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JOGSZABÁLYOK

2010. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak

felsorolásáról*

Az Országgyûlés az Alkotmány 34. §-a alapján a követ-
kezõ törvényt alkotja:

1. §

A Magyar Köztársaság minisztériumai a következõk:
a) Belügyminisztérium,
b) Honvédelmi Minisztérium,
c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
d) Külügyminisztérium,
e) Nemzetgazdasági Minisztérium,
f) Nemzeti Erõforrás Minisztérium,
g) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
h) Vidékfejlesztési Minisztérium.

2. §

(1) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott
jogszabály

a) Egészségügyi Minisztériumot, illetve egészségügyi
minisztert említ, ott Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, il-
letve nemzeti erõforrás minisztert,

b) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériu-
mot, illetve földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert
említ, ott Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetve vidék-
fejlesztési minisztert,

c) Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, illetve
igazságügyi és rendészeti minisztert említ, ott

ca) az áldozatsegítéssel, a bûncselekmények megelõzé-
sével, a büntetés-végrehajtással, a határrendészettel, az
idegenrendészettel és menekültüggyel, a közlekedésren-
dészettel, a közterület-felügyelet szabályozá- sával, a kül-
földiek társadalmi beilleszkedésének elõsegítésével, a kül-
földre utazás szabályozásával, a rendészettel, a szabálysér-
tési szabályozással, a közbiztonsággal, az élet- és vagyon-
biztonság védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében
Belügyminisztériumot, illetve belügyminisztert,

cb) az állampolgársági ügyekkel, az anyakönyvi ügyek-
kel, az igazságüggyel, a kárpótlással, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartással, valamint a közigazgatás fejleszté-
sért való felelõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, illetve köz-
igazgatási és igazságügyi minisztert,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. május 20-i ülésnapján fogadta el.

d) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, illetve
környezetvédelmi vagy vízügyi minisztert említ, ott Vi-
dékfejlesztési Minisztériumot, illetve vidékfejlesztési mi-
nisztert,

e) Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériu-
mot, illetve közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisz-
tert említ, ott Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, illetve
nemzeti fejlesztési minisztert,

f) Miniszterelnöki Hivatalt, illetve miniszterelnöki hi-
vatalt vezetõ minisztert említ, ott

fa) a kormányzati tevékenység összehangolásával, a
közigazgatási minõségpolitikáért és személyzet- politi-
káért, továbbá a közigazgatási informatika részeként az
e-közigazgatásért való felelõsségével kapcsolatos felada-
tok, valamint a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos
igazgatási feladatok tekintetében Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igazság-
ügyi minisztert,

fb) az audiovizuális politikáért, az informatikáért és
a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósít-
hatóságának biztosításáért, valamint az elektronikus hír-
közlésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok tekin-
tetében Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, illetve nem-
zeti fejlesztési minisztert,

g) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot, il-
letve nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert említ, ott

ga) a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskede-
lemért, a külgazdaságért, a kutatás-fejlesztéssel és techno-
lógiai innovációért való felelõsségével kapcsolatos felada-
tok tekintetében Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve
nemzetgazdasági minisztert,

gb) a fejlesztéspolitikáért és a fejlesztési célelõirányza-
tok kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért, a terü-
letfejlesztésért és az ûrkutatásért való felelõsségével kap-
csolatos feladatok tekintetében Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztériumot, illetve nemzeti fejlesztési minisztert,

gc) az építésügyért, a területrendezésért, a településfej-
lesztésért és településrendezésért, valamint település- üze-
meltetésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok te-
kintetében Belügyminisztériumot, illetve belügyminisz-
tert,

h) Oktatási és Kulturális Minisztériumot, illetve oktatá-
si és kulturális minisztert említ, ott

ha) az oktatásért, a tudománypolitikai koordinációért és
a kultúráért való felelõsséggel kapcsolatos feladatok tekin-
tetében Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, illetve nemzeti
erõforrás minisztert,

hb) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjá-
val kapcsolatos feladatok tekintetében Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igaz-
ságügyi minisztert,

i) Önkormányzati Minisztériumot, illetve önkormány-
zati minisztert említ, ott
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ia) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzésé-
ért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a vá-
lasztójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és
népszavazások lebonyolításáért, továbbá a közigazgatás-
szervezésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok te-
kintetében Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot,
illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,

