezet
alkalmasságának tanúsítása, a hatástalanítás megtörténtének igazolása.

vezérigazgató 37/2002. (V. 24.)
HM–BM együttes rend.

2. §, 4. § (5)

4. A hadfelszerelési eszközök beszerzési szerzõdés szerinti megfelelõségének
megállapítása.

vezérigazgató 102/2005. (HK 22.)
HM ut.

5. A nemzetközi katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és
vendéglátási kérdésekrõl szóló miniszteri utasításban meghatározott elvek és
normák megvalósulásának ellenõrzése.

vezérigazgató 49/2006. (HK 11.) HM ut.

6. A nemzetközi kapcsolatokból eredõ feladatok végrehajtása vonatkozásában a saját
költségvetésben tervezõ szervezetekkel együttmûködési megállapodás megkötése.

vezérigazgató 49/2006. (HK 11.) HM ut.

7. A III. kategóriába tartozó személyek reprezentációs kiadásainak elszámolása és
nyilvántartása rendjének intézkedésben történõ szabályozása.

vezérigazgató 122/2005. (HK 2/2006.)
HM ut.

8. Külföldre irányuló magyar csapat vagy kötelékmozgás esetében diplomáciai
engedély beszerzése, külföldi fegyveres erõk államhatáron keresztül történõ
mozgásának technikai engedélyeztetése.

vezérigazgató HM SZMSZ IV. fejezet
HM FLÜ (19)”

86) A HM HJ III. Fejezet 5. pontjának (HM technológiai hivatal fõigazgató) címsora és a hozzá tartozó alpontok ha-
tályukat vesztik.

87) A HM HJ III. Fejezet 6. pontjának (HM ingatlankezelési hivatal fõigazgató) címsora helyébe a (HM infra-
strukturális ügynökség vezérigazgató) címsor lép, továbbá a „Hatáskör gyakorlója” oszlopban a „fõigazgató” megne-
vezés „vezérigazgató” megnevezésre módosul.

88) A HM HJ III. Fejezet 6. pontjának (HM infrastrukturális ügynökség vezérigazgató) 17. alpontja helyébe az
alábbi 17. alpont lép:

„17. A tábori elhelyezési feladatok végrehajtása eljárási szabályainak intézkedésben
történõ megállapítása.

vezérigazgató 185/2006. HM KÁT–HM
HVKF együttes int.”

89) A HM HJ III. Fejezet 6. pontjának (HM infrastrukturális ügynökség vezérigazgató) 21. alpontja helyébe az
alábbi 21. alpont lép:

„21. A Laktanya Rekonstrukciós Program keretében a hatáskörébe utalt szerzõdések
megkötése.

vezérigazgató 41/2005. (HK 10.)
HM ut.”

90) A HM HJ III. Fejezet 6. pontjának (HM infrastrukturális ügynökség vezérigazgató) 22–24. alpontjai helyébe
az alábbi 22–24. alpontok lépnek:

„22. A HM közvetlen irányítása alá tartozó önálló ingatlanban elhelyezett szervezetek,
illetve a HVK alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek elhelyezési
szakállományának szakmai irányítása, felügyelete.

vezérigazgató 185/2006. HM KÁT–HM
HVKF együttes int.

23. A Magyar Honvédség gyakorlatai és missziói tábori elhelyezési biztosításának és
tábori elhelyezési szakanyaggal történõ ellátásának szakmai irányítása és felügyelete.

vezérigazgató 185/2006. HM KÁT–HM
HVKF együttes int.

24. A hazai és külföldi gyakorlatok elhelyezési feltételeinek biztosítására vonatkozó
katonai feladatok meghatározása.

vezérigazgató 185/2006. HM KÁT–HM
HVKF együttes int.”
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91) A HM HJ III. Fejezet 6. pontja (HM infrastrukturális ügynökség vezérigazgató) az alábbi 25–27. alpontokkal
egészül ki:

„25. A környezetvédelmi megbízottak tevékenységének törvényességi felügyelete. vezérigazgató 24/1997. (XI. 6.)
HM rend.

26. A HM irányítási körébe tartozó környezet- és természetvédelmi felügyeletbõl
adódó feladatok végzése, a kármentesítési feladatok irányítása és felügyelete.

vezérigazgató 28/2000. (HK 12.)
HM hat. 4/i)

27. A Kormány és a Honvédelmi Minisztérium speciális erõdítési létesítményeinek
mûködtetése, üzemeltetésének tervezése, szervezése és irányítása.

vezérigazgató 28/2000. (HK 12.)
HM hat. 4/m)”

92) A HM HJ III. Fejezet 7. pontjának (HM központi pénzügyi és számviteli hivatal fõigazgató) címsora és a hozzá
tartozó alpontok helyébe az alábbi 7. pont (HM közgazdasági és pénzügyi ügynökség vezérigazgató) és alpontok lépnek:

„1. A fejezeti szintû költségvetési terv és beszámoló jóváhagyásra történõ
elõkészítése. A tárca költségvetési érdekeinek képviselete az Országgyûlés
bizottságai, a Pénzügyminisztérium, a társminisztériumok, a társadalmi párbeszéd
rendszerében mûködõ tanácsok és érdekegyeztetõ fórumok elõtt.

vezérigazgató HM SZMSZ IV. fej.
HM KPÜ (1)

2. A személyi állomány jogviszonyának megfelelõ pénzbeli járandóságaival,
társadalombiztosítási és egyes szociálpolitikai juttatásaival, a számvitellel, az
adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a biztosítással, a hivatásos
állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos feladatokra vonatkozó belsõ
szabályzók elõkészítése. Az állomány pénzbeli járandóságaival,
társadalombiztosítási és szociálpolitikai juttatásaival összefüggõ keretek kezelése.
A fejezet egészében az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint
korengedményes nyugdíjak elszámolása, befizetése és bevallása.

vezérigazgató HM SZMSZ IV. fej.
HM KPÜ (3)

3. A honvédelmi tárca év eleji létszámára a felhasználható béralap jóváhagyása és
évközi engedélyezése.

vezérigazgató 65/2003. (HK 17.) HM ut.
3. §

4. A HM KPÜ békefeladatain túlmenõen a készenlét fokozása pénzügyi
biztosításával kapcsolatos szabályozási és elõkészítési feladatok ellátása, az
átmeneti költségvetési terv elkészítése, az ehhez szükséges finanszírozás
biztosítása.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23)
HM hat. 9. y)

5. A honvédség tényleges állományú tagjainak a kötelezettségük teljesítésével
összefüggésben bekövetkezett kárainak megtérítésével kapcsolatos kártérítési
ügyek intézése, valamint a honvédség által okozott károk megtérítésével
kapcsolatos kártérítési ügyek intézése, az elsõ fokú államigazgatási határozatok
meghozatala.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9. n)

6. A pénzeszközökben keletkezett – meghatározott értékhatárok közötti – károk
esetében a leírási jogkör gyakorlása.

vezérigazgató 19/2002. (IV. 5.)
HM rend. 6. §, 8. §, 10. §

7. Az ellenjegyzés rendjét szabályozó aktuális jogszabályok elõírásaiban
meghatározottak szerint az ellenjegyzési jog gyakorlása.

vezérigazgató 102/2005. (HK 22.)
HM ut.

8. Az államháztartási elõírásoknak megfelelõ fejezeti szintû költségvetési terv és
beszámoló elkészítésének megszervezése, illetve összeállítása és jóváhagyásra
történõ elõkészítése; a hatáskörök egyértelmû gyakorlása; a költségvetési
pénzeszköz-felhasználás preventív ellenõrzési feltételeinek megteremtése, a
gazdálkodóhoz rendelt pénzügyi és számviteli illetékességû gazdasági vezetõi
funkció gyakorlása.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 8.

9. Az eseti (tervben nem szereplõ) közbeszerzési eljárást megelõzõ engedélyeztetési
eljárás szakmai felügyelete, ellenjegyzése.

vezérigazgató 102/2005. (HK 22.)
HM ut.

10. Költségvetési, pénzügyi és számviteli szakellenõrzések végrehajtása a HM KPÜ
szaktevékenységét érintõen. A saját intézményi szintû államháztartási belsõ
ellenõrzés végzése.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9. v)

11. Az államháztartási pénzügyi belsõ ellenõrzés keretében a folyamatba épített,
elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE) tárcaszintû szabályozásának
szakmai elõkészítése, az ágazati FEUVE kialakítása, fejlesztése.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9. u) HM SZMSZ
IV. fejezet HM KPÜ (13)

12. A fejezeten belül önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetek pénzügyi és
számviteli szervei tevékenységének irányítása és felügyelete.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 11. e)

HM SZMSZ IV. fejezet
HM KPÜ (11)

13. A hivatásos állományúak nyugdíj és baleseti járadék megállapításával, illetve
családtagjaik származékos nyugdíj-megállapításával, továbbá a köztisztviselõk és
közalkalmazottak korengedményes nyugdíja elõkészítésével és megfizetésével
kapcsolatos feladatok végzése, az ezzel összefüggõ hatósági feladatok ellátása.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9. i) HM SZMSZ
IV. fejezet HM KPÜ (14)
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14. A HM fejezet egységes számviteli politikája és mellékleteinek, valamint a tárca teljes
körû számviteli rendjét szabályozó belsõ intézkedések elkészítése és kiadása.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9. r)

15. A kincstári számlakezelés és pénzforgalmi mûveletek szabályozása. vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9. q)

16. A tárca pénzügyi és számviteli biztosításával kapcsolatos hatáskörébe utalt
szakintézkedések kiadása.

vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9. z)

17. Az intézményi bér- és illetménygazdálkodás kialakítása, szakmai felügyelete. vezérigazgató 119/2006. (HK 23.)
HM hat. 9.

18. A tárca képviselete az Országos Statisztikai Tanácsban, valamint az
Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Bizottság FEUVE Albizottságban.

vezérigazgató HM SZMSZ IV. fejezet
HM KPÜ (1)”

93) A HM HJ III. Fejezet 8. pontjának (HM Nemzetközi és rendezvényszervezõ hivatal fõigazgató) címsora és a
hozzá tartozó alpontok hatályukat vesztik.
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A honvédelmi miniszter
97/2007. (HK 17.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés
gazdálkodási információs rendszer felépítésérõl,

mûködési rendjérõl, üzemeltetésérõl
és továbbfejlesztésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdés l) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium fe-
jezet költségvetés gazdálkodási információs rendszerére
(a továbbiakban: HM KGIR), felépítésére, mûködési rend-
jére, üzemeltetésére és továbbfejlesztésére a következõ
utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítá-
sa, továbbá közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek-
re, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire (a továbbiakban együttesen: honvé-
delmi szervezetek).

Értelmezõ rendelkezések

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) Adatállomány: a HM KGIR-ben rögzített, oda át-

konvertált, vagy bármely egyéb módon importált, illetve
ott elõállított adatok, információk összessége;

b) Adatgazda: a rendszerbe kerülõ adatok elõállításáért
felelõs honvédelmi szervezet vezetõje, aki az adatok hite-
lességéért és azok idõben történõ biztosításáért felel;

c) Adatfeldolgozás: A személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. §-ának 15. pont-
ja szerinti feladatok;

d) Adatkezelés: az Avtv. 2. §-ának 9. pontja szerinti
mûveletek;

e) Adattárház: a HM KGIR teljes adatbázisát átfogó
elemzõ eszköz, mely a forrásrendszertõl elkülönülten tá-
rolja a szükséges átalakított adatokat és biztosítja a tárolt
információk igény szerinti lekérdezését;

f) Adattovábbítás: az Avtv. 2. §-ának 10. pontja szerinti
tevékenység;

g) Adattörlés: az Avtv. 2. §-ának 12. pontja szerinti
tevékenység;

h) Adatvédelmi felelõs: a személyes adatokat kezelõ,
illetõleg feldolgozó szervezeten belül, közvetlenül a szer-
vezet vezetõjének felügyelete alá tartozó, általa kineve-
zett, vagy megbízott személy. Felelõs a feldolgozó rend-
szer adatvédelemi helyzetének rendszeres ellenõrzéséért,
az adatvédelmi szabályzók kidolgozásáért, napra készen
tartásáért és azok betartatásáért.

i) Be- és kijelentkezés: bejelentkezés az a cselekvési fo-
lyamat, amikor a felhasználó a HM KGIR-be való belépést
megkezdi, felhasználói nevét, majd jelszavát megadja. Ki-
jelentkezés az a folyamat, amikor a felhasználó az alkal-
mazásból történõ kilépést követõen szerver számítógéppel
a hálózati kapcsolatot logikailag megbontja;

j) Csökkentett (korlátozott) üzemmód: a HM KGIR
olyan sajátos üzemeltetési idõszaka, amikor egyes kiemelt
feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében, a fel-
használók meghatározott köre számára, bizonyos szolgál-
tatások ideiglenesen nem érhetõek el;

k) Gyakorló adatbázis: a HM KGIR alkalmazás azon
adatainak összessége, melyek a rendszer adatbázis megha-



tározott gyakorisággal történõ megmásolásával keletkez-
nek.

l) Helyreállítás: az a folyamat, amelynek során a men-
tett adatokat tartalmazó adathordozókról a mentõ eszköz
segítségével az utolsó ép állapotnak megfelelõ adatstruk-
túra visszaállításra kerül.

m) HM KGIR koordinációs munkacsoport: a HM
KGIR üzemeltetésének, további fejlesztésének több szak-
területét érintõ együttmûködés érdekében létrehozott,
honvédelmi szervezeteket átfogó egyeztetõ, döntés-elõké-
szítõ és javaslattevõ fóruma;

n) HM KGIR specifikus munkaállomás: az a számító-
gépes konfiguráció, mely csak a központilag meghatáro-
zott hardver, szoftver, védelmi és felügyeleti komponense-
ket tartalmazza.

o) Informatikai biztonsági felügyelõ: a HM KGIR
elektronikus információ biztonságáért felelõs, a HM KPÜ
vezérigazgatója által kijelölt személy. Felelõs az adat-
védelmi felelõssel együttmûködve a HM KGIR informati-
kai biztonsági követelményeinek és az ezek megvalósítá-
sára irányuló védelmi rendszabályok meghatározásáért, a
szabályzók meglétéért, illetve kidolgoztatásáért, továbbá
napra készen tartásukért és rendszeres ellenõrzésekkel a
betartatásáért.

p) Felhasználó: a rendszerben adott jogosultsággal
rendelkezõ személy;

q) Kritikus hõmérséklet: a HM KGIR gépteremben
mért +26 °C meghaladó léghõmérséklet;

r) Mentés: az a folyamat, amelynek során az informati-
kai rendszerben digitálisan tárolt, vagy használatban lévõ
meghatározott adathalmazokról egy speciális adathordo-
zóra másolat készül;

s) Munkacsoport vezetõ: a HM KGIR legfelsõbb tárca-
szintû koordinációs vezetõje által kijelölt, a teljes rendszer
mûködtetésének, üzemeltetésének és a további fejlesztésé-
nek operatív koordinációs vezetõje.

t) Nyilvánosságra hozatal: Avtv. 2. §-ának 11. pontja
szerinti tevékenység;

u) Rendkívüli üzemeltetési helyzet: olyan, az üzemelte-
tésben zavart okozó rendkívüli helyzet, amelyben a HM
KGIR rendes üzemeltetésének folytatására ideiglenesen
vagy véglegesen nincsen lehetõség. Rendkívüli üzemelte-
tési helyzetnek minõsül az is, ha illetéktelen behatolás
vagy vírusfertõzés miatt a fenti esemény megtörténte ala-
posan feltételezhetõ, vagy annak közvetlen veszélye fenn-
áll. Nem minõsülnek rendkívüli üzemeltetési helyzetnek a
rendszer éves üzemeltetési tervében elõzetesen tervezett
karbantartási idõszakok, valamint amikor a rendszer szol-
gáltatásai bizonyos felhasználók számára csak csökkentett
üzemmódban érhetõk el.

v) Rendszeradatbázis: a HM KGIR alkalmazás azon
aktuális, naprakész adatainak összessége melyek a mûkö-
déshez szükségesek, illetve amelyeket a felhasználók rög-
zítenek vagy az eljárások generálnak.

w) Rendszergazda: a jelen utasításban kijelölt vezetõ,
aki az adott alrendszerre, modulra vonatkozóan annak fel-

építéséért, használatának megszervezéséért, és az ahhoz
kapcsolódó eljárási rendek kialakításáért, illetve az adatel-
érési jogosultságok meghatározásáért, valamint a tartalom
szolgáltatásáért felel;

x) Személyes adat: Avtv. 2. §-ának 1. pontja szerinti
adat;

y) Üzemeltetés: az operatív mûködést biztosító rend-
szeres tevékenységek összessége;

z) Visszatöltés: az a folyamat, amelynek során a men-
tett adatokat tartalmazó adathordozókról a mentõ eszköz
segítségével a megfelelõ adatstruktúra visszaállításra ke-
rül.

A HM KGIR rendeltetése

3. §

A HM KGIR alapvetõ rendeltetése, hogy a szolgálta-
tásai révén békeidõben biztosítsa:

a) a védelmi tervezést és a szakterületeket érintõ
– szükséges mértékû, pontos, idõbeni – információkat a
különbözõ vezetõi szintek és szervezetek számára;

b) a HM fejezet gazdálkodási területein jellemzõ ada-
tok egységes rendszerben és egységes szempontok szerint
történõ gyûjtését, tárolását, feldolgozását és értékelését;

c) a párhuzamos adatkezelés kiszûrését, a rendelkezés-
re álló adatok felhasználók közötti megosztását, az erõfor-
rások optimális felhasználását;

d) a HM fejezet gazdálkodásának átláthatóságát, a
folyamatos kontrollt a belsõ, a felügyeleti és az állami el-
lenõrzések számára;

e) a honvédelmi tárca és a honvédelmi szervezetek
adatszolgáltatási kötelezettségeinek támogatását;

f) A HM–MH egyéb informatikai rendszereihez tör-
ténõ csatlakozást, a redundáns fejlesztések elkerülését, az
adat és információtovábbítás egységes feltételeit;

g) a hatósági elektronikus ügyintézésben érintett szer-
vezetek részére szükséges adatokat a HM KGIR rendszer
adatbázistól elkülönített és a felhasználói írástól védett
adattárház adataira támaszkodva;

h) a HM tárca közszolgáltatási, e-kormányzati tevé-
kenységéhez a peres ügyekben való közremûködéshez, a
szolgálati panaszügyintézéshez, az igazgatási ügyek kö-
zötti beadványintézéshez, valamint ügyfélszolgálati tevé-
kenységhez kapcsolódó és a HM KGIR-ben tárolt adatok
körére kiterjedõ adatszolgáltatások feltételeit;

i) az üzemgazdasági szemléletû gazdasági tervezés,
nyilvántartás és beszámolás követelményeinek való meg-
felelést;

j) az Európai Unió és a NATO számára szükséges adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítését;

k) a HM fejezet felkészítésének elõsegítését az új hazai
és nemzetközi követelményeknek megfelelõ pénzügyi
audit bevezetésére és alkalmazhatóságára, a pénzügyi
monitoring rendszer kiszolgálására.
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A HM KGIR felépítése

4. §

A HM KGIR egységes információs rendszerként magá-
ba foglalja:

a) az integrált humánpolitikai alrendszert;
b) a személyi, pénzbeni járandóságok alrendszert;
c) a pénzügyi-számviteli alrendszert;
d) az üzemeltetési és alkalmazás felügyeleti alrend-

szert;
e) az adattárházat (a gazdálkodási-, munkaügyi vezetõi

alrendszert);
f) általános lekérdezõ modult.

5. §

(1) Az integrált humánpolitikai alrendszer a következõ
modulokkal biztosítja a személyi állománnyal, emberi erõ-
forrással (human resource, a továbbiakban: HR) kapcsola-
tos feladatok végrehajtását:

a) személyzeti;
b) toborzási;
c) érdekvédelmi.

(2) A személyi pénzbeni járandóságok alrendszer a kö-
vetkezõ modulokkal biztosítja a személyi állomány és a
hozzátartozók pénzügyi ellátásával kapcsolatos feladatok
végrehajtását:

a) személyi juttatási;
b) társadalombiztosítási és családtámogatási;
c) nyugdíj;
d) bérgazdálkodási;
e) központi jutalomkeret kezelõi.

(3) A pénzügyi-számviteli alrendszer a következõ mo-
dulokkal biztosítja a költségvetési gazdálkodással kapcso-
latos pénzügyi, költségvetési, fõkönyvi könyvelési és be-
számolási feladatok végrehajtását:

a) fõkönyvi könyvelési;
b) házi pénztár;
c) kinnlevõségek (követelések);
d) kötelezettségek (tartozások);
e) beszerzés (ellenjegyzés);
f) Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) át-

utalási.

(4) Az üzemeltetési és alkalmazás felügyeleti alrendszer
az alábbi modulokkal biztosítja a HM KGIR adatbiztonsá-
gi, üzemeltetés biztonsági, valamint a felhasználó támoga-
tó feladatok végrehajtását:

a) védelmi;
b) felügyeleti;
c) HM KGIR levelezõ;
d) Service Desk (a továbbiakban: SD).

(5) Az adattárház (gazdálkodási-, munkaügyi vezetõi) a
rendszer adatbázis fokozott védelme érdekében egy rend-

szeresen (naponta) frissített adatállomány segítségével
biztosítja a HM KGIR-ben feldolgozott adatok gyors, egy-
séges szempontok szerinti lekérdezhetõségét, elemzését,
illetve más informatikai rendszerek részére történõ bizto-
sítását.

(6) A logisztikai nyilvántartó rendszer kiépítéséig a be-
fektetett és a forgó eszközök analitikus nyilvántartását és
az adatok feladását a fõkönyv felé a „Szakági analitikus
nyilvántartó rendszerrel”, és az „Egységszintû analitikus
nyilvántartó rendszerrel” kell végrehajtani.

A HM KGIR biztonságát szolgáló rendelkezések

6. §

(1) A rendszer információ biztonságát a kezelt szemé-
lyes és közérdekû adatokra vonatkozó jogszabályok, állás-
foglalások és a honvédelmi tárca belsõ szabályzóiban
meghatározottak szerinti védelmi rendszabályokkal kell
megvalósítani.

(2) Az általános elektronikus információ biztonsági cé-
loknak (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás)
megfelelõ védelmi rendszabályokat a kezelt adatok és a
rendszer fenyegetettségével és sebezhetõségével arányo-
san kell kialakítani.

(3) A rendszer interoperabilitása és továbbfejleszthetõ-
sége érdekében a védelmi rendszabályokat az érvényes
szabványoknak megfelelõen kell kialakítani.

(4) A rendszer fenyegetettségét és sebezhetõségét idõ-
szakosan felül kell vizsgálni, és a vizsgálat eredményének
megfelelõen a védelmi rendszabályokat módosítani kell.

(5) Az információ biztonságot befolyásoló eseményeket
ki kell vizsgálni, és a vizsgálat eredményének megfelelõen
a védelmi rendszabályokat módosítani kell.

A HM KGIR mûködési modellje

7. §

(1) A HM KGIR informatikai technológiai szempontból
internetes szabványokat és eljárásokat használó, „közpon-
ti szerver – távoli terminálok” felépítésû, nagykiterjedésû
virtuális magánhálózat (INTRANET, WAN).

(2) A HM KGIR alapvetõen a központi adatbázisban tá-
rolt adatoknak a felhasználók által alkalmazási felületen
keresztül történõ közvetlen kezelésére épül. A vezetõi in-
formációs igények kiszolgálására elsõsorban az Adattár-
házat és az Általános lekérdezõ modult kell használni.

(3) A HM KGIR adatbázisa a benne rögzített adatokat
és a számvitel egészét illetõen bizonylatokon, hiteles ok-
mányokon, illetve iratokon nyugszik. A hiteles adatok
ügyrend szerinti ellenõrzési eljárások után kerülnek az
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adatbázisba. Az elemi adatokat a keletkezési helyük sze-
rint illetékes honvédelmi szervezetek pénzügyi-számviteli
és alapnyilvántartás vezetésére kötelezett személyügyi és
ingatlanügyi szakállománya rögzíti.

(4) A HM KGIR adatszerkezete, az adatbázis kezelési
eljárásai biztosítják, hogy rendszeren belül minden adat
csak egyszer és ott kerüljön rögzítésre, ahol az keletkezik,
illetve ahova funkcionálisan és felelõsség szerint kötve
van.

(5) A rendszerben alapvetõ és nélkülözhetetlen infor-
mációkat tartalmazó munkaköri jegyzékek és állomány-
táblák adatait a HM KGIR-ben történõ megoldásáig, a HM
Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban:
HM TKF) és a HM Haderõtervezési Fõosztály (a továb-
biakban: HM HTF) folyamatosan biztosítsa a meghatáro-
zott formában és tartalommal.

8. §

A rendszerben feldolgozandó adatokat tartalmazó ok-
mányok kezelését, az adatszolgáltatás rendjét, a feldolgo-
zások végrehajtását, a központi adatbázishoz való hozzá-
férés és lekérdezés módját, jogosultságait, illetve a vissza-
nyerhetõ információk körét a szakterületi rendszergazdák
által kidolgozott és egyeztetett külön szabályok határoz-
zák meg.

A HM KGIR alrendszereinek mûködtetéséért felelõs
rendszergazdák

9. §

(1) Az integrált humánpolitikai alrendszerre, valamint
az adattárház alrendszernek és az általános lekérdezõ mo-
dulnak a személyügyi adatokra kiterjedõ mértékben rend-
szergazdája a HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban:
HM SZEF) fõosztályvezetõje.

(2) A pénzügyi-számviteli, a személyi pénzbeni járan-
dóságok, az üzemeltetési és alkalmazás felügyeleti alrend-
szerre, illetve az adattárház alrendszernek, továbbá az álta-
lános lekérdezõ modulnak a pénzügyi adataira kiterjedõen
rendszergazdája a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM KPÜ ) vezérigazgatója.

10. §

Az alrendszerek rendszergazdái a szakterületükre vo-
natkozóan részletesen, a több szakterületet érintõ kérdé-
sekben a munkacsoport vezetõvel, az informatikai bizton-
sági felügyelõvel, és az adatvédelmi felelõssel egyeztetve:

a) szabályozzák a HM KGIR egyes alrendszerei és mo-
duljai alkalmazásával kapcsolatos eljárásokat, feladatokat,

hatásköröket, javaslatot tesznek az eszközök elosztására
és az üzemeltetés szabályaira;

b) meghatározzák és a törvényi változásoknak meg-
felelõen aktualizálják a HM KGIR adatbázisában tárolt
adatok beviteléért, naprakészségéért felelõs felhasználók
körét, melyet együttes intézkedésben rögzítenek;

c) gondoskodnak a szakállomány folyamatos képzésé-
rõl, útmutatók és felhasználói kézikönyvek kiadásáról,
naprakészen tartásáról, valamint a rendszeres belsõ és fel-
ügyeleti ellenõrzések végrehajtásáról;

d) kezdeményezik az alrendszerben használatos jogo-
sultságok bõvítését, szükség szerinti módosítását, illetve
törlését;

e) meghatározzák a központi adatbázishoz való hozzá-
férés jogosultjait, azok tevékenységi körét. A rendszeresí-
tett adatlapokon írásban engedélyezik az érvényesített fel-
használók jogosultságát, biztosítják az engedélyezett jo-
gosultságok és azok felhasználóhoz rendelésének napra-
készségét. Folyamatosan ellenõrzik és biztosítják, hogy a
szakterületüket érintõen csak az arra jogosultak, a számuk-
ra engedélyezett feladatkörrel használják a rendszert;

f) együttmûködés keretében biztosítják az adott alrend-
szer üzemszerû mûködtetéséhez szükséges és az illeté-
kességi körükbe tartozó feltételeket;

g) a hatáskörükbe tartozó alrendszerek felhasználói ré-
szére támogató csoportot hoznak létre.

