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JOGSZABÁLYOK

2010. évi LXXXV. törvény
a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról

szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról*

1. §

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 1. § (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell a katonai szakképzésben részt vevõ tényleges állomá-
nyú hallgatókra is. A katonai szakképzésben részt vevõ
tényleges állományú hallgató gyakorlási célú szolgálatot
teljesíthet, valamint honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok
ellátására a Melléklet V. pontja szerinti díjazással kiren-
delhetõ.”

2. §

(1) A Hft. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A honvédtiszti alapképzésben részt vevõ ösztöndí-
jas hallgató a beiratkozást követõen egy félév idõtartam-
ban katonai alapfelkészítésen veszt részt, amelynek sike-
res teljesítése a felsõfokú alapképzésben való részvétel fel-
tétele. A honvédtiszti alapképzésben részt vevõ ösztöndí-
jas hallgató a tanulmányi feladatok elvégzésének veszé-
lyeztetése nélkül a 28. § c) pontja szerinti szolgálati fel-
adat, valamint a Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meg-
határozott feladatok, továbbá megelõzõ védelmi helyzet-
ben és rendkívüli állapot idején szolgálati feladat ellátásá-
ra igénybe vehetõ. A Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott igénybevételt a rektor a honvédelemért fe-
lelõs miniszter arra vonatkozó egyedi döntése alapján ha-
tározatban rendeli el.”

(2) A Hft. 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A rendvédelmi felsõoktatási intézményben tanuló
ösztöndíjas hallgató – az alapképzés, az ügyeleti szolgála-
tok, a szakmai gyakorlat idõtartama, katasztrófa megelõ-
zése és következményeinek elhárítása, valamint a szük-
ségállapot és rendkívüli állapot kivételével – szolgálati
feladat ellátására nem vehetõ igénybe. A szakmai gyakor-
lat teljesítése során az ösztöndíjas hallgató önálló hatósági
jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres

szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint
köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehaj-
tásában közremûködni, jogosult bármely cselekménynél
jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat ön-
állóan végrehajtani.”

(3)A Hft. 25. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A (3) és az (5) bekezdés alapján katasztrófavédelmi
feladatok ellátásában részt vevõ ösztöndíjas hallgató ré-
szére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott
módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos tel-
jesítésének lehetõségét.”

3. §

A Hft. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas

hallgatójának jogaira és kötelezettségeire a katonai alap-
felkészítés, a szakmai gyakorlat és a Hvt. 70. § (1) bekez-
dés h) pontjában meghatározott feladatok ideje alatt az ál-
tala ellátott beosztásnak a Hjt. szerinti szabályai az irány-
adóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört
nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra pe-
dig e törvény szabályai alapján jogosult. Az ösztöndíjas
hallgató a katonai alapfelkészítés idõszakára is jogosult di-
ákigazolvány igénylésére.”

4. §

A Hft. 30. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hall-
gatójának fegyelmi felelõsségét elsõ fokon az intézményi
szabályzatban meghatározott vezetõ bírálja el a Hjt.-ben
rögzített eljárási szabályok szerint.

(2) A katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hall-
gatói esetén az Ftv. 70. § (2) bekezdésének d) pontja nem
alkalmazható. Az Ftv. 70. § (2) bekezdés c) pontja esetén
fegyelmi büntetésként az alapilletmény csökkenthetõ leg-
feljebb öt hónapra 10–50%-kal.”

5. §

A Hft. 31. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) be-
kezdés b)–d) pontja alapján szûnt meg, a hallgató tanulmá-
nyait azon a szakon, amelyre felvételt nyert, polgári hall-
gatóként államilag támogatott képzésben folytathatja, fel-

13. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1323

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.



téve, hogy az adott szakon folyik civil képzés. Ennek hiá-
nyában a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. A hall-
gató más szakra akkor helyezhetõ át, ha az ösztöndíjszer-
zõdése nem a hallgató érdekkörében felmerült ok miatt
szûnt meg.”

6. §

(1) A Hft. 41/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdés
alapján külföldön teljesít szolgálatot hazai illetményén fe-
lül devizaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtéríté-
sekre a külön jogszabályban meghatározott módon jogo-
sult. A pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanulmá-
nyok esetén az ösztöndíjas hallgató a hazai illetményére
jogosult.”

(2) A Hft. 41/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A Hvt. 70. § (1) bekezdésének h) pontjában megha-
tározott feladatok ellátásáért a honvédtiszti alapképzésben
részt vevõ ösztöndíjas hallgatót a Melléklet V. pontja sze-
rinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.”

7. §

A Hft. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § A katasztrófa megelõzése és következményei-

nek elhárítása érdekében történõ feladatok ellátásáért

az ösztöndíjas hallgatót naponta az illetményalap 5,8%-a
szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.”

8. §

A Hft. Melléklete a következõ V. ponttal egészül ki:
„V. A katasztrófavédelmi pótlék mértéke naponta az il-

letményalap 5,8%-a. Az elszámolás során minden meg-
kezdett naptári nap teljes napnak minõsül.”

9. §

(1) E törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba, és 2010. december 31-én a hatályát veszti.

(2) A Hft.
a) 15. § (2) bekezdés a) pontjában „a honvédelemrõl és

a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a to-
vábbiakban: Hvt.)” szövegrész helyébe „a Hvt.” szöveg,

b) 41/A. § (2) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdés” szö-
vegrész helyébe a „(3)–(5) bekezdés, illetve a (8) bekez-
dés” szöveg
lép.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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HATÁROZATOK

A Kormány
1171/2010. (VIII. 18.) Korm.

határozata
egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló

kormányhatározatok módosításáról

1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûkö-
dõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar ka-
tonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm.
határozat (a továbbiakban: Határozat I.) 1. pontjában
a „2010. október 1-ig” szövegrész helyébe a „2011. októ-
ber 1-jéig” szöveg, 2. pontjában a „2010. augusztus 31-ig”
szövegrész helyébe a „2011. február 28-ig” szöveg lép.

2. A Határozat I. a következõ új 4. ponttal egészül ki, ez-
zel egyidejûleg a korábbi 4–8. pont számozása 5–9. pontra
változik:

[A Kormány a Magyar Köztársaság szövetségesi kötele-
zettségeinek teljesítése és a NATO katonai képességének

fokozása, valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági
Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveletei végrehajtásának ér-
dekében, az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió át-
vételére vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján,
az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében foglalt jogkörénél
fogva]

„4. hozzájárul ahhoz, hogy az ISAF mûveleti területén,
annak feladatrendszerében egy legfeljebb 13 fõs (váltási
idõszakban 26 fõs), Mi–17 szállító helikopter légi kikép-
zés-támogató csoport legfeljebb egyéves idõszakra részt
vegyen, melybe a kitelepülés és visszatelepítés idõtartama
nem számít bele,”

3. Egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépí-
tési csoport létesítésérõl és mûködésének elõkészítésérõl
szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat (a továbbiak-
ban: Határozat II.) 1. pontjában a „2010. október 1-jéig”
szövegrész helyébe a „2011. április 1-jéig” szöveg lép.



4. A Határozat II. a következõ 2. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„2. a tervezés, a felkészülés, valamint a Csoport mû-
ködtetésének és az ahhoz kapcsolódó kormányzati tevé-
kenység irányítására kormánybizottságot (a továbbiakban:
KB) hoz létre; a KB társelnökei a külügyminiszter és
a honvédelmi miniszter, tagjai a közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter, a belügyminiszter, valamint a nemzetgaz-
dasági miniszter; a társelnököt/tagot a KB ülésén az álta-
luk vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási ál-
lamtitkára, vagy helyettes államtitkára helyettesíti; a KB
ülésén a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, vagy
az õt helyettesítõ, általa kijelölt állami vezetõ, illetve veze-
tõi megbízással rendelkezõ személy állandó meghívott-
ként vesz részt; a KB ülésén részt vehetnek továbbá eseti
jelleggel az adott feladatok tervezésében, elõkészítésében
és végrehajtásában érintett más szervezetek képviselõi;
a KB ügyrendjét és mûködési rendjét maga határozza meg;
a KB titkárát a Külügyminisztérium hatáskörrel rendelke-
zõ helyettes államtitkára jelöli ki a Külügyminisztérium
állományából; a KB tevékenysége a Magyar Honvédség
irányításával és vezetésével kapcsolatos jogköröket, illet-
ve a külügyminiszternek a nemzetközi fejlesztési együtt-
mûködés koordinálásával és irányításával kapcsolatos
jogkörét nem érinti, ideértve a Csoport nemzetközi együtt-
mûködési tevékenységének koordinálását;”

5. A Határozat II. 4. pont a) alpontjának helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A Kormány)

„a) elrendeli, hogy a Csoport tevékenységében szükség
szerint más minisztériumok munkatársai, illetve az egyes
minisztériumok által felkért szakemberek is vegyenek
részt;

Felelõs: belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter”

6. A Határozat II. 4. pont c) alpontjában, valamint 6. és
8. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ” szöveg-
részek helyébe a „közigazgatási és igazságügyi” szöveg
lép.

7. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A honvédelmi miniszter
12/2010. (VIII. 17.) HM

határozata
a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal

tudományos kutatóhellyé minõsítésérõl szóló
43/1999. (HK 16.) HM határozat módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 10. § és a 11. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal
tudományos kutatóhellyé minõsítésérõl szóló 43/1999.
(HK 16.) HM határozatot (a továbbiakban: határozat) az
alábbiak szerint módosítom:

A határozat 4. jelöletlen bekezdésében az „elnöke: dr.
Hamar Ferenc ddtbk., titkára: Kobolka István alez.” szö-
vegrész helyébe a következõ szövegrész lép:

„elnöke: Kaputa László ezredes,
titkára: Kobolka István ezredes”

Ez a határozat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2010. augusztus 4.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
78/2010. (VIII. 13.) HM

u t a s í t á sa
a nemzeti együttmûködésrõl szóló

1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozatnak
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség

objektumaiban történõ kihelyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a nemzeti
együttmûködésrõl szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai
nyilatkozat egyes középületekben való kihelyezésérõl szó-
ló 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozatra (a továbbiakban:
Korm. határozat) – a nemzeti együttmûködésrõl szóló
1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozatnak a Honvé-
delmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumai-
ban történõ kihelyezésérõl a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói
irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre,
továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló ob-
jektumban a honvédelmi szervezetek vezetõi felelõsek a
nemzeti együttmûködésrõl szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY
politikai nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) Korm.
határozatban meghatározott formai követelményeknek és
elhelyezési feltételeknek megfelelõ kihelyezéséért.