ib) a helyi önkormányzatokért, a katasztrófák elleni vé-
dekezésért való felelõsségével kapcsolatos feladatok te-
kintetében Belügyminisztériumot, illetve belügyminisz-
tert,

ic) a sportpolitikáért való felelõsségével kapcsolatos
feladatok tekintetében Nemzeti Erõforrás Minisztériumot,
illetve nemzeti erõforrás minisztert,

id) a turizmusért, illetve idegenforgalomért, a vendéglá-
tásért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való fele-
lõsségével kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzetgaz-
dasági Minisztériumot, illetve nemzet- gazdasági minisz-
tert,

j) Pénzügyminisztériumot, illetve pénzügyminisztert
említ, ott

ja) az államháztartással, az adópolitikával, a gazdaság-
politika makrogazdasági szabályozásával, a számviteli
szabályozással, a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályo-
zásával, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokkal, a nyugdíj-
járulék és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásá-
val, valamint az egészségbiztosítási járulékfizetés szabá-
lyozásával kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzetgaz-
dasági Minisztériumot, illetve nemzetgazdasági minisz-
tert,

jb) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásá-
ért és az állami vagyon felügyeletéért való felelõsséggel
kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumot, illetve nemzeti fejlesztési minisztert,

k) Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, illetve szo-
ciális és munkaügyi minisztert említ, ott

ka) a szociális és nyugdíjpolitikával, a családpolitiká-
val, a kábítószer-megelõzéssel és kábítószerügyi koordi-
nációs feladatokkal, a gyermek- és ifjúságvédelemmel,
a gyermek- és ifjúságpolitikával, a társadalmi esélyegyen-
lõség elõmozdításának részeként a fogyatékosok esély-
egyenlõségének elõmozdításáért való felelõsségével kap-
csolatos feladatok tekintetében Nemzeti Erõforrás Minisz-
tériumot, illetve nemzeti erõforrás minisztert,

kb) a foglalkoztatáspolitikával, a szakképzéssel és fel-
nõttképzéssel, a fogyasztóvédelemmel és a társadalmi pár-
beszéddel kapcsolatos feladatok tekintetében Nemzetgaz-
dasági Minisztériumot, illetve nemzet- gazdasági minisz-
tert,

kc) a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításának ré-
szeként az egyenlõ bánásmód biztosításáért, a romák társa-
dalmi integrációjáért és a társadalmi és civil kapcsolatok
fejlesztéséért való felelõsséggel kapcsolatos feladatok te-
kintetében Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot,
illetve közigazgatási és igazságügyi minisztert,

l) társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca
nélküli minisztert, illetve társadalompolitikai minisztert
említ, ott Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot, il-
letve közigazgatási és igazságügyi minisztert,

m) polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tár-
ca nélküli minisztert említ, ott

ma) a polgári hírszerzési tevékenység kivételével a pol-
gári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával, a Szerve-
zett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért
való felelõsséggel kapcsolatos feladatok tekintetében
Belügyminisztériumot, valamint belügyminisztert,

mb) a minõsített adatok védelmének szakmai felügyele-
tével kapcsolatos feladatok tekintetében Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumot, illetve közigazgatási és igaz-
ságügyi minisztert,

mc) a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kap-
csolatos feladatok tekintetében Külügyminisztériumot,
illetve külügyminisztert
kell érteni.

(2) A Miniszterelnökség, mint központi államigazgatási
szerv a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból ki-
válással jön létre.

(3) Amennyiben a 2. § (1) bekezdése eltérõen nem ren-
delkezik, a jogszabályban meghatározott feladatok és ha-
táskörök tekintetében jogutódnak

a) a Miniszterelnöki Hivatal esetén a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumot,

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium esetén
a Belügyminisztériumot,

c) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ese-
tén a Nemzetgazdasági Minisztériumot,

d) az Oktatási ás Kulturális Minisztérium esetén a Nem-
zeti Erõforrás Minisztériumot,

e) az Önkormányzati Minisztérium esetén a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztériumot,

f) a Pénzügyminisztérium esetén a Nemzetgazdasági
Minisztériumot,

g) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esetén a
Nemzeti Erõforrás Minisztériumot
kell tekinteni.

3. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételek-
kel – az országgyûlési képviselõk 2010. évi általános vá-
lasztását követõen megalakult Országgyûlés által válasz-
tott miniszterelnök megválasztásával egyidejûleg lép ha-
tályba.

(2) E törvény 4. §-ának (1)–(2) bekezdése, 6. §-a és mel-
lékletei a kihirdetés napján lépnek hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolá-
sáról szóló 2006. évi LV. törvény, valamint a Magyar Köz-
társaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi
LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény.
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(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát vesz-
ti a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 10. § (2) bekezdése.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Nbtv.
1. § b) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, 5. §-ában, 5. §
i) pontjában, 19. § (3) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésé-
ben a „Nemzetbiztonsági Hivatal” szövegrész helyébe
az „Alkotmány- védelmi Hivatal” szöveg; az 5. § i) pontjá-
ban a „Nemzetbiztonsági Hivatalhoz” szövegrész helyébe
az „Alkotmány- védelmi Hivatalhoz” szöveg lép.

(6) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott
jogszabály Nemzetbiztonsági Hivatalt említ, ott Alkot-
mány- védelmi Hivatalt kell érteni.

4. §

(1) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodá-
sáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. § (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) Az átalakításról, megszüntetésrõl – az alapí-
tásnak megfelelõen – jogszabályban vagy határozatban
kell rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az át-
alakítás, megszüntetés kérelmezett napja elõtt ki kell hir-
detni (közzé kell tenni), mely határidõtõl a központi állam-
igazgatási szervek esetében törvényi rendelkezés, illetve
bármely költségvetési szerv esetében, illetve az ország
alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ
esetben kivételesen a Kormány eltérõen rendelkezhet. Ha
a költségvetési szervet bizonyos feltétel bekövetkeztéig
hozták létre, akkor a megszûnés tényét megállapító jogsza-
bályt (határozatot) kell kiadni, melyet haladéktalanul ki
kell hirdetni (közzé kell tenni).”

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a költségve-
tési törvény keretei között – az e törvény, valamint a mi-
niszteri feladat- és hatáskörök gyakorlásához szükséges
fejezetek közötti, illetve új fejezetekhez történõ elõirány-
zat-átcsoportosításokat elvégezze.

5. §

(1) Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumokat
vezetõ miniszterek új feladat- és hatáskörének gyakorlásá-
val összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
külön törvény rendelkezik.

(2) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása
szempontjából a 2. §-ban megjelölt minisztériumot, illetve
közigazgatási szervet kell közigazgatási szervnek tekinteni.

6. §

(1) A miniszterelnök, miniszter és a nem miniszter irá-
nyítása alá tartozó központi államigazgatási szerv –

az autonóm államigazgatási szervek kivételével – vezetõje
(a továbbiakban: átadó) tisztségének megszûnése esetén,
a hatásköre gyakorlása megszûnésének napján jegyzõ-
könyv felvétele mellett személyesen adja át munkakörét,
feladat- és hatásköreinek gyakorlását, továbbá az általa ve-
zetett szervet a jogszabály alapján az átadó munkakörébe
kinevezett személy, illetve az átadó által vezetett szervnek
az e törvényben meghatározott általános jogutódjának mi-
nõsülõ szerv kinevezett vezetõje, illetve annak helyettese,
valamint azok meghatalmazottai részére (a továbbiakban:
átvevõ) a (2)–(15) bekezdésekben meghatározott módon.

(2) Az átadás-átvételi eljárás levezetõje az átvevõ.
Az átvevõ dönt az átadás-átvétel pontos helyérõl, idõpont-
járól, továbbá az átvevõn kívüli jelenlévõkrõl, az át-
adás-átvételrõl készített jegyzõkönyv (a továbbiakban:
jegyzõkönyv) hitelesí- tésének módjáról, egyes részletek
zárt kezelésérõl, illetve titkosításáról, szó szerinti jegyzõ-
könyv felvételérõl, továbbá adott esetben a nevében és he-
lyette eljáró meghatalmazott személyrõl. A jegyzõkönyvet
az átadó és az átvevõ írja alá, a jegyzõkönyv mintáját és
tartalmi követelményeit e törvény 1. számú melléklete tar-
talmazta.