A HM KGIR mûködtetésével összefüggõ vezetõi feladatok
és jogkörök

11. §

(1) A HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakál-
lamtitkára (a továbbiakban: HM VTI SZÁT), mint a HM
KGIR legfelsõbb tárca szintû vezetõje, kijelöli és irányítja
a munkacsoport vezetõ tevékenységét.

(2) A HM VTI SZÁT jóváhagyja a meghatározott rend-
szergazdák által készített és a munkacsoport vezetõ által
elõterjesztett rövid és hosszú távú fejlesztési, az adott év
költségvetési és beszerzési tervjavaslatát, valamint a HM
Informatikai és Információvédelmi Fõosztály (a továb-
biakban: HM IIF) és a rendszergazdák bevonásával bizto-
sítja a HM KGIR mûködtetéséhez szükséges szolgáltatói
háttér megteremtését. Hatáskörét a munkacsoport vezetõ-
jén keresztül gyakorolja.

12. §

(1) A HM KGIR mûködtetésének, üzemeltetésének és
további fejlesztésének tárca szintû operatív koordinációs
vezetõje a HM VTI SZÁT által kijelölt munkacsoport ve-
zetõ, aki a rendszergazdák, az érintett szakterületeket és
szervezeteket képviselõ vezetõk és szakemberek közre-
mûködésével látja el feladatát.
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(2) A munkacsoport vezetõnek a HM KGIR üzemelteté-
sével, mûködtetésével, fejlesztésével kapcsolatos felada-
tok döntés-elõkészítõ tevékenysége szakszerûségének fo-
kozása érdekében rendszeresen koordinációs munkacso-
port értekezletet kell tartania a jelen utasításban érintett
szervezetek kijelölt képviselõinek részvételével.

13. §

(1) A HM KPÜ vezérigazgatója a munkacsoport vezetõ
és a rendszergazdák útján, a HM IIF szakmai iránymutatá-
sa mellett felügyeli a HM KGIR üzemeltetését és annak
minden oldalú informatikai biztosítottságát. A felmerülõ
problémák kivizsgálása és elhárítása érdekében biztosítja
az üzemeltetés támogatásrendelkezésre állását, továbbá az
elõírás szerinti mûködés érdekében a törvényi változások
átvezetését (supportot).

(2) A rendszergazdák a jelen utasításban nem szabályo-
zott üzemeltetési kérdésekben a munkacsoport vezetõvel
történt elõzetes egyeztetést követõen szakterületükre vo-
natkozóan külön intézkedést adhatnak ki.

(3) A HM KPÜ vezérigazgatója a humánpolitikai al-
rendszer rendszergazdájával egyeztetve adja ki a HM
KGIR üzemeltetésére, felhasználására vonatkozó szakmai
technikai útmutatókat, illetve a rendszer nyitására, zárásá-
ra vonatkozó éves feldolgozási tervet.

(4) A HM KPÜ vezérigazgatója a rendszer elektronikus
információ biztonsága érdekében kijelöli a HM KGIR in-
formatikai biztonsági felügyelõjét, illetve a személyes
adatok védelme érdekében az adatvédelmi felelõsét.

(5) Az informatikai biztonsági felügyelõ feladata az el-
végzett kockázatelemzés alapján a biztonsági követelmé-
nyek és az ezek megvalósítására irányuló védelmi rend-
szabályok meghatározása. Az informatikai biztonsági fel-
ügyelõ feladatait a HM elektronikus információ biztonság
területén szakirányítási jogosultsággal rendelkezõ szerve-
zet szakfelügyelete alatt látja el. Az Avtv. 31/A. § (1) be-
kezdésének megfelelõen feladata az adatvédelmi felelõs
feladatainak ellátása, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat elkészítése, elõírásainak betartatása, és betartá-
sa. Az adatvédelmi felelõs feladatait a HM KPÜ vezér-
igazgatójának közvetlen irányításával végzi.

(6) Az informatikai biztonsági felügyelõ és az adatvé-
delmi felelõs a munkájuk során szorosan együttmûködnek
a rendszergazdákkal és a munkacsoport vezetõvel is.
A HM KGIR biztonsági felügyelõjének és adatvédelmi fe-
lelõsének, a rendszert illetõen mûködtetési vagy üzemelte-
tési feladatai nem lehetnek.

14. §

(1) A HM KGIR üzemeltetése, a gyûjtött tapasztalatok
hasznosítása, a továbbfejlesztéséhez kapcsolódó problé-

mák feltárása és megszüntetése, illetve javaslatok, tervek
kidolgozása, a szükséges döntések elõkészítése érdekében
a munkacsoport vezetõ irányításával egy koordinációs
munkacsoport rendszeresen, de legalább havonta egy alka-
lommal ülésezik.

(2) A koordinációs munkacsoport munkájában az alábbi
szervezetek vezetõi vagy kijelölt szakemberei állandó jel-
leggel vesznek részt:

a) a HM TKF;
b) a HM SZEF;
c) a HM IIF;
d) a HM Jogi Fõosztály;
e) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály;
f) a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a továb-

biakban: HM HKF);
g) a HM HTF,
h) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség;
i) a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály;
j) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
k) a HM KPÜ;
l) az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Köz-

pont (a továbbiakban: MH KIAK).

15. §

(1) A HM IIF és a HM HKF fõosztályvezetõi a HM
KPÜ vezérigazgatójával, a HM SZEF fõosztályvezetõjé-
vel és a munkacsoport vezetõvel együttmûködésben gon-
doskodnak a HM KGIR-nek:

a) a minisztérium közigazgatási, illetve az MH katonai
általános vezetési és információs rendszerei hatékony
együttmûködésének megvalósításáról.

b) az MH transzport, illetve EKG hálózatára történõ át-
terhelésérõl, a mûködéshez szükséges optimális sávszéles-
ségû, biztonsági és rendelkezésre állási paraméterekkel
rendelkezõ adatkommunikáció biztosításáról.

c) a HM–MH nyílt levelezõ rendszereivel történõ
együttmûködésérõl.

A HM KGIR üzemeltetése

16. §

(1) A HM KGIR üzemeltetését úgy kell megszervezni,
hogy a számítógépes architektúra és szoftver környezet
rendelkezésre állása folyamatosan biztosított legyen.

(2) A HM KGIR üzemeltetésére vonatkozó igények és
bejelentések is adatszolgáltatásnak minõsülnek, melyek
adatkörét, végrehajtásának rendjét, továbbá formáját a je-
len utasítás melléklete tartalmazza.

(3) Az alrendszerekhez, modulokhoz és adatokhoz tör-
ténõ szabályozott hozzáférés érdekében minden felhasz-
nálót „Felhasználói névvel” kell azonosítani, és a rendszer
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adataihoz történõ hozzáférését a HM KGIR jogosultsági
rendszerén keresztül kell biztosítani, figyelembe véve az
adatvédelmi elõírásokat.

(4) Az üzemszerû mûködtetés biztosítása érdekében
minden alrendszer részére típus jogosultságokat kell kiala-
kítani. A típus jogosultságok kialakítására, azok dokumen-
tálására a rendszergazdák intézkednek.

(5) Az összes típus jogosultság leírását úgy kell kialakí-
tani, hogy abból egyértelmûen kiderüljön, hogy a rendszer
adatainak mely köréhez, milyen mélységû hozzáférést tesz
lehetõvé.

(6) A honvédelmi szervezet felkészített szakállománya
a jogosultsága által biztosított mértékig végrehajtja az
adatszolgáltatás és feldolgozás feladatait, a központi adat-
bázishoz való hozzáférés és az adatok kezelésének szabá-
lyait meghatározó, a szakterületre vonatkozó belsõ rendel-
kezések, útmutatók és felhasználói kézikönyvek elõírásait
betartva.

17. §

(1) Az egyes munkakörök ellátásához szükséges jogo-
sultságok beállítását a szakterületek rendszergazdái intéz-
kedésének megfelelõen kell elvégezni.

(2) A jogosultságokat minden esetben a HM KPÜ által
rendszeresített igénylõ lapokon, írásban kell kérni.

(3) Az igénylõ lapokat és az engedélyezett jogosultsá-
gokat nyilván kell tartani. A nyílvántartást úgy kell kiala-
kítani, hogy az alapján megállapítható legyen, hogy egy
adott idõpontban egy meghatározott adathoz a felhaszná-
lók milyen köre fért hozzá, és részükre ezt a jogosultságot
ki engedélyezte.

(4) Azon referensek hozzáférési jogosultságát, akik a
HM KGIR-t 60 napon keresztül nem használják, a HM
KPÜ által kialakított eljárásrendnek megfelelõen le kell
zárni és a lezárásáról az illetékes szakterület rendszergaz-
dáját írásban kell értesíteni.

18. §

(1) A HM KGIR üzemeltetésével kapcsolatos hatékony
és gyors tájékoztatás, az egyszerûbb feladatok összehan-
golása érdekében a szakterületek rendszergazdái elektro-
nikus tájékoztatókat üzemeltetnek, melynek szabályait a
jelen utasítás melléklete tartalmazza.

(2) Amikor az egyes alrendszerek által végrehajtandó
feladatok nem teszik lehetõvé, hogy a rendszer összes
funkcionalitása minden felhasználó számára elérhetõ le-
gyen, a rendszer üzemeltetése szabályozott keretek között,
csökkentett (korlátozott) üzemmódban történik.

(3) A csökkentett (korlátozott) üzemmód idõtartama
minden esetben úgy kerül meghatározásra, hogy az bizto-
sítsa a tervezett feladatok végrehajtását és annak visszael-
lenõrzését, de a lehetõ legrövidebb ideig tartson.

(4) A HM KGIR alrendszereihez és moduljaihoz kapcso-
lódó nyitási, zárási, végleges zárási idõpontokat, a tervsze-
rinti karbantartási idõszakokat a HM KPÜ a szakterületi
rendszergazdák egyetértésével éves tervben rögzíti, és min-
den év november 30-ig a HM KGIR szakterületi tájékozta-
tóban közzé teszi. Az éves tervet a HM KGIR mûködtetésé-
re kijelölt összes rendszergazda részére megküldi.

19. §

(1) A felhasználók szakmai tevékenységének segítése
érdekében létrehozott szakterületi segítõ csoportok mun-
kájának megszervezéséért, az SD rendszer kötelezõ hasz-
nálatáért és feltételeinek biztosításáért a szakterületi rend-
szergazdák a felelõsek.

(2) A segítõ csoportok tevékenységi rendjét úgy kell ki-
alakítani és megszervezni, hogy azok munkanapokon az
általános munkarend szerint elérhetõek legyenek.

20. §

(1) A felhasználók munkájának megkönnyítése érdeké-
ben a HM KGIR részeként „Levelezõ rendszert” kell üze-
meltetni.

(2) A „Levelezõ rendszer”-ben csak a szolgálati felada-
tokkal összefüggõ, nyílt adatok, közlemények továbbítása
engedélyezett.

(3) A felhasználók „Levelezõ rendszer”-be történõ fel-
vételét és adatainak karbantartását, illetve a levelezési cso-
portok kialakítását a szakterületek rendszergazdáinak igé-
nyei és adatszolgáltatása alapján a HM KPÜ koordinálja.

21. §

(1) A végpontokon jelentkezõ üzemzavar, meghibáso-
dás esetén a felhasználó a jelen utasítás mellékletében leír-
tak szerint jár el.

(2) A központi rendszer rendkívüli üzemeltetési hely-
zetben történõ leállítását minden esetben úgy kell végre-
hajtani, hogy az adatbázis integritásának megõrzését kell
elsõdleges célként tekinteni, és amennyiben a körülmé-
nyek azt biztosítják, lehetõvé kell tenni, hogy a felhaszná-
lók az üzemszerû mûködés keretei között léphessenek ki.

(3) A rendkívüli üzemeltetési helyzetekrõl, azok okairól
és megszüntetésük módjáról haladéktalanul tájékoztatni
kell a HM KGIR mûködtetésére kijelölt rendszergazdákat
és a felhasználókat, a HM KGIR nyitó oldalán, felhívás
formájában.
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(4) A HM KGIR eszközeinek meghibásodása esetén a
károk minimalizálásához, és a hiba elhárításához szüksé-
ges intézkedések meghozatalára, az azonnali feladatok ko-
ordinálására, utasítási jogkörrel az „Üzemeltetési és alkal-
mazás felügyeleti alrendszer” rendszergazda köteles és jo-
gosult.

22. §

(1) Amennyiben a rendkívüli üzemeltetési helyzet követ-
keztében az adatbázis visszatöltése válik szükségessé, arról
a HM KGIR alrendszerei mûködtetésére kijelölt összes
rendszergazdát haladéktalanul írásban kell tájékoztatni.

(2) A tájékoztató minden esetben tartalmazza a vissza-
töltés sikerességére, illetve a visszatöltött adatbázis aktua-
litására vonatkozó adatokat.

Végpontokkal kapcsolatos feladatok

23. §

(1) A HM KGIR üzemeltetésére, biztonságára vonat-
kozó és a felhasználókat érintõ részletes rendszabályokat
(a továbbiakban: ÜBR) a jelen utasítás melléklete tartal-
mazza. A szabályzatban meghatározott feladatok végre-
hajtásáért a munkaállomást kezelõ felhasználó szervezeti
vezetõje felel.

(2) Az ÜBR rendelkezéseit a HM KGIR részét képezõ
mindenkori végponti informatikai eszközökre teljes körû-
en alkalmazni kell.

(3) A munkaállomások a HM KGIR szerves részét ké-
pezik annak ellenére, hogy számvitelileg a szervezet tulaj-
donában szerepelnek.

(4) A HM KGIR fejlesztésének, a meglévõ infrastruktú-
ra módosítási, karbantartási és törvényi változás átvezetési
(support) költségeit a beérkezõ igények alapján a HM
KPÜ tervezi és a munkacsoport vezetõvel együttmûködve
felügyeli a végrehajtást.

(5) A HM KGIR végpontjait is érintõ szervezeti válto-
zásoknál figyelembe kell venni, hogy a szervezési idõszak
kezdetétõl a végéig a HM KGIR folyamatos üzemének
fenntartását biztosítani kell.

A HM KGIR mûködtetésével kapcsolatos egyéb feladatok

24. §

Az „Üzemeltetési és alkalmazás felügyeleti alrendszer”
üzemeltetõje:

a) a rendszergazdák igényeinek és a HM IIF üzemelte-
tési, az informatikai biztonsági felügyelõ követelményei-

nek, a biztonsági eljárások elõírásainak figyelembevéte-
lével kidolgozza a HM KGIR központi rendszerének üze-
meltetési, informatikai biztonsági, mentési és vírusvédel-
mi szabályzatát. Gondoskodik az informatikai rendszer
üzemeltetésérõl, a vonatkozó hatályos jogszabályok és az
HM–MH belsõ rendelkezések betartásáról;

b) gondoskodik a HM KGIR számítóközpontjának
üzemeltetésérõl és informatikai védelmérõl a szabványok
minél szélesebb körû alkalmazásával;

c) végrehajtja – a rendszergazdák által kijelölt szakér-
tõk vagy együttmûködõk bevonásával – a rendszeradmi-
nisztrátor, az adatbázis-adminisztrátor hatáskörbe tartozó,
valamint az üzemeltetéshez kötõdõ egyéb feladatokat; az
üzemeltetési szabályzatban rögzített gyakorisággal és tar-
talommal végzi a hardverek, az alapszoftverek, alkalmazá-
sok központi üzemeltetési feladatait;

d) szabályozott rendszerességgel gondoskodik a HM
KGIR mentésérõl, a mentési médiumok megõrzésérõl, a
visszaállítás lehetõségének folyamatos fenntartása érdeké-
ben a meghatározott megõrzési ideig biztosítja azok olvas-
hatóságát és a visszatöltést biztosító szoftver- és hardver-
környezetet;

e) a rendszeresített felügyeleti hardver és szoftver esz-
közök felhasználásával folyamatosan ellenõrzi a rendszer
mûködését. Intézkedik az illetéktelen behatolások és
vírusfertõzések megelõzésére, valamint elõrejelzést ad a
várható károkat okozó meghibásodásokról;

f) felel a HM KGIR biztonsági és jogosultsági rendsze-
rének a rendszergazdák igénye alapján történõ kialakításá-
ért, annak üzemszerû mûködéséért és folyamatos karban-
tartásáért. A szakterületek rendszergazdáival együttmû-
ködve gondoskodik a biztonsági elõírások maradéktalan
betartásáról;

g) üzemelteti a felhasználókat segítõ elektronikus rend-
szert, valamint a levelezõ modult. Szakértõk bevonásával
segíti a felhasználókat. A szakértõi csoportok lehetõségeit
meghaladó problémákat megoldásra továbbítja a szerzõ-
déses partnerek felé, ellenõrzi a kapott megoldások szak-
szerûségét;

h) a HM KPÜ vezérigazgató engedélyével a HM IIF-el
és a HM HKF-el szoros együttmûködésben, a rendszergaz-
dák követelményei alapján közremûködik a HM KGIR
fejlesztésében. Gondoskodik arról, hogy a végrehajtott
változtatások illeszkedjenek a HM KGIR-hez, illetve a
tárca mindenkori informatikai stratégiájához. Gondosko-
dik a HM KGIR-t felépítõ szoftverek támogatási, törvényi
változás átvezetési (support) szerzõdéseinek nyilvántartá-
sáról és kezelésérõl.

25. §

A MH KIAK:
a) ellátja a humánpolitikai alrendszert érintõen a fel-

használók oktatását, szervezi és összehangolja a tanfolya-
mokat, a részvevõk részére kiállítja az igazolást;
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b) folyamatosan figyelemmel kíséri a kiosztott jogo-
sultságok aktualitását és a regisztrált felhasználók adatait,
kezdeményezi az aktualitásukat vesztett jogosultságok és
felhasználói adatok referatúrákon keresztüli módosítását,
aktívan részt vesz az adatszolgáltatási kötelezettség ér-
vényre jutásában, valamint a humánpolitikai alrendszer-
ben a felhasználó definiálásában és a jogosultságuk kar-
bantartásában.

c) létrehozza és az SD rendszer használatával folyama-
tosan mûködteti a felhasználókat támogató és a felmerült
problémákat kezelõ csoportot, a hatáskörét meghaladó
problémákat átirányítja a HM KGIR üzemeltetõjéhez;

d) felel a HM KGIR tájékoztatójában elhelyezendõ, a
humánpolitikai alrendszert érintõ anyagok naprakész-
ségéért, kezdeményezi az anyagok megjelenését, illetve
törlését;

e) csökkentett üzemmód esetén intézkedik az érintett
felhasználók számára a rendszer részleges megnyitására, a
számfejtéshez szükséges személyügyi feladatok végrehaj-
tására, szükség esetén a beérkezett iratok alapján elvégzi a
nélkülözhetetlen, fontos és sürgõs javításokat;

f) gyûjti a rendszer alkalmazása során szerzett tapaszta-
latokat, véleményeket és javaslatot készít elõ a Humánpo-
litikai, valamint az üzemeltetési és alkalmazás felügyeleti
alrendszer fejlesztésére;

g) részt vesz a koordinációs munkacsoport munkájá-
ban, a humánpolitikai, a személyi, pénzbeni járandóságok,
az adattárház alrendszer és az általános lekérdezõ modul,
fejlesztési projektjeiben és az átvételi tesztekben.

26. §

Az informatikai rendszerüzemeltetéshez szükséges szá-
mítógépes és szoftver infrastruktúra biztosítását, karban-
tartását – a kommunikációs eszközök vonatkozásában a
HM HKF-al együttmûködve – a beruházási és a fenntartási
elõirányzatok tervezését, felhasználását a HM KPÜ végzi.

27. §

A HM KPÜ hatósági, elektronikus ügyintézési feladata-
inak ellátásához biztosítani kell a törvényekben, kormány-
rendeletekben, kormányhatározatokban meghatározott In-
formáció Technológiai feltételeket figyelembe véve a HM
és az MH fejlesztési terveit és a meglévõ erõforrásait.

A HM KGIR továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok

28. §

(1) A HM KGIR használata során felmerülõ felhaszná-
lói észrevételeket és a mûködést esetleg akadályozó hibá-
kat gyûjteni kell. A HM KGIR mûködését érintõ kérdések-

ben a változtatások szükségességérõl a rendszergazdák ál-
tal aláírt feljegyzés készül, így különösen:

a) a programmódosításokról;
b) felhasználói felület- és szótárváltoztatásokról;
c) a szabályozó környezet megváltozásából adódó fel-

adatokról.

(2) A rendszergazdák az összegyûjtött észrevételeket
szakmailag felülvizsgálják és szükség esetén fejlesztési ja-
vaslatot tesznek. A fejlesztések HM KGIR-ben történõ al-
kalmazására kizárólag a tesztelés eredményeként létrejö-
võ, a rendszer funkcionális és technikai felépítését, mû-
ködtetését és összefüggéseit leíró szakmai technikai útmu-
tatóknak a rendszergazdák részére történõ megküldését
követõen kerülhet sor, a szakállomány felkészítése, illetve
az útmutatók, felhasználói kézikönyvek kidolgozásának
biztosítottsága érdekében.

(3) A HM KPÜ Illetményszámfejtõ, Adó- és Járulékel-
számoló Igazgatóság igazgatója a HM KGIR központi
üzemeltetõje, a rendszerben történõ bárminemû módosítás
csak az igazgató elõzetes egyetértésével, vele együttmû-
ködve történik.

(4) A HM KGIR nyílt adatok bevitelére és feldolgozásá-
ra készült, a fejlesztés elõtt álló alrendszerek, illetve mo-
dulok kidolgozásánál az adatvédelmi jogszabályokat és a
belsõ rendelkezéseket kell figyelembe venni.

Záró rendelkezés

29. §

Ez az utasítás az aláírását követõ* 8. napon lép hatályba,
egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium fejezet költség-
vetés gazdálkodási információs rendszerérõl, felépíté-
sérõl, mûködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és továbbfej-
lesztésérõl szóló 58/2006. (HK 12.) HM utasítás hatályát
veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2007. augusztus 29.

Melléklet
a 97/2007. (HK 17.) HM utasításhoz

A HM KGIR üzemeltetésének és biztonságának
rendszabályai felhasználók részére

(1) Az ÜBR a honvédelmi szervezethez telepített, a HM
KGIR-ben rendszeresített munkaállomások használatára,
a rendszer szolgáltatásainak igénybevételére, biztonságára
és üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat, elõ-
írásokat tartalmazza.
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(2) Az ÜBR-tól eltérni az informatikai eszközök üze-
meltetése vonatkozásában csak eseti jelleggel, kizárólag a
HM KPÜ vezérigazgatója vagy a HM KGIR munkacso-
port vezetõje írásos (faxon továbbított) engedélye alapján
lehet.

(3) A munkaállomások teljes konfigurációjára valamint
annak felhasználására és üzemeltetésére, továbbá a
felhasználás és az üzemeltetés ellenõrzésére vonatkozó
szabályok és elõírások maguk is védendõ adatok. Az
ÜBR-ben meghatározottak, az érintett szervezetek egyéb
üzemeltetési dokumentációjában felhasználhatók, az itt
meghatározottaktól eltérõen nem szabályozhatók.

(4) Az ÜBR elõsegítik:
a) a végponti informatikai eszközök rendeltetésszerû

használatát, megfelelõ üzemvitelt és a megfelelõ rendelke-
zésre állás feltételeinek kialakítását;

b) a személyes adatok védelmét és a közérdekû adatok
biztosítását;

c) az üzembiztonságot szolgáló mûszaki fenntartási és
karbantartási teendõk tervszerû elvégzését;

d) az alkalmazott szoftverek sértetlenségének, megbíz-
ható mûködésének biztosítását;

e) az adatállományok formai és tartalmi helyességének
és épségének megõrzését;

f) a felhasznált és keletkezett írásos dokumentumok
megfelelõ kezelésének biztosítását;

g) a jogosultság és a hozzáférés rendjének dokumentált
végrehajtását;

h) a végpontok, munkaállomások létesítésének, áthe-
lyezésének, illetve megszüntetésének idõbeni végrehajtá-
sát, dokumentáltságát;

i) a felhasználók megfelelõ tájékoztatását, illetve a ré-
szükre elõírt adatszolgáltatások végrehajtását;

A rendszabályok kiterjednek:

(5) A rendszabályok kiterjednek a HM KGIR-ben fel-
használóként megjelenõ, a rendszerhez tartozó vagy kap-
csolódó végponti hardver és szoftver-eszközöket hasz-
náló, üzemeltetõ vagy ellenõrzõ személyekre a rájuk vo-
natkozó mértékben.

(6) A rendszabályok kiterjednek a HM KGIR részét ké-
pezõ, a honvédelmi szervezet bármely szervezeti egységé-
nek birtokában levõ végponti informatikai hardver eszköz-
re;

(7) A rendszabályok kiterjednek az informatikai szoft-
ver eszközre, beleértve a rendszer felhasználói dokumen-
tációját is;

(8) A rendszabályok kiterjednek az adatok teljes körére,
keletkezésük és felhasználásuk, valamint feldolgozásuk
helyétõl, továbbá a megjelenési formájuktól függetlenül;

(9) A rendszabályok kiterjednek az adathordozókra,
azok tárolására és használatára, beleértve a feldolgozásra
való beérkezés és a felhasználókhoz történõ eljuttatás fo-
lyamatait is;

(10) Az ÜBR a jelenleg hatályos jogszabályok, szabvá-
nyok, ajánlások elõírásain alapul. Különösen:

a) A személyes adatok védelmérõl, a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

b) a polgárok személyes adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény egységes
szerkezetben a végrehajtásról szóló 146/1993. (X. 26.)
Korm. rendelettel;

c) a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesíté-
sérõl, módosításáról, megszüntetésérõl és tartalmáról, va-
lamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes
nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM utasí-
tás;

d) az informatikai rendszerekre vonatkozó szabvá-
nyok, ajánlások (elsõsorban a MeH ITKTB ajánlásai);

e) építésügyi szabványok, rendeletek, normatívák
gyûjteménye (például OÉSZ);

f) a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a
tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI törvény 18. § üzemel-
tetõkre vonatkozó elõírásai, szabályzatok, követelmé-
nyek;

g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII törvény, végrehajtási rendeletek, szabályo-
zók;

h) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tör-
vény, végrehajtási rendeletek, szabályozók;

i) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII törvény,
egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993.
(XI. 6.) MÜM rendelettel és a 21/2000. (VIII. 18.) HM
rendelet, szabályzatok;

j) a szervezetek katasztrófa, munkavédelmi tervei, sza-
bályzatai.

(11) Az ÜBR megismerését a rendszergazdák oktatási,
illetve továbbképzési tematikájába be kell illeszteni, a tan-
folyam sikeres elvégzésérõl „igazolást” kell kiállítani, me-
lyet a katonai szervezet személyügyi szervének kell meg-
küldeni és a személyügyi anyaggyûjtõben kell elhelyezni.

(12) Jelen ÜBR-t valamint az üzemeltetéssel kapcsola-
tos tájékoztatókat, segédleteket és nyomtatványokat letölt-
hetõ formában a HM KPÜ Útválasztó honlapján meg kell
jeleníteni.

(13) Azokban a kivételes esetekben, amikor valamilyen
okból idõlegesen szükségessé válik egyes szakmai alrend-
szereknek (programoknak) nem az eljárásrend szerinti
használata, ezt a rendszergazdák engedélyezhetik, a HM
KPÜ-vel történt elõzetes egyeztetést követõen.