(2) Azokban az objektumokban, amelyek több honvé-
delmi szervezet együttes elhelyezésére szolgálnak a Nyi-
latkozat kihelyezésérõl az objektumparancsnok intézke-
dik.

3. §

A Nyilatkozat kihelyezésére elsõdlegesen a parancsno-
ki épületen belül a fõbejáratnál kerül sor. A helyi sajátos-
ságok figyelembevételével, a Nyilatkozat kihelyezéséért
felelõs vezetõ, parancsnok intézkedhet az elsõdleges hely-
szín mellett az objektum tanácsteremében, illetve az étkez-
dében történõ kihelyezésre is.

4. §

(1) Az utasítás hatálybalépését követõen a 2. §-ban
meghatározott vezetõ, parancsnok (a továbbiakban együtt:
vezetõ) intézkedik a Nyilatkozat – hatálybalépést követõ
30 napon belüli – kihelyezésérõl.

(2) Azokban az objektumokban, ahol a Nyilatkozat az
utasítás hatálybalépését megelõzõen kihelyezésre került
– az egységes formai, illetve elhelyezési követelmények-
nek való megfelelés érdekében – az érintett vezetõ az
(1) bekezdésben meghatározott határidõn belül intézkedik
a kihelyezés felülvizsgálatára, illetve szükség szerinti mó-
dosítására.

(3) A Nyilatkozat esetleges minõségi romlása esetén,
annak cseréjérõl a vezetõ intézkedik.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
79/2010. (VIII. 13.) HM

u t a s í t á s a
a 2010. évi nyilvános tisztavatás

elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló
59/2010. (V. 14.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A 2010. évi nyilvános tisztavatás elõkészítésérõl és vég-
rehajtásáról szóló 59/2010. (V. 14.) HM utasítás (a továb-
biakban: Ut.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § A ZMNE fõtitkára az Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság által 2008. július 31-én összeállított
„Követelmények a tömegrendezvények biztosítási ter-
vének elkészítéséhez” címû dokumentum alapján 2010.
augusztus 1-jéig elkészíti a 2010. évi tisztavatás biztosítási
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tervét, azon belül a biztonsági és helyszíni közlekedési ter-
vet, egészségügyi tervet, tömegközlekedési, valamint
programtervet.”

2. §

Az Ut. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Az RB együttmûködik a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium államtitkára által vezetett törzzsel,
amely a 2010. augusztus 20-i rendezvények lebonyolítását
hivatott felügyelni. Az RB figyelembe veszi a törzs által
kiadott javaslatokat.”

3. §

Az Ut. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Az RB tagjai:)
„b) a HM sajtófõnöke;”

4. §

Az Ut. a következõ 8/A. §-sal és az azt megelõzõ alcím-
mel egészül ki:

„3/A. Élelmezési ellátás

8/A. § (1) A felkészítés idõszakában a ZMNE termé-
szetben biztosítja az avatásra kirendelt személyi állomány
részére a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: HM ren-
delet) 1. számú melléklet 18. és 23. pontja, 5. számú mel-
léklet 1., 9. és 13. pontja, és 7. számú melléklet 3. pontja
szerinti I. számú élelmezési norma szerinti ellátását.

(2) A tisztavatás napján az avatásra kirendelt, és a
ZMNE-n elszállásolt személyi állomány (hallgatók, tiszti
díszszázad, a helyõrségi katonazenekarok, és a statikus be-
mutatóra elszállásolt személyi állomány) részére az élel-
mezési ellátást a ZMNE biztosítja a HM rendelet

a) 4. számú melléklet 19. pontja (VI. norma ebédhá-
nyada),

b) 1. számú melléklet 18., 23. pontja ( I. számú élelme-
zési norma reggeli-, vacsorahányada),

c) 5. számú melléklet 1., 9. és 13. pontja (pótélelmezési
norma) és

d) 7. számú melléklet 3. pont (VI. számú élelmezési nor-
ma ebédhányada), I. számú élelmezési norma (reggeli-,
vacsorahányad, pótlék)
szerint.

(3) A tisztavatás napján, az avatás biztosítására kiren-
delt személyek élelmezési ellátását a küldõ katonai szerve-
zetek a napi idõjárási viszonyoknak megfelelõ hidegétke-
zés és védõital kiadásával biztosítják.”

5. §

Az Ut. 10. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

(A díszzászlóalj hallgatói állománya részére ünnepi öl-
tözet:)

„a) az általános öltözetet viselõ hallgató katonák számá-
ra az Ált/25. 47. A) pont 3. változat p) hordmódváltozattal,
csapadékos idõjárás esetén a 3. változat esõkabáttal egé-
szül ki;

b) az általános öltözetet viselõ hallgató katonanõk szá-
mára az Ált/25. 47. C) pont 11. változat n) hordmódválto-
zattal, csapadékos idõjárás esetén a 11. változat nõi esõka-
báttal egészül ki;”

6. §

Az Ut. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A MH TD díszelgõ állománya részére a hivatalos
öltözet az Ált/25. 50. A) és B) pont 2. változat. A katonaze-
nekarok állománya részére az Ált/25. 51. A) pont 3. válto-
zat és az Ált/25. 51. B) pont 6. változat.”

7. §

Az Ut.
a) 2. §-ában a „10 órai” szövegrész helyébe a „11 órai”

szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében a „kancellárát” szövegrész he-

lyébe a „fõtitkárát” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a „kan-

cellára” szövegrész helyébe a „fõtitkára” szöveg,
d) 6. § (4) bekezdésében a „kancellárja” szövegrész he-

lyébe a „fõtitkára” szöveg,
e) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „Miniszterelnöki Hi-

vatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium” szöveg,

f) 8. § (1) bekezdés e) pontjában az „az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumon” szövegrész helyébe a „a Bel-
ügyminisztériumon” szöveg,

g) 8. § (10) bekezdés b) pontjában az „(1+15 fõ)” szö-
vegrész helyébe az „(1+17 fõ)” szöveg,

h) 8. § (10) bekezdés g) pontjában a „12 órakor” szöveg-
rész helyébe a „13 órakor” szöveg,

i) 9. § (9) bekezdésében a „10 órakor” szövegrész helyé-
be a „11 órakor” szöveg,

j) 9. § (10) bekezdésében a „11.30 órakor” szövegrész
helyébe a „12.30 órakor” szöveg
lép.
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8. §

Hatályát veszti az Ut. 10. § (5) bekezdésében a „(kivéve
katonanõk)” szövegrész.

9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
80/2010. (VIII. 13.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata
címû szolgálati könyv kiadásáról szóló

7/2010. (I. 20.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata címû szolgála-
ti könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Ut.) melléklete ezen utasítás 1. melléklete
szerint módosul.

2. §

(1) Ez az utasítás a (2) bekezdés kivételével a közzététe-
lét követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 1. és 2. pontja 2010. október 15-én
lép hatályba.

(3) Ez az utasítás 2010. október 16-án a hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 80/2010. (VIII. 13.) HM utasításhoz

1. Az Ut. mellékletének 130. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„130. A személyi állomány köszöntése, a Himnusz
meghallgatása.

Az elöljáró a díszemelvényre érkezését követõen kö-
szöntse a felsorakozott állományt, például: „Jó reggelt (na-
pot, estét) honvédek”. A válasz: „Erõt, egészséget”!

A köszöntés után a zenekar a Himnuszt játssza, a szemé-
lyi állomány (a vezénylõ parancsnok, a törzs és a csapat-
zászló kíséret kivételével) a zenekart követve hangosan
énekli. Ezt követõen az elöljáró a vezénylõ parancsnok
felé fordulva intézkedjen a rendezvény tervének megfelelõ
feladatok végrehajtására.”

2. Az Ut. mellékletének 141. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„141. Az elöljáró fogadása

Amikor az elöljáró a rendezvény helyszínét 40–50 m-re
megközelítette, a zenekar elsõ sorának trombitásai a „Vi-
gyázz!” jelet fújják. A vezénylõ parancsnok a „Vigyázz!”,
illetve a „Fel! Vigyázz!” vezényszót adja.

Ezekre a vezényszavakra a résztvevõk álljanak „Vi-
gyázz” állásba anélkül, hogy az elöljáró felé fordulnának
vagy fõvetést végeznének.

Az elöljáró fogadására elhangzott „Vigyázz!” vezény-
szóval egy idõben a zenekar kezdje meg a fogadási induló
játszását.

A vezénylõ parancsnok ellenõrizze a vezényszó végre-
hajtását, forduljon az elöljáró irányába, tisztelegjen (sap-
kában, sapka nélkül).

Amikor az elöljáró a vezénylõ parancsnokot 2–3 lépésre
megközelítette, álljon meg tisztelegve (sapkában, sapka
nélkül). Ezzel egy idõben a zenekar szüntesse meg a játé-
kot. A vezénylõ parancsnok tegyen jelentést. Például: Ez-
redes úr! Tánczos alezredes az MH 5. Bocskai István lö-
vészdandár törzsfõnöke jelentem, a dandár ………… fel-
sorakozott.

A vezénylõ parancsnok miután a jelentést befejezte,
lépjen egy lépést az arcvonallal ellentétes külsõ oldalra,
engedje elõre az elöljárót, kövesse a dísztribünig, majd áll-
jon a vezénylés helyére.

Az elöljáró díszemelvényre érkezését követõen kö-
szöntse az állományt. Például: „Jó reggelt! (napot, estét)
katonák!”

Válasz: „Erõt, egészséget!”