(3) Az átadás-átvétel során az átadó a részére használat-
ra, illetve leltárfelelõsséggel átadott, vagy egyébként
a tisztségé- bõl fakadóan birtokába került eszközöket,
használati tárgyakat, egyéb dolgokat köteles teljeskörûen
átadni, és ezek állapotáról, jog- és kellékszavatosságáról,
valamint az átadás idõpontjáig terjedõ szabályszerû hasz-
nálatáról nyilatkozni. A személyi használatú eszközök
esetében a személyi leltárában lévõ dolgok szabályszerû
leadásáról az átadó – az átadást megelõzõen – gondoskod-
ni köteles. A jegyzõkönyv ezen része külön íven kerül fel-
vételre.

(4) A jegyzõkönyvben az átadó teljes körû személyi fe-
lelõsséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott,
ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, doku-
mentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért, és az ér-
demi vizsgálatra alkalmas voltáért az 1. számú melléklet
részét képezõ teljességi nyilatkozattal.

(5) Amennyiben az átadás-átvétellel egyidejûleg szer-
vezeti változás is történik, az átadás-átvétel a vonatkozó
szabályozás alapján a feladat- és hatáskörök új gyakorlói,
mint átvevõk irányában együttesen történik meg azzal,
hogy a (2) bekezdésben meghatározott átvevõi jogokat
az általános jogutód gyakorolja.

(6) Az átadó, illetve az átvevõ elháríthatatlan akadá-
lyoztatása esetén az átadás-átvételt az átvevõ döntése sze-
rint – akár részlegesen, akár az átadó helyettese által –, de
legkésõbb az átadó hatásköre gyakorlásának megszûnését
követõ 3 napon belül le kell folytatni.

(7) Az átadó az átadás-átvétel eredményességétõl füg-
getlenül a hatásköre gyakorlásának megszûnését követõen
is köteles az átadott munkakör, feladat- és hatáskör ered-
ményes ellátása érdekében tájékoztatást adni és az átvevõ
rendelkezésére állni, különös tekintettel tisztázandó té-
nyek, adatok késõbbi felmerülése esetén.
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(8) Az átadás-átvétel megtörténte az átadót – jogsza-
bályból fakadó és adott esetben a tisztségének megszûné-
sét követõen is – terhelõ kötelezettségektõl és felelõsség-
tõl nem mentesíti.

(9) Amennyiben az átadás-átvétel részben vagy egész-
ben akár az átadó, akár az átvevõ mulasztása miatt ellehe-
tetlenül, annak eredményes megtörténtéig a mulasztó fél
részére az átadás-átvétellel összefüggõ jogviszonyán ala-
puló juttatás nem teljesíthetõ.

(10) Amennyiben az átadó halála valamint tartós egész-
ségügyi természetû akadályoztatása miatt válik szükséges-
sé az átadás-átvétel, úgy az átadó helyettese jár el, mint át-
adó, és az átvevõ megválasztását, kinevezését, megbízását
követõen az átvevõ irányában gondoskodik az átadás-át-
vétel haladéktalan végrehajtásáról.

(11) Az átadás-átvétel során az átadó a központi állam-
igazgatási szervnél foglalkoztatott legmagasabb beosztá-
sú, az információtechnológiáért felelõs vezetõ közremû-
ködésével teljeskörûen átadja az általa vezetett szerv infor-
máció- technológiai infrastruktúráját, rendszereit, ide ért-
ve a szerv feladatainak ellátásához, illetve mûködésének
biztosításához szükséges valamennyi alkalmazást és az ál-
tala kezelt adatvagyont (a továbbiakban: informatikai át-
adás-átvétel). Az informatikai átadás-átvételrõl szóló in-
formatikai jegyzõkönyv tartalmi követelményeit és a hoz-
zá tartozó teljességi nyilatkozatot e törvény 2. számú mel-
léklete tartalmazza (a továbbiakban: informatikai jegyzõ-
könyv).

(12) A jegyzõkönyvben és az informatikai jegyzõ-
könyvben (a továbbiakban együttesen: jegyzõkönyvek)
az átadó és az átvevõ az eljárással kapcsolatosan írásban
észrevételeket tehetnek, amelynek teljesítése nem lehetet-
lenítheti el az átadás-átvételi eljárás eredményes végrehaj-
tását.

(13) A jegyzõkönyveket öt eredeti példányban kell el-
készíteni, amelybõl egy példány az átadót illeti, a többi
négy példány felhasználásáról az átvevõ rendelkezik