I. HM KGIR üzemeltetõi szerepkörei:

I.1. A Központi üzemeltetõk:

I.1.1. Központi feldolgozás üzemeltetõk
(14) Felelõsek a tervezett központi folyamatoknak, fel-

dolgozásoknak és feladatoknak a kialakított technológia
betartásával történõ végrehajtásáért, az ütemezett felada-
tok figyelemmel kiséréséért, a jelentkezõ problémák, üze-
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netek regisztrálásáért, a mentések eredményességének el-
lenõrzéséért, a telefonos hibabejelentõ mûködtetéséért.
Feladatukat az Üzemeltetési Kézikönyv leírása alapján
végzik.

I.1.2. HM KGIR Hálózat (WAN) üzemeltetõk
(15) Felelõsek a HM KGIR hálózatának üzemben tartá-

sáért, konfigurálásáért, fejlesztéséért, a hálózatmene-
dzsment szoftverek alkalmazásáért, új hálózati végpontok
kiépíttetéséért, a meglévõk ellenõrzéséért, a jelentkezõ
problémák elhárításáért önállóan vagy az MH híradásának
üzemeltetéséért felelõs szervezettel, illetve külsõs cégek-
kel együttmûködve.

I.1.3. Védelmi rendszert üzemeltetõk
(16) Felelõsek az azonosító eszközök, a vírusvédelmi

rendszer elemeinek együttmûködéséért, azok üzemelteté-
séért, a folyamatos vírusminta adatbázis frissítésének biz-
tosításáért. A hatáskörükbe tartozó eszközök védelmi be-
állításainak elvégzéséért és naprakészen tartásáért, a vé-
delmi rendszerben regisztrált felhasználók és jogosultsá-
gaik naprakészségéért. A felügyeletük alá tartozó teljes
rendszer komplex biztonságával összefüggésben minden
felhasználó felé jogosultak intézkedni, és tevékenységüket
korlátozni. A védelmi rendszerben módosítás kizárólag a
HM KGIR biztonsági felügyelõ írásos egyetértésével vé-
gezhetõ.

I.1.4. Felügyeleti rendszert üzemeltetõk
(17) Felelõsek a Desktop menedzsment (AMO, RCO,

SDO, AAO komponensek), a hálózat-felügyeleti rendsze-
rek, a DNS, a DC-k, a TNG, az SMS és a FAX szerverek
üzemeltetéséért, a DC -be felvett felhasználók jogosultsá-
gai naprakészségének biztosításáért, a security szabályok
helyes beállításáért, a külsõ szerveztek hiba javításainak
átvételéért. A felügyeletük alá tartozó teljes rendszer kom-
plex biztonságával összefüggésben minden felhasználó fe-
lé jogosultak intézkedni és tevékenységüket korlátozni.

I.1.5. Informatikai biztonsági felügyelõ (HM KGIR)
(18) Feladata és felelõssége a jelen ÜBR valamint a HM

KGIR központi üzemeltetési szabályzat elõírásai betartá-
sának ellenõrzése. Részt vesz a biztonsággal kapcsolatos
vezetõi döntések elõkészítésében, kivizsgálja a biztonsági
eseményeket, elvégzi a rendszeres biztonsági ellenõrzése-
ket, és hatáskörében intézkedik, vagy javaslatot tesz a hi-
bák kijavítására. Munkája során szorosan együttmûködik
a biztonság megvalósításában szerepet játszó adatbázis és
alkalmazás, a védelmi és felügyeleti adminisztrátorokkal,
azok szervezetszerû vezetõivel. Feladata a HM KGIR biz-
tonságával kapcsolatban érkezett bejelentések alapján, ki-
vizsgálni az adatfeldolgozás és a kezelés biztonságát sértõ
eseményeket, az esetleges illetéktelen hozzáférési kísérle-
teket és adatfelhasználást, az eseménnyel kapcsolatban ér-
tékelni a rendszer eseménynaplóit, és javaslatot tenni a to-
vábbi intézkedésekre. Köteles a jelentett és kivizsgált biz-
tonsági eseményeket dokumentálni, a szükséges konzek-
venciákat levonni, a biztonsági eseményt kiváltó okok
megszüntetésére javaslatot tenni. Véleményezi a HM

KGIR informatikai biztonságra vonatkozó intézkedéseket,
kezdeményezi az üzemeltetésére, illetve a biztonságára
vonatkozó szabályzatok felülvizsgálatát, és javaslatokat
tesz a dokumentumok frissítésére.

I.1.6. Infrastruktúraüzemeltetõk
(19) Felelõsek
– a HM KGIR-ben levõ informatikai eszközök, mûkö-

dõképességének anyagi-technikai biztosításának megszer-
vezéséért, a munkaállomások és a szerverek üzemképessé-
gének folyamatos fenntartásáért, a javítás és karbantartás
megszervezéséért, külsõs javító-karbantartó szakemberek
közremûködése esetén a tevékenységek szakmai koordi-
nálásáért és ellenõrzéséért;

– a hardver és szoftver eszközök szakmai nyilvántar-
tásáért, a munkaállomások telepítõ csomagja összeállítá-
sának és tesztelésének megszervezéséért, rendszeres fris-
sítéséért, a folyamatos mûszaki ügyelet ellátásáért;

– az SD hibabejelentések megoldására vonatkozó szak-
értõi tevékenység ellátásáért, a valósnak ítélt hibabejelen-
tés továbbításáért a karbantartásban, javításban érintett
szervezetekhez részére;

– a javítások, karbantartások végrehajtásának ellenõrzé-
séért és nyilvántartásáért.

I.1.7. Operációs rendszer üzemeltetõk
(20) A KGIR központi szervereinek UNIX operációs

rendszer üzemeltetõi felelõsek az UPS kliensek felügyele-
téért, a szerverek operációs rendszerével kapcsolatos tele-
pítések és beállítások elvégzéséért, a rendszer folyamatos
monitorozásáért, a keletkezõ hibák detektálásáért, kiérté-
keléséért és az SD-be történõ bejelentéséért, a megjelenõ
javító pach-ek nyomon követéséért, az alkalmazásba vételi
javaslat kidolgozásáért, az átvezetések végrehajtásáért,
nyomtatók definiálásáért.

(21) Az Intel szerverek Windows operációs rendszer
üzemeltetõi felelõsek a szerverek operációs rendszerével
kapcsolatos telepítések és beállítások elvégeztetéséért, a
rendszer folyamatos monitorozásáért, a keletkezõ hibák
detektálásáért, kiértékeléséért és az SD-be történõ bejelen-
téséért, továbbá a szükséges licence meglétének kezdemé-
nyezéséért.

I.1.8. Adatbázis üzemeltetõk (adminisztrátorok)
(22) Felelõsek az adatbázisok felépítésének, helyfogla-

lásának, elhelyezésének ismeretéért, a feldolgozások fel-
ügyeletéért, az erõforrás lefoglalások vizsgálatáért és biz-
tosításáért. A rendszer-felügyeleti eszközök adatai alapján
az ORACLE adatbázisok kezeléséért, a feldolgozási folya-
matok figyelemmel kíséréséért, a bekövetkezett rendelle-
nességek megszüntetéséért, illetve megfelelõ intézkedé-
sek foganatosításáért, az esetleges problémák elhárításá-
hoz, az applikációk teljesítményjavulásához hangolási
megoldások ajánlásáért. Az ORACLE licencek nyilván-
tartásáért, az adatbázis mûködésével kapcsolatos SD funk-
ciók ellátásáért, az alkalmazások, adatbázisok javító prog-
ramjainak átvezetéséért az alkalmazott környezeteken.
A meghatározott mentések és a környezet másolások vég-
rehajtásáért.
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I.1.9. Alkalmazás üzemeltetõk (adminisztrátorok)
(23) Felelõsek a jóváhagyott adatlapok alapján a jogo-

sultságok kezeléséért, a 60 napnál tovább inaktív felhasz-
nálók kizárásáért, a nyomtatók rendszerben történõ kar-
bantartásáért, adatlapok, illetve rendszergazdai megkere-
sések alapján az értékkészletek karbantartásáért, a felhasz-
nálók szakmai továbbképzéséhez kapcsolódó adminisztra-
tív teendõk ellátásáért, az alkalmazások saját kimutatás
készítõjével eredménytáblázatok készítéséért, a HM
KGIR pénzügyi alrendszerében az elõirányzat adatok im-
portálásáért (ADI), a jogosultsági és az adatfeldolgozó
rendszer napló állományainak rendszeres elemzéséért, az
esetlegesen felmerülõ rendellenességek megszüntetésére
vonatkozó javaslatok megtételéért.

I.1.10. Service Desk üzemeltetõk
(24) Felelõsek az adatlapok, a hibabejelentések és a

megoldások nyomon követésére használt SD rendszer ad-
minisztrátori szintû, illetve a TNG Desktop Management
SD eszközeinek üzemeltetéséért, az SD rendszer adatbázi-
sainak karbantartásáért, folyamatos fejlesztéséért, a napi
inkrementális és a heti teljes mentéséért.

I.1.11. MS Exchange 2003 levelezési rendszer üzemel-
tetõk

(25) Felelõsek a HM KGIR Exchange levelezési rend-
szerének üzemeltetéséért, az üzem közben felmerült prob-
lémák megoldásáért.

I.1.12. Fejlesztõk
(26) A „Üzemeltetési és Alkalmazás Felügyeleti alrend-

szer” és az „Integrált Humánpolitikai alrendszer” rend-
szergazdái által kijelölt szervezeti elemek állománya, az
adattárház vonatkozásában, mint fõfelhasználó látják el a
belsõ fejlesztõi szerepkört. E szervezeti elemek felelõsek
az üzemeltetett informatikai rendszerek fejlesztéséért, a
külsõ fejlesztések esetén a követelmények összeállításáért,
a kidolgozás koordinálásáért és ellenõrzéséért, speciális
lekérdezések, kimutatások készítéséért. Felelõsek továbbá
a jogszabályi változások átvezetésének elõkészítéséért és
átvezetéséért, a fejlesztett rendszerek elõzetes teszteléséért
és a teljes körû tesztelés megszervezéséért, valamint a HM
KGIR-ben levõ adatok konzisztenciájának ellenõrzéséért,
az adatelhelyezési hibákból származó feldolgozási hibák
kiszûréséért.

I.1.13. Adatvédelmi felelõs
(27) Felelõs a feldolgozó rendszer adatvédelemi helyze-

tének rendszeres ellenõrzéséért, az adatvédelmi szabály-
zók kidolgozásáért, napra készen tartásáért és azok betar-
tatásáért. Feladata a személyes adatok védelmérõl és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 31/A. § (1) bekezdésének megfelelõen a Belsõ
adatvédelmi felelõs feladatainak ellátása, az adatvédelmi
és adatbiztonsági szabályzat elkészítése, elõírásainak be-
tartatása, és betartása. Ellenõrzi e törvény és az adatkeze-
lésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belsõ adat-
védelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek
és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását. Ki-

vizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan
adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja
fel az adatkezelõt, vagy az adatfeldolgozót. Munkája során
szorosan együttmûködik a HM KGIR informatikai biz-
tonsági felügyelõvel;

I.2. A végpont üzemeltetõ szerepkörei:

I.2.1. Munkaállomás üzemeltetõk (Felhasználók)
(28) Hatáskörük a hozzájuk rendelt informatikai eszkö-

zök alkalmazások használatára terjed ki, feladatuk és fele-
lõsségük:

a) munkájuk ellátása érdekében az informatikai eszkö-
zök eredményes, rendeltetésszerû használata, a kezelési
körükbe utalt adatok naprakészen tartása, a HM KGIR
rendszerben történõ rögzítése, helyességének ellenõrzése,
az eszközök bevételeztetése az ellátó szervnél, illetve be-
vonás esetén az ellátó szervvel elkészíttetni a leadási utal-
ványt.

b) alkalmazások felhasználói leírásainak ismerete és az
alkalmazások használatakor azok betartása;

c) a jogszabályokban és a szabályzatokban rögzített
elõírások maradéktalan betartása;

d) az érdekeltségi körükbe tartozó informatikai eszkö-
zökkel kapcsolatos, illetve az általános informatikai biz-
tonsági oktatásokon való részvétel.

I.2.2. Munkaállomás karbantartók, telepítõk
(29) A HM KGIR infrastruktúrájának karbantartását, ja-

vítását, áthelyezését, illetve új munkaállomások telepítését
szerzõdés alapján külsõ vállalkozó végzi.

(30) A karbantartásokat a HM KPÜ által jóváhagyott
ütemterv szerint, a javításokat a hibabejelentés alapján a
helyszínen végzik telefonon történt elõzetes egyeztetés
alapján.

(31) A végrehajtásban érintett iroda, referatúra (sze-
mélyügyi, pénzügyi) vezetõ kötelessége az egyeztetés so-
rán meghatározott személynek (személyeknek) az objek-
tumba, illetve a referatúrára történõ belépéshez szükséges
feltételek biztosítása.

(32) Az elvégzett munkáról készült munkalapot az iro-
da, referatúra (személyügyi, pénzügyi) vezetõ, vagy az ál-
tala kijelölt személy aláírásával köteles hitelesíteni.

II. A HM KGIR szolgáltatásainak igénybevétele

(33) A HM KGIR-ben regisztrált felhasználók a HM
KGIR és a HM KPÜ Útválasztó honlapján az alábbi szol-
gáltatásokat vehetik igénybe:

– HM KGIR alrendszereit:
= Pénzügyi alrendszer éles és gyakorló (teszt) adat-

bázisait;
= Humán-Bér alrendszerek éles és gyakorló (teszt)

adatbázisait;
= Adattárházat;
= Az általános lekérdezõ modult.
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– Hibabejelentést.
– A HM KGIR levelezõ rendszerét.
– HM KGIR honlapján belül a szakterületi tájékoztató-

kat:
= KGIR Üzemeltetés Tájékoztató: Itt találhatók a

HM KGIR rendszer valamennyi felhasználója szá-
mára fontos információk, a zárási idõpontokra vo-
natkozó tájékoztatók;

= FIN Tájékoztató: Itt találhatók a pénzügyi
(ORACLE Financials) alrendszer felhasználóinak
fontos információk, különösen a rendszer haszná-
latában bekövetkezett változásokra valamint for-
dulónapokra vonatkozó aktuális tájékoztatók;

= HRMS-Bér Tájékoztató: Itt találhatók a HM KGIR
személyi juttatási modul felhasználóinak fontos
információk, különösen a jogszabályokkal össze-
függõ változásokra (eljárási szabályok, új jogcí-
mek stb.) vonatkozó tájékoztatók, valamint a
pénzügyi utaltsági rendet tartalmazó táblázat;

= Személyügyi Tájékoztató: Itt találhatók a HM
KGIR személyzeti modul felhasználóinak fontos
információk, különösen a személyügyi tárgyú jog-
szabályok, a rendszer használatára vonatkozó fel-
használói kézikönyvek és tájékoztatók, segéd-
letek;

= TB-CST Tájékoztató: Itt találhatók a társadalom-
biztosítással és a családtámogatással kapcsolatos
fontos információk, különösen az eljárási szabá-
lyok változásairól szóló tájékoztatók, és nyomtat-
vány minták;

= Nyugdíj Tájékoztató: Itt találhatók a nyugdíj-meg-
állapítással kapcsolatos fontos információk, külö-
nösen az eljárási szabályok változásairól szóló tá-
jékoztatók, nyugdíjszámítási táblázatok és nyom-
tatvány minták;

= Toborzó Tájékoztató: Itt találhatók a toborzó mo-
dul használatával kapcsolatos fontos információk;

= Pénztárak: Itt találhatók az önkéntes kölcsönös ki-
egészítõ (egészség, nyugdíj) pénztárakkal kapcso-
latos fontos információk, különösen az eljárási
szabályok változásairól szóló tájékoztatók, és
nyomtatvány minták.

– a HM KPÜ Útválasztó honlapján belül:
= Tájékoztatók: Itt találhatók azok a valamennyi fel-

használó számára fontos általános információk, a
zárási idõpontokra vonatkozó tájékoztatók;

= Dokumentumok: Itt találhatók a HM KGIR vagy
ahhoz kapcsolódó rendszerek használatára vonat-
kozó szabályzók, felhasználói kézikönyvek és
egyéb dokumentumok;

= Ûrlapok: Itt találhatók a HM KGIR használatához
kapcsolódó vagy a személyi állomány többségére
vonatkozó letölthetõ formátumú ûrlapok;

= Hírek információk: Itt találhatók a személyi állo-
mány érdeklõdésére számot tartó legfontosabb
hírek, információk;

= Internetes portálok: A felhasználók számára a leg-
szükségesebb Internetes Portálok, honlapok;

= Fontosabb Linkek: Itt találhatók azok a nagyobb ér-
deklõdésre számot tartó webhelyek melyek egy
része csak megtekinthetõ, más részük le is tölthetõ;

= A HM KGIR webes levelezõ szolgáltatása: A más
katonai szervezetnél kiküldetésben, illetve ellen-
õrzési feladattal tartózkodók részére biztosítja a
saját postaládájuk tartalmának megtekintését, to-
vábbá levelek küldését.

– Jogtár: a Complex Intranetes jogtár a HM KGIR és a
HM KPÜ Útválasztó honlapjáról is használatba vehetõ.

– Levelezõ rendszerek használata: a HM KGIR levele-
zõ rendszerét minden felhasználó, a HM–MH internetes
levelezõ rendszereit az azokban regisztrált felhasználók
vehetik igénybe.

(34) A HM KGIR részét képezõ levelezõ szolgáltatás,
csak a szolgálati feladatokkal összefüggõ, nyílt adatok to-
vábbítására vehetõ igénybe, a magáncélú levelezés tilos.

(35) A HM KGIR részét képezõ jogtár szolgáltatás egy-
idejû használata korlátozott, ezért minden felhasználó
csak a szükséges mértékig és ideig vegye igénybe, lehetõ-
séget adva mások számára is a hozzáféréshez.

III. Üzemeltetés általános rendje

(36) A HM KGIR irat (bizonylat) alapú, így minden
adatot csak irat (bizonylat) alapján lehet benne rögzíteni.
Az alapadatok a keletkezési helyük szerint illetékes hon-
védelmi szervezetek referatúráinak szakállománya rögzí-
tése és az ellenõrzést követõen, feldolgozás útján válnak a
központi adatbázis részévé. A honvédelmi szervezet felké-
szített szakállománya a feladatait az adatok kezelésének
szabályait meghatározó, a szakterületre vonatkozó belsõ
rendelkezések, útmutatók és felhasználói kézikönyvek
elõírásait betartva hajtja végre.

(37) A felhasználói jogosultságok közül a „HM 999999
FR Kontrolleri”, a „HM 999999 KI Kontrolleri”, a „HM
999999 KÖ Kontrolleri”, a „HM Személyügyi referens
*O*”, a „HM HRMS Teljesjogú lekérdezõ”, a „HM Pénz-
ügyi referens *O*”, jogosultságok igénylését az adatlapon
– külön pontban – részletesen indokolni, a szervezet veze-
tõjének aláírásával hitelesíttetni kell. A HM KGIR beállí-
tásainak, értékkészletének, értéklistájának megváltoztatá-
sára vonatkozó jogosultságok csak az üzemeltetésért fele-
lõs szervezet állománya részére osztható ki, a HM KPÜ
vezérigazgatójának engedélyével.

(38) A HM KGIR használatát mindig a szabályos kije-
lentkezési folyamat végrehajtásával kell befejezni, mely
az aktív képernyõk bezárásából, az Oracle alkalmazásból
történõ kilépésbõl áll.

III.1. Adatszolgáltatás

(39) Az ÜBR vonatkozásában adatszolgáltatásnak mi-
nõsül a HM KGIR által használt törzsadatok és értékkész-
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letek bejelentése, kialakítása az azokban bekövetkezett
változások jelzése, a szolgáltatásokat igénybevevõ fel-
használókra és jogosultságaikra, valamint a munkaállomá-
sok számának bõvítésére, megszüntetésére, áthelyezésére
vonatkozó igények.

(40) Az adatszolgáltatás végrehajtására a rendszeresített
ADATLAP-okat kell használni. Az adatlapok tartalmát és
formáját a HM KPÜ évente felülvizsgálja, a tapasztalatok
és a beérkezett javaslatok alapján intézkedik a szükséges
módosítások végrehajtására, majd azt követõen a kitöltési
utasítással együtt a HM KPÜ Útválasztó honlapján letölt-
hetõ formában történõ elhelyezésére.

(41) A referatúráknak az ADATLAP-okat az illetékes
rendszergazdához kell megküldeni (felterjeszteni) egyetér-
tés, illetve jóváhagyás céljából. A nem referatúrákon dolgo-
zó de munkaállomásra, jogosultságra vonatkozó igénnyel
élõ felhasználók az adatlapokat az illetékes alrendszer rend-
szergazdájához terjeszthetik fel. A rendszergazdák egyetér-
tését vagy jóváhagyását követõen az adatlapokat az üzemel-
tetésre kijelölt szervezethez kell továbbítani.

(42) Az adatlapok feldolgozására kijelölt szervezetekhez
(HM KPÜ IAJI, MH KIAK) ADATLAP-ok csak a rend-
szergazdákon keresztül továbbíthatók, a máshonnan érke-
zett adatlapokat haladéktalanul vissza kell küldeni a feladó-
hoz, illetve továbbítani kell az illetékes rendszergazdához.

(43) Az adatlapokat minden esetben – nyilvántartási
számmal ellátott – kísérõlevéllel kell megküldeni. A kísé-
rõlevélnek tartalmaznia kell az igénylõ, illetve felterjesztõ
által fontosnak tartott, de az adatlapokon nem szereplõ in-
formációkat, valamint a csatolt adatlapok számát. A kísé-
rõlevelet és az adatlapokat két példányban kell kiállítani, a
2. számú példány az irattári példány. Az 1. számú példányt
pedig eredetben (esetleg faxon) kell a fent meghatározot-
tak szerint az illetékes rendszergazdának megküldeni, akik
az adatlapokat az általuk kiállított kísérõlevélhez csatoltan
továbbítják a jóváhagyóhoz.

(44) Az üzemeltetõ szervezethez feldolgozásra beérke-
zett adatlapokat nyilvántartásba kell venni, továbbá az SD
rendszerbe rögzíteni kell, az adatlap digitalizált képével
együtt.

III.2. Munkaállomások, végpontok biztosítása, üzemel-
tetése

(45) A végpontok létrehozását, áthelyezését, illetve
megszüntetését a rendszergazdának címzett ügyirathoz
csatolt ADATLAP-on kell igényelni.

(46) Munkaállomások, végpontok létesítését, áthelye-
zését, megszüntetését, illetve a védelmi eszközöket (PePy,
chipkártya) a rendszergazdának címzett ügyirathoz csatolt
3/C adatlapon kell igényelni. Az érintett rendszergazda
egyetértését és a HM KPÜ jóváhagyását követõen az
„Üzemeltetési és Alkalmazás Felügyeleti alrendszer” üze-
meltetõ állománya hajtja végre, a hálózati végpontra érke-
zõ igényeket az MH országos transzport hálózatot üzemel-
tetõ szervezet vezetõjével egyeztetni kell.

(47) Az ügyiratban részletesen meg kell fogalmazni a
végpontokkal kapcsolatos igénylések indokait.

(48) A munkaállomást eredeti telepítési helyérõl áthe-
lyezni, illetve más feladatba bevonni adatszolgáltatási kö-
telezettség mellett csak a rendszergazdák egyetértésével
vagy javaslatára a munkacsoport vezetõ egyidejû tájékoz-
tatása mellett a HM KPÜ írásos engedélyével lehet.

(49) Tilos a HM KGIR szoftver és hardver elemeinek
megrongálása, mûködõképességük veszélyeztetése.

(50) A munkaállomás rendellenes mûködése esetén a
munkahely kezelõje a rendelkezésre álló ismeretek birto-
kában határolja be a hibajelenséget, a saját hatáskörben
megoldható problémákat hárítsa el. A munkaállomás rend-
ellenes mûködési okának megállapításába, a számítógép
megbontását nem igénylõ elhárításába a szervezet infor-
matikai szakemberei bevonhatók.

(51) A hiba további fennállása esetén a felhasználó a
HM KGIR honlapján a „Hibabejelentés”, illetve a „HM
KPÜ Útválasztó” honlapján az SD (Service Desk) nyomó-
gomb alatt köteles haladéktalanul bejelentést tenni.
Amennyiben ezt a számítógép, vagy az összeköttetés meg-
hibásodása megakadályozza a bejelentést a kijelölt (HM
25000) hibabejelentõ telefonszámon teheti meg. A telefo-
non történt hibabejelentés esetén az „Üzemeltetési és Al-
kalmazás Felügyeleti alrendszer”-t üzemeltetõ rend-
szer-felügyeleti ügyelete a hibafelvételt a hibanapló sor-
számának és a hibafelvevõ nevének visszajelzésével nyug-
tázza. A hibanapló sorszámát és a hibafelvevõ nevét a be-
jelentõ jegyezze fel a további ügyintézés érdekében.

III.3. A felhasználók szakmai támogatása

(52) A HM KGIR-ban történõ szakmai munkát a rend-
szergazdák által kijelölt szervezeteknél támogató csoport
(Help Desk) segíti. A csoportok munkanapokon az általá-
nos munkarend szerint érhetõk el, elérhetõségük a tájékoz-
tatóban megtalálható.

(53) A HM KGIR üzemeltetésével kapcsolatban felme-
rülõ kérdések tisztázására az „Üzemeltetési és Alkalmazás
Felügyeleti alrendszer” üzemeltetõjénél mûködik egy
ügyfélszolgálati (SD) csoport, illetve az adatbázis, alkal-
mazás, védelmi és felügyeleti rendszer üzemeltetésben
érintett szervezeti elemek nyújtott mûszakú ügyeletet tar-
tanak, melynek munkarendje munkanapokon 7.00–
16.30-ig tart.

(54) Az üzemzavarok, meghibásodások, rendellenes
programmûködések bejelentésére, nyilvántartására és a
megoldások menedzselésére egy hibabejelentõ rendszert
(Service Desk) kell mûködtetni.

III.4. Tájékoztatás

(55) A HM KGIR üzemeltetésével, szabályozásával, hasz-
nálatával kapcsolatos dokumentumokat, idõszerû feladatok-
kal kapcsolatos leírásokat, közleményeket és tájékoztatókat a
rendszergazdák kezdeményezésére a HM KGIR, illetve a
„HM KPÜ Útválasztó” honlapján kell elhelyezni.
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(56) Az összes felhasználót érintõ és hosszabb távon ér-
vényes tájékoztatók, kézikönyvek, dokumentumok a „HM
KPÜ Útválasztó” Honlapján érhetõk el.

(57) A HM KGIR-t közvetlenül kezelõ felhasználók ré-
szére és az operatív feladatok végrehajtására vonatkozó tá-
jékoztatók a HM KGIR Honlapján szakterületenként ki-
alakított elektronikus tájékoztatókban érhetõk el.

(58) A tájékoztatók tartalmáért, naprakészségéért a
rendszergazdák, illetve az azok által kijelölt szervezetek
(szervezeti elemek) vezetõi felelnek.

(59) A tájékoztatóba anyagok a rendszergazdák engedé-
lyével, illetve azok által kijelölt szervezetek (szervezeti
elemek) írásos megkeresése alapján a HM KPÜ vezérigaz-
gatójának tájékoztatásával kerülhetnek, illetve törölhetõk
belõle.