A köszöntés után a zenekar a Himnuszt játssza, a szemé-
lyi állomány (a vezénylõ parancsnok, a törzs és a csapat-
zászló kíséret kivételével) a zenekart követve hangosan
énekli. Ezt követõen az elöljáró a vezénylõ parancsnok
felé fordulva intézkedjen a rendezvény tervének megfelelõ
feladatok végrehajtására.”
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3. Az Ut. mellékletének 150. pontja és az azt megelõzõ
alcím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„Nyilvános tiszthelyettes-avatás lefolyásának
rendje

150. A tiszthelyettes-avatás lefolyásának rendje

a) Térelfoglalás
Az avatásra kerülõ tiszthelyettesek és a parancsnokok

fegyver nélkül sorakozzanak fel (a szervezetbõl adódó el-
térések értelemszerû figyelembe vételével). A zászlókísé-
ret a térelfoglalás, valamint alap- és menetalakzat esetén
az alakzat élén a meghatározott helyen sorakozzon.

Amennyiben a történelmi jelképek az ünnepségen meg-
jelennek, a rendezvény kezdete elõtt a – helyszíni sajátos-
ságoknak megfelelõen – a kíséret a rendezvény elõtt
10 perccel sorakozzon fel az indulási helyen egyes vagy
kettes oszlopban, két lépés tér- és távközre.

A térelfoglalást a vezénylõ parancsnok parancsára, az
alegységparancsnokok vezényszavára kel végrehajtani.
A térelfoglalás teljes idõszakában a zenekar történelmi
indulókat játsszon.

A térelfoglalást követõen a vezénylõ parancsnok adja a
„Díszzászlóalj (– század) Igazodj!” vezényszót, ellenõriz-
ze, ellenõriztesse annak szabályos végrehajtását majd a
„Díszzászlóalj (– század) Vigyázz!”, majd a „Díszzászló-
alj (– század) Pihenj!” vezényszavakat.

A meghívott vendégek az elöljáró fogadását megelõ-
zõen foglalják el helyeiket.

b) Elöljáró fogadása
Amikor az elöljáró az alakzatot 40–50 lépésre megköze-

lítette, a zenekar elsõ sorának trombitásai a „Vigyázz!” je-

let fújják. A vezénylõ parancsnok részérõl a „Fogadás
jobbról (balról), tisztelegj!” vezényszót az alakzat kiterje-
dését és az elöljáró mozgási ütemét figyelembe véve úgy
kell kiadni, hogy a jelentés a csapatzászló vonalában tör-
ténjen. Az elöljáró fogadására elhangzott vezényszó befe-
jezõ „-legj!” részével egy idõben a zenekar kezdje meg a
fogadási induló játszását.

A vezénylõ parancsnok ellenõrizze a vezényszó végre-
hajtását, forduljon az elöljáró irányába, tisztelegjen és
díszlépésben menjen az elöljáró felé, elõtte 2–3 lépésre áll-
jon meg. Amikor a az elöljáró a csapatzászló vonalában a
jelentés fogadásához megállt, a zenekar szüntesse meg a
játékot. A vezénylõ parancsnok tegyen jelentést. Például:
„Miniszter Úr! Tánczos Attila ezredes (a …………… pa-
rancsnoka/igazgatója) jelentem, a ………… évben avatás-
ra kerülõ tiszthelyettesi állomány ünnepélyes eskütételre
felsorakozott.”

A vezénylõ parancsnok, miután jelentését megtette, lép-
jen egy lépést az arcvonallal ellentétes külsõ oldalra, úgy,
hogy szembe kerüljön az arcvonallal. Engedje elõre az
elöljárót, majd hajtson végre fordulatot jobbra. Ezután az
elöljárót 2–3 lépésre lemaradva és tõle jobbra 1–2 lépésre
kövesse tisztelegve, rendes lépésben, lépést tartva, bal ke-
zét leszorítva.

Az elöljáró a jelentés meghallgatása után az arcvonal
elõtt 5–10 lépésre haladva szemlélje meg a felsorakozott
állományt.

A balszárnyon az arcvonal felé történõ kisívû kanyaro-
dással menjen a díszemelvényre. A vezénylõ parancsnok
kísérje a díszemelvényig és az emelvénnyel szemben áll-
jon a vezénylés helyére.

A jelentés befejezését követõen a köszöntésig a zenekar
fogadási indulót játsszon.
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c) A személyi állomány köszöntése
Az elöljáró díszemelvényre érkezését követõen kö-

szöntse az avatásra felsorakozott állományt. Például: „Jó
napot, avatandók!”. A válasz: „Erõt, egészséget!”

d) A történelmi zászlók felvezetése
A vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj, vi-

gyázz!”, „Fogadás jobbról (balról), a történelmi zászlók-
nak Tisztelegj!” vezényszavakat.

Ezt követõen a zászlóvivõk parancsnokának „Zászlóvi-
võk! Történelmi zászlót hevederbe!” vezényszavára a
zászlóvivõk helyezzék hordhevederbe a zászlókat.
A zászlóvivõk parancsnokának „Zászlóvivõk! Irány utá-
nam! Lépés! Indulj!” vezényszavára a zenekar dobütemére
a zászlóvivõk lassú díszlépésben vigyék a történelmi
zászlókat, a zenekar térjen át Liszt XIV. Rapszódiájának
játszására.

Amikor a zászlóvivõk helyükre értek, a zenekar szün-
tesse meg a játékot, a zászlóvivõk parancsnoka vezényel-
jen: „Zászlók állj!” „Történelmi zászlót lábhoz!”-t,
„Zászlóvivõk! Igazodj! Terpesz állás!”-t.

Miután a történelmi zászlók parancsnoka ellépett a ve-
zénylési pontról, a zenekar a Himnuszt játssza, a dísz-
zászlóalj (a vezénylõ parancsnok, a törzs és a csapatzászló
kíséret kivételével) a zenekart követve hangosan énekli.

A Himnusz elhangzását követõen a vezénylõ parancs-
nok vezényeljen: „Díszzászlóalj! Vigyázz!”-t.

e) Ünnepi határozat (parancs) felolvasása
A köztársasági elnök, miniszter, vezérkarfõnök által

aláírt határozatok, parancsok tárgyának kihirdetése után a
határozatot (parancsot) felolvasó személy tartson szünetet,
ezalatt a zenekar fanfárosai fújják a „Magyar Honvédség
ünnepi szignálja”-t.

Ezt követõen a vezénylõ parancsnok vezényeljen „Pi-
henj!”-t. Ünnepi határozat (parancs) kihirdetése esetén a
határozat (parancs) felolvasása után kell „Pihenj!”-t vezé-
nyelni.

A határozat (parancs) kihirdetésekor a határozatot (pa-
rancsot) aláíró elöljáró, illetve elöljárók nevének felolva-
sása elõtt szünetet kell tartani és „Vigyázz!”-t, a név el-
hangzását követõen pedig „Pihenj!”-t kell vezényelni.

Ezután az elõolvasó tiszthelyettes lépjen ki az alakzat-
ból és rendes lépésben menjen a meghatározott helyre.
A vezénylõ parancsnok ezt követõen vezényeljen „Vi-
gyázz!”-t, „Fogadás középrõl! Tisztelegj!”-et, majd „Es-
küt tevõk! Eskühöz!”-t.

Amennyiben az esküt tevõk fegyver nélkül vannak, a
vezényszó „Eskü” részére a „Sapkát le!” vezényszó 1. üte-
mét, a vezényszó „-höz!” részére a 2. és 3. ütemét hajtják
végre. Az esküt tevõk jobb alkarjukat egy gyors mozdulat-
tal emeljék fel úgy, hogy tenyerük a jelentkezésnek megfe-
lelõ tartással, mutató és középsõ ujj kinyújtva elõre néz-
zen.

71. ábra „Eskü” esetén a katona kéztartása
(fegyver nélkül)

A zenekar játssza Erkel Ferenc: Bánk Bán címû operájá-
ból a „Hazám, hazám” kezdetû ária zenekari feldolgo-
zását.

Az esküt elõolvasó tiszthelyettes az eskü szövegét han-
gosan, érthetõen, hangsúlyozva és az egyes szakaszok kö-
zött szünetet tartva olvassa.

Az esküt tevõk az elõolvasó tiszthelyettest követve egy-
szerre, hangosan mondják az eskü szövegét.

72. ábra „Eskü” esetén a katona kéztartása
(fegyverrel)

Az eskü befejezését követõen a vezénylõ parancsnok
vezényeljen „Esküt tettek! Eskütõl!”-t. A vezényszó „Es-
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kü-” részére az esküt tettek a „Sapkát fel!” 1. és 2. ütemét,
a „-tõl!” vezényszó részre a 3. ütemét hajtják végre és bal
kezüket gyorsan alapállásba viszik. Ezt követõen a ve-
zénylõ parancsnok „Esküt tettek! Vigyázz!”-t vezényel.
Ezt követõen az elõolvasó tiszthelyettes díszlépésben
menjen az elöljáró elé és kérjen engedélyt az aláírt eskü át-
adására. Például: „Miniszter Úr! Vértesi István õrmester
kérek engedélyt a tiszthelyettes társaim által aláírt eskü át-
adására.”

Az elöljáró „Engedélyezem!” válasza után adja át az ok-
mányt. Az elöljáró kezet fog és gratulál, az elõolvasó a
„Hazámat szolgálom!”-mal válaszoljon, tisztelegjen, hajt-
sa végre a „Hátra arc”-ot és lépjen be az alakzatban kijelölt
helyére. Az elõolvasó tiszthelyettes belépése után a ve-
zénylõ parancsnok adja a „Pihenj!” vezényszót.

f) Ünnepi beszéd, Szózat
A beszéd elhangzását követõen a vezénylõ parancsnok

vezényeljen „Díszzászlóalj! Vigyázz!”-t, „Fogadás közép-
rõl! Tisztelegj!”-et. A zenekar játssza a Szózatot.

g) Elvonulás díszmenetben
Az alakzatváltoztatást alapalakzatból menetalakzatba a

„Díszzászlóalj! Vigyázz! Díszmenet! Oszlop a zászlókísé-

retre, századonként (szakaszonként) egy irányjelzõ táv-
köz! Irány utánam! Lépés! Indulj!” vezényszóra történik.

A vezényszó „Díszmenet” részére az alegységparancs-
nokok az alakzat sajátosságainak, a helyi lehetõségeknek a
figyelembe vételével lépjenek az alegységük elé. A ve-
zényszó „Lépés!” részére a csapatzászlót vegyék vállra,
az „Indulj!” részére a zenekar menetindulót játsszon.
A zászlókíséret induljon meg, a többiek pedig végezzenek
helybenjárást. Ezzel egyidõben az irányjelzõk foglalják el
helyüket.