(60) A rendszer rendkívüli, a megszokottól eltérõ mû-
ködésére vonatkozó üzenetek, figyelmeztetések, továbbá
az anyagoknak a tájékoztatóban történõ elérhetõségére vo-
natkozó felhívások a HM KGIR kezdõlapján, közvetlenül
kerülnek elhelyezésre.

IV. A HM KGIR információvédelme

(61) A HM KGIR a kezelt adatvagyon vonatkozásában
nyílt rendszerként lett definiálva, így a logikai hozzá-
férés-szabályozás tekintetében az ajánlásokban „2. szint:
közepes kár” biztonsági fokozatra vonatkozó elõírások az
irányadók.

(62) Az adminisztrátorok kötelesek gondoskodni arról,
hogy sem normál, sem katasztrófahelyzeti mûködési kör-
nyezetben ne lehessen ellenõrizetlen konfigurációs alter-
natívák megválasztásával a rendszert sebezhetõvé, komp-
romittálhatóvá tenni.

(63) Csak az Elektronikus Kormányzati Gerinchálóza-
ton és annak határvédelmi rendszerén keresztül biztosított
internetet is elérõ munkaállomás üzemeltethetõ közös
LAN-on a HM KGIR-t használó munkaállomással.

(64) A HM KGIR munkaállomásairól a minisztériumok
számára kiépített, a közszolgáltatást támogató informati-
kai rendszeren (közmû) keresztül szabályozott internet-
szolgáltatás vehetõ igénybe. A felhasználói csoportok és a
számukra elérhetõ honlapok körét a HM KGIR munkacso-
port vezetõje határozza meg, a rendszergazdák igényei és
az infrastruktúra lehetõségei figyelembevételével.

(65) A jelen szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi ter-
mészetes és jogi személy köteles a személyes adatok védel-
mét biztosítani, a tudomására jutott személyes adatokat titok-
ban tartani. A HM KGIR jogosult felhasználóitól, valamint
az informatikai rendszert üzemeltetõktõl eltekintve senki sem
jogosult más adataiba betekinteni, arról bármilyen feljegy-
zést, másolatot készíteni, azt továbbítani, vagy arról bárkinek
akár szóban, akár írásban információt szolgáltatni.

(66) A felhasználók és az adminisztrátorok kötelessége
a felismert vagy felismerni vélt védelmi gyengeség, biz-

tonsági rés, sérülékenység, hiányos vagy pontatlan szabá-
lyozás, tapasztalt informatikai biztonsági szempontból
nem megfelelõ magatartás, bármilyen bizalmas informá-
ció kiszivárgása, felismert, vagy felismerni vélt biztonsági
esemény dokumentált formában történõ jelentése a rend-
szergazda útján az Informatikai Biztonsági Felügyelõnek.

IV.1. Fizikai védelem

(67) A felhasználói munkaállomásokat fizikai védelem-
mel (zárható ajtó, indokolt esetben rácsos ablak) ellátott
helyiségekben kell elhelyezni, a felhasználóknak gondos-
kodni kell arról, hogy ha senki nincs az irodában, az ajtó be
legyen zárva.

(68) HM KGIR adatok megismerése szempontjából
illetéktelen személy irodában tartózkodása esetén (pl. ta-
karítás), az adatfeldolgozást fel kell függeszteni, illetve az
illetéktelen személyt a helyiségben egyedül hagyni tilos.

(69) Munkaidõn kívül az irodák kulcsait a végponton
illetékes helyi szabályozásnak megfelelõ helyen és védel-
mi rendszabályok szerint kell tárolni.

IV.2. Személyi biztonság

(70) A HM KGIR-t csak érvényes felhasználói névvel,
jogosultsággal és jelszóval rendelkezõ személy használ-
hatja, a HM KGIR alap, védelmi és felügyeleti szoftveré-
vel ellátott munkaállomásról. A HM KGIR-ba új felhasz-
nálót csak az „Üzemeltetési és Alkalmazás Felügyeleti al-
rendszer” rendszergazdája által kijelölt állomány rögzít-
het.

(71) Az adatvédelem alkotmányos elvei, valamint az
adatbiztonság általános követelményeinek a HM
KGIR-ben való érvényesülése céljából az oktatásban
résztvett, a felhasználói név és/vagy jogosultsági igénnyel
jelentkezõ felhasználóval úgynevezett Felhasználói Nyi-
latkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) kell kitöltetni,
melyet a személyügyi anyaggyûjtõben kell elhelyezni.

(72) A HM KGIR-ben már érvényes jogosultsággal ren-
delkezõ, meglévõ felhasználók vonatkozásában is kötele-
zõ a Nyilatkozat utólagos kitöltetése. Az érintett szerveze-
tek személyügyi vezetõi felelõsek a nyilatkozat elkészíté-
séért, akik (az „Üzemeltetési és Alkalmazás Felügyeleti al-
rendszer” rendszergazdájával együttmûködve) határozzák
meg ezen felhasználók körét, a Nyilatkozatot részükre
(megismerés és aláírás céljából) adják át, az aláírt Nyilat-
kozatot a személyügyi anyaggyûjtõben helyezzék el.
A Nyilatkozat formáját, tartalmát jelen melléklet tartal-
mazza.

IV.3. Dokumentumbiztonság

(73) Az adatokat megjelenítõ eszközöket úgy kell elhe-
lyezni, hogy a használat során az illetéktelen személy által
történõ rálátás kockázata a lehetõ legalacsonyabb legyen.

(74) A HM KGIR-on belüli és az azon kívüli adatforga-
lomban használt adathordozók elõállítása, kiadása és foga-
dása a helyi Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzat elõ-
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írásai szerint a kijelölt helyeken, dokumentált és ellen-
õrzött módon történhet. Az adathordozókat használatba
venni csak vírusellenõrzés elvégzése után szabad.

(75) A HM KGIR-ben tárolt adatok, információk más
szervezet részére történõ átadása csak az alkalmazói rend-
szergazdák írásos engedélye és elõírásai szerint történhet.

(76) Az adat, vagy információ átadására vonatkozó elõ-
írásoknak az érintett adatok érzékenységének mértékében
az engedélynek védelmi intézkedéseket kell tartalmazniuk
az átadásról, az átvitelrõl, a továbbításról és az átvételrõl, a
becsomagolásról, a titkosítás és továbbítás szabályairól, az
adatvesztés esetén érvényes teendõkrõl és kötelezettsé-
gekrõl.

(77) A HM KGIR-en belül másik felhasználó számító-
gépéhez illesztett nyomtatóra is csak abban az esetben sza-
bad nyomtatni, ha biztosított a nyomtatott anyag felügye-
lete.

IV.4. Elektronikus információ biztonság

IV.4.1. Hardver és szoftver biztonság
(78) A szervíztevékenység ellátására jogosultakon kívül

az architektúra, megbontása, alkotó elemeinek bõvítése,
cseréje, eltávolítása tilos.

(79) A munkaállomáson csak a központilag telepített
szoftverek üzemeltethetõk, egyéb programok telepítése és
használata tilos. A munkaállomások gépnevét és IP címét
csak az „Üzemeltetési és Alkalmazás Felügyeleti alrend-
szer” rendszergazdája határozza meg.

(80) A munkaállomáshoz csatlakoztatott védelmi esz-
köz (PePy, vagy chipkártya) nem használható fel más cél-
ra, a munkaállomás megszüntetéskor az „Üzemeltetési és
Alkalmazás Felügyeleti alrendszer” üzemeltetését végzõ
szervezetnek kell térítés nélküli átadási utalványon leadni.

(81) A karbantartásokat, javításokat csak a szerzõdés-
ben szereplõ vállalkozó végezheti az „Üzemeltetési és Al-
kalmazás Felügyeleti alrendszer” rendszergazdájának
megbízásából, a beérkezett hibabejelentések és az éves
karbantartási terv alapján.

(82) Karbantartás vagy javítás után a felhasználói adat-
kezelés csak azután történhet, ha a szerzõdésben szereplõ
vállalkozó a munkaállomást átadta.

(83) HM KGIR-ba bejelentkezett munkaállomást tilos
õrizetlenül hagyni, a munkaállomás ideiglenes elhagyása-
kor kötelezõ azt zárolni a Ctrl-Alt-Del billentyûk egyidejû
megnyomásával, vagy a szabályos kijelentkezés végrehaj-
tásával.

(84) A felhasználók által felügyelt hálózati eszközök
rendellenes mûködését a hibabejelentés rendje szerint kell
jelenteni.

IV.4.2. Adatbiztonság

(85) A „rendszer adatbázis” adatok naprakészségének,
konzisztenciájának és biztonságának megõrzése érdeké-
ben oktatási, tesztelési feladatok ellátásához elkülönített

„Gyakorló adatbázist” kell létrehozni és üzemeltetni, me-
lyet a központi üzemeltetési szabályzatban meghatározott
idõközönként, de egy hónapnál nem gyakrabban a „rend-
szer adatbázisból” frissíteni kell.

(86) A „rendszer adatbázisban” oktatást, eljárásteszte-
ket, próbaadatok rögzítését végezni tilos.

(87) A központi adatbázisok mentésére vonatkozó sza-
bályokat az „Üzemeltetési és Alkalmazás Felügyeleti
alrendszer” rendszergazdája határozza meg az érvényben
lévõ jogszabályok, elõírások, valamint ajánlások figye-
lembevételével, melyet egy rendszeresen aktualizált
„Mentési Szabályzat”-ban rögzít.

(88) A mentési és visszaállítási eljárásokat úgy kell ki-
alakítani, hogy a központi adatbázisok, az üzemeltetett
rendszerek elõre nem látható esemény bekövetkezte után
adatvesztés nélkül, illetve a legkisebb adatvesztéssel hely-
reállíthatók legyenek, ezáltal ne sérüljenek az informá-
ciók, adatok, a rendszerek rendelkezésre-állásának kritéri-
umai.

(89) A HM KGIR használata során keletkezett és a mun-
kaállomás háttértárolóján tárolt adatállományok mentésé-
rõl, illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról a munka-
állomást üzemeltetõ felhasználónak kell gondoskodni.

(90) HM KGIR munkaállomás javításba történõ adása,
vagy rendszerbõl történõ kivonása esetén a felhasználó fe-
lelõs a helyi merevlemezes tárolóra mentett adatok törlésé-
rõl (beleértve a lomtár és az ideiglenes könyvtárak tartal-
mának törlését is). Eltávolítható merevlemezes tároló ese-
tén az adathordozó biztonságos õrzése a felhasználó fel-
adata.

IV.4.3. Vírusvédelem

(91) A vírusvédelem a Desktop menedzsment része, je-
lenleg a CA eTrust legfrissebb verzióját használva védel-
met biztosít a legújabb vírusokkal szemben is. Az aktuális
vírusminta alapján, a munkaállomásokon bekapcsoláskor
vírus ellenõrzés történik; mûködés közben a ki/bemenõ
fájlokat ellenõrzi a rendszer, valamint a levelezés által ge-
nerált forgalom is vírusellenõrzés alá kerül.

(92) Az esetleges fertõzésrõl a felhasználó a képernyõn
üzenetet kap. A felismert vírust a rendszer kiirtja a fájlból,
illetve ha ez nem lehetséges, karanténba helyezi a fájlt.

(93) A felhasználói munkaállomáson történt vírus észle-
lés esetén a rendszer automatikus SD hibabejelentést gene-
rál, a Biztonsági csoport amennyiben a vírusirtó a fájlt ka-
ranténba helyezte, azt távvezérléssel, a felhasználó gépé-
rõl, annak egyetértésével törölje.

(94) A rendszer automatikusan többször is értesítést
küld a felhasználónak a vírusfertõzés tényérõl. Azokat a
felhasználókat, akiknek a munkaállomásán gyakori a ví-
rusfertõzés a szolgálati út betartásával a Biztonsági cso-
port figyelmeztesse a vírus megelõzési rendszabályok be-
tartására.
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(95) A vírusok rendszerbe jutásának megakadályozása
érdekében a honvédelmi szervezeteken kívüli forrásból
hozott, fõleg az internetrõl letöltött anyagot tartalmazó
adathordozó (floppy, CD, pendrive) csak vírusellenõrzést
követõen, vírusmentesen helyezhetõ a számítógépbe.

(96) A HM KGIR munkaállomáshoz magántulajdonú
adathordozó (pl. floppy, CD, pendrive) nem csatlakoztat-
ható.

(97) Az a felhasználó, aki az adatait és adathordozóit a
vírus ellenõrzés vagy vírusvédelmi intézkedés alól bármi-
lyen indokkal kivonja, az abból eredõ kárért teljes anyagi
és erkölcsi felelõsséggel tartozik.

IV.4.4. Hozzáférés biztonság

(98) A felhasználói hozzáférés csak egyedi azonosítás
után biztosítható. Az egyedi azonosítás felhasználói név-
vel és jelszóval történik. A jelszavak kialakítására vonat-
kozó követelmények:

= legalább 8 karakteres hosszúság;
= a jelszóban nem lehet ékezetes betû, valamint a „0”

(nulla), „z” és „y” karakterek a (különbözõ billen-
tyûzetek miatti esetleges felcserélõdésbõl adódó
bizonytalanságok miatt);

= a jelszó tartalmazzon legalább 2 betût és legalább
2 számot, valamint kis és nagybetût egyaránt;

= tilos jelszóként a jelszó tulajdonosával kapcsolatba
hozható (pl. név, telefonszám, születési dátum
stb.), vagy ismert szót, kifejezést választani;

= tilos az informatikai rendszerben ismert parancsot,
vagy alkalmazásnevet jelszóként használni;

= a jelszó nem lehet azonos a felhasználói névvel;
= minden új jelszó kialakításakor törekedni kell arra,

hogy szerkezetében ne hasonlítson az elõzõ, lecse-
rélendõ jelszóra, illetve az elõzõ jelszóból ne le-
hessen következtetni az új jelszóra;

(99) A felhasználói jelszót (jelszavakat a felhasználó
köteles elõírt idõben (havonta) megváltoztatni

(100) A felhasználói jelszó másnak át nem adható;

(101) A felhasználói jelszó írásban nem rögzíthetõ. A
jelszó elfelejtése esetén a felhasználó a rendszeradminiszt-
rátor által biztosított új jelszót köteles haladéktalanul meg-
változtatni.

(102) A felhasználói jelszó más számára történõ felfe-
dése, vagy ennek valószínûsíthetõsége esetén a felhaszná-
ló köteles azt haladéktalanul megváltoztatni;

(103) A bekövetkezett változásoknak akár utólagos
elemzési igénye szükségessé teszi a különbözõ tevékeny-
ségek naplózását, melyet egyrészt az Oracle rendszer,
másrészt saját fejlesztésû eljárások biztosítanak. Az alap-
beállításokban keletkezett változtatásokat, vagy engedély
nélküli felhasználói tevékenységet központi eszközökkel,
a rendszergazda bevonásával ki kell vizsgálni. A vizsgá-
latba szükség szerint be kell vonni a helyi illetékes rend-
szer biztonsági felelõst.

IV.4.5. A biztonsági kérdések felügyelete és a rendelle-
nességek jelentése

(104) A HM KGIR munkaállomás védelmi rendszabá-
lyai, jelen szabályzat szerinti megfelelõségének ellenõrzé-
se a helyi SZMSZ szerint illetékes vezetõ (pl. titokvédelmi
felügyelõ vagy biztonsági megbízott) által meghatározott,
a végpont szerint illetékes számítástechnikai titokvédelmi
felelõs (rendszer biztonsági felelõs, adatvédelmi felelõs
vagy tiszt) feladata. Az ellenõrzés a végpont szerint illeté-
kes közvetlen felettes bevonásával történhet.

(105) Amennyiben a felhasználó a HM KGIR munkaál-
lomásnál rendellenességet észlel, arról haladéktalanul tá-
jékoztatni a közvetlen felettesét, a megfelelõ informatikai
szakembert vagy az Informatikai biztonsági felügyelõt.

Felhasználói nyilatkozat
(HM KGIR)

1. Jelen Felhasználói Nyilatkozat (a továbbiakban:
Nyilatkozat) a HM KGIR üzemeltetési és biztonsági sza-
bályzatának (ÜBR) részét képezi. Célja, hogy biztosítsa az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság álta-
lános követelményeinek érvényesülését, és csökkentse a
HM KGIR-ben tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzá-
férést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvá-
nosságra hozatalának, illetve felhasználásának kockázatát.

2. A felhasználó jogai és kötelességei:

a) a felhasználónak joga van:
i) tájékoztatást kapni a HM KGIR-re vonatkozó fel-

használói szabályokról,
ii) a számára megítélt informatikai erõforrások biz-

tosítását a HM KGIR üzemeltetõtõl ill. a rendszer-
gazdától igényelni,

iii) a számára biztosított munkaállomáshoz rendelt
szolgáltatásokat a felhasználói jogoktól függõen
igénybe venni;

b) a felhasználónak kötelessége:
i) a vonatkozó (jelen Felhasználói Nyilatkozatban

rögzített) informatikai-szakmai és biztonsági sza-
bályokat betartani, ezek betartásában az informati-
kai rendszer használatát irányító személyekkel
együttmûködni,

ii) a hatályos adatvédelmi jogszabályokban, tárca-
szintû és helyi elõírásokban szereplõ elõírások be-
tartása,

iii) a számára szervezett informatikai és információ-
biztonsági oktatáson részt venni, az ismeretanyag
elsajátításáról számot adni,

iv) a számára rendelkezésre bocsátott számítástech-
nikai eszközöket rendeltetésszerûen használni,
megóvni,

v) megfelelõ minõségû jelszavak használata:
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– leg alább 8 ka rak ter hosszú sá gú jel szót kell
válasz tani;

– a jel szó ban ke rül ni kell az éke ze tes be tûk hasz -
ná la tát, va la mint a „0” (nul la), „z” és „y” ka rak -
te re ket, meg elõ zen dõ a kü lön bö zõ bil len tyû ze -
tek  miatti eset le ges fel cse ré lõ dés bõl adó dó bi -
zony ta lan sá go kat;

– a jel szó tar tal maz zon leg alább 2 be tût és leg -
alább 2 szá mot, va la mint kis és nagy be tût egy -
aránt;

– ti los jel szó ként a jel szó tu laj do no sá val kap cso -
lat ba hoz ha tó (pl. név, te le fon szám, szü le té si
dá tum stb.), vagy is mert szó t, ki fe je zést vá lasz -
ta ni;

– ti los az in for ma ti kai rend szer ben is mert pa ran -
csot, vagy al kal ma zás ne vet jel szó ként hasz -
nálni;

– a jel szó nem le het azo nos a fel hasz ná lói név vel;
– min den új jel szó ki ala kí tá sa kor tö re ked ni kell

ar ra, hogy szer ke ze té ben ne ha son lít son az elõ -
zõ, le cse ré len dõ jel szó ra, illetve az elõ zõ jel -
szó ból ne le hes sen kö vet kez tet ni az új jel szó ra;

vi) be lé pé si jel sza vát (jel sza va it) az elõ írt idõ ben
(ha von ta) meg vál toz tat ni, azt (azo kat) más nak át
nem ad ni,

vii) HM KGIR-ba be je lent ke zett mun ka ál lo má sát
õri zet le nül hagy ni, a mun ka ál lo más ide ig le nes el -
ha gyá sa kor kö te le zõ azt zá rol ni (Ctrl-Alt-Del bil -
len tyûk egy ide jû meg nyo má sa), illetve a ki je lent -
ke zést vég re haj ta ni,

vi ii) a jel szó más szá má ra tör té nõ fel fe dé se, vagy en -
nek va ló szí nû sít he tõ sé ge ese tén a fel hasz ná ló kö -
te les azt ha la dék ta la nul meg vál toz tat ni,

ix) az ész lelt rend el le nes sé gek rõl ha la dék ta la nul tá -
jé koz tat ni a köz vet len fe let te sét, és meg fe le lõ in -
for ma ti kai szak em bert vagy az In for ma ti kai biz -
ton sá gi fel ügye lõt,

x) más fel hasz ná lók fi gyel mez te té se a sza bá lyok be -
tar tá sá ra, a nem ren del te tés sze rû, illetve a sza bály -
za tok kal el len té tes hasz ná lat meg aka dá lyo zá sa és
je len té se.

3. A fel hasz ná lók nak ti los:

c) a gé pek meg bon tá sa, a hard ver kon fi gu rá ci ók meg -
vál toz ta tá sa,

d) a há ló zat meg bon tá sa, át struk tu rá lá sa, gé pek, esz kö -
zök en ge dély nél kü li csat la koz ta tá sa,

e) en ge dély nél kül új szoft vert a mun ka ál lo más ra te le pí -
te ni,

f) a te le pí tett vé del mi és fel ügye le ti rend sze rek (tûz fal,
ví rus vé de lem stb.) meg ke rü lé se, ki kap cso lá sa,

g) a hoz zá fé ré si jel sza va ik más sze mé lyek nek át ad ni,
illetve a meg is mert hoz zá fé ré si ada tok kal más ne vé ben a
HM KGIR-be be je lent kez ni.

A mun kál ta tói jo go kat gya kor ló fel hasz ná ló fe le lõs az
ál ta la a be osz tott jai szá má ra igé nyelt jo go sult sá gok meg -

fe le lõ sé gé ért, és a(z eset leg nem meg fe le lõ) kért jo go sult -
sá gok ból fa ka dó ká ro kért.

Ki je len tem, hogy a „Rész le tes üze mel te té si és bizton -
sági sza bály zat a HM KGIR fel hasz ná lói ré szé re” cí mû
sza bály zat ban fog lal ta kat és a Fel hasz ná lói Nyi lat ko zat -
ban elõ írt sza bá lyo kat meg is mer tem, a ren del ke zé sem re
bo csá tott szá mí tó gé pet (HM KGIR mun ka ál lo mást),
 védelmi esz közt ren del te tés sze rû en hasz ná lom, a szabá -
lyokat be tar tom és be tar ta tom.

.................................., 20 ... ..............hó .....-n

.......................................
(fel hasz ná ló alá írá sa)

A honvédelmi miniszter
98/2007. (HK 17.) HM

u t a  s í  t á  s a

a külföldi fegyveres erõk hõerõgépei magyarországi,
valamint a Magyar Honvédség hõerõgépei külföldön

végrehajtott üzemanyag feltöltésének
és elszámolásának rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Észak-at lan ti Szer zõ -
dés ré szes ál la mai (továb biak ban: NATO) és a
„ Békepartnerség” más részt ve võ ál la mai (továb biak ban:
PfP) kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg álla po -
dás és annak Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve meg erõ sí té sé rõl és
ki hir de té sé rõl  szóló 1995. évi CII. tör vény Mel lék le té nek
II. Cik ke és XI. Cik ké nek 11. pont já ra; to váb bá az Észak-
 atlanti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog -
állásáról  szóló Meg ál la po dás hoz tör té nõ csat la ko zás ról, a
meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi CXVII. tör -
vény II. cik ké re, va la mint a XI. cikk 11. pont já ra; a jö ve dé ki 
adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös
sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény (továb biak -
ban: Jöt.) 53.  § (1) be kez dés a) pont já ra; az Észak-at lan ti
Szer zõ dés tag ál la ma i nak és a Bé ke part ner ség más részt
 vevõ ál la ma i nak Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó fegy ve res
erõi és pol gá ri ál lo má nya ál tal fel hasz nált üzem anya gok,
olaj és más ke nõ anya gok ál ta lá nos for gal mi adó és jö ve dé ki
adó men tes be szer zé sé nek és ér té ke sí té sé nek sza bá lya i ról
 szóló 13/2000. (IV. 14.) PM–HM együt tes ren de let re
(a továb biak ban: 13/2000. PM–HM Ren de let) a kö vet ke zõ

utasítást

adom ki:
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Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányí-
tása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

(2) Jelen utasításban foglaltakat kell alkalmazni:
– a külföldi fegyveres erõk állományába tartozó, illetve

azok alkalmazásában álló hõerõgépek honvédségi szerve-
zetnél,

– a honvédségi szervezetek hõerõgépei a Magyar Köz-
társaság területén kívül (külföldön) végrehajtott üzem-
anyag feltöltésével és elszámolásával kapcsolatos ügyek-
ben.

(3) A külföldi fegyveres erõk repülõeszközei magyaror-
szági, illetve a honvédségi szervezetek repülõeszközei
külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszá-
molásának rendjét a 73/2006. (HK 16.) HM utasítás szabá-
lyozza. Amennyiben a (4) bekezdés b) pontjában említett
repülõpetróleum nem repülõeszközbe, illetve nem sugár-
hajtómû, vagy gázturbina üzemeltetéséhez kerül feltöltés-
re, úgy jelen utasítás rendelkezései szerint kell eljárni.

(4) Jelen utasítás értelmezésében
a) üzemanyag: a mindenkor érvényben lévõ, a Magyar

Honvédség Üzemanyag Szolgálata, vagy annak jogutódja
által kiadott Üzemanyag Nómenklatúrában1 szereplõ,
vagy azokkal azonos rendeltetésû és mûszaki paraméterû,
jelen bekezdés c) pontjában említett hõerõgépek rendelte-
tésszerû mûködtetéséhez szükséges hajtó-, kenõ-, karban-
tartó- és egyéb anyag.

b) hajtóanyag: a jövedéki adóról és a jövedéki termé-
kek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalma-
zásáról szóló 13/2004. (III. 25.) PM rendelet 1. számú mellék-
letében meghatározott 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49
(motorbenzinek), 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49 (gáz-
olajok), 3824 90 99 (biodiesel) és 2710 19 21 (repülõpetró-
leum) vámtarifaszám alá tartozó termékek.

c) hõerõgép: belsõégésû motor, vagy egyéb, a jelen be-
kezdés b) pontjában meghatározott termékek elégetésével
felszabaduló energiát hasznosító berendezés által hajtott
jármû (ide nem értve a repülõeszközöket), illetve gép.

d) külföldi fegyveres erõ hõerõgépe: külföldi fegyveres
erõ kötelékébe tartozó, vagy annak alkalmazásában álló, a
külföldi fegyveres erõ és/vagy polgári állománya által
szolgálati feladatok ellátása céljából használt, jelen bekez-
dés c) pontjában meghatározott eszköz.

1 A jelen utasítás hatálybalépésekor: a Magyar Honvédség Üzemanyag
Szolgálatában alkalmazható HETK számokról, az üzemanyag és üzemanyag-
technikai eszköz árakról (Nómenklatúra) szóló 6/2000. (HK 10.) MH ÜSZF
szakutasítás.

Külföldi fegyveres erõk állományába tartozó,
illetve azok alkalmazásában álló hõerõgépek

honvédségi szervezetnél végrehajtott feltöltése,
elszámolása

2. §

(1) A külföldi fegyveres erõk hõerõgépei magyar-
országi és a honvédségi szervezetek hõerõgépei külföldi
üzemanyag feltöltéséhez kapcsolódóan a nemzeti szabá-
lyozás mellett a kölcsönös logisztikai segítségnyújtás
NATO szabványos eljárásairól szóló STANAG 20342

(továbbiakban: ST 2034) rendelkezéseit figyelembe véve
kell eljárni.

(2) A külföldi fegyveres erõk hõerõgépei feltöltése so-
rán az üzemanyagot kiszolgáló honvédségi szervezet
(továbbiakban: támogató szervezet) külön „Üzemanyag
Feltöltési és Kiadási Kimutatás”-t (továbbiakban: ÜFKK)
vezet és az üzemanyag feltöltés befejeztével az ST 2034
„A” mellékletében meghatározott formanyomtatványt
(NATO Logisztikai Nyomtatvány ST 2034 „A” melléklet,
HETK: 9596 1111 0206, továbbiakban: Formanyomtat-
vány) állítja ki.