A századok részére az elrendelt távköz megtartásával
adják a „Rendes lépés!” vezényszót. Megalakítják a me-
netalakzatot és amikor az alegység a díszmenet megkezdé-
sének vonalához ér, a zenekar ütemváltás nélkül térjen át a
díszmenet induló játszására.

Az alegységek a „Vigyázz! Jobbra (balra) nézz!” ve-
zényszóra az elöljáró elõtt történõ elvonulás sorrendjében
teljesítenek tiszteletadást.

A vezényszó figyelmeztetõ és a végrehajtást elrendelõ
részeit úgy kell adni, hogy a vezényszó kiadása a kijelölt
helyen befejezõdjön.

Miután az avatottak alegységének utolsó sora a dísz-
emelvény vonalát (elöljárót) 1–2 lépéssel elhagyta, az al-
egységparancsnokok vezényeljenek „Pihenj!”-t
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73. ábra Avatottak menetalakzata

h) A történelmi zászlók elvitele
A díszmenet végrehajtását követõen a zászlóvivõk pa-

rancsnoka lépjen a zászlóvivõk elé, vezényeljen „Zászló-
vivõk! Történelmi zászlót hevederbe!”, majd „Zászlóvivõk!
Irány utánam, lépés indulj!”-t. A vezényszó „Indulj!” részére
a zenekar játssza a „Káldi kuruc induló”-t. A zászlóvivõk a
zene ütemére lassú díszlépésben vonuljanak el.

i) A zenekar elvonulása
A rendezvény záró aktusa a zenekar tiszteletadása és el-

vonulása.”

4. Az Ut. melléklete a 150. pontot követõen a következõ
alcímmel és 150/A. ponttal egészül ki:

„Nyilvános tisztavatás lefolytatásának rendje

150/A. A tisztavatás lefolyásának rendje

a) Térelfoglalás
Az avatásra kerülõ tisztek és a parancsnokok fegyverrel

(karddal) sorakozzanak fel (a szervezetbõl adódó eltérések

értelemszerû figyelembe vételével). A zászlókíséret a tér-
elfoglalás, valamint alap- és menetalakzat esetén, az alak-
zat élén, a meghatározott helyen sorakozzon.

Amennyiben a történelmi zászlók az ünnepségen meg-
jelennek, a rendezvény kezdete elõtt – a helyszíni sajátos-
ságoknak megfelelõen – a történelmizászló-vivõk sora-
kozzanak fel a megindulási helyen egyes vagy kettes osz-
lopban, két lépés tér- és távközre.

A megindulási helyen történõ sorakozás után, a díszal-
egység parancsnoka adja a „Díszzászlóalj (-század)! Vi-
gyázz!” „Fegyvert szíjra!” „Menet!” „Irány utánam!” „Lé-
pés! Indulj!” vezényszót. A vezényszó végrehajtást elren-
delõ „Indulj!” részétõl, a térelfoglalás teljes idõszakában a
zenekar történelmi indulókat játsszon.

A térelfoglalást a vezénylõ parancsnok parancsára, az
alegységparancsnokok vezényszavára kel végrehajtani.

A térelfoglalást követõen a vezénylõ parancsnok adja a
„Díszzászlóalj (-század) Igazodj!” vezényszót, ellenõriz-
ze, ellenõriztesse annak szabályos végrehajtását, és adja a
„Díszzászlóalj (-század) Vigyázz!”, majd a „Díszzászlóalj
(-század) Pihenj!” vezényszavakat.

A meghívott vendégek az elöljáró fogadását megelõ-
zõen foglalják el helyeiket.



b) Elöljáró fogadása
Amikor az elöljáró az alakzatot 40–50 lépésre megköze-

lítette, a zenekar elsõ sorának trombitásai a „Vigyázz!” je-
let fújják. A vezénylõ parancsnok részérõl a „Díszzászló-
alj! Vigyázz! Fogadás jobbról (balról), Tisztelegj!” ve-
zényszót az alakzat kiterjedését és az elöljáró mozgási üte-
mét figyelembe véve úgy kell kiadni, hogy a jelentés a csa-
patzászló vonalában történjen. Az elöljáró fogadására el-
hangzott vezényszó befejezõ „-legj!” részével egyidõben a
zenekar kezdje meg a fogadási induló játszását.

A vezénylõ parancsnok ellenõrizze a vezényszó végre-
hajtását, forduljon az elöljáró irányába, díszlépésben men-
jen az elöljáró felé, elõtte 2–3 lépésre álljon meg, teljesít-
sen tiszteletadást. Amikor az elöljáró a csapatzászló vona-
lában a jelentés fogadásához megállt, a zenekar szüntesse
meg a játékot. A vezénylõ parancsnok tegyen jelentést.
Például: „Köztársasági elnök úr! (Miniszter úr!) Tánczos
Attila ezredes (a ………………… parancsnoka/ igazgató-

ja/rektora) jelentem, a ………… évben avatásra kerülõ
tiszti állomány ünnepélyes eskütételére felsorakozott.”

A vezénylõ parancsnok, miután jelentését megtette, lép-
jen egy lépést az arcvonallal ellentétes külsõ oldalra, úgy,
hogy szembe kerüljön az arcvonallal. Engedje elõre az
elöljárót, majd hajtson végre fordulatot jobbra. Ezután az
elöljárót 2–3 lépésre lemaradva és tõle jobbra 1–2 lépésre
kövesse tisztelegve, rendes lépésben, lépést tartva, bal
kezét leszorítva.

Az elöljáró a jelentés meghallgatása után az arcvonal
elõtt 5–10 lépésre haladva szemlélje meg a felsorakozott
állományt.

A bal szárnyon, az arcvonal felé történõ kisívû kanyaro-
dással menjen a díszemelvényre. A vezénylõ parancsnok
kísérje a díszemelvényig, és az emelvénnyel szemben áll-
jon a vezénylés helyére.

A jelentés befejezését követõen a köszöntésig, a zene-
kar fogadási indulót játsszon.
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70. ábra Avatandók alapalakzata

c) A személyi állomány köszöntése
Az elöljáró díszemelvényre érkezését követõen kö-

szöntse az avatásra felsorakozott állományt. Például: „Jó
napot honvédek!”. A válasz: „Erõt, egészséget!” A ve-
zénylõ parancsnok vezényeljen „Díszzászlóalj! Fegyvert
lábhoz”-t.

d) A történelmi zászlók felvezetése
A vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj! Fogadás

jobbról (balról), a történelmi zászlóknak Tisztelegj!” ve-
zényszavakat.

Ezt követõen a zászlóvivõk parancsnokának „Zászló-
vivõk! Történelmi zászlót hevederbe!” vezényszavára
a zászlóvivõk helyezzék hordhevederbe a zászlókat.
A zászlóvivõk parancsnokának „Történelmizászló-vivõk!

Irány utánam! Lépés! Indulj!” vezényszavára a zenekar
dobütemére, a zászlóvivõk lassú díszlépésben vigyék a
történelmi zászlókat, a zenekar térjen át Liszt XIV. Rap-
szódiájának játszására.

Amikor a zászlóvivõk helyükre értek, a zenekar szün-
tesse meg a játékot, a zászlóvivõk parancsnoka vezényel-
jen: „Zászlók állj! Történelmi zászlót lábhoz!”-t, majd
„Zászlóvivõk! Igazodj! Terpesz állás!”-t.

Miután a történelmi zászlók parancsnoka ellépett a ve-
zénylési pontról, a zenekar a Himnuszt játssza, a díszzász-
lóalj (a vezénylõ parancsnok, a törzs és a csapatzászló kí-
séret kivételével) a zenekart követve hangosan énekli.

A Himnusz elhangzását követõen a vezénylõ parancs-
nok vezényeljen: „Díszzászlóalj! Fegyvert lábhoz!”-t,
majd „Díszzászlóalj! Pihenj!”-t.



e) Eskütétel
Az elõolvasó tiszt lépjen ki az alakzatból, és rendes lé-

pésben menjen a meghatározott helyre. A vezénylõ pa-
rancsnok ezt követõen vezényeljen „Díszzászlóalj! Vi-
gyázz!”-t, „Fogadás középrõl! Tisztelegj!”-et, majd „Es-
küt tevõk! Eskühöz!”-t.

A vezényszó „Eskü” részére a „Sapkát le!” vezényszó
1. ütemét, a vezényszó „-höz!” részére a 2. és 3. ütemét
hajtják végre. Az esküt tevõk jobb alkarjukat egy gyors
mozdulattal emeljék fel úgy, hogy tenyerük a jelentkezés-
nek megfelelõ tartással, mutató és középsõ ujj kinyújtva
elõre nézzen. A zenekar játssza Erkel Ferenc: Bánk Bán
címû operájából a „Hazám, hazám” kezdetû ária zenekari
feldolgozását.

Az esküt elõolvasó tiszt az eskü szövegét hangosan, ért-
hetõen, hangsúlyozva és az egyes szakaszok között szüne-
tet tartva olvassa.

Az esküt tevõk az elõolvasó tisztet követve egyszerre,
hangosan mondják az eskü szövegét.

Az eskü befejezését követõen a vezénylõ parancsnok
vezényeljen „Esküt tettek! Eskütõl!”-t. A vezényszó
„Eskü”- részére az esküt tettek a „Sapkát fel!” 1. és 2. üte-
mét, a „-tõl!” vezényszó részére a 3. ütemét hajtják végre
és bal kezüket gyorsan alapállásba viszik. Ezután a ve-
zénylõ parancsnok „Díszzászlóalj! Fegyvert lábhoz!”-t
vezényel. Ezt követõen az elõolvasó tiszt az aláírt esküt
tartsa a jobb kezében, megindulás elõtt pörgesse ki a kard-
hüvelyt, díszlépésben menjen az elöljáró elé, fõvetéssel
teljesítsen tiszteletadást és kérjen engedélyt az aláírt eskü
átadására. Például: „Köztársasági Elnök Úr! (Miniszter
Úr!) Vértesi István hadnagy kérek engedélyt a tiszttársaim
által aláírt eskü átadására, illetve a kardrántás végrehajtá-
sára.”