(3) A Formanyomtatvány szigorú számadású, tömb for-
mátumú, önindigós, 5 példányos, példányonként eltérõ
színû magyar, angol és francia nyelven, nyomdai úton elõ-
állított okmány, melyet a honvédségi szervezet pénzügyi
referatúrája tart nyilván, kezel, illetve ad ki a felhasználó
részére.3 A Formanyomtatványt az érintett szervezetek a
Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központtól
(továbbiakban: MH VEK) igénylik meg.

3. §

(1) A kiadott üzemanyag a támogató szervezet fogyasz-
tási keretét nem terheli. Az ilyen felhasználást a 2. § (2) be-
kezdésében meghatározott ÜFKK alapján kiállított Esz-
köz-utalványon kell kiadásba helyezni „értékesítés”-ként
(310 mozgásnemkód). A támogató szervezetnél a külföldi
fegyveres erõ részére átadott üzemanyagot tilos saját fel-
használásként elszámolni.

(2) A külföldi fegyveres erõk üzemanyag vételezését
követõen a támogató szervezet a feltöltést követõ munka-
napon a szolgálati út betartásával értesítést küld az MH
VEK részére, amely azt továbbítja a Honvédelmi Minisz-
térium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (továbbiak-
ban: HM FLÜ) vezérigazgatója által e feladatra kijelölt
szervezeti egység részére. Az értesítés melléklete a szabá-
lyosan kitöltött Formanyomtatvány és a kiadásra került
üzemanyagokat tartalmazó gépi mozgásbizonylat (Eszköz
utalvány) egy eredeti, vagy hitelesített másolati példánya.

2 Hatálybaléptetésérõl a 416/2001. (HK 18.) MH ÖLTP intézkedés szól.
3 Alapja a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl szóló

20/1999. (HK 16.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedés VII. fejezete.
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(3) Az ér te sí tés nek a mel lék le tek kel együtt az aláb bi
ada to kat kell biz to sí ta nia:

– fel töl tés dá tu mát,
– a tá mo ga tó szer ve zet meg ne ve zé sét,
– a fel töl tött anyag meg ne ve zé sét,
– a fel töl tött mennyi sé get 15 °C-ra kom pen zált li ter ben 

és ki lo gramm ban,
– az anya got át ve võ nem zet meg ne ve zé sét,
– az anya got át ve võ ka to nai szer ve zet pon tos meg ne -

ve zé sét (és/vagy egyéb azo no sí tó ját),
– a fel töl tött esz köz(-ök) tí pu sát és egye di azo no sí tó ját

(rend szám, lajst rom jel, egyéb azo no sí tó),
– át ve võ sze mély ne vét, rend fo ko za tát,
– a fel adat meg ne ve zé sét.

4.  §

(1) A NA TO és PfP részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk
ál tal vé te le zett üzem anya gok ról a For ma nyom tat vány
alap ján a HM FLÜ 15 na pon be lül elõ ké szí ti a 13/2000.
PM–HM Ren de let ben meg ha tá ro zott szer zõ dést és azt az
üzem anya got át ve võ szer ve zet kép vi se lõ je ré szé re alá írás -
ra meg kül di. Az alá írt szer zõ dés egy ere de ti pél dá nyát a
HM FLÜ az MH VEK ré szé re meg kül di.

(2) A NA TO és PfP szer zõ dé sek ben nem részt ve võ kül -
föl di fegy ve res erõ ál tal vé te le zett haj tó anyag át adá sá hoz
az MH VEK kö t 15 na pon be lül szer zõ dést az üzem anya -
got át ve võ szer ve zet kép vi se lõ jé vel.

(3) A For ma nyom tat vány és a HM FLÜ ál tal kö tött szer -
zõ dés alap ján az MH VEK 4 pél dá nyos szám lát ál lít ki. A
ki ál lí tott szám la 1. és 2. szá mú pél dá nya it a HM FLÜ út ján
az üzem anya got át ve võ szer ve zet or szá ga sze rin ti Nagy -
kö vet ség Ka to nai At ta sé Hi va tal ré szé re kül di meg, a
3–4. szá mú pél dány az MH VEK-nél ma rad. Az MH VEK
az ál ta la kö tött szer zõ dés alap ján 3 pél dá nyos szám lát ál lít
ki, mely nek 1. szá mú pél dá nyát az üzem anya got át ve võ
szer ve zet or szá ga sze rin ti Nagy kö vet ség Ka to nai At ta sé
Hi va tal ré szé re kül di meg, a 2–3. szá mú pél dány az MH
VEK-nél ma rad.

(4) A szám la a min den kor ér vé nyes pénz ügyi, va la mint
az Ál ta lá nos For gal mi Adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör -
vény ben meg ha tá ro zot ta kat, de leg alább az aláb bi ada to -
kat tar tal maz za:

– a szám la sor szá mát,
– a szám la ki bo csá tá sá nak ide jét,
– a ki bo csá tó szer ve zet ne vét, cí mét és adó szá mát,
– a költ ség vi se lõ ne vét, cí mét,
– a tel je sí tés idõ pont ját,
– a ki adott üzem anyag meg ne ve zé sét, be so ro lá si szá mát,
– a ki adott üzem anyag mennyi sé gi egy sé gét és

mennyi sé gét,
– a ki adott üzem anyag ál ta lá nos for gal mi adó (továb -

biak ban: ÁFA) nél kül szá mí tott egy ség árát,
– a ki adott üzem anyag ÁFA nél kül szá mí tott el len ér té -

két össze sen,
– a fel szá mí tott ÁFA szá za lé kos mér té két,

– a szám la vég össze gét,
– a fi ze tés mód ját és ha tár ide jét,
– a ki bo csá tó bank szám la szá mát,
– a fel adat meg ne ve zé sét.
(5) A 13/2000. PM–HM Ren de let 1.  § (9) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott szi go rú szám adá sú Nyi lat ko za tot a HM FLÜ 
ál lít ja ki és alá íra tás után az MH VEK ré szé re meg kül di. A
Nyi lat ko za tot a szám la mel lék le te ként kell ke zel ni.

(6) A szám lát ki ál lí tó MH VEK a NA TO és PfP részt ve -
võ kül föl di fegy ve res erõ ré szé re tör té nõ üzem anyag ér té -
ke sí tés rõl ki bo csá tott szám lá ban az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény 29.  §-ának c) pont -
ja alap ján nul la szá za lé kos adó ér té ket tün tet fe l.

(7) Fi ze té si ha tár idõ nek a szám la kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 90 na pos idõ tar ta mot kell meg je löl ni, mely a meg -
kö tött szer zõ dé sek ben is így sze re pel.

(8) A szám lát ki ál lí tó MH VEK ÁFA és jö ve dé ki
adó-men te sen csak ab ban az eset ben szám láz hat, ha ren -
del ke zé sé re áll az alá írt szer zõ dés, amely hi telt ér dem lõ en
bi zo nyít ja, hogy a vé te le zett üzem anyag fel hasz ná lá sa jö -
ve dé ki és áfa te vé keny ség ér de ké ben tör tént és a 13/2000.
PM–HM Ren de let 2.  § (b) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek kel ren del ke zik.

(9) A 13/2000. PM–HM Ren de let 1.  § (2) be kez dé se
sze rint áfa és jö ve dé ki adó men tes ség csak a NATO és a
PfP fegy ve res erõi és pol gá ri ál lo má nya ré szé re vég re haj -
tott üzem anyag fel töl tés ese tén al kal maz ha tó. Az ezen
szer zõ dé sek ben nem ré szes ál la mok vo nat ko zá sá ban az
áfát és a jö ve dé ki adót át kell há rí ta ni a kül föl di fegy ve res
erõ költ ség vi se lõ jé re.

(10) Amennyi ben a jö ve dé ki adó-men te sen be szer zett
2710 19 21 vám ta ri fa szá mú re pü lõ pet ró le um nem a Jöt.
53.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra ke rül
fel hasz ná lás ra, ak kor le he tõ leg olyan re pü lõ pet ró le u mot
kell ki szol gál ni, mely után a jö ve dé ki adó ko ráb ban meg fi -
ze tés re ke rült (továb biak ban: adó zott re pü lõ pet ró le um).
Ha a tá mo ga tó szer ve zet nem ren del ke zik adó zott re pü lõ -
pet ró le um-kész let tel, úgy jö ve dé ki adó tar ta lom nél kül be -
szer zett re pü lõ pet ró le u mot (továb biak ban: adó zat lan re -
pü lõ pet ró le um) is ki szol gál hat, de eb ben az eset ben en nek
té nyét kü lön, a 3.  § (2) pont ban el ren delt ér te sí tés sel azo -
nos for má jú ér te sí tés ben je len ti. Az így ki szol gált adó zat -
lan re pü lõ pet ró le um jö ve dé ki adó mér té két az MH VEK a
Jöt. 52.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján meg ha tá roz za, és
az annak meg fe le lõ össze get át utal ja a ke ret en ge déllyel
ren del ke zõ HM FLÜ ré szé re. Az így át utalt jö ve dé ki adót
a HM FLÜ a vám ha tó ság fe lé az idõ sza kos be val lás be -
nyúj tá sá val egy idõ ben meg fi ze ti.

(11) Az adó zat lan re pü lõ pet ró le um je len sza kasz
(10) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lá sa kor az adó zat lan su -
gár haj tó mû üzem anyag be szer zé sé nek és fel hasz ná lá sá -
nak nyil ván tar tá sá ról  szóló ren del ke zé se ket4 figye lembe
kell ven ni.

4 A je len uta sí tás ha tály ba lé pé se kor: az adó zat lan su gár haj tó mû üzem -
anyag be szer zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak nyil ván tar tá sá ról  szóló 172/1998.
(HK 12.) MH LFI in téz ke dés és az annak mó do sí tá sá ról  szóló 125/2002.
(HK 16.) MH ÖLTP in téz ke dés.
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A beérkezett pénzeszközök kezelése,
eljárás fizetési késedelem esetén

5. §

(1) A beérkezõ pénzeszközöket az MH VEK az intéz-
ményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló
19/2007. (HK 3.) HM utasítás 4. § f) pontja szerinti bevé-
telként kezeli, és a 6. § rendelkezéseinek megfelelõen ne-
gyedévente kezdeményezi azok elõirányzatosítását a Hon-
védelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökségnél (továbbiakban: HM KPÜ).

(2) Az MH VEK azon bevételrõl, mely nem az általa kö-
tött szerzõdés alapján keletkezett, a beérkezést követõ
5 munkanapon belül tájékoztatást küld a HM FLÜ részére.
A tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza:

– a fizetõ megnevezését,
– a bevételt forintban,
– azon szerzõdés számát, mely alapján a számla kiállí-

tásra került,
– a számla számát,
– a teljesítés beérkezésének idõpontját.
(3) A bevételekrõl, és azok elõirányzatosításának hely-

zetérõl az MH VEK a szolgálati út betartásával negyed-
éves összesítésben tájékoztatja a HM FLÜ-t.

6. §

(1) A kiállított számla ellenértékének szerzõdésben elõ-
írt határidõre történõ be nem érkezését követõen az MH
VEK parancsnoka haladéktalanul intézkedik a fizetési fel-
szólítás költségviselõ részére történõ eljuttatására.

(2) A fizetési határidõt 90 nappal meghaladó fizetési ké-
sedelemrõl az MH VEK a szolgálati út betartásával jelen-
tést tesz a HM FLÜ részére, melyben tájékoztatást ad a
kintlévõség értékérõl, a teljesítés érdekében tett intézkedé-
sekrõl.

7. §

Amennyiben a hazai jogszabályok nem korlátozzák,
vagy nem tiltják, a külföldi fegyveres erõk részére nyújtott
szolgáltatás megtérítése az ST 2034 alapján történhet:

a) utólagos (részlet) térítéssel,
b) kölcsönzött tételek visszaadásával,
c) azonos jellegû természetbeni megtérítéssel.

Honvédségi szervezetek hõerõgépei a Magyar
Köztársaság területén kívül (külföldön) végrehajtott

üzemanyag feltöltése és elszámolása

8. §

A honvédségi szervezetek állományába tartozó hõerõ-
gépek külföldi feltöltése az igénybevétel céljától (egyedi

kiutazás, gyakorlat, nemzetközi-, szövetségi szerepválla-
lás) függõen történhet polgári töltõállomáson, illetve kato-
nai bázison.

9. §

(1) A külföldi polgári töltõállomáson végrehajtott – va-
luta ellátmány terhére készpénzben kifizetett – hajtóanyag
feltöltések során a készpénzfizetési számla/nyugta szolgál
elszámolási alapul. Az igénybevételt követõen az igénybe-
vevõ (gépjármûvezetõ) a számla/nyugta egy eredeti példá-
nyát, vagy annak hitelesített másolatát és a felhasznált me-
netlevelet leadja az üzemeltetõ honvédségi szervezet
üzemanyag szakágának. A számla/nyugta, vagy annak hi-
telesített másolata a menetlevél üzemanyag szelvénye
mellékletét képezi. Az üzemanyag szakág a menetlevélen
szereplõ feltöltéseket külön ÜFKK-ra vezeti fel, és össze-
síti. A számla/nyugta alapján a vásárolt hajtóanyagot be-
vételezi, majd az ÜFKK alapján kiadásba helyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerint felhasznált üzemanyag ter-
heli a honvédségi szervezet fogyasztási keretét, melyet a
havi rendszeres jelentések alkalmával külön jelenítenek
meg.

(3) A külföldi polgári töltõállomáson valuta ellátmány
terhére végrehatott feltöltések esetén kenõ- és egyéb, az
eszköz rendeltetésszerû és biztonságos üzemeltetéséhez
elengedhetetlenül szükséges anyagok (kizárólag: motor-
olaj, hidraulika- és/vagy fékfolyadék, hûtõfolyadék, szél-
védõmosó folyadék) vásárlására csak különlegesen indo-
kolt esetben kerülhet sor. Ezen anyagok vásárlásakor az el-
járási rend megegyezik a hajtóanyagra vonatkozóval.

(4) Külföldön üzemanyag készpénzes vásárlása csak a
HM FLÜ által a gépjármûvek külföldön történõ üzem-
anyag ellátása üzemanyag-kártya felhasználásával közbe-
szerzési eljárás szerzõdéskötéssel történõ lezárásáig enge-
délyezhetõ, azt követõen külföldi igénybevételek során az
(5) bekezdésben említett üzemanyag-kártya terhére kell az
üzemanyag feltöltést végrehajtani.

(5) A külföldi polgári töltõállomáson üzemanyag-kár-
tyára végrehajtott hajtóanyag feltöltések során a kártya al-
kalmazásával kapcsolatosan meghatározott szabályok sze-
rint kell eljárni. Külföldi igénybevétel során, polgári töltõ-
állomáson csak olyan üzemanyag-kártyára lehet üzem-
anyagot vásárolni, amely költségviselõje az MH VEK.
Az üzemanyag-kártya használatakor a külföldi töltõállo-
máson kapott bizonylat szolgál elszámolási alapul.
Az igénybevételt követõen az igénybevevõ (gépjármûve-
zetõ) a bizonylat egy eredeti példányát és a felhasznált me-
netlevelet leadja az üzemeltetõ honvédségi szervezet
üzemanyag szakágának. A bizonylat a menetlevél üzem-
anyag szelvénye mellékletét képezi. Az üzemanyag szak-
ág a menetlevélen szereplõ feltöltéseket külön ÜFKK-ra
vezeti fel, és összesíti. A feltöltésekrõl a tárgyhót követõ
hónap 5-ig jelentést terjeszt fel az MH VEK részére, mely
jelentés az alábbiakat tartalmazza:
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– az eszköz/ök típusát, azonosítóját,
– a gépjármû/-vek vezetõjének nevét, rendfokozatát,
– az üzemanyag-kártyára vásárolt termékek megneve-

zését, mennyiségét és értékét, az igénybe vett szolgáltatá-
sok számát és értékét, a vásárlások helye (ország, töltõállo-
más címe és megnevezése) szerint tételesen,

– ,,A jelentésben feltüntetett anyagok átvételét, a szol-
gáltatások igénybevételét igazolom!” szöveget,

– mellékletként a bizonylatok másolati példányait.
(6) Az MH VEK az üzemanyag-kártyát biztosító polgári

cégtõl kapott számla adatait egyezteti az üzemeltetõ hon-
védségi szervezet által küldött jelentés adataival. Egyezõ-
ség esetén a termékeket bevételezi, majd Eszköz utalvá-
nyon kiterheli az üzemeltetõ honvédségi szervezet részére.
Amennyiben a számla adatai megegyeznek az üzemeltetõ
honvédségi szervezet által az (5) bekezdésben meghatáro-
zott jelentés adataival, úgy a jelentés az átvett termékek és
az igénybevett szolgáltatások Teljesítés-igazolása szere-
pét is betölti. Az üzemeltetõ honvédségi szervezet az MH
VEK utalványa alapján bevételezi, majd az (5) bekezdés-
ben meghatározott ÜFKK alapján kiadásba helyezi a vásá-
rolt termékeket.

(7) Amennyiben az üzemanyag-kártyát biztosító polgári
cégtõl kapott számla adatai nem egyeznek az üzemeltetõ
honvédségi szervezet által küldött adatokkal, az MH VEK
haladéktalanul megkezdi az eltérés kivizsgálását. Az elté-
réssel kapcsolatos eljárási rendre a külföldi üzemanyag
feltöltésekre kiadott üzemanyag-kártyákkal kapcsolatos
szabályozás, valamint az üzemanyag-kártyát biztosító pol-
gári céggel kötött szerzõdés rendelkezései az irányadók.

(8) A jelen szakasz (5) bekezdés szerint felhasznált
üzemanyag terheli a honvédségi szervezet fogyasztási ke-
retét, melyet a havi rendszeres jelentések alkalmával külön
jelenítenek meg.

(9) A külföldi polgári töltõállomáson üzemanyag-kár-
tya terhére végrehatott feltöltések esetén kenõ- és egyéb,
az eszköz rendeltetésszerû és biztonságos üzemeltetéséhez
elengedhetetlenül szükséges anyagok (kizárólag: motor-
olaj, hidraulika- és/vagy fékfolyadék, hûtõfolyadék, szél-
védõmosó folyadék) vásárlására, valamint gépkocsi mosás
szolgáltatás igénybevételére csak különlegesen indokolt
esetben kerülhet sor. Ezen anyagok vásárlásakor az eljárá-
si rend megegyezik a hajtóanyagra vonatkozóval. Egyéb
termék az üzemanyag-kártya terhére nem vásárolható.

10. §

(1) A külföldi katonai bázison végrehajtott hajtóanyag
feltöltések a Formanyomtatvány felhasználásával történ-
nek. Ebben az esetben a Formanyomtatványon az MH
VEK-t kell költségviselõként szerepeltetni. A feladat befe-
jezését követõen (saját bázisra történõ visszaérkezéskor)
az igénybevevõ (gépjármûvezetõ/eszköz kezelõ) a Forma-
nyomtatvány valamennyi rendelkezésére bocsátott példá-
nyát és a felhasznált menetleveleket a hõerõgépet üzemel-

tetõ honvédségi szervezet üzemanyag szakágának adja le.
Az üzemanyag szakág a menetlevélen végrehajtott feltöl-
téseket külön ÜFKK-ra vezeti fel, összesíti és a Forma-
nyomtatványok elosztó szerinti 5. példányával együtt ke-
zeli. A Formanyomtatvány elosztó szerinti 3. példányát az
eszköz visszaérkezését követõ 15 napon belül az MH VEK
részére a jelen szakasz (2) bekezdésében felsorolt tartalmú
jelentéssel együtt megküldi. Az elosztó szerinti példány
hiányában az eredeti példány hiteles másolatát kell alkal-
mazni.

(2) A jelentés tartalmazza:
– a feltöltés jogosságának, az anyagok átvételének iga-

zolását,
– a feltöltött eszközök típusát, azonosító jelét, forgalmi

rendszámát,
– a feltöltés helyét (ország, település, katonai bázis

megnevezése) dátumát,
– a feltöltött üzemanyag megnevezését és mennyiségét,
– a végrehajtott feladat megnevezését és idõtartamát.
(3) Az MH VEK a beérkezõ számlát, a Formanyomtat-

vány-példányokkal és az érintett honvédségi szervezet ál-
tal jelentett adatokkal egyezteti, majd a hatályos jogszabá-
lyoknak és belsõ rendelkezéseknek megfelelõen kiegyen-
líti. Az üzemanyagokat a központi nyilvántartásba bevéte-
lezi, majd ESZKÖZ-utalványon kiterheli az eszköz üze-
meltetõje szerinti honvédségi szervezet részére az érvény-
ben levõ utaltsági rend figyelembevételével.

(4) Az eszköz üzemeltetõje szerinti honvédségi szerve-
zet az MH VEK által készített ESZKÖZ-utalvány alapján
a felhasznált üzemanyag mennyiséget bevételezi a nyil-
vántartásába és a jelen szakasz (1) bekezdése szerint fel-
fektetett ÜFKK alapján kiadásba helyezi. Az így felhasz-
nált üzemanyag terheli a honvédségi szervezet fogyasztási
keretét.

11. §

(1) Nemzetközi gyakorlatokon (két-, vagy többoldalú
nemzetközi megállapodás alapján) a felhasznált üzem-
anyag elszámolása és kifizetése, a Formanyomtatványok,
valamint az ellátást biztosító nemzet számlájának alkalma-
zásával történik. Ebben az esetben a Formanyomtatványo-
kon az MH VEK-t kell költségviselõként szerepeltetni. Az
elszámoláshoz a gyakorlaton résztvevõ honvédségi szer-
vezetek logisztikai biztosításáért felelõs szervezet a me-
netlevelek alapján honvédségi szervezetenként 2 példány-
ban ÜFKK-t vezet. A gyakorlat befejezését követõen a
gyakorlaton résztvevõ honvédségi szervezetek logisztikai
biztosításáért felelõs szervezet az ÜFKK-k adatait összesí-
ti, majd az összesített felhasználást és a rendelkezésre álló
Formanyomtatványokat, vagy azok hiteles másolatait a
10. § (2) bekezdésben szereplõvel azonos tartalmú jelen-
téssel együtt az MH VEK részére – a gyakorlat utáni
visszacsoportosítás befejezését követõ 15 napon belül –
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megküldi. Az ÜFKK 1. számú példánya a logisztikai biz-
tosításért felelõs honvédségi szervezet saját példánya, a
2. számú példányt a gyakorlat befejeztével át kell adni a
részt vevõ honvédségi szervezet(-ek) részére.

(2) Az MH VEK a beérkezõ számlát, a gyakorlaton részt
vevõ honvédségi szervezetek logisztikai biztosításért fele-
lõs szervezet által jelentett adatokkal leegyezteti, majd a
hatályos jogszabályoknak és belsõ rendelkezéseknek meg-
felelõen kiegyenlíti. Az MH VEK a számlán szereplõ
üzemanyagokat a központi nyilvántartásba gyakorlaton-
ként külön feladatkódon vételezi be, majd ezen mennyisé-
geket az érvényben lévõ utaltsági rendnek megfelelõen
ESZKÖZ-utalványon kiterheli a gyakorlaton részt vevõ
honvédségi szervezetek logisztikai biztosításáért felelõs
szervezet részére.

(3) A gyakorlaton résztvevõ honvédségi szervezetek lo-
gisztikai biztosításáért felelõs szervezet az MH VEK-tõl
ESZKÖZ-utalványon átvett üzemanyag mennyiséget a
résztvevõ honvédségi szervezetek között a felhasználása-
iknak megfelelõen osztja szét, és ezt jegyzõkönyvben rög-
zíti, majd „Üzemanyag Feltöltési Csekk”-eken (továb-
biakban: ÜFCS) adja át a gyakorlaton résztvevõ honvédsé-
gi szervezeteknek.

(4) A gyakorlaton részt vevõ honvédségi szervezetek
üzemanyag szakága az ÜFCS és az elosztásról készült
jegyzõkönyv alapján a felhasznált üzemanyag mennyisé-
get bevételezik, majd a gyakorlaton felfektetett ÜFKK 2.
példánya alapján kiadásba helyezik. Az így felhasznált
üzemanyag terheli a katonai szervezet fogyasztási keretét.

(5) Amennyiben a beérkezõ számla adatai nem egyez-
nek a gyakorlat logisztikai biztosításáért felelõs szervezet
által jelentett adatokkal, úgy annak tényét az MH VEK
azonnal jelenti a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (továbbiakban: MH ÖHP) részére, majd az
MH ÖHP intézkedése alapján a gyakorlat logisztikai biz-
tosításáért felelõs szervezettel együtt megkezdi az eltérés
kivizsgálását.

12. §

(1) A Magyar Köztáraság területén kívül nemzetközi-,
szövetségi szerepvállalásból adódó feladatokat ellátó hon-
védségi szervezetek (továbbiakban: kontingensek) meg-
alakításának tervezésekor a Magyar Honvédséget képvise-
lõ személy kiemelt figyelmet fordít a kontingensek üzem-
anyag ellátásával és elszámolásával kapcsolatos nemzet-
közi megállapodások megkötésére.

(2) A Nemzetközi Együttmûködési Megállapodások
(továbbiakban: Megállapodás) megkötésekor a képviselõ
személy lehetõség szerint érvényesíti az ellátó nemzet és a
Magyar Honvédség közötti havi számlázási rend, valamint
a 90 napos fizetési határidõ alkalmazását. Ezen Megálla-
podásokban az üzemanyag-ellátással kapcsolatos költsé-

gek esetében költségviselõként kizárólag az MH VEK-t
kell szerepeltetni.

13. §

(1) A kontingensek üzemanyag feltöltése (két-, vagy
többoldalú) Megállapodás alapján történhet:

– más nemzet által mûködtetett üzemanyag töltõponton
napi, vagy esetenkénti feltöltések biztosításával,

– saját üzemanyag-töltõpont mûködtetésével.

(2) A más nemzet által mûködtetett üzemanyag töltõ-
ponton történõ feltöltések esetén a vételezett üzemanyagot
a menetlevélre vezetik fel, majd a táborba visszaérkezést
követõen a felhasznált menetlevelet(-ket) a kontingens
logisztikai részlegének adják le. A logisztikai részleg a
menetlevélen végrehajtott feltöltéseket ÜFKK-ra vezeti
fel és a számlázási idõszakoknak megfelelõen összesíti.

(3) Amennyiben a számla közvetlenül a kontingenshez
érkezik, úgy a beérkezést követõen a kontingens logiszti-
kai részlege leellenõrzi annak adatait, és a teljesítések jo-
gosságáról Teljesítés-igazolást állít ki, a számláról máso-
latot készít, melyet magánál tart. A számla eredeti példá-
nyát a Teljesítés-igazolással együtt 5 napon belül megkül-
di az MH VEK részére.

(4) Amennyiben a számla közvetlenül az MH VEK-hez
érkezik, úgy az MH VEK leellenõrzi annak adatait, majd
annak másolati példányát 5 napon belül megküldi a kon-
tingens részére. A kontingens logisztikai részlege leellen-
õrzi a számla adatait, és a teljesítés jogosságának igazolá-
sát a számla-másolat kézhezvételétõl számított 5 napon
belül megküldi az MH VEK részére.

(5) Ha a számlán szereplõ adatok, mennyiségek nem
egyeznek a tényleges adatokkal, akkor a kontingens pa-
rancsnoka intézkedik a logisztikai részleg és a számlát ki-
állító szervezet képviselõje közötti egyeztetés végrehajtá-
sára, a problémák tisztázására, és amennyiben szükséges,
új számla kiállítására.

(6) A kontingens visszavonását (felszámolását) köve-
tõen beérkezõ számlákkal kapcsolatos feladatokat a jelen
szakasz (2)–(5) bekezdéseiben meghatározottaknak meg-
felelõen a kontingens felszámolásáért felelõs honvédségi
szervezet hajtja végre.