Az elöljáró „Engedélyezem!” válasza után adja át az ok-
mányt. Az elöljáró kezet fog és gratulál, az elõolvasó a
„Hazámat szolgálom!”-mal válaszoljon, fõvetéssel telje-
sítsen tiszteletadást, hajtson végre fordulatot, pörgesse ki a
kardhüvelyt és rendes lépésben lépjen a kijelölt helyére.
Ezután a vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj!
Fogadás középrõl! Tisztelegj!” vezényszót.

Ezt követõen az elõolvasó kiáltsa: „Bajtársak! Hazánk
iránti hûségünk jeléül, õsi magyar szokás szerint rántsunk
kardot!”

A kiáltás figyelmeztetõ „rántsunk” részére bal kezével
emelje meg a kardot a hüvelynél fogva, a bilincskarikák
között markolva annyira, hogy jobb alkarja – a markolat
megfogása után – vízszintes legyen, majd bal kezével
– egy gyors mozdulattal – rántsa le alaphelyzetbe a hü-
velyt. (114. ábra)

Elsõ ütem: A vezényszónak a végrehajtást elrendelõ
„kardot!” részére gyorsan rántsa ki a kardot a hüvelybõl,
nyújtott karral a feje fölé, a markolatkengyel balra nézzen.
(115. a. ábra)

Második ütem: A kardját engedje le úgy, hogy a marko-
latkengyel továbbra is balra nézzen, a markolat a bal zseb-

takaró elõtt, attól 10 cm-re legyen. A kard függõleges.
(115. b. ábra)

Ezután az elõolvasó folytassa: „Életünk célját három
szóba foglalva kiáltsuk egy szívvel és egy lélekkel: A ha-
záért, mindhalálig!”, melyre az esküt tett állomány vála-
szoljon „A hazáért, mindhalálig!” kiáltással.

Ezt követõen az elõolvasó adja a „Kardot rejts!” ve-
zényszót. A vezényszó figyelmeztetõ „Kardot” részére,
nyújtott kézzel emelje kardját feje fölé, a markolatkengyel
balra nézzen. Végrehajtás közben kézfejét csúsztassa a
markolatról a markolatkengyel alsó részére. (261. oldal
a. ábra)

Elsõ ütem: jobb kézfejével billentse a kardot pengével
lefelé, bal kéz ujjainak segítségével illessze a hüvely szájá-
hoz. (261. oldal b. ábra)

Második ütem: kardját eressze a hüvelybe addig, amíg
jobb alkarja nem lesz vízszintes, mellének magasságá-
ban. Ezzel egyidõben bal kezét vigye alaphelyzetbe.
(116. c. ábra)

Harmadik ütem: a vezényszó „rejts!” részére, kardját
jobb kezével energikusan rejtse a hüvelybe, a mozdu-
latot nem abbahagyva kezét lendítse alaphelyzetbe.
(116. d. ábra)

A vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj! Fegyvert
lábhoz!” vezényszót. Az elõolvasó pörgesse ki a kardhü-
velyt, és rendes lépésben lépjen be az alakzatban kijelölt
helyére. Ezután a vezénylõ parancsnok vezényeljen „Dísz-
zászlóalj! Pihenj!”-t.

f) Ünnepi beszéd és koszorúzás, Szózat, légi bemutató
A beszéd elhangzását követõen a koszorúvivõ katonák

a koszorúval a megindulási helyre lépnek.
A vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj! Vi-

gyázz!” vezényszót.
A koszorúzásra kijelöltek az alakzatból kilépve, a kar-

dot végig kipörgetve tartva, a koszorúvivõ katonák mögé
lépnek és egyvonalban felsorakoznak.

A vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj! Fogadás
középrõl! Tisztelegj!” vezényszót.

A zenekar játsszon koszorúzó zenét, a koszorúvivõk a
zene ütemére vigyék a koszorút az emlékmûhöz és helyez-
zék el. A koszorúzók 2–3 lépés távolságra kövessék a ko-
szorút az emlékmûig. A zenekar szüntesse be a játékot.
A koszorúzók a koszorúvivõ katonákkal egyidõben tisztel-
géssel teljesítsenek tiszteletadást.

A vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj! Fegyvert
lábhoz” vezényszót, majd a koszorúzók belépnek az alak-
zatba. Ezután a vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászló-
alj! Pihenj!” vezényszót.

A vezénylõ parancsnok vezényeljen „Díszzászlóalj! Vi-
gyázz!”-t, „Fogadás középrõl! Tisztelegj!”-et. A zenekar
játssza a Szózatot.

A vezénylõ parancsnok adja a „Díszzászlóalj! Fegyvert
lábhoz”, „Díszzászlóalj! Pihenj!” vezényszavakat.

Légi bemutató.
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g) Elvonulás díszmenetben

Az alakzatváltoztatás alapalakzatból menetalakzatba a
„Díszzászlóalj! Vigyázz! Díszmenet!”, „Fegyvert szíjra!”,
„Oszlop a zászlókíséretre, századonként (szakaszonként)
egy irányjelzõ távköz! Csapatzászló! Irány utánam! Lé-
pés! Indulj!” vezényszavakra történik.

A vezényszó „Díszmenet!” részére az alegységparancs-
nokok, az alakzat sajátosságainak és a helyi lehetõségek-
nek a figyelembe vételével lépjenek az alegységük elé.
„Fegyvert szíjra!” vezényszóra vegyék a kardot szíjra
helyzetbe, a vezénylõ parancsnok hajtson végre fordulatot
és lépjen a csapatzászló elé. A vezényszó „Lépés!” részére
a csapatzászlót vegyék vállra, az avatandók pörgessék ki a
kardot, az „Indulj!” részére a zenekar menetindulót
játsszon. A zászlókíséret induljon meg, a többiek pedig vé-

gezzenek helybenjárást. Ezzel egyidõben az irányjelzõk
foglalják el helyüket.

A századok részére, az elrendelt távköz megtartásával
adják a „Rendes lépés!” vezényszót. Megalakítják a me-
netalakzatot, és amikor az alegység a díszmenet megkez-
désének vonalához ér, a zenekar ütemváltás nélkül, térjen
át a díszmenet induló játszására.

Az alegységek a „Vigyázz! Jobbra (Balra) Nézz!” ve-
zényszóra, az elöljáró elõtt történõ elvonulás sorrendjében
teljesítenek tiszteletadást.

A vezényszó figyelmeztetõ és a végrehajtást elrendelõ
részeit úgy kell adni, hogy a vezényszó kiadása a kijelölt
helyen befejezõdjön.

Miután a díszzászlóalj utolsó sora a díszemelvény vona-
lát (elöljárót) 1–2 lépéssel elhagyta, az alegységparancs-
nokok vezényeljenek „Pihenj!”-t.
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73. ábra Avatottak menetalakzata

h) A történelmi zászlók elvitele
A díszmenet végrehajtását követõen a zászlóvivõk pa-

rancsnoka lépjen a zászlóvivõk elé, vezényeljen „Zászló-
vivõk! Történelmi zászlót hevederbe!”-t, majd „Történel-
mizászló-vivõk! Irány utánam, lépés Indulj!”-t. A vezény-
szó „Indulj!” részére a zenekar játssza a „Káldi kuruc in-

duló”-t. A zászlóvivõk a zene ütemére lassú díszlépésben
vonuljanak el.

i) A zenekar elvonulása
A rendezvény záró aktusa a zenekar tiszteletadása és el-

vonulása.”

A honvédelmi miniszter
81/2010. (VIII. 25.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

ingóságok és társasági részesedések kezelésének,
tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok

hasznosításának, használatba adásának,
elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól
szóló 4/2010. (I. 15.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja alapján – figyelemmel a Hvt.
84–88. §-aira, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet elõírásaira, valamint a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság és a Honvédelmi Minisztérium között

megkötött SZT-28425. számú Vagyonkezelési Szerzõdés-
ben foglaltakra – a HM vagyonkezelésében lévõ ingósá-
gok és társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi el-
lenõrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának,
használatba adásának, elidegenítésének, átadás-átvételé-
nek szabályairól szóló 4/2010. (I. 15.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Ut.) módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az Ut. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A honvédelmi miniszter által a HM vagyonkezelé-
sében lévõ, honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésre ja-
vasolt, vagy honvédelmi célra feleslegesnek minõsített



ingó vagyontárgyak – kivéve a selejtezési HM ut. 4. §
(2) bekezdésében hivatkozott információvédelmi anya-
gok – hasznosításának tárcaszintû tervezésével, szervezé-
sével, irányításával és a hasznosítással kapcsolatos felada-
tok végrehajtásának felügyeletével megbízott HM Minisz-
teri Kabinet, Miniszteri Kabinetiroda fõtanácsadó (a to-
vábbiakban: Fõtanácsadó) megbízotti jogkörét és hatáskö-
rét a honvédelmi miniszter által kiállított, a Fõtanácsadó
jogállását is tartalmazó megbízólevél alapján gyakorolja.
A Fõtanácsadó megbízásának hatálybalépését és a megbí-
zás visszavonását a honvédelmi miniszter a Hivatalos Ér-
tesítõben közzéteszi.”

2. §

Az Ut. 3. § 11. pontjában a „HM Védelemgazdasági Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM VGF)” szövegrész helyébe a
„HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM VTVF)” szöveg, 3. § 21. pontjá-
ban, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 7. §
(5) bekezdésének bevezetõ mondatában és (6) bekezdésé-
ben, 9. § (2) bekezdésének a) pontjában és (3) bekezdésé-
nek b) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) be-
kezdésében, 13. § (1) bekezdésének bevezetõ mondatá-
ban és (2) bekezdésében, 15. § (1)–(2) bekezdéseiben,
16. §-ában, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1)–(3) és
(5)–(6) bekezdéseiben, 19. § (3) bekezdésében, 20. §
(3)–(4) bekezdéseiben, 22. § (1)–(4) bekezdéseiben, 25. §
(1) bekezdésének a)–b) pontjaiban és (2) bekezdésének
bevezetõ mondatában, 26. § (1)–(3) bekezdéseiben, 27. §
(3) bekezdésében, 34. § (2) és (4) bekezdéseiben, 35. §
(2) bekezdésének a), c) pontjaiban és (4) bekezdésének
b) pontjában, 37. § (1)–(2) és (6) bekezdéseiben, 38. §
(2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjában,
40. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdéseiben, 42. § (2)–(3) be-
kezdéseiben, 45. § (3) bekezdésében, 50. § (2)–(4) be-
kezdéseiben, 51. § (2)–(5) bekezdéseiben, 52. § (4),
(7)–(8) bekezdéseiben és (9) bekezdésének bevezetõ mon-
datában, 53. § (1) és (3)–(4) bekezdéseiben, 58. § (2) be-
kezdésében, 59. § (1) és (5) bekezdéseiben a „HM VGF”
szövegrész helyébe a „HM VTVF” szöveg lép.