(7) Az MH VEK a kontingens üzemanyag-költségeit
tartalmazó számlákat a teljesítés-igazolások alapján, a
nemzetközi megállapodásoknak és az érvényben lévõ ha-
zai hatályos jogszabályoknak és belsõ rendelkezéseknek
megfelelõen kiegyenlíti. A vásárolt anyagokat a számla és
a csatolt dokumentumok alapján a központi nyilvántartás-
ba bevételezi, majd ESZKÖZ-utalványon az ellátó hon-
védségi szervezeten keresztül kiterheli azokat a kontin-
gens részére.
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(8) A kontingens az ESZKÖZ-utalvány alapján a fel-
használt üzemanyag mennyiséget a nyilvántartásába bevé-
telezi és a felfektetett ÜFKK-k alapján kiadásba helyezi.

14. §

(1) A kontingens által mûködtetett üzemanyag töltõpon-
ton történõ saját feltöltések esetén a hazai üzemanyag ellá-
tásra és elszámolásra vonatkozó elõírások a mérvadók.
Az igénybevétel utáni feltöltéseket menetlevélen kell ok-
mányolni. A felhasznált menetlevelet a kontingens logisz-
tikai részlegének kell leadni, ahol a menetlevelekre végre-
hajtott feltöltéseket ÜFKK-ra vezetik fel, majd a pénzügyi
és számviteli szabályoknak megfelelõen dolgozzák fel.

(2) A kontingens üzemanyag töltõpontjának mûködteté-
se érdekében más nemzettõl vételezett, illetve polgári vál-
lalattól vásárolt üzemanyag-készletek nyilvántartásba vé-
tele, elszámolása, ellenértékének kiegyenlítése a 13. §
(3)–(7) bekezdésben foglaltak szerint történik. Amennyi-
ben a kontingens a vételezés/vásárlás alkalmával nem kap
átadást igazoló okmányt az átadótól, úgy jegyzõkönyvet
kell készíteni az átvett üzemanyagokról, és az alapján kell
a bevételezést végrehajtani.

(3) A kontingens által mûködtetett üzemanyag töltõpon-
ton külföldi fegyveres erõ hõerõgépének feltöltése esetén
az üzemanyag szakfeladatokat ellátó szolgálati személy
nemzetenként ÜFKK-t vezet az átadott üzemanyagok
mennyiségérõl, amelyeket minden hónap végén összesít.
Az összesítés alapján nemzetenként Formanyomtatványt
állít ki. A Formanyomtatványok valamennyi példányához
egy-egy ÜFKK másolatot kell mellékelni. Az összesítés-
ben megállapított üzemanyag mennyiségekkel kapcsolato-
san jelen utasítás 2 – 6. § elõírásainak megfelelõen kell el-
járni úgy, hogy az átadott üzemanyagok számlázása és a
nyilvántartások aktualizálása mielõbb megtörténhessen.

Kontingensek üzemanyag nyilvántartása

15. §

(1) A kontingensek készleteinek központi nyilvántartá-
sával kapcsolatosan a Magyar Honvédség központi üzem-
anyag-nyilvántartás felfektetésének és vezetésének szabá-
lyozásáról szóló rendelkezéseket5 kell alkalmazni.

(2) A kontingens központi üzemanyag-nyilvántartás
szempontjából értelmezett nyitókészleteként a jelen utasí-
tás hatálybalépését követõ hónap elsõ napján aktuális
készletet kell figyelembe venni. Ennek megfelelõen a kon-
tingens logisztikai ellátásáért felelõs honvédségi szervezet

a kontingens nyitókészletét a jelen utasítás hatálybalépését
követõ hónap 15-ig – kontingensenként külön – megküldi
az MH VEK részére.

(3) Az MH VEK a megküldött nyitókészletek alapján a
kontingenseket önálló alegységként, a kontingens kihelye-
zett raktára kódjával kiegészített, a kontingens logisztikai
ellátásáért felelõs honvédségi szervezet részére a HM
KPÜ által biztosított „GSZ” kódokon vezeti be az MH
szintû központi analitikus üzemanyag nyilvántartásába.

(4) A kontingens szakanyag-mozgásairól a logisztikai
ellátásért felelõs honvédségi szervezet kontingensenként
külön-külön szolgáltat adatot az MH VEK részére.

(5) Az újonnan megalakított kontingens esetében a kon-
tingens mûködõképességének elérését követõ hónap elsõ
napján aktuális készlet képezi a nyitókészletet, melyet a
logisztikai ellátásért felelõs honvédségi szervezet a kon-
tingens mûködõképességének elérését követõ hónap 15-ig
küld meg az MH VEK részére.

16. §

Amennyiben olyan üzemanyag-szakanyag kerül az ellá-
tási rendszerbe – függetlenül attól, hogy az más fegyveres
erõtõl, illetve polgári vállalattól átvett, vagy vásárolt
anyag, illetve eszköz –, melyet a hazai üzemanyag
Nómenkletúra nem tartalmaz, az MH VEK kezdeményezi
az illetékes szervezetnél a kodifikáció végrehajtását.

17. §

Az MH VEK a külföldi haderõtõl átvett üzemanyagok-
ról kiállított számlák esetében vizsgálja, hogy a számla tar-
talma az 1995. évi CII. törvény Melléklet XI. Cikk
11. pontjának megfelelõen került-e kiállításra. Amennyi-
ben a számla nem megfelelõen került kiállításra, úgy az
MH ÖHP egyidejû tájékoztatása mellett önállóan kezde-
ményezi a számla kiállítójánál a helyesbítést.

18. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együtt-
mûködési Fõosztály (továbbiakban: HM NEF) katona dip-
lomáciai kapcsolatai útján negyedévente elvégzi az
ST 2034 C mellékletében megjelölt számviteli hivatalok
adatainak felülvizsgálatát, az arról készített jegyzéket a
HM FLÜ, valamint az MH VEK részére megküldi.

(2) Az MH VEK részére kiállításra kerülõ számlák ese-
tében vevõ neve és címeként az alábbiakat kell feltüntetni:

Vevõ neve: Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó
Központ (rövid neve: MH VEK)

Vevõ címe: 2378, Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.
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(3) A szerzõdések megkötése, a számlák megküldése,
valamint a teljesítésekkel, késedelmekkel kapcsolatos
kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás a HM NEF közre-
mûködésével történik.

Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, egy-
idejûleg a külföldi haderõk Magyarországon történõ

üzemanyag feltöltése ellenértékének számlázási rendjérõl
szóló 270/2004. (HK 15.) MH Üzemanyag Szolgálatfõnö-
ki szakutasítás hatályát veszti.

(2) A HM FLÜ a külföldi üzemanyag-kártyára történõ
hajtóanyag beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
szerzõdéskötéssel történõ lezárását követõen haladéktala-
nul kidolgozza, és Honvédelmi Közlönyben megjelenteti a
kártyák alkalmazásával kapcsolatos szabályokat.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A HM kabinetfõnök
114/2007. (HK 17.) HM KF

i n t é z k e d é s e
az Állami Egészségügyi Központ

(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi

Központ anyagi készleteinek,
kötelezettségvállalásainak és a jogi képviselet
megosztásával kapcsolatos feladatokról szóló

109/2007. (HK 16.) HM KF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a miniszteri biztos kine-
vezésérõl szóló 76/2007. (HK 15.) HM utasításban foglal-
takra – a honvédelmi miniszter közvetlen felügyelete alá
tartozó Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendé-
szeti és Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiakban:
ÁEK) és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ (a továbbiakban: MH HEK) anyagi készleteinek
és kötelezettségvállalásainak és a jogi képviselet megosz-

tásával kapcsolatos feladatokról szóló 109/2007. (HK 16.)
HM KF intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) módosí-
tásáról – az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az Intézkedés 2. a) pontja helyébe a következõ szö-
veg lép:

[2. A kötelezettségvállalások megosztása]
„a) Az ÁEK 2007. július 1-jei magalakulását megelõzõ-

en a jogelõd MH szervezetek részére leszállított anyag,
eszköz, illetve szolgáltatás esetén a megalakulást köve-
tõen beérkezõ számla a jogutód szervezetet terheli.”

2. Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba* és
2007. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. augusztus 22.

1300 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám

HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
94/2007. (HK 17.) HM HVKF

p a r a n c s a

a 2007. augusztus 20-i ünnepségekkel összefüggõ
feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
102/2007. (HK 17.) HM HVKF

p a r a n c s a

a szervezeti átalakítás 2007. évi II. szervezési idõszaka
feladatainak végrehajtásáról szóló

134/2006. (HK 24.) HM HVKF parancs
módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.



A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

104/2007. (HK 17.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

XVI. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam
elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

103/2007. (HK 17.) HM HVKF

p a  r a n  c s a

a helyõrségek kategóriába sorolásáról
és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó

parancsnokok megbízási díjáról szóló
16/2007. (HK 5.) HM HVKF parancs

módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a hely õr sé gek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról
és a hely õr ség pa rancs no ki fel ada to kat el lá tó pa rancs no -
kok meg bí zá si díj ár ól szóló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF
pa ran csot (a to váb bi ak ban: Pa rancs) az aláb bi ak sze rint
mó do sí tom:

1. A Pa rancs 4. be kez dés b) pont já nak (II. ka te gó ri á ba
so ro lom az aláb bi hely õr sé ge ket)

bh) Vá ros föld
al pont ját tör löm.
2. A Pa rancs 4. be kez dés b) pont ja (II. ka te gó ri á ba so ro -

lom az aláb bi hely õr sé ge ket) az aláb bi al pont tal egé szül ki:
bi) Mis kolc
3. Ez a pa rancs az alá írá sa nap ján lép ha tály ba,** ren del -

ke zé se it azon ban 2007. szep tem ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.
A je len pa ran csot az érin tett ál lo mány elõtt kell hir det ni.

Hav ril And rás ve zér ez re des s. k.,
HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

** A pa rancs alá írá sá nak nap ja: 2007. au gusz tus 30.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
95/2007. (HK 17.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi
feladattervének elkészítésével összefüggõ

feladatokról***

*** Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
96/2007. (HK 17.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

A „CENTRIFUGAL FORCE 2008” (,,COMBINED
ENDEAVOR ‘08”) nemzetközi híradó és informatikai 

interoperabilitási rendszergyakorlat elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos 2007. szeptember 7.

és 16. között Magyarországon megrendezésre kerülõ
tervezõ konferenciával összefüggõ feladatokról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
97/2007. (HK 17.) HM HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e

a NATO Reagáló Erõk 10. váltásban részt vevõ erõk
kijelölésérõl és felkészítésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (Hvt) 101.  § (4)–(5) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Ma gyar Hon -
véd ség ki je lölt ál lo má nyá nak a NA TO Re a gá ló Erõk ben
tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. ha tá -
ro zat ra, és a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li válság -
reagáló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos
 Magyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról  szóló 78/2007.
(HK 15.) HM uta sí tás ra, va la mint a 2005. no vem ber
15–16-án a NA TO Erõ ge ne rá lá si Kon fe ren ci án tet t fel -
aján lás ra, a NA TO Re a gá ló Erõk 10. vál tás ban részt ve võ
erõk ki je lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki.

Az in téz ke dés ha tá lya

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a HM Hon véd Ve zér -
kar fõ nök (a továb biak ban: HM HVKF) köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó, illetve a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame lyek a
 NATO Re a gá ló Erõk (a továb biak ban: NRF) 10. vál tás ban 
részt ve võ ál lo mány ki je lö lé sé ben és fel ké szí té sé ben érin -
tet tek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH ál lo má nyá ból az NRF 10. vál tás ban részt
 vevõ erõk szer ve ze te HM ha tá ro zat tal, mint rész jog kö rû
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költ ség ve té si egy ség, az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP) pa rancs nok köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó Ide ig le nes Ka to nai Szer ve zet ke -
rül meg ala kí tás ra.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se:
 Magyar Hon véd ség NA TO Re a gá ló Erõk 10. vál tás. Rö vi -
dí té se: MH NRF 10.

4. Az MH NRF 10. ké szen lé ti szol gá lat tal össze füg gõ
fel ada ta it 2008. ja nu ár 5-tõl 2008. jú ni us 30-ig hajt ja vég -
re. Mû ve le ti al kal ma zá sá ra köz jo gi dön tést köve tõen kü -
lön HM HVKF in téz ke dés sze rint ke rül sor. Ezzel egy ide -
jû leg az MH ÖHP kez de mé nyez ze a meg ala kí tás ról  szóló
HM ha tá ro zat szük ség sze rin ti mó do sí tá sát.

5. Az MH ÖHP a meg ala kí tá sá ra, ide ig le nes be fo ga dá -
sá ra, va la mint pénz ügyi és szám vi te li, illetve lo gisz ti kai el -
lá tá sá ra ki je lölt ka to nai szer ve zet meg je lö lé sé vel, kez de mé -
nye zi a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály fe lé a HM
ha tá ro zat ki adá sát az MH NRF 10. meg ala kí tá sá ra.

Az MH NRF 10. szervezete

6. Az MH NRF 10. lét szá ma leg fel jebb 140 fõ, amely
ma gá ba fog lal ja:

a) a Szá raz föl di Kom po nens Pa rancs nok ság törzs tisz ti
cso por tot (5 fõ);

b) az Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai Tá mo ga tó Cso port -
ban szol gá la tot tel je sí tõ törzs tisz te ket (5 fõ);

c) egy ci vil-ka to nai együtt mû kö dé si cso por tot (10 fõ);
d) egy víz tisz tí tó sza kaszt (41 fõ);
e) egy rész le get a Ve gyi-, Bak te ro ló gi ai-, Ra di o ló gi ai-

és Nuk le á ris Össz ha de rõ ne mi Ér té ke lõ Cso port ba (5 fõ);
f) egy ve gyi-su gár fel de rí tõ sza kaszt (18 fõ);
g) egy moz gás ko or di ná ló cso por tot (10 fõ);
h) a nem ze ti tá mo ga tó ele met (46 fõ).

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH NRF 10. ál lo mány táb lá val, fel sze re lé si jegy -
zék kel va la mint Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat tal
ren del ke zik.

8. A HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály az ál lo mány táb lát
és a fel sze re lé si jegy zé ket jó vá ha gyás után 5 mun ka na pon
be lül meg kül di a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VTF), HM Köz gaz da sá gi és Pénz -
ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ), HM
 Infrastrukturális Ügy nök ség (a továb biak ban: HM IÜ),
MH Dr. Ra dó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
(a továb biak ban: MH HEK) ré szé re az erõ for rás-, költ ség -
szük ség le ti és ki adá si igény ter vek össze ál lí tá sa ér de ké -
ben.

9. Az MH ÖHP a HM HVKF ille té kességébe tar to zó
ter ve ket, in téz ke dé se ket a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
Fõ osz tály (a továb biak ban: HM HKF) – in for má ció vé de -

lem vo nat ko zá sá ban a HM In for ma ti kai és In for má ció vé -
del mi Fõ osz tály – út ján ter jesz ti fe l jó vá ha gyás ra.

10. A HM HKF 2007. ok tó ber 5-ig in téz ke dést ké szít
az MH NRF 10. ké szen lé ti idõ i nek meg ha tá ro zá sá ra és ké -
szen lé ti szol gá lat ba ve zény lé sé re.

Kiképzés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM HKF in téz ke dést ad ki az MH NRF 10. ki -
kép zé si kö ve tel mé nyek rõl, nem ze ti fel ké szí té sét le zá ró
CREVAL el len õr zés rõl, hír adás, in for ma ti kai tá mo ga tás
meg szer ve zé sé rõl. A HM HKF a nem zet kö zi ki kép zés sel
össz hang ban in téz ke dik a nem ze ti ki kép zés 2007 má so dik
fél évi fel ada ta i ra.

12. A HM HKF az MH ÖHP-vel együtt mû köd ve ter ve -
zi, ko or di nál ja és biz to sít ja a rész vé telt kül föl di ki kép zé si
ren dez vé nye ken és gya kor la to kon.

13. Az MH ÖHP kap cso la tot tar t az NRF 10. pa rancs -
nok sá gá val, részt vesz a szak mai egyez te té se ken, kon fe -
ren ci á kon. A nem zet kö zi pa rancs nok sá gok igé nye sze rint
meg ad ja az MH NRF 10-re vo nat ko zó ada to kat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi
és pénzügyi feladatok

14. Az MH ÖHP a had fel sze re lést alap ve tõ en sa ját
kész le te i nek fel hasz ná lá sá val ter ve zi és szer ve zi. A meg -
lé võ kész let bõl nem biz to sít ha tó had fel sze re lés re, illetve
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó igé nyét meg kül di a HM Fej -
lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség gel (a továb biak ban:
HM FLÜ) és a HM IÜ ré szé re.

15. Az MH ÖHP a szál lí tó ka pa ci tás és az en ge dé lyek
be szer zé si igé nye it a szál lí tá si fel adat meg kez dé se elõtt
leg alább 60 nap pal meg kül di a HM FLÜ ré szé re.

16. Az MH ÖHP a pénz ügyi biz to sí tá si terv el ké szí té -
sé hez össze ál lít ja a fel adat sze mé lyi és pénz ügyi jel le gû
ki adá si igé nye it, és meg kül di a HM KPÜ ré szé re. A ki adá -
si igé nyek tar tal maz zák az MH NRF 10. fel ada ta i nak, kül -
föl di fel ké szí té se i nek és gya kor la ta i nak erõ for rás és ki adá -
si igé nye it.

17. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Ka to nai
Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont tal együttmû -
ködve – be szer zi, biz to sít ja, illetve elõ ké szí ti a dip lo má ci -
ai en ge dé lye ket, és mind azon úti ok má nyo kat, sze mé lyi és
kol lek tív do ku men tu mo kat (szol gá la ti út le vél, sze mé lyi
iga zo ló jegy, NATO me net pa rancs stb.), ame lyek kel a ki -
he lye zet tek nek ren del kez ni ük kell.

18. Az állományille té kes pa rancs no kok kez de mé nye -
zik a ki je lölt ál lo mány biz ton sá gi el len õr zé sét.

19. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyez tet ve – kez -
de mé nye zi az MH NRF 10. ál lo má nyá nak al kal mas sá gi
vizs gá la tát, meg elõ zõ egész ség ügyi el lá tá sát, egész ség -
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ügyi felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanya-
gokkal történõ ellátását.

20. Az alkalmazási területre a ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet, illetve a nemzetközi szervezet által java-
solt immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az
errõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK
biztosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

21. Az MH HEK összeállítja az egészségügyi biztosí-
tás körébe tartozó feladatok erõforrás- és költségszükség-
leteit, valamint kiadási igényeit, és megküldi a HM
VTF-nek.

22. Az MH ÖHP szükség esetén igényelje a HM Jogi
Fõosztálytól az éves határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl szóló kormányhatározat módosítását. A
határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezése érde-
kében az átcsoportosítással összefüggõ adatokat megküldi
a HM FLÜ részére.

23. Az MH ÖHP igényelje a HM FLÜ-tõl a kihelyezés-
sel és logisztikai támogatással összefüggõ ideiglenes ha-
tárnyitást és a vámeljárás lefolytatását.

Záró rendelkezések

24. Az MH ÖHP parancsnoka 2007. december 5-ig je-
lent a HM HVKF-nek a készenlét elérésérõl.

25. Ez az intézkedés közzététele napján lép hatályba és
2008. július 30-án hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
98/2007. (HK 17.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e

a NATO Reagáló Erõk 11. váltásban részt vevõ erõk
kijelölésérõl és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben
történõ részvételérõl szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. hatá-
rozatra, és a Magyar Köztársaság határain kívüli válság-
reagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos
Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007.
(HK 15.) HM utasításra, valamint a 2006. november
21–23-án a NATO Erõgenerálási Konferencián tett fel-

ajánlásra, a NATO Reagáló Erõk 11. váltásban résztvevõ
erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek a
NATO Reagáló Erõk (a továbbiakban: NRF) 11. váltásban
résztvevõ állomány kijelölésében és felkészítésében érin-
tettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH állományából az NRF 11. váltásban részt-
vevõ erõk szervezete HM határozattal, mint részjogkörû
költségvetési egység, az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok közvetlen
alárendeltségébe tartozó Ideiglenes Katonai Szervezet ke-
rül megalakításra.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Ma-
gyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 11. váltás. Rövidí-
tése: MH NRF 11.

4. Az MH NRF 11. készenléti szolgálattal összefüggõ
feladatait 2008. július 1-tõl–2009. január 4-ig hajtja végre.
Mûveleti alkalmazására közjogi döntést követõen külön
HM HVKF intézkedés szerint kerül sor. Ezzel egyidejûleg
az MH ÖHP kezdeményezze a megalakításról szóló HM
határozat szükség szerinti módosítását.

5. Az MH ÖHP a megalakítására, ideiglenes befogadá-
sára, valamint pénzügyi és számviteli, illetve logisztikai
ellátására kijelölt katonai szervezet megjelölésével, kez-
deményezi a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
felé a HM határozat kiadását az MH NRF 11. megalakítá-
sára.

Az MH NRF 11. szervezete

6. Az MH NRF 11. létszáma legfeljebb 90 fõ, amely
magába foglalja:

a) egy törzstiszti csoportot (5 fõ);
b) egy HUMINT csoportot (8 fõ);
c) egy víztisztító szakaszt (42 fõ);
d) egy részleget a Vegyi-, Bakterológiai-, Radiológiai-

és Nukleáris Összhaderõnemi Értékelõ Csoportba (5 fõ);
e) a nemzeti támogató elemet (30 fõ).
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Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH NRF 11. állománytáblával, felszerelési jegy-
zékkel valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzattal
rendelkezik.

8. A HM Haderõtervezési Fõosztály az állománytáblát
és a felszerelési jegyzéket jóváhagyás után 5 munkanapon
belül megküldi a HM Védelmi Tervezési Fõosztály
(a továbbiakban: HM VTF), HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ), HM
Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ), MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továb-
biakban: MH HEK) részére az erõforrás-, költségszükségle-
ti és kiadási igénytervek összeállítása érdekében.

9. Az MH ÖHP a HM HVKF illetékességébe tartozó
terveket, intézkedéseket a HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) – információvéde-
lem vonatkozásában a HM Informatikai és Információvé-
delmi Fõosztály – útján terjeszti fel jóváhagyásra.

10. A HM HKF 2008. április 1-jéig intézkedést készít
az MH NRF 11. készenléti idõinek meghatározására és ké-
szenléti szolgálatba vezénylésére.

Kiképzés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM HKF intézkedést ad ki az MH NRF 11. ki-
képzési követelményekrõl, nemzeti felkészítését lezáró
CREVAL ellenõrzésrõl, híradás, informatikai támogatás
megszervezésérõl. A HM HKF a nemzetközi kiképzéssel
összhangban intézkedik a nemzeti kiképzés 2008 elsõ fél-
évi feladataira.

12. A HM HKF az MH ÖHP-vel együttmûködve ter-
vezi, koordinálja és biztosítja a részvételt külföldi kikép-
zési rendezvényeken és gyakorlatokon.

13. Az MH ÖHP kapcsolatot tart az NRF 11. parancs-
nokságával, részt vesz a szakmai egyeztetéseken, konfe-
renciákon. A nemzetközi parancsnokságok igénye szerint
megadja az MH NRF 11-re vonatkozó adatokat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi
és pénzügyi feladatok

14. Az MH ÖHP a hadfelszerelést alapvetõen saját
készleteinek felhasználásával tervezi és szervezi. A meg-
lévõ készletbõl nem biztosítható hadfelszerelésre, illetve
szolgáltatásokra vonatkozó igényét megküldi a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM
FLÜ) és a HM IÜ részére.

15. Az MH ÖHP a szállító kapacitás és az engedélyek
beszerzési igényeit a szállítási feladat megkezdése elõtt
legalább 60 nappal megküldi a HM FLÜ részére.

16. Az MH ÖHP a pénzügyi biztosítási terv elkészíté-
séhez összeállítja a feladat személyi és pénzügyi jellegû
kiadási igényeit, és megküldi a HM KPÜ részére. A ki-
adási igények tartalmazzák az MH NRF 11. feladatainak,
külföldi felkészítéseinek és gyakorlatainak erõforrás és ki-
adási igényeit.

17. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Katonai
Igazgatási és Adatfeldolgozó Központtal együttmû-
ködve – beszerzi, biztosítja, illetve elõkészíti a diplomá-
ciai engedélyeket, és mindazon úti okmányokat, személyi
és kollektív dokumentumokat (szolgálati útlevél, személyi
igazoló jegy, NATO menetparancs stb.), amelyekkel a ki-
helyezetteknek rendelkezniük kell.

18. Az állományilletékes parancsnokok kezdeménye-
zik a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzését.

19. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az MH NRF 11. állományának alkalmassági vizs-
gálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi
felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanyagok-
kal történõ ellátását.

20. Az alkalmazási területre a ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet, illetve a nemzetközi szervezet által java-
solt immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az
errõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK
biztosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

21. Az MH HEK összeállítja az egészségügyi biztosítás
körébe tartozó feladatok erõforrás- és költségszükségleteit,
valamint kiadási igényeit, és megküldi a HM VTF-nek.

22. Az MH ÖHP szükség esetén igényelje a HM Jogi
Fõosztálytól az éves határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl szóló kormányhatározat módosítását.
A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezése ér-
dekében az átcsoportosítással összefüggõ adatokat meg-
küldi a HM FLÜ részére.

23. Az MH ÖHP igényelje a HM FLÜ-tõl a kihelyezés-
sel és a logisztikai támogatással összefüggõ ideiglenes ha-
tárnyitást és a vámeljárás lefolytatását.

Záró rendelkezések

24. Az MH ÖHP parancsnoka 2008. június 1-jéig jelent
a HM HVKF-nek a készenlét elérésérõl.

25. Ez az intézkedés közzététele napján lép hatályba és
2009. február 4-én hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
99/2007. (HK 17.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO Reagáló Erõk 12. váltásban részt vevõ erõk

kijelölésérõl és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
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kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben
történõ részvételérõl szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. hatá-
rozatra, és a Magyar Köztársaság határain kívüli válságre-
agáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar
Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.)
HM utasításra, valamint a 2006. november 21–23-án a
NATO Erõgenerálási Konferencián tett felajánlásra, a
NATO Reagáló Erõk 12. váltásban résztvevõ erõk kijelö-
lésérõl és felkészítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki.

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek a
NATO Reagáló Erõk (a továbbiakban: NRF) 12. váltásban
résztvevõ állomány kijelölésében és felkészítésében érin-
tettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH állományából az NRF 12. váltásban résztve-
võ erõk szervezete HM határozattal, mint részjogkörû
költségvetési egység, az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok közvetlen
alárendeltségébe tartozó Ideiglenes Katonai Szervezet ke-
rül megalakításra.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Ma-
gyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 12. váltás. Rövidí-
tése: MH NRF 12.

4. Az MH NRF 12. készenléti szolgálattal összefüggõ
feladatait 2009. január 5-tõl 2009. június 30-ig hajtja vég-
re. Mûveleti alkalmazására közjogi döntést követõen kü-
lön HM HVKF intézkedés szerint kerül sor. Ezzel egyide-
jûleg az MH ÖHP kezdeményezze a megalakításról szóló
HM határozat szükség szerinti módosítását.

5. Az MH ÖHP 2007. szeptember 30-ig a megalakítá-
sára, ideiglenes befogadására, valamint pénzügyi és szám-
viteli, illetve logisztikai ellátására kijelölt katonai szerve-
zet megjelölésével, kezdeményezi a HM Tervezési és
Koordinációs Fõosztály felé a HM határozat kiadását az
MH NRF 12. megalakítására.

Az MH NRF 12. szervezete

6. Az MH NRF 12. létszáma legfeljebb 210 fõ, amely
magába foglalja:

a) egy törzstiszti csoportot (5 fõ);
b) egy civil-katonai együttmûködési csoportot (10 fõ);

c) egy lövész századot (145 fõ);
d) egy részleget a Vegyi-, Bakterológiai-, Radiológiai-

és Nukleáris Összhaderõnemi Értékelõ Csoportba (5 fõ);
e) a nemzeti támogató elemet (45 fõ).

Dokumentumok kidolgozása

7. Az MH NRF 12. állománytáblával, felszerelési jegy-
zékkel valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzattal
rendelkezik.

8. A HM Haderõtervezési Fõosztály az állománytáblát
és a felszerelési jegyzéket jóváhagyás után 5 munkanapon
belül megküldi a HM Védelmi Tervezési Fõosztály
(a továbbiakban: HM VTF), HM Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ), HM
Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ),
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: MH HEK) részére az erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igénytervek összeállítása érdeké-
ben.

9. Az MH ÖHP a HM HVKF illetékességébe tartozó
terveket, intézkedéseket a HM Hadmûveleti és Kiképzési
Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF) – információvéde-
lem vonatkozásában a HM Informatikai és Információvé-
delmi Fõosztály – útján terjeszti fel jóváhagyásra.

10. A HM HKF 2008. október 5-ig intézkedést készít
az MH NRF 12. készenléti idõinek meghatározására és ké-
szenléti szolgálatba vezénylésére.

Kiképzés, nemzetközi kapcsolatok

11. A HM HKF 2007. július 30-ig intézkedést ad ki az
MH NRF 12. kiképzési követelményekrõl, nemzeti felké-
szítését lezáró CREVAL ellenõrzésrõl, híradás, informati-
kai támogatás megszervezésérõl. A HM HKF a nemzetkö-
zi kiképzéssel összhangban intézkedik a nemzeti kiképzés
2008 második félévi feladataira.

12. A HM HKF az MH ÖHP-vel együttmûködve terve-
zi, koordinálja és biztosítja a részvételt külföldi kiképzési
rendezvényeken és gyakorlatokon.

13. Az MH ÖHP kapcsolatot tart az NRF 12. parancs-
nokságával, részt vesz a szakmai egyeztetéseken, konfe-
renciákon. A nemzetközi parancsnokságok igénye szerint
megadja az MH NRF 12-re vonatkozó adatokat.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi
és pénzügyi feladatok

14. Az MH ÖHP a hadfelszerelést alapvetõen saját
készleteinek felhasználásával tervezi és szervezi. A meg-
lévõ készletbõl nem biztosítható hadfelszerelésre, illetve
szolgáltatásokra vonatkozó igényét megküldi a HM Fej-
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lesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM
FLÜ) és a HM IÜ részére.

15. Az MH ÖHP a szállító kapacitás és az engedélyek
beszerzési igényeit a szállítási feladat megkezdése elõtt
legalább 60 nappal megküldi a HM FLÜ részére.

16. Az MH ÖHP a pénzügyi biztosítási terv elkészítésé-
hez 2007. szeptember 30-ig összeállítja a feladat személyi
és pénzügyi jellegû kiadási igényeit, és megküldi a HM
KPÜ részére. A kiadási igények tartalmazzák az MH NRF
12. feladatainak, külföldi felkészítéseinek és gyakorlatai-
nak erõforrás és kiadási igényeit.

17. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Katonai
Igazgatási és Adatfeldolgozó Központtal együttmû-
ködve – beszerzi, biztosítja, illetve elõkészíti a diplomá-
ciai engedélyeket, és mindazon úti okmányokat, személyi
és kollektív dokumentumokat (szolgálati útlevél, személyi
igazoló jegy, NATO menetparancs stb.), amelyekkel a ki-
helyezetteknek rendelkezniük kell.

18. Az állományilletékes parancsnokok kezdeményezik
a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzését.

19. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az MH NRF 12. állományának alkalmassági vizs-
gálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi
felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanyagok-
kal történõ ellátását.

20. Az alkalmazási területre az ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet, illetve a nemzetközi szervezet által java-
solt immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az

errõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK
biztosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

21. Az MH HEK 2007. szeptember 30-ig összeállítja az
egészségügyi biztosítás körébe tartozó feladatok erõfor-
rás- és költségszükségleteit, valamint kiadási igényeit, és
megküldi a HM VTF-nek.

22. Az MH ÖHP szükség esetén igényelje a HM Jogi
Fõosztálytól az éves határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl szóló kormányhatározat módosítását. A
határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezése érde-
kében az átcsoportosítással összefüggõ adatokat megküldi
a HM FLÜ részére.

23. Az MH ÖHP igényelje a HM FLÜ-tõl a kihelyezés-
sel és logisztikai támogatással összefüggõ ideiglenes ha-
tárnyitást és a vámeljárás lefolytatását.

Záró rendelkezések

24. Az MH ÖHP parancsnoka 2008. december 5-ig
jelent a HM HVKF-nek a készenlét elérésérõl.

25. Ez az intézkedés közzététele napján lép hatályba és
2009. július 30-án hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
225/2007. (HK 17.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e

a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) csapat-
karjelzésének rendszeresítésérõl az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését a HM KPÜ
hivatásos és szerzõdéses állománya részére engedélyezem.

2. A HM KPÜ vezérigazgatója által rendszeresített csa-
patkarjelzés leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû
színes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint az HM Fejleszté-
si és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondoskodik a
jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés
tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és a HM KPÜ sze-
mélyi állományának csapatkarjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
ezzel egyidejûleg a 30/2003. (HK 16.) számú HM KPSZH
fõigazgatói intézkedés hatályát veszti.

Sulyok János ezredes s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató



1. számú melléklet
a 225/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

a) A karjelzés alakja kör, melynek átmérõje 80 mm.
b) A kör közepén szabályos ötszögben található a HM

KPÜ emblémája.
Középen nyitott könyv, melyet egy honvéd számvevõségi

tisztviselõi szablya támaszt meg függõlegesen hátulról.
A könyv mögött a szablya S alakú markolatrésze látszik ki.

A könyv elõtt átlósan (balról jobbra fölfelé) egy lúdtoll
helyezkedik el. A könyvet két oldalról, két félkörben lom-
bos ágak keretezik. Jobbról cserfa, balról pedig tölgyfa.
Az embléma alján a két lombos ágat egy érme tartja össze,
amelyen nemzeti színû pajzs látszik.

Az embléma köré írható kör sugara 26 mm.
c) Az ötszög köré írható kör sugara 35 mm, az ötszög

vonalvastagsága 5 pt. (kb. 2 mm).
d) A karjelzés alapkörének, az ötszögnek és a szolgálat

emblémájának vizuális centruma közös.

A csapatkarjelzés színezése:
a) Az alapszín zöld: Pantone 658 u matt papíron, 568 c

fényes papíron (összetétel: Cyan: 83%, Magenta: 0%,
Yellow: 56%, Black: 38%)

b) Az ötszögvonal, elválasztó grafikai elem, címerrész
kitöltõ színe arany (összetétel: Cyan:0%, Magenta: 20%,
Yellow: 60%, Black:20%)

c) A címer grafikai alapszíne fekete (összetétel: Cyan: 0%,
Magenta:0%, Yellow: 0%, Black:100%)

A karjelzéssel ellátandók száma: 525 fõ.

2. számú melléklet
a 225/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
288/2007. (HK 17.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e
a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség hadi-

(gyakorló-) öltözet csapatkarjelzésének
rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) hadi-
(gyakorló-) öltözet csapatkarjelzésének (a továbbiakban:
Karjelzés) rendszeresítésérõl az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett Karjelzést rendszeresítem, viselését a HM
KPÜ hivatásos és szerzõdéses állománya részére hadi-
(gyakorló-) öltözeten engedélyezem.

2. A HM KPÜ vezérigazgatója által rendszeresített
Karjelzés leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû szí-
nes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondosko-
dik a jóváhagyott Karjelzés rendszeresítésébõl adódó költ-
ségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és a HM
KPÜ személyi állományának karjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Sulyok János ezredes s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

1. számú melléklet
a 288/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedéshez

A Karjelzés szöveges leírása

a) A Karjelzés alakja kör, melynek átmérõje 80 mm.
b) A kör közepén szabályos ötszögben található a HM

KPÜ emblémája.
Középen nyitott könyv, melyet egy honvéd számvevõ-

ségi tisztviselõi szablya támaszt meg függõlegesen hátul-
ról. A könyv mögött a szablya S alakú markolatrésze lát-
szik ki.

A könyv elõtt átlósan (balról jobbra fölfelé) egy lúdtoll
helyezkedik el. A könyvet két oldalról, két félkörben lom-
bos ágak keretezik. Jobbról cserfa, balról pedig tölgyfa.
Az embléma alján a két lombos ágat egy érme tartja össze,
amelyen nemzeti színû pajzs látszik.

Az embléma köré írható kör sugara 26 mm.
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c) Az öt szög kör é ír ha tó kör su ga ra 35 mm, az öt szög
vo nal vas tag sá ga 5 pt. (kb. 2 mm).

d) A Kar jel zés alap kö ré nek, az öt szög nek és a szol gá lat
emb lé má já nak vi zu á lis cent ru ma kö zös.

A Kar jel zés szí ne zé se:
a) Az alap szín: Olív zöld (Pan to ne S 313–6 CVS)
b) Az öt szög vo nal, az emb lé ma ki töl tõ szí ne: Drapp

(Pan to ne S 4–8 CVS)
c) A cí mer gra fi kai alap szí ne fe ke te (össze té tel: Cy an:0%,

Ma gen ta: 0%, Yel low: 0%, Black:100%)

A Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 525 fõ.

2. számú melléklet
a 288/2007. (HK. 17.) HM PKÜ intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
289/2007. (HK 17.) HM KPÜ

i n  t é z  k e  d é  s e

a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
csapatjelvényének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – a HM Köz gaz da sá gi és

Pénz ügyi Ügy nök ség (a továb biak ban: HM KPÜ) csa pat -
jel vé nyé nek rend sze re sí té sé rõl az aláb bi ak sze rint

intézkedem:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat jel vényt rend sze re sí tem, vi se lé sét a
HM KPÜ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en -
ge dé lye zem.

2. A HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ál tal rend sze re sí tett csa -
pat jel vény le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé re tû
szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint a HM Fej lesz -
té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség ve zér igaz ga tó ja gon dos ko -
dik a jó vá ha gyott csa pat jel vény rend sze re sí té sé bõl adó dó
költ ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és a
HM KPÜ sze mé lyi ál lo má nyá nak csa pat jel vén nyel  való
el lá tá sá ról.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Su lyok Já nos ez re des s. k.,
HM KPÜ ve zér igaz ga tó

1. számú melléklet
a 289/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

a) A csa pat jel vény alak ja kör, mely nek át mé rõ je 30 mm.
b) A kör kö ze pén sza bá lyos öt szög ben ta lál ha tó a HM

KPÜ emb lé má ja.
Kö zé pen nyi tott könyv, me lyet egy hon véd szám ve võ -

sé gi tiszt vi se lõi szab lya tá maszt meg füg gõ le ge sen há tul -
ról. A könyv mö gött a szab lya S ala kú mar ko lat ré sze lát -
szik ki.

A könyv elõtt át ló san (bal ról jobb ra föl fe lé) egy lúd toll
he lyez ke dik el. A köny vet két ol dal ról, két fél kör ben lom -
bos ágak ke re te zik. Jobb ról cser fa, bal ról pe dig tölgy fa. Az 
emb lé ma al ján a két lom bos ágat egy ér me tart ja össze,
ame lyen nem ze ti szí nû pajzs lát szik.

Az emb lé ma kör é ír ha tó kör su ga ra 8 mm.
c) Az öt szög kör é ír ha tó kör su ga ra 10 mm.
d) A csa pat jel vény alap kö ré nek, az öt szög nek és a szol -

gá lat emb lé má já nak vi zu á lis cent ru ma kö zös.

A csa pat jel vény szí ne zé se:
a) Az alap szín: zöld (Pan to ne 658 u matt pa pí ron, 568 c

fé nyes pa pí ron. össze té tel: Cy an: 83%, Ma gen ta: 0%, Yel -
low: 56%, Black: 38%)

b) Az öt szög vo nal, az emb lé ma ki töl tõ szí ne: arany
(össze té tel: Cy an: 0%, Ma gen ta: 20%, Yel low: 60%,
Black: 20%)

c) Az emb lé ma, a cí mer gra fi kai alap szí ne fe ke te (össze -
té tel:Cy an:0%, Ma gen ta:0%, Yel low: 0%, Black:100%)

A csa pat jel vén nyel el lá tan dók szá ma: 525 fõ.
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2. számú melléklet
a 289/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
290/2007. (HK 17.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e

a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
csapatérméjének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) csapat-
érme rendszeresítésérõl az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett HM KPÜ logójával díszített csapatérmét
rendszeresítem, adományozását a HM KPÜ személyi állo-
mánya részére engedélyezem.

2. A HM KPÜ vezérigazgatója által rendszeresített csa-
patérme leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû szí-
nes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (2) bekezdése szerint a HM KPÜ
vezérigazgatója gondoskodik a jóváhagyott csapatérme

rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszer-
zésérõl, gyártásáról, az ellátásról és az adományozásról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Sulyok János ezredes s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

1. számú melléklet
a 290/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedéshez

A csapatérme szöveges leírása

a) A csapatérme alakja kör, melynek átmérõje 40 mm,
vastagsága 3 mm.

b) Az érme elõlapján középen szabályos ötszögben
domborított formában matt alapszínben található a HM
KPÜ emblémája.

Az elõlap szélén körben a „HONVÉDELMI MINISZ-
TÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGY-
NÖKSÉG” felirat helyezkedik el.

c) A csapatérme hátlapján domborított formában közé-
pen stilizált csapatzászló található.

A hátoldal szélén körben a „SINE PRAETERITIS
FUTURA NULLA” felirat helyezkedik el.

d) A csapatérme arany, ezüst, bronz és vas formában ke-
rül rendszeresítésre és adományozásra.

2. számú melléklet
a 290/2007. (HK 17.) HM KPÜ intézkedéshez
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A Magyar Honvédség Mûveleti Központ Parancsnok
207/2007. (HK 17.) MH MK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Mûveleti Központ csapatkarjelzésének
rendszeresítésérõl

A Ma gyar Hon véd ség bel sõ sza bá lyo zó te vé keny sé gé -
rõl  szóló 25/1997. (HK 11.) HM uta sí tás 5.  § (3) be kez dé -
sé ben és a 6.  § (1) be kez dés ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – fi gye lem mel a csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek,
csa pat ér mék tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la -
mint az el bí rá lás és en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló
120/2005. (HK 2/2006.) HM uta sí tás (a továb biak ban:
Uta sí tás), va la mint a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö dé si Sza -
bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.) HM ren de -
let ren del ke zé se i re – az MH Mû ve le ti Köz pont (a továb -
biak ban: MH MK) csa pat kar jel zé sé nek rend sze re sí té sé rõl
az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
MK hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé -
lye zem.

2. Az MH MK pk. ál tal rend sze re sí tett csa pat kar jel zé -
sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res mé -
re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint az HM Lo gisz -
ti kai és Fej lesz té si Ügy nök ség gon dos ko dik a jó vá ha gyott
kar jel zés rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve tés ter ve zé sé -
rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH MK sze mé lyi ál -
lo má nyá nak csa pat kar jel zés sel  való el lá tá sá ról.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Szûcs And rás dan dár tá bor nok s. k.,
MH MK pa rancs nok

1. számú melléklet
a 207/2007. (HK 17.) MH MK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A kar jel zés alap for má ja egy 80 mm-es át mé rõ jû kö zé -
pen ha sí tott kör ala kú pajzs, fe ke te-arany sze géllyel. Jobb
ol dal a vö rös, bal ol dal a kék szí nû.

A pajzs kö ze pén fenn egy ki ter jesz tett szár nyú jobb ra
for du ló fém arany szí nû sas, alat ta két da rab ke reszt be tet t
fém ezüst Kos suth szab lya. A szab lyák alatt sti li zált föld -
gömb ta lál ha tó, amely nem zet kö zi te vé keny sé günk re utal.

Szín kó dok:
1. szín: vö rös CO/M100/Y100/K0% Pan to ne 032
2. szín: sö tét kék C100/M100/Y0/K0% Pan to ne 273
3. szín: kék C100/M20/Y0% Pan to ne 299
4. szín: sár ga/arany/ C0/M20/Y100/K0% Pan to ne

 yellow 012
5. szín: szür ke/ezüst/C5/M5/Y10/K100% Pan to ne co ol 

gray 3
6. szín: fe ke te C0/M0/y0/K100% Pan to ne 273

Kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 80 fõ.

2. számú melléklet
a 207/2007. (HK 17.) MH MK intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség
dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnok
(MH egész ség ügyi fõ nök)

884/2007. (HK 17.) MH HEK

i n  t é z  k e  d é  s e

a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ munka- és tûzvédelmi

helyzetével összefüggõ feladatok végrehajtásáról,
valamint a munkabalesetek és a tûzesetek

megelõzésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 110.  § (2) be kez dé sé ben ka pott
 felhatalmazás alap ján – fi gye lem mel az MH bel sõ sza bá -
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lyozó tevékenységének rendjérõl szóló 25/1997. (HK 11.)
HM utasítás (a továbbiakban HM utasítás) 3. §, valamint a
HM utasítás 7. § szabályaira – és a munkavédelemrõl szóló
1993. évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, továbbá a tûz elleni vé-
dekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény, valamint a honvédelmi ágazat-
ban bekövetkezõ balesetek bejelentésérõl, kivizsgálásáról
és nyilvántartásáról szóló 18/2003. (V. 7.) HM rendelet
(a továbbiakban: HM rendelet) elõírásai szerint meghatá-
rozott feladatok alapján és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar Fõnök Helyettes munka- és tûzvédelem
helyzetérõl szóló tájékoztatójában meghatározott felada-
tok végrehajtására a Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH
HEK) munka- és tûzvédelmi helyzetével összefüggõ fel-
adatok végrehajtásáról, valamint a munkabalesetek és a
tûzesetek megelõzésérõl az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed az MH HEK minden
szervezeti elemére és az MH HEK állományába tartozó hi-
vatásos és szerzõdéses katonákra, valamint közalkalma-
zottakra, továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992.
évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókra
(a továbbiakban együtt: személyi állomány).

2. A baleseti jegyzõkönyv(ek) minden esetben – a vo-
natkozó és hatályos jogszabályok elõírásai szerint – és az
azokban elõírt idõpontokban kerüljenek megküldésre az
illetékes szerv vezetõje részére.

3. Ezen jegyzõkönyve(ke)t a HM rendelet elõírásai
szerint kell elkészíteni úgy, hogy azok alkalmasak legye-
nek a baleset(ek) okainak megállapítására, vita esetén a
tényállás tisztázására.

4. Munkabaleset bekövetkezése esetén, a munkahely,
az egyéni védõeszköz, a munkaeszköz és a technológia so-
ron kívüli ellenõrzését – minden esetben – végre kell hajta-
ni, valamint az ellenõrzés végzéséig annak üzemeltetését,
illetve használatát meg kell tiltani.

5. A munkabaleset(ek) és a tûzeset(ek) megelõzésével
kapcsolatosan az MH HEK állománytáblájában felsorolt
szervezeti elem/egység – vezetõi helyezzenek hangsúlyt:

a) a biztonságos munkavégzéshez szükséges munka-
körülmények megfelelõ feltételeinek kialakítására;

b) a dohányzás és nyílt láng használatával összefüggõ
szabályok betartására és betartatására;

c) a munkavégzéshez és speciális beosztásokhoz kötött
munka- és tûzvédelmi oktatás megtartására, a vizsgák sza-
bályszerû lefolytatására;

d) az MH HEK munkavédelmi és tûzvédelmi szabály-
zatában foglaltak maradéktalan betartására.

6. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. augusztus 9.

Az intézkedésben foglalt szabályok tartalmát az MH
HEK személyi állomány a reá vonatkozó mértékben ismerje
meg azon célból, hogy az intézkedésben leírtak – az elõírt
határidõk betartása mellett – maradéktalanul meg-
valósulhassanak és ténylegesen végrehajtásra is kerüljenek!

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

A Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi
Szolgálat honvéd-tisztifõorvosának
987/2007 (HK 17.) MH KJSZ HTF

i n t é z k e d é s e
a kérõdzõk tejének, illetve az abból készült

tejtermékek fogyasztásával kapcsolatos higiénés
szabályokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (1)–(4) bekezdéseiben, vala-
mint a 21/2003. (VI. 24.) HM–ESzCsM együttes rendelet
3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztériumban, a katonai oktatási intézményekben, a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál, továbbá a
Magyar Honvédség katonai szervezeteinél, intézményei-
nél szolgálatot teljesítõ tényleges katonai állományra,
hallgatókra, valamint köztisztviselõkre és közalkalmazot-
takra (továbbiakban személyi állomány).

2. Az elmúlt idõszakban több kullancs által okozott víru-
sos agyvelõ- és agyhártyagyulladás megbetegedést jelentet-
tek Zala megyében. A fertõzés forrása a vírussal fertõzött
kecske kezeletlen (forralás, pasztõrözés nélküli) tejének fo-
gyasztása volt. A fertõzött állatok a vírust tejükkel ürítik.

3. A szervezetek vezetõi, illetve az alakulatok parancs-
nokai hívják fel a személyi állomány figyelmét, hogy kérõ-
dzõk (szarvasmarha, kecske, juh, bivaly) nem ellenõrzött
forrásból származó tejét kizárólag pasztõrözés vagy alapos
forralás után fogyasszák. A nem ellenõrzött forrásból szár-
mazó tejtermékek fogyasztása kerülendõ.

4. A nem pasztõrözött tejbõl készült tejtermékek be-
szerzését megtiltom.

5. Ez az intézkedés aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
honvéd-tisztifõorvos

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. augusztus 30.

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1311



CSAPATPARANCSNOKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

parancsnokának
137/2007. (HK 17.) MH NyM HPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -
dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH Nyu gat-ma gyar or -
szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság csa pat kar jel zé sé nek
rend sze re sí té sé rõl az aláb bi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett kar jel zést rend sze re sí tem, vi se lé sét az MH
Nyu gat-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye zem.

2. Az MH Nyu gat-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa -
rancs nok ság pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett csa pat kar jel -
zé sé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint a HM Fej lesz -
té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség pa rancs no ka gon dos ko dik a 
jó vá ha gyott kar jel zés rend sze re sí té sé bõl adó dó költ ség ve -
tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH Nyu -
gat-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság sze mé -
lyi ál lo má nyá nak csa pat kar jel zés sel  való el lá tá sá ról.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Ko vács Sán dor ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet
a 137/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A csa pat kar jel zés kör ala kú, át mé rõ je 80 mm. Alap -
anya ga kö zé pen, füg gõ le ge sen osz tott kék és pi ros posz tó,

me lyet 8 mm szé les, zöld szí nû sáv sze gé lyez, eb ben van a
fel ira to zás. Az emb lé ma fel sõ ré szé nél a Ma gyar Hon véd -
ség hez tar to zá sun kat szim bo li zá ló pi ros – fe hér – zöld
pajzs he lyez ke dik el.

Az emb lé ma kö ze pén van el he lyez ve a Du nán túl sti li -
zált tér ké pe, a du nán tú li me gyék kon túr vo na las áb rá zo lá sa 
és a Ba la ton, mely az alá ren delt sé gi te rü le tün ket je le ní ti
meg, va la mint Veszp rém vá ros 2 mm-es fel ira ta, amely a
pa rancs nok ság irá nyí tá sá nak a szék he lye.

A kar jel zés sík ját – az al só egy har mad rész nél – ket té -
oszt ja a Veszp ré met szim bo li zá ló fe ke te szí nû Vi a dukt
épít mé nye, mely alatt, Veszp rém vá ros jel leg ze tes ké pi áb -
rá zo lá sa je le ní tõ dik meg.

A kar jel zés ben fel hasz nált jel ké pek kon túr ja fe ke te
 színû, ki vé ve a Du nán túl és me gyéi kon túr ját, ame lyek kék 
szí nû ek.

Az emb lé ma fel ira to zá sa:

5 mm ma gas sá gú és 5 mm szé les sé gû, fe ke te hím zé sû
be tûk bõl, mely nek az el he lye zé se, az MH lo gó fö löt t, a
8 mm-es zöld sáv ban, kö zép tõl bal ra-jobb ra el he lyez ve,
a kör ívét kö vet ve:

• MAGYAR HONVÉDSÉG •

4 mm ma gas sá gú és 4 mm szé les sé gû, fe ke te hím zé sû be -
tûk bõl, mely nek az el he lye zé se, a Vi a dukt alatt, a 8 mm-es
zöld sáv ban, kö zép tõl bal ra-jobb ra el he lyez ve, a kör ívét
kö vet ve:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTÕ
PARANCSNOKSÁG

Mé ret (szé les ség × ma gas ság): 80 mm át mé rõ jû kör ben
el he lyez he tõ.

Szín kó dok – Pan to ne szín ská la

Alap Pajzs

Zöld 5773C Zöld 569C

Kék 2728C Fe hér 607C

Pi ros 186C Pi ros Warm Red
CVC

Fe ke te Black Fe ke te
(ár nyék)

Black

A kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 67 fõ
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2. számú melléklet
a 137/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség
Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

parancsnokának
138/2007. (HK 17.) MH NyM HPK

i n t é z k e d é s e
az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság csapatkarjelzésének gyakorló

egyenruhára történõ rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH Nyugat-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság gyakorló csapatkar-
jelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett gyakorló csapatkarjelzést rendszeresítem, vi-
selését az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Pa-
rancsnokság hivatásos és szerzõdéses állománya részére
engedélyezem.

2. Az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Pa-
rancsnokság parancsnok által rendszeresített gyakorló csa-
patkarjelzésének szöveges leírását és eredeti, valamint két-
szeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete
tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség parancsnoka gondoskodik a
jóváhagyott gyakorló csapatkarjelzés rendszeresítésébõl
adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásá-
ról és az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Pa-
rancsnokság személyi állományának gyakorló csapatkar-
jelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Kovács Sándor ezredes s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
a 138/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

Gyakorló öltözetre
A gyakorló csapatkarjelzés kör alakú, átmérõje 80 mm.

Alapanyaga középen, függõlegesen osztott világoszöld és
sötétzöld posztó, melyet 8 mm széles, még világosabb zöld
színû sáv szegélyez, ebben van a feliratozás. Az embléma
felsõ részénél a Magyar Honvédséghez tartozásunkat
szimbolizáló pajzs helyezkedik el.

Az embléma közepén van elhelyezve a Dunántúl stili-
zált térképe, a dunántúli megyék kontúrvonalas ábrázolása
és a Balaton, mely az alárendeltségi területünket jeleníti
meg, valamint Veszprém város 2 mm-es felirata, amely a
parancsnokság irányításának a székhelye.

A karjelzés síkját – az alsó egyharmad résznél – ketté-
osztja a Veszprémet szimbolizáló fekete színû Viadukt
építménye, mely alatt, Veszprém város jellegzetes képi áb-
rázolása jelenítõdik meg.

A karjelzésben felhasznált jelképek kontúrja fekete szí-
nû, kivéve a Dunántúl és megyéi kontúrját, amelyek hal-
ványzöld színûek.