3. §

Az Ut. 9. § (2)–(3) bekezdéseinek bevezetõ mondatai-
ban, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1)–(2) és (5) bekezdé-

seiben, 22. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésének be-
vezetõ mondatában és (2) bekezdésének c) pontjában,
26. § (1)–(5) bekezdéseiben, 27. § (1) és (3) bekezdései-
ben, 28. § a) pontjában, 34. § (2), (4) bekezdésében és
(6) bekezdésének b) pontjában, 35. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, (3) bekezdésében és (4) bekezdésének
b) pontjában, 36. § (3) és (5) bekezdéseiben, 37. § (1) be-
kezdésében, 38. § (1) bekezdésének a)–b) pontjaiban és
(2) bekezdésében, 40. § (4)–(6) bekezdéseiben, 44. §
(2)–(3) bekezdéseiben, 50. § (4)–(5) bekezdéseiben, 52. §
(4) bekezdésében, (5)–(6) bekezdéseinek bevezetõ mon-
dataiban, (7) bekezdésében és (9) bekezdésének c) pontjá-
ban a „HM miniszteri biztos” szövegrész helyébe a „Fõta-
nácsadó” szöveg lép.

4. §

Az Ut. 25. § (1) bekezdésének c) pontjában, 31. §
a) pontjában, 60. § (2) bekezdésének bevezetõ mondatá-
ban és (3)–(8) bekezdéseiben, 64. § (5) bekezdésében a
„HM kabinetfõnök” szövegrész helyébe a „HM közigaz-
gatási államtitkár” szöveg lép.

5. §

Az Ut. 26. § (3)–(4) bekezdéseiben a „HM jogi szakál-
lamtitkár” szövegrész helyébe a „HM jogi és igazgatási
helyettes államtitkár” szöveg, 36. § (2) bekezdésének
b) pontjában a „HM védelmi tervezési és infrastrukturális
szakállamtitkár (a továbbiakban: HM VTISZÁT)” szöveg-
rész helyébe a „HM védelemgazdasági helyettes állam-
titkár (a továbbiakban: HM VGHÁT)” szöveg, 36. §
(3)–(4) bekezdéseiben a „HM VTISZÁT” szövegrész he-
lyébe a „HM VGHÁT” szöveg lép.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
és az azt követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
82/2010. (VIII. 27.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítése,

irányítási és vezetési rendje kialakításának
egyes feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdés f) pontja alapján – figyelemmel a központi állam-
igazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Kszt.) elõírásaira – a Honvédelmi Mi-
nisztérium szervezeti korszerûsítése, irányítási és vezetési
rendje kialakításának elõkészítésével kapcsolatos egyes
feladatokról az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) végrehajtásban érintett
katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A HM mûködését a Kszt. elõírásaival összhangban
lévõ szervezeti felépítés, valamint a Hvt. 99. és 100. § elõ-
írásainak is megfelelõ irányítási és vezetési rend kialakítá-
sával kell biztosítani.

(2) A HM szervezetének korszerûsítését a HM-szervek
feladatainak felülvizsgálatával és pontosításával, egyes fel-
adatköreinek más szervek részére történõ átcsoportosításá-
val, egyes szervek belsõ átalakításával, más szervek egy
HM-szervbe történõ integrálásával, egyes szervek szétvá-
lasztásával vagy megszüntetésével, illetve új HM- és
MH-szervek és -szervezetek létrehozásával kell végrehajtani.

(3) A szervezési tevékenység (idõszak):
a) kezdete: 2010. szeptember 1.,
b) befejezése: 2011. február 28.
(4) A szervezeti korszerûsítés következtében a szerve-

zetbõl kiválók felmentése kezdetének:
a) legkorábbi idõpontja: 2010. október 1.,
b) legkésõbbi idõpontja: a szervezési idõszak utolsó napja.

Engedélyezett létszám

3. §

(1) A HM feladatrendszerének racionalizálásával a
szervezeti struktúrát úgy kell megtervezni és kialakítani,

hogy a minisztérium engedélyezett létszáma 2010. október
1-jétõl legfeljebb 490 fõ legyen. Ezen a létszámkereten be-
lül a HM hivatali szervezetének (közigazgatási blokk)
együttes létszáma 290 fõ, a Honvéd Vezérkar együttes lét-
száma 200 fõ.

(2) A kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 34 fõ. A parlamenti
államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állo-
mány együttes létszáma legfeljebb 12 fõ. A közigazgatási ál-
lamtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
együttes létszáma legfeljebb 74 fõ. A jogi és igazgatási he-
lyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi
állomány együttes létszáma legfeljebb 52 fõ. A védelempoli-
tikai és védelmi tervezési helyettes államtitkár közvetlen irá-
nyítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma leg-
feljebb 46 fõ. A védelemgazdasági helyettes államtitkár köz-
vetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes lét-
száma legfeljebb 71 fõ.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 200 fõs létszám a
Honvéd Vezérkar fõnökét is tartalmazza. A (2) bekezdés-
ben engedélyezett létszámokat a kabinetfõnökkel, a parla-
menti államtitkárral, a közigazgatási államtitkárral és a he-
lyettes államtitkárokkal együtt kell érteni.

(4) A honvédelmi minisztert a (2) bekezdésben megha-
tározott létszámadatokon felül kell érteni.

Szervezési feladatok

4. §

(1) A szervezeti korszerûsítés teljes folyamatának irá-
nyításáért és az azzal összefüggõ miniszteri döntések elõ-
készítéséért a közigazgatási államtitkár felelõs.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja:
a) a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakra figyelem-

mel a kabinetfõnök, a közigazgatási államtitkár, a helyet-
tes államtitkárok közvetlen irányítása alá tartozó HM-
szervek létszámának megtervezését;

b) a HM Munkaköri Jegyzékének, a HM Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának, a HM Hatásköri Jegyzékének
kidolgozását;

c) a szervezeti korszerûsítés végrehajtásával összefüggõ
normatív szabályzók kidolgozásának elõkészítését.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnöke irányítja a szolgálati alá-
rendeltségébe tartozó HM-szervek feladatrendszerére,
struktúrájára, létszámára, állománykategóriánkénti össze-
tételére és a rendszeresített munkakörökre vonatkozó ja-
vaslatok kidolgozását, amelyeket a közigazgatási államtit-
kár útján terjeszt a miniszter elé.

(4) A parlamenti államtitkár, a kabinetfõnök és a helyet-
tes államtitkárok irányítják – a 3. § (2) bekezdésében a
szakterületükre megállapított létszámkereten belül – a
közvetlen irányításuk alá tartozó HM-szervek és személyi
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állomány feladatrendszerére, létszámára, struktúrájára, ál-
lománykategóriánkénti összetételére és a rendszeresített
munkakörökre vonatkozó javaslatok kidolgozását. Javas-
lataikat a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztállyal tör-
ténõ elõzetes egyeztetést követõen küldik meg, illetve ter-
jesztik fel a közigazgatási államtitkár részére.

5. §

(1) A HM Munkaköri Jegyzékét a 4. §-ban meghatározot-
takra figyelemmel, a kabinetfõnökkel, a helyettes államtitká-
rokkal, illetve az általuk kijelölt HM-szervek vezetõivel
együttmûködve, a Honvéd Vezérkart illetõen a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke javaslatai alapján a HM Tervezési és Koordi-
nációs Fõosztály állítja össze, és azt a közigazgatási államtit-
kár útján terjeszti fel a honvédelmi miniszterhez jóváhagyás-
ra, az alábbi határidõk betartásával:

a) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, felterjesztése
jóváhagyásra: 2010. augusztus 24.,

b) a jóváhagyott HM Munkaköri Jegyzék kiadása: 2010.
augusztus 31.,

c) a HM Munkaköri Jegyzék hatálybalépése: 2010. ok-
tóber 1.

(2) A HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a 4. §
(3) és (4) bekezdése szerinti vezetõk javaslatai alapján, az
érintett HM-szervek vezetõivel, valamint a Honvéd Vezér-
kar fõnöke által kijelölt vezetõvel együttmûködésben a
HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály állítja össze, és
azt a közigazgatási államtitkár útján terjeszti fel a honvé-
delmi miniszter részére, aki azt megküldi jóváhagyásra a
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs mi-
niszter részére.

6. §

(1) A HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában jóvá-
hagyott feladatrendszer és mûködési rend alapján a HM-
szervek vezetõi kidolgozzák a vezetésük alá tartozó HM-
szerv ügyrendjét. Abban megállapítják a HM-szerv fel-
adatrendszerét, az egyes szervezeti elemek feladatait és
azok ellátásának részletes, belsõ rendjét és módját. Az
ügyrendet a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztállyal
és a HM Jogi Fõosztállyal történõ véleményeztetést köve-
tõen az adott HM-szervet közvetlenül irányító minisztériu-
mi vezetõ, illetve a Honvéd Vezérkar fõnöke részére ter-
jesztik elõ jóváhagyásra, az alábbi határidõk betartásával:

a) a tervezetek kidolgozása: 2010. szeptember 10.,
b) a tervezetek véleményeztetése, pontosítása, felter-

jesztése jóváhagyásra: 2010. szeptember 24.

(2) A HM-szervek (1) bekezdés szerint kidolgozott ügy-
rendje hatálybalépésének idõpontja: 2010. október 1.

7. §

(1) A 11. § (3) bekezdésében, valamint a 14. §-ban fog-
laltak alapján – a HM Munkaköri Jegyzékének elõkészíté-
sével párhuzamosan, a munkaköri jegyzékekrõl és az állo-
mánytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás
szerint – a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály az
érintett szervezetek vezetõivel együttmûködésben elõké-
szíti az újonnan megalakuló HM-szervezetek munkaköri
jegyzékét, illetve a feladatköri, valamint szervezeti kor-
rekcióban érintett HM-szervezetek munkaköri jegyzékei-
nek módosítását, az alábbi határidõ betartásával:

a) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, felterjesztése
jóváhagyásra 2010. augusztus 27.