Az embléma feliratozása:
5 mm magasságú és 5 mm szélességû, fekete hímzésû

betûkbõl, melynek az elhelyezése, az MH logó fölött, a
8 mm-es zöld sávban, középtõl balra-jobbra elhelyezve, a
kör ívét követve:

• MAGYAR HONVÉDSÉG •

4 mm magasságú és 4 mm szélességû, fekete hímzésû betûk-
bõl, melynek az elhelyezése, a Viadukt alatt, a 8 mm-es zöld
sávban, középtõl balra-jobbra elhelyezve, a kör ívét követve:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTÕ
PARANCSNOKSÁG

Méret (szélesség × magasság): 80 mm átmérõjû körben
elhelyezhetõ.
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Szín kó dok – Pan to ne szín ská la

Leg vi lá go sabb zöld 5773C

Vi lá gos zöld 5763C

Sö tét zöld 5753C

Leg sö té tebb zöld 5743C

Fe ke te Pan to ne Black

A kar jel zés sel el lá tan dók szá ma: 67 fõ

2. számú melléklet
a 138/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A gyakorló csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti
méretben

A Magyar Honvédség
Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

parancsnokának
139/2007. (HK 17.) MH NyM HPK

i n  t é z  k e  d é  s e

az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság csapatjelvényének rendszeresítésérõl

A csa pat kar jel zé sek, csa pat jel vé nyek, csa pat ér mék tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl, va la mint az el bí rá lás és
en ge dé lye zés rend jé rõl  szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
uta sí tás ban (a továb biak ban: Uta sí tás) ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség Öl töz kö -

dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 9/2005. (III. 30.)
HM ren de let ren del ke zé se i re – az MH Nyu gat-ma gyar or -
szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság csa pat jel vé nyé nek
rend sze re sí té sé rõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Uta sí tás elõ írásai sze rint el ké szí tett, el bí rált és
fel ter jesz tett csa pat jel vényt rend sze re sí tem, vi se lé sét az
MH Nyu gat-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság 
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nya ré szé re en ge dé lye -
zem.

2. Az MH Nyu gat-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa -
rancs nok ság pa rancs nok ál tal rend sze re sí tett csa pat jel vé -
nyé nek szö ve ges le írá sát és ere de ti, va la mint két sze res
mé re tû szí nes gra fi ká ját ezen in téz ke dés mel lék le te tar tal -
maz za.

3. Az Uta sí tás 6.  § (1) be kez dé se sze rint a HM Fej lesz -
té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség pa rancs no ka gon dos ko dik a 
jó vá ha gyott csa pat jel vény rend sze re sí té sé bõl adó dó költ -
ség ve tés ter ve zé sé rõl, be szer zé sé rõl, gyár tá sá ról és az MH 
Nyu gat-ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság sze -
mé lyi ál lo má nyá nak csa pat jel vén nyel  való el lá tá sá ról.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Ko vács Sán dor ez re des s. k.,
pa rancs nok

1. számú melléklet

a 139/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A csapatjelvény szöveges leírása

A csa pat jel vény kör ala kú, át mé rõ je 40 mm. Alap anya -
ga fém, füg gõ le ge sen kék és pi ros szín nel osz tott, me lyet
4 mm szé les, zöld szí nû sáv sze gé lyez, eb ben van a fel ira -
to zás. Az emb lé ma fel sõ ré szé nél a Ma gyar Hon véd ség hez 
tar to zá sun kat szim bo li zá ló pi ros – fe hér – zöld pajzs
 helyezkedik el.

Az emb lé ma kö ze pén van el he lyez ve a Du nán túl sti li -
zált tér ké pe, a du nán tú li me gyék kon túr vo na las áb rá zo lá sa 
és a Ba la ton, mely az alá ren delt sé gi te rü le tün ket je le ní ti
meg, va la mint Veszp rém vá ros 2 mm-es fel ira ta, amely a
pa rancs nok ság irá nyí tá sá nak a szék he lye.

A csa pat jel vény sík ját – az al só egy har mad rész nél –
ket té oszt ja a Veszp ré met szim bo li zá ló fe ke te szí nû Vi a -
dukt épít mé nye, mely alatt, Veszp rém vá ros jel leg ze tes
 képi áb rá zo lá sa je le ní tõ dik meg.

A csa pat jel vény ben fel hasz nált jel ké pek kon túr ja fe ke te 
szí nû, ki vé ve a Du nán túl és me gyéi kon túr ját, ame lyek kék 
szí nû ek.
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Az csapatjelvény feliratozása:
3 mm magasságú és 3 mm szélességû, fekete betûkbõl,

melynek az elhelyezése, az MH logó fölött, a 4 mm-es zöld
sávban, középtõl balra-jobbra elhelyezve, a kör ívét kö-
vetve:

• MAGYAR HONVÉDSÉG •

2 mm magasságú és 2 mm szélességû, fekete hímzésû be-
tûkbõl, melynek az elhelyezése, a Viadukt alatt, a 4 mm-es
zöld sávban, középtõl balra-jobbra elhelyezve, a kör ívét
követve:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTÕ
PARANCSNOKSÁG

Méret (szélesség × magasság): 40 mm × 40 mm-es
négyzetben elhelyezhetõ.

A jelvény bõralátétre van szerelve.

Színkódok – Pantone színskála

Alap Pajzs

Zöld 5773C Zöld 569C

Kék 2728C Fehér 607C

Piros 186C Piros Warm Red
CVC

Fekete Black Fekete
(árnyék)

Black

A karjelzéssel ellátandók száma: 67 fõ

2. számú melléklet
a 139/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben

A Magyar Honvédség
Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

parancsnokának
140/2007. (HK 17.) MH NyM HPK

i n t é z k e d é s e
az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ

Parancsnokság csapatérméjének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH Nyugat-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság csapatérméjének
rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett csapatérmét rendszeresítem, az adományozás
jogkörét magamnak tartom fenn.

2. Az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság parancsnok által rendszeresített csapat-
érmék szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres mé-
retû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartal-
mazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a csapatérmék
költségvetésének tervezéséért, a beszerzés, gyártás, ellátás
és adományozás végrehajtásáért az MH Nyugat-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság parancsnoka a felelõs.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Kovács Sándor ezredes s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
a 140/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A csapatérme szöveges leírása

A csapatérme kör alakú, átmérõje 40 mm. Alapanyaga
fém, függõlegesen kék és piros színnel osztott, melyet
4 mm széles, zöld színû sáv szegélyez, ebben van a felira-
tozás. Az embléma felsõ részénél a Magyar Honvédséghez
tartozásunkat szimbolizáló piros – fehér – zöld pajzs he-
lyezkedik el.

Az embléma közepén van elhelyezve a Dunántúl stili-
zált térképe, a dunántúli megyék kontúrvonalas ábrázolása
és a Balaton, mely az alárendeltségi területünket jeleníti
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meg, valamint Veszprém város 2 mm-es felirata, amely a
parancsnokság irányításának a székhelye.

A csapatérme síkját – az alsó egyharmad résznél – ketté-
osztja a Veszprémet szimbolizáló fekete színû Viadukt
építménye, mely alatt, Veszprém város jellegzetes képi áb-
rázolása jelenítõdik meg.

A csapatérmében felhasznált jelképek kontúrja fekete
színû, kivéve a Dunántúl és megyéi kontúrját, amelyek kék
színûek.

Az csapatérme feliratozása:
3 mm magasságú és 3 mm szélességû, fekete betûkbõl,

melynek az elhelyezése, az MH logó fölött, a 4 mm-es zöld
sávban, középtõl balra-jobbra elhelyezve, a kör ívét kö-
vetve:

• MAGYAR HONVÉDSÉG •

2 mm magasságú és 2 mm szélességû, fekete hímzésû be-
tûkbõl, melynek az elhelyezése, a Viadukt alatt, a 4 mm-es
zöld sávban, középtõl balra-jobbra elhelyezve, a kör ívét
követve:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTÕ
PARANCSNOKSÁG

Méret (szélesség × magasság): 40 mm × 40 mm-es
négyzetben elhelyezhetõ.

Színkódok – Pantone színskála

Alap Pajzs

Zöld 5773C Zöld 569C

Kék 2728C Fehér 607C

Piros 186C Piros Warm Red
CVC

Fekete Black Fekete
(árnyék)

Black

2. számú melléklet
a 140/2007. (HK 17.) MH NyM HPK intézkedéshez

A csapatérme képi ábrázolása eredeti méretben

Az MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság parancsnokának

192/2007. (HK 17.) MH KM HPK
i n t é z k e d é s e

az MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ
Parancsnokság csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: (Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözködé-
si Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM
rendelet rendelkezéseire – az MH Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH KM
HPK-ság) csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését az MH
KM HPK-ság hivatásos és szerzõdéses állománya részére
engedélyezem.

2. Az MH KM HPK által rendszeresített csapatkarjel-
zés szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû
színes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdõse szerint a HM Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatója gondosko-
dik a jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költ-
ségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az MH
KM HPK-ság személyi állományának csapatkarjelzéssel
való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Bus Gábor ezredes s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
a 192/2007. (HK 17.) MH KM HPK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A karjelzés alapformája kör, ezüst alapszínnel, fekete
szegéllyel. Ezen található fekete színnel a katonai szerve-
zet megnevezése. Felül, körívben az „MH KELET-
MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCS-
NOKSÁG; alul, vízszintesen a SZOLNOK felirat látható.
A kör belsejében halványkék színnel Kelet-Magyarország
kontúrja helyezkedik el, a megyehatárok és Budapest Fõ-
város határai fel vannak tüntetve, Szolnokot ezüst pont jel-
képezi. A kontúron egymást keresztezve kard és penna ta-
lálható.
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Méret (szélesség × magasság): 80 mm × 80 mm-es kör-
ben elhelyezhetõ.

Színkódok:
A szegély színe: fekete. Pantone Process Black CVC.
Az alapkör színe: ezüst. Pantone 877 CVC.
A felirat színe: fekete. Pantone Process Black CVC.
Kelet-Magyarország színe: halványkék. Pantone 637

CVC
Kelet-Magyarország kontúrjának színe és a megyehatá-

rok: fekete Pantone Process Black CVC.
Szolnokot jelképezõ pont színe: ezüst. Pantone 877

CVC.
A kard színe: ezüst. Pantone 877 CVC.
A kard kontúrjának színe: fekete. Pantone Process

Black CVC.
A kard markolatának színe: arany. Pantone 871 CVC.
A penna tollának színe: fehér.
A penna kontúrjának színe: fekete. Pantone Process

Black CVC.
A címerpajzs kontúrjának színe: arany. Pantone 871

CVC,
A címerpajzs felsõ harmadának színe: vörös. Pantone

485 CVC.
A címerpajzs középsõ harmadának színe: fehér.
A címerpajzs alsó harmadának színe: zöld. Pantone 356

CVC.

Karjelzéssel ellátandók száma: 130 fõ.

2. számú melléklet
a 192/2007. (HK. 17.) MH KM HPK intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis
parancsnokának

91/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK

i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis,
Biztosító alegységek, Mûvelettámogató Zászlóalj

csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (továbbiakban: utasítás) kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a Magyar honvédség Öltözködési
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III.30.) HM ren-
delet rendelkezéseire – a MH 86 SZHB, Mûvelettámogató
Zászlóalj (a továbbiakban: MTZ) csapatkarjelzésének
rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett karjelzést rendszeresítem, viseletét a MTZ
hivatásos és szerzõdéses állománya részére engedélye-
zem.

2. A MTZ által rendszeresített köznapi és gyakorló csa-
patkarjelzésének szöveges leírását és eredeti, valamint két-
szeres méretû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete
tartalmazza.

3. Az utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség gondoskodik a jóváhagyott
karjelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésé-
rõl, beszerzésérõl, gyártásáról és a MTZ személyi állomá-
nyának csapatkarjelzéséssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Orosz Zoltán dandártábornok s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
a 91/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A köznapi csapatkarjelzés szöveges leírása

A karjelzés alapformája kerektalpú, álló, lovagi címer-
pajzs fekete-sötétzöld szegéllyel.

A címer középsõ része: fekete, lovagi pajzs, szürke, sze-
gecselt szegéllyel, rajta egymás alá sorakozó betûkbõl,
sárga színû MTZ felirat áll, ami a Mûvelettámogató Zász-
lóalj kezdõbetûibõl tevõdik össze. A pajzs mögött egy kö-
zépkori számszeríj és egy bárd egymásra merõlegesen fek-
tetve található.
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A címerpajzs alsó része: szimmetrikus szárnyak állnak
melyre merõlegesen, függõleges irányban egy légcsavar
van elhelyezve, repülõ fegyvernemi jelvény.

A lovagi címerpajzs alap háttérszíne:
– köznapi viseleten: sötétkék

Méret (szélesség × magasság): 80 mm × 80 mm-es tég-
lalapban elhelyezhetõ

Színkódok:
A külsõ szegély: fekete
A belsõ szegély :zöld 60,0,60,20 (CMYK), 68,145,108

(RGB)
A címerpajzs alapszíne: sötétkék 100,68,0,2 (CMYK),

0,71,186 (RGB)
A középen lévõ pajzs színe: fekete
A középen lévõ pajzs szegélyének színe: szürke

0,0,0,20 (CMYK), 194,193,193 (RGB)
Az számszeríj színe: szürke: 0,0, 0,20 (CMYK),

194,193,193 (RGB)
barna: 0,40,60,20 (CMYK), 187,170,91 (RGB)
fekete
A bárd színe: szürke 0,0, 0,20 (CMYK), 194,193,193

(RGB)
sötétbarna 48,95,98,8 (CMYK), 122,48,42 (RGB)
fekete
A szárnyak és a légcsavar színe: sárga 1,16,83,0

(CMYK), 246,204,46 (RGB)
fekete
MTZ szöveg színe: sárga 1,16,83,0 (CMYK),

246,204,46 (RGB)

Karjelzéssel ellátandók száma: 110 fõ

2. számú melléklet
a 91/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A gyakorló csapatkarjelzés szöveges leírása

A karjelzés alapformája kerektalpú, álló, lovagi címer-
pajzs fekete-sötétzöld szegéllyel.

A címer középsõ része: fekete, lovagi pajzs, sötétzöld,
szegecselt szegéllyel, rajta egymás alá sorakozó betûkbõl,
sárga színû MTZ felirat áll, ami a Mûvelettámogató Zász-
lóalj kezdõbetûibõl tevõdik össze. A pajzs mögött egy kö-
zépkori számszeríj és egy bárd egymásra merõlegesen fek-
tetve található.

A címerpajzs alsó része: szimmetrikus szárnyak állnak
melyre merõlegesen, függõleges irányban egy légcsavar
van elhelyezve, repülõ fegyvernemi jelvény.

A lovagi címerpajzs alap háttérszíne:
– gyakorló ruházaton: pasztelsárga

Méret (szélesség × magasság): 80 mm × 80 mm-es tég-
lalapban elhelyezhetõ

Színkódok:
A külsõ szegély: fekete
A belsõ szegély: kékeszöld 60,0,40,40 (CMYK),

60,116,107 (RGB)
A címerpajzs alapszíne: pasztelsárga 0,25,50,0

CMYK), 238,196,139 (GB)
A középen lévõ pajzs színe: fekete
A középen lévõ pajzs szegélyének színe: kékeszöld

60,0,40,40 (CMYK), 60,116,107 (RGB)
Az számszeríj színe: szürke: 0,0, 0,20 (CMYK),

194,193,193 (RGB)
barna: 0,40,60,20 (CMYK), 187,170,91 (RGB)
fekete
A bárd színe: szürke 0,0, 0,20 (CMYK), 194,193,193

(RGB)
sötétbarna 48,95,98,8 (CMYK), 122,48,42 (RGB)
fekete
A szárnyak és a légcsavar színe: sötétbarna 48,95,98,8

(CMYK), 122,48,42 (RGB)
szürke: 0,0, 0,20 (CMYK), 194,193,193 (RGB)
MTZ szöveg színe: sárga 1,16,83,0 (CMYK),

246,204,46 (RGB)

Karjelzéssel ellátandók száma: 245 fõ

3. számú melléklet
a 91/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A köznapi csapatkarjelzés képi ábrázolása
eredeti méretben
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4. számú melléklet
a 91/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A gyakorló csapatkarjelzés képi ábrázolása
eredeti méretben

A Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokának

92/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK
i n t é z k e d é s e

az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Biztosító
alegységek, Elõretolt repülésirányító csoport

csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet rendelkezéseire – az MH 86. Szolnok Heli-
kopter Bázis, Biztosító alegységek, Elõretolt repülésirá-
nyító csoport (a továbbiakban: MH 86. SZHB ERICS) csa-
patkarjelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és
felterjesztett karjelzést rendszeresítem, viseletét az MH
86. SZHB ERICS hivatásos és szerzõdéses állománya ré-
szére engedélyezem.

2. Az MH 86. SZHB PK Által rendszeresített csapat-
karjelzés szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres
méretû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartal-
mazza.

3. Az utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökség gondoskodik a jóváhagyott kar-
jelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl,
beszerzésérõl, gyártásáról és az MH 86. SZHB ERICS sze-
mélyi állományának csapatkarjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Orosz Zoltán dandártábornok s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
a 92/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

Álló, csücskös talpú tárcsapajzs, melyet sárga villám
oszt két mezõre balharánt irányban. Felsõ kék mezejében a
légierõ haderõnemi jelvénye lebeg, az alsó zöld mezõben
lövész fegyvernemi jelzés került elhelyezésre. A pajzs tal-
pát takaró arany szegélyû fekete szalagon arany ERICS
felírat látható.

Magyarázat:
Az Elõretolt repülésirányító csoport rendeltetése a szá-

razföldi csapatok légi támogatásának, ezen belül legin-
kább a légi csapások végrehajtásának irányítása. A karjel-
zésben címerképként elhelyezett villám a légi csapást
szimbolizálja. A kettéosztott pajzs az összhaderõnemi fel-
adatok végrehajtását jelképezi. A felsõ mesteralak, a kék
mezõben elhelyezett légierõ jelvény, a légierõ kompo-
nenst, az alsó mesteralak, zöld mezõben elhelyezett lövész
fegyvernemi jelzés, a szárazföldi komponenst fejezi ki.
A pajzs alatt elhelyezett szalagon az ERICS felirat az Elõ-
retolt repülésirányító csoport rövidítése.

Méret (szélesség × magasság): 80 mm × 80 mm-es kör-
ben elhelyezhetõ

Karjelzéssel ellátandók száma:
– Köznapi változat: 10 fõ
– Gyakorló változat: 20 fõ
Színkódok (RGB):
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2. számú melléklet a 92/2007. (HK 17.) MH 86. SZHB PK intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

Köz na pi öltözethez Gya kor ló öl tö zethez

KÖZLEMÉNY

Helyesbítés

He lyes bí tés: A Hon vé del mi Köz löny 16. szá má ban a Hon vé del mi Mi nisz té rium Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um ala -
pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról szóló 110/2007. (HK 16.) HM ha tá ro zat alá írá sá nak a nap ja 2007. jú li us 31.
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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. 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



17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1323

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .........................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 5.0
ki ad vá nyát, amely a

Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nyét
tar tal maz za.

A „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye” a – LEX-ICON 1.0 (Ön kor mány -
za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye), a LEX-ICON 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye), va -
la mint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye I–II.) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha -
lad va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az 
or szá gos és he lyi nép sza va zás ra és né pi kez de mé nye zés re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet négy
rész bõl és füg ge lék bõl áll.
Az el sõ rész ben az Al kot mány és a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény té ma sze rin ti ren del ke zé se it, az or szá -
gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zé sé rõl szó ló tör vényt, a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó
ren del ke zé se it, a te rü let szer ve zé si el já rás ról szó ló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it, a vá lasz tó jo gi tör vény nek
az adott té má ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki adott 34/2002. (XII. 23.) BM ren de le tét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét kö zöl jük. A má so dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a té ma kör rel össze füg gés ben a Ma -
gyar Köz löny ben 1998–2006 kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, a har ma dik rész az Al kot mány bí ró ság ál tal
1990–2006 kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it
ad ja köz re, az or szá gos, il let ve he lyi nép sza va zás, né pi kez de mé nye zés sze rin ti bon tás ban. A ne gye dik rész a
Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti dön té se it tar tal maz za. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép -
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A ki ad vány nem csak a ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok
tag jai (sza va zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság), és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sa i nak igé nye it is ki elé gí ti. A te ma ti ku san ren de zett jog sza bály gyûj te -
mény se gít sé get nyújt hat a vá lasz tó pol gá rok és a tár sa dal mi szer ve ze tek nép sza va zás ban, né pi kez de mé nye -
zés ben tör té nõ rész vé te lé hez, a bí ró sá gi jog al kal ma zás hoz, a köz vet len de mok rá ci át meg tes te sí tõ in téz mény -
rend szer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A ki ad vány 584 ol dal ter je del mû.
Ára: 4221 Ft áfá val.

A kö tet meg ren del he tõ, il let ve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny cent ru -
má ban [1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275],
va la mint a ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a LEX-ICON § 5.0 „Nép sza va zás és Né pi Kez de mé nye zés Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye”

 címû ki ad ványt  ( ára: 4221 Ft áfá val) ......................  pél dány ban, és kérem, jut tas sák el az aláb bi cím re: 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti
címre át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1327

TOVÁBBKÉPZÉS

A Bu da pes ti CORVINUS Egye tem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szab vány alap ján mi nõ sí tett in té zet)
tá jé koz ta tó ja

A BCE Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet fel vé telt hir det a 2008. 
feb ru ár ban in du ló, má sod dip lo mát adó köz gaz da sá gi szakirányú
to vább kép zé se i re és tanfolyami képzéseire.

Ál ta lá nos tud ni va lók:
Az in té zet köz gaz da sá gi szak irá nyú to vább kép zé se in sze rez -
he tõ ok le ve lek a fel sõ ok ta tá si tör vény ben rög zí tett fel sõ fo kú
szak irá nyú szakképesítést tanúsítják.
Je lent ke zé si ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.
Je lent ke zé si la pot, tá jé koz ta tó fü ze tet, mely a to vább kép zé si le -
he tõ sé gek ál ta lá nos tud ni va lói mel lett, sza kon ként rész le te sen
tar tal maz za a kép zés cél ját és tan ter vét, té rí tés men te sen a BCE
Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet nél (BCE KTI) le het be -
szerezni.
Cí münk: BCE Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet, 
     1085 Bu da pest VIII., Rigó u. 3.
Pos ta cí münk: 1444 Bu da pest, Pf. 275 KTI.

Hon la punk: http://kti.li nett.hu
Te le fon szá ma ink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
Je lent ke zé si fel té te lek: Álla mi lag el is mert felsõ fokú (alap, mes ter, 
il let ve ko ráb ban egye tem, fõ is ko la) is ko lai vég zett ség meg lé te mel -
lett a ki adott tá jé koz ta tó ban elõ írt je lent ke zé si la pon le het. A tan -
folyami kép zé sek re a Tá jé koz ta tó fü ze tünk ben kö zöl tek sze rint.
Kép zé si idõ: A szak irá nyú to vább kép zé sek 4 fél évig tar ta nak. Et tõl
va ló el té rést és a tan fo lya mok kép zé si ide jét a Tá jé koz ta tó fü ze tünk
tar tal maz za. A fog lal ko zá sok he ten ként ál ta lá ban egy na pot vesz nek 
igény be és 9.30–18.00 óra kö zött ke rül nek meg tar tás ra.
A fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le vél meg -
szerzésének fel té te lei: Az elõ írt ké pe sí té si kö ve tel mé nyek (az elõ írt 
ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé gek ered mé nyes tel je sí té se, szak -
dol go zat ké szí té se, zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le) tel je sí té se.
A ki ad ha tó ok le vél tar tal ma az adott szak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i ben elõ ír tak sze rint, az alap kép zett ség tõl és az elvégzett
szaktól függ.

2008-ban az aláb bi köz gaz da sá gi szak irá nyú to vább kép zé si sza kok ra hir de tünk fel vé telt:

 1. Elem zõ sta tisz ti kus szak
 2. Nem zet kö zi gaz da sá gi (és üz le ti)
    kap cso la tok szak
 3. Ve ze té si és szer ve zé si szak
 4. Mar ke ting szak
 5. Pénz ügy szak
 6. Ag rár köz gaz da sá gi szak
 7. Vál lal ko zá si me nedzs ment szak
 8. Ér ték elem zõ szak
 9. Kör nye ze ti me nedzs ment szak
10. Biz to sí tási szak
11. Sze mély ügyi gaz dál ko dás az em ber i erõ for rá sok kal szak
12. Jö võ ku ta tás, elõ re jel zés (stra té gia for má lás) szak
13. Egész ség ügyi me nedzs ment szak

14. Bel ügyi gaz da sá gi szak
15. Gyógy szer ügyi me nedzs ment szak
16. In gat lan gaz dál ko dá si szak
17. Vé de lem gaz da sá gi szak
18. Pro jekt me nedzs ment (fõ vál lal ko zás) szak
19. Köz igaz ga tás gaz dál ko dá sa és el len õr zé se 
    szak
20. Fel szá mo lá si és va gyon fel ügye le ti szak
21. Ér dek ér vé nye sí tõ (lob bi) szak
22. Kul tú ra-gaz da ság tan szak
23. Ve ze té si ta ná csadás szak
24. Esély egyen lõ ségi szak
25. Ver seny sza bá lyo zás szak
26. Egész ség ügyi biz to sí tás szak

Gaz da sá gi szak ké pe sí tést nyúj tó és cél tan fo lya mok
Gaz da sá gi tan fo lya ma ink el sõ sor ban az ak tu á lis gaz dál ko dá si, pénz ügyi, adó zá si és ve ze té si tud ni va ló kat tar tal maz zák.
Szak ké pe sí tést nyúj tó tan fo lya ma ink a ren de le ti leg elõ írt kö ve tel mény rend szer sze rint épül nek fel, s ered mé nyes szak vizs ga után
 képesítést tanúsító bi zo nyít ványt ad nak.
Kü lön meg bí zás alap ján in téz mé nyek nél, gaz da sá gi tár sa sá gok nál, vál lal ko zá sok nál új mun ka kö rök, fel ada tok szak sze rû el lá tá sát
 segítõ cél tan fo lya mo kat szer ve zünk.

2008-ban az aláb bi tan fo lya mok ra hir de tünk fel vé telt:

 1. Alap fo kú ér ték elem zõ tan fo lyam in téz mény nél,
    gaz da sá gi tár sa ság nál, vál lal ko zás nál
 2. Elekt ro ni kus ke res ke de lem, di gi tá lis gazdaság
 3. Kö zép fo kú in no vá ci ós szak asszisz tens szak tan fo lyam
 4. Esély egyen lõ sé gi szak tan fo lyam
 5. Di rekt mar ke ting tanfolyam
 6. Mun ka erõ-pi a ci po li ti kák, mun ka erõ-pi a ci elemzések
 7. Biz to sí tá si ügy in té zõ szak tan fo lyam

 8. Biz to sí tá si ta nács adó szak tan fo lyam
 9. Biz to sí tás köz ve tí tõ szak tan fo lyam
10. Mar ke ting-, rek lám- és PR-me ne dzser szak tan fo lyam
11. Gyógy szer-sa les rep re sen ta ti ve szak tan fo lyam
12. Pénz ügyi szám vi te li szak el len õri szak tan fo lyam
13. Ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri szak tan fo lyam
14. Mér leg ké pes köny ve lõ szak tan fo lyam 
    (vál lal ko zá si szak)

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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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
Szer kesz ti a HM Jo gi Fõ osz tály
1885 Bu da pest, Pf.: 25., te le fon: 474-1111/217-58
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Jó zsef Péter
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet címen, 
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: te l./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum -
ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 18 648 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 945 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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