(2) A 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a mun-
kaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról szóló
138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás szerint – a HM Had-
erõtervezési Fõosztály az érintett szervezetek vezetõivel
együttmûködésben elõkészíti a feladatköri, valamint szer-
vezeti korrekcióban érintett Magyar Honvédség Mûveleti
Központ állománytáblájának módosítását, az alábbi határ-
idõ betartásával:

a) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, felterjesztése
jóváhagyásra: 2010. augusztus 27.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti okmányok jóváha-
gyásának és kiadásának határideje: 2010. augusztus 31.,
hatálybalépésének idõpontja: 2010. október 1-je.

(4) Az újonnan megalakításra kerülõ HM-szervezetek
és MH katonai szervezetek alapító okiratát, valamint a fel-
adatrendszeri változásban érintett szervezetek alapító ok-
iratának módosítását a HM Tervezési és Koordinációs Fõ-
osztály az érintett szervezetek vezetõivel és a HM Jogi Fõ-
osztállyal együttmûködésben készíti elõ és kezdeményezi
az új HM-szervezetek kincstári nyilvántartásba vételét, il-
letve a feladatrendszeri változásban érintett HM-szerveze-
tek nyilvántartásának megfelelõ pontosítását, az alábbi ha-
táridõk betartásával:

a) az alapítóokirat-, illetve módosítás-tervezetek kidol-
gozása és a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály ré-
szére történõ megküldése: 2010. augusztus 27.,

b) a tervezetek véleményeztetése, pontosítása, felter-
jesztése miniszteri jóváhagyásra: 2010. szeptember 10.,

c) a kincstári nyilvántartásba vétel kezdeményezése:
2010. szeptember 23.

(5) Az újonnan létrehozásra kerülõ, illetve a feladatrend-
szeri korrekcióban érintett szervezetek szervezeti és mûködé-
si szabályzatának kidolgozásáról, illetve módosításáról az
alapító okirat, vagy annak módosítása rendelkezik.

A szervezeti korszerûsítés feladatai

8. §

(1) A miniszter munkájának támogatására – szervezeté-
ben a Miniszteri Titkársággal, a Miniszteri Kabinetirodá-
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val, a Belsõ Ellenõrzési Csoporttal és a Sajtóirodával –
a kabinetfõnök közvetlen irányítása alatt mûködõ HM-
szervként létrehozásra kerül a HM Miniszteri Kabinet.

(2) A parlamenti államtitkár munkájának támogatására
– a parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alatt mûkö-
dõ HM-szervként – létrehozásra kerül a HM Parlamenti
Államtitkári Titkárság. A HM Parlamenti Titkárság meg-
nevezése HM Parlamenti Iroda megnevezésre módosul.

(3) A közigazgatási államtitkár munkájának támogatá-
sára – a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt
mûködõ HM-szervként – létrehozásra kerül a HM Köz-
igazgatási Államtitkári Titkárság.

(4) A HM Kommunikációs Fõosztály megszûnik és fel-
adatrendszerének, valamint személyi állományának bázi-
sán – a HM kabinetfõnök közvetlen irányítása alatt, a HM
Miniszteri Kabinet szervezetében – létrehozásra kerül a
Sajtóiroda.

9. §

(1) A HM Személyügyi Osztály megszûnik.

(2) A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály feladat-
rendszere módosul, létszáma csökken. A fõosztály Hu-
mánpolitikai és Tudományszervezési Osztálya feladat-
rendszerével és állományával kikerül a fõosztály feladat-
rendszerébõl és szervezetébõl.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti egyes feladatoknak és
az azok ellátásához szükséges állománynak, valamint a
HM Személyzeti Fõosztály katonai felsõoktatással kap-
csolatos feladatainak, illetve a szakképzéssel, a képzés-
szervezéssel, a rekreációval (pihentetés, kultúra, sport)
kapcsolatos tárca szintû feladatainak és az azok ellátásá-
hoz szükséges állományának egy szervezetbe integrálásá-
val – a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása
alatt – új HM-szervként létrehozásra kerül a HM Humán-
politikai Fõosztály.

10. §

(1) A HM Jogi Fõosztály feladatrendszere módosul, lét-
száma csökken. Az általa végzett egyes igazgatási és a jogi
képviseleti feladatok, valamint az azokat ellátó szakállomány
kikerül a fõosztály feladatrendszerébõl, illetve szervezetébõl.

(2) Az (1) bekezdés szerint átadásra kerülõ, valamint a
korábban külsõ megbízási szerzõdés alapján végzett jogi
képviseleti feladatok ellátására – a jogi és igazgatási he-
lyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt – létrehozásra
kerül a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály.

11. §

(1) A HM Védelempolitikai Fõosztály feladatrendszere
módosul, létszáma csökken. Feladatrendszerébõl kikerül-
nek a védelmi tervezéssel kapcsolatos feladatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatoknak, valamint a
Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer mûködtetésére vonatko-
zó szabályzók, a védelmi tervezési irányelvek kidolgozá-
sával, a stratégiai, közép- és rövidtávú feladattervezéssel,
valamint a védelmi tervezõ rendszer mûködésének ellen-
õrzésével kapcsolatos feladatoknak és az ellátásukhoz
szükséges szakállománynak a HM Védelmi Tervezési és
Vagyongazdálkodási Fõosztálytól történõ átvételével – a
védelempolitikai és védelmi tervezési helyettes államtit-
kár közvetlen irányítása alatt – új HM-szervként létreho-
zásra kerül a HM Védelmi Tervezési Fõosztály.

(3) A HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály meg-
szûnik és feladatrendszerének, valamint az MH Mûveleti
Központ fegyverzet-ellenõrzési feladatainak és az azok el-
látásához szükséges szakállománynak egy szervezetbe
történõ integrálásával – a védelempolitikai és védelmi ter-
vezési helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt –
új HM-szervezetként 2010. október 1-jei hatállyal megala-
kul a HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-el-
lenõrzési Hivatal.

12. §

(1) A HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási
Fõosztály megszûnik.

(2) A HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási
Fõosztály erõforrás-tervezési feladatainak és az azok ellá-
tásához szükséges szakállománynak, valamint a HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség központi költségve-
tés-tervezési feladatainak egy szervbe történõ integrálásá-
val új HM-szervként – a védelemgazdasági helyettes ál-
lamtitkár közvetlen irányítása alatt – létrehozásra kerül a
HM Gazdasági Tervezõ Fõosztály.

(3) A HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási
Fõosztály vagyongazdálkodással és felügyelettel kapcso-
latos feladatainak és az azok ellátásához szükséges szakál-
lománynak, valamint a HM Infrastrukturális Ügynökség
egyes ingatlanfelügyeleti feladatainak és az azok ellátásá-
hoz szükséges szakállománynak egy szervbe történõ
összevonásával új HM-szervként – a védelemgazdasági
helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt – létreho-
zásra kerül a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály.

(4) A tárcaszintû gazdasági kontrollingtevékenység
rendszerének és belsõ szabályzóinak kidolgozására, a gaz-
dasági szabályozási és kontrollingtevékenység ellátására,
illetve a gazdálkodás-támogatási feladatok végzésére új
HM-szervként – a védelemgazdasági helyettes államtitkár
közvetlen irányítása alatt – létrehozásra kerül a HM Kont-
rolling és Szabályozási Fõosztály.

13. §

(1) A HM Személyzeti Fõosztály feladatrendszere a 9. §
(3) és 14. § (3) bekezdés szerint módosul, létszáma csök-
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ken. A fõosztály megnevezése HVK Személyzeti Csoport-
fõnökség megnevezésre módosul.

(2) A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály feladat-
rendszerébõl a kiképzés tervezésével, irányításával és el-
lenõrzésével kapcsolatos egyes feladatok átkerülnek a
Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltségében új
szervezetként megalakításra kerülõ MH Kiképzési és
Doktrinális Központ feladatrendszerébe. A fõosztály meg-
nevezése HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség megneve-
zésre módosul.

(3) A HM Haderõtervezési Fõosztály feladatrendszere ra-
cionalizálásra kerül. A fõosztály megnevezése HVK Haderõ-
tervezési Csoportfõnökség megnevezésre módosul.

(4) A HM Híradó, Informatikai és Információbiztonsági
Fõosztály feladatrendszere racionalizálásra kerül, létszá-
ma csökken és megnevezése HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökség megnevezésre mó-
dosul.

(5) A Honvéd Vezérkar fõnökének a Magyar Honvéd-
ség fogyasztói logisztikai rendszerének irányítására, a ka-
tonai szervezetek logisztikai biztosításának tervezésére,
szervezésére vonatkozó feladatai végrehajtásának biztosí-
tása érdekében új HM-szervként – a Honvéd Vezérkar fõ-
nökének közvetlen szolgálati alárendeltségében – létreho-
zásra kerül a HVK Logisztikai Csoportfõnökség.

(6) A Honvéd Vezérkar fõnökének a Magyar Honvéd-
ség egészségügyi rendszerének irányítására, a katonai
szervezetek egészségügyi biztosításának tervezésére, szer-
vezésére vonatkozó feladatai végrehajtásának biztosítása
érdekében új HM-szervként – a Honvéd Vezérkar fõnöké-
nek közvetlen szolgálati alárendeltségében – létrehozásra
kerül a HVK Egészségügyi Csoportfõnökség.

(7) A HM Vezérkari Titkárság feladatrendszere racio-
nalizálásra kerül. A Titkárság megnevezése HVK Vezér-
kari Iroda megnevezésre módosul.

14. §

(1) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség fel-
adatrendszerébõl törlésre kerülnek a központi költségve-
tés-tervezéssel kapcsolatos feladatok és beépülnek a HM
Gazdasági Tervezési Fõosztály feladatrendszerébe.

(2) A HM Infrastrukturális Ügynökség feladatrendsze-
rébõl törlésre kerülnek egyes ingatlanfelügyeleti feladatok
és az azok ellátásához szükséges szakállománnyal beépül-
nek a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály feladatrendszeré-
be, illetve szervezetébe.

(3) A HM Személyzeti Fõosztály, valamint a HM Ter-
vezési és Koordinációs Fõosztály Humánpolitikai és Tu-
dományszervezési Osztályának egyes, a társadalmi szer-
vezetekkel való kapcsolattartással összefüggõ feladatai-
nak és az ellátáshoz szükséges szakállománynak egy szer-

vezetbe történõ integrálásával – a parlamenti államtitkár
közvetlen irányítása alatt – új HM-szervezetként 2010.
október 1-jei hatállyal létrehozásra kerül a HM Társadalmi
Kapcsolatok Hivatal.

(4) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum feladatrend-
szerébõl törlésre kerülnek a katonai emlékhely- és hadisír-
gondozással kapcsolatos feladatok, és azok ellátására – a
feladatokat jelenleg ellátó személyi állomány bázisán új
HM-szervezetként – a parlamenti államtitkár közvetlen
irányítása alatt 2010. október 1-jei hatállyal létrehozásra
kerül a HM Hadisírgondozó és Háborús Kegyeleti Hivatal.

15. §

A Magyar Honvédség Mûveleti Központ feladatrend-
szerébõl törlésre kerülnek a fegyverzet-ellenõrzéssel kap-
csolatos feladatok, és az azok ellátásához szükséges szak-
állománnyal beépülnek a védelempolitikai és védelmi ter-
vezési helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt, új
HM-szervezetként 2010. október 1-jei hatállyal megalaku-
ló HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellen-
õrzési Hivatal feladatrendszerébe, illetve szervezetébe.

Vegyes rendelkezések

16. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsí-
tésének végrehajtásával összefüggõ szakfeladatokat a köz-
igazgatási államtitkár és a Honvéd Vezérkar fõnöke együt-
tes intézkedésben szabályozza. Az együttes intézkedés ter-
vezetét a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ
2010. augusztus 31-ig készíti elõ.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke a szolgálati alárendelt-
ségébe tartozó, ezen utasításban meghatározott feladatok
végrehajtásában érintett HM-szervek és katonai szerveze-
tek részletes feladatait ezen utasítás hatálybalépését köve-
tõ 8 napon belül parancsban szabályozza.

(3) A szervezeti korszerûsítés következtében a szerve-
zetbõl kiválni kényszerülõk jogainak és járandóságainak,
valamint kötelezettségeinek megismertetése érdekében
2010. augusztus 31-ig a HM személyzeti fõosztályvezetõ-
je személyügyi, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynök-
ség vezérigazgatója pénzügyi tájékoztatót készít.

17. §

Ez az utasítás a közzétételével egyidejûleg lép hatályba,
és 2011. május 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
267/2010. (HK 13.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

helyettesítésérõl*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
270/2010. (HK 13.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2010. augusztus 20-i Államalapítás Ünnepe

megünneplésével összefüggõ feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
262/2010. (HK 13.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO ISAF mûveletekben részvételre tervezett

MH Mi-17 Légi Kiképzés-támogató Csoport
kijelölésérõl és felkészítésérõl**

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
268/2010. (HK 13.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO ISAF Északi Régiói Parancsnokság

(RC-North) 13. Katonai Koordinációs Konferencia
elõkészítésérõl és végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

279/2010. (HK 13.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 4621 C3 1. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110.§ (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 4621 C3 (1. kiadás) okmány végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben angol nyelven be-
vezetem a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

fõnök helyettesének az „Egységes NATO Elõírások alkal-
mazásba vételének elrendelésérõl” szóló 66/2009. (HK
1/2010.) intézkedésében meghatározott STANAG 4621
C3 (EDITION 1) – NAVIGATION WARFARE DEFI-
NITION címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. A parancsnokok, a törzsek ismerjék az egységesítési
egyezményben rögzítetteket. A navigációs hadviselés te-
rületein és a kapcsolódó nemzeti dokumentumokban a po-
zíció meghatározáshoz, navigációhoz és az idõ referenciá-
hoz kapcsolódó fogalmak megadását az egyezményben
foglaltakkal összhangban alkalmazzák.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Távollévõ parancsnok helyett:
Fucsku Sándor dandártábornok s. k.,

törzsfõnök



A Magyar Honvédség
Mûveleti Központ parancsnokának

230/2010. (HK 13.) MH MK
i n t é z k e d é s e

a „Tapasztalat-feldolgozó Kézikönyv” címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
165/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés (a továbbiak-
ban: Intézkedés) 11. f) pontjában meghatározottakra –
a „Tapasztalat-feldolgozó Kézikönyv” címû fõnökségi ki-
advány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a 74/2008. (HK 15.) HM utasí-
tás és az Intézkedés alapján a Magyar Honvédség Mûveleti
Tapasztalat-feldolgozó Rendszerének mûködésében érin-
tett HM szervekre, a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítás a, va-
lamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a
Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

2. A „Tapasztalat-feldolgozó Kézikönyv” címû fõnök-
ségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként kiadom.

3. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

A távollévõ parancsnok helyett:
Sipos Sándor ezredes s. k.,

törzsfõnök

A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
és a Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának
291/2010. (HK 13.) HM FLÜ–MH ÖHP

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló

és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos
a Magyar Honvédséget érintõ feladatok logisztikai
támogatás végrehajtásának részletes szabályairól

szóló 132/2008. HM FLÜ VIG és MH ÖHP
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. (2) bekezdésében, valamint a
Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és bé-
ketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédsé-
get érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasí-
tás a „Szabályzók módosításáról” szóló 7. § (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság
határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletek-
kel kapcsolatos a Magyar Honvédséget érintõ feladatok lo-
gisztikai támogatás végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 132/2008 HM FLÜ és MH ÖHP PK együttes intéz-
kedés módosítására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

Az intézkedés 1.4. „A válságreagáló- és béketámogató
mûveletek logisztikai támogatásának alapelvei pontjába”
új bekezdésként felvenni:

Az MH ÖHP parancsnoka a mûveleti területen szolgála-
tot teljesítõ személyi állomány nemzeti logisztikai támo-
gatási feladatainak végrehajtását, az adott misszióra, illet-
ve mûveleti területre vonatkozó logisztikai szakintézkedés
kiadásával – összhangban a jelen intézkedésben foglaltak-
kal, valamint a HM FLÜ egyidejû tájékoztatásával – hatás-
körében önállóan is szabályozhatja.

Jelen intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
vezérigazgató

Fucsku Sándor dandártábornok s. k.,
törzsfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. augusztus 24.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési

Táborfalva, MH Veszélyesanyag Ellátó Központ
2. számú harcanyagraktár területén

a III. számú raktárépület csapadékvíz elleni
szigetelésének javítási munkái.

TOMA BAU Zrt.
12400139-2-42

5135 2010. 08. 10. 2010. 08. 10. 2010. 09. 15.

Kivitelezési
Debrecen, MH 5. Bocskai István Lövészdandár,

49. számú legénységi épület,
vizesblokkok leázásainak javítási munkái.

VERAVA Kft.
10927865-2-43

9298 2010. 08. 10. 2010. 08. 10. 2010. 09. 30.

* Gazdálkodószervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.

** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási
szerzõdés

Hús és hentesáru beszerzés Gulyás János és Társa Kft. 7 999 000 2010. 07. 15. 2010. 07. 15. *

* Maximum a mindenkori közbeszerzési értékhatár eléréséig terjed.
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Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási
szerzõdés

Hús és hentesáru beszerzés Privát Húsfeldolgozó Kft. 6 865 300 2010. 08. 02. 2010. 08. 02. 2010. 12. 31.

Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés
értéke

(nettó E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási
szerzõdés

Hús és húskészítmények beszerzés
Mesterhús 2001 Kft.

12625497-2-07
6954 2010. 07. 30. 2010. 07. 30. 2010. 12. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
t á j é k o z t a t ó j a

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Dr. Kassai Károly mk. ezredes H 039224

2. Egresi László õrnagy H 032314

3. Horváth Ferenc fõtörzsõrmester H 031117

4. Meggyesi Imre százados H 024238

5. Petõ István László dandártábornok H 010143

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Koleszár János szakaszvezetõ S 033508

2. Moharos Dávid Ferenc tizedes S 034013

3. Molnár Valter tizedes S 034322

4. Némedi Miklós õrvezetõ S 019585

5. Tóth Attila õrvezetõ S 027903

6. Vetró Dániel törzsõrmester S 022381

7. Wesszel Sándor õrmester S 011475

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Balázsovics Róbert alezredes N 024303

2. Bálint Zoltán törzszászlós N 025939

3. Deák István ezredes N 025630

4. Dr. Bordács István ezredes N 014846

5. Dr. Mikula László mk. ezredes N 016582

6. Fábián Sándor ezredes N 022700

7. Fitter János zászlós N 016749

8. Fodor György törzszászlós N 025741

9. Gáspár Béla százados N 023709

10. Kádár Ferencné fõtörzszászlós N 024791

11. Kalik Géza Ferencné törzszászlós N 023927

12. Király Boldizsár mk. alezredes N 018738

13. Schrik József alezredes N 015177

14. Seres Ferenc zászlós N 025219

15. Sigyánszky Béla százados N 025082

16. Sotus József ezredes N 018366

17. Varga Károly alezredes N 024261

18. Zámbó Béla Endre alezredes N 023166
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Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Havasi László – K 013914

2. Kocsis László – K 014071

3. Petõ József – K 013751

4. Szalainé Zsenyuk Ildikó – K 015373

Szabó Veronika õrnagy s. k.,
irodavezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság

és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében

címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy melyek
azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotásánál
elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl egy
önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes
témakörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi
elemeinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági
döntések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások, lakás- és
helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok és piacok
rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is
bemutatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó olyan
határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának is
mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést és
a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasztalatai
nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkalmazásához és
a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ
hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

.........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ................................................................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap-
és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendelten
közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát sokan
forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de azok is,
akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy az
Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen elvi
következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakorlat
összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az
önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak
egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az
alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos
jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati
gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy
összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a
familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam
formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább
nemesítette. S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé
debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a
szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is
kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU
alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a
jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá
történõ alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell
törekedni, hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ,
emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a
feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a
problémamegoldó készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudományi Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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10.2610 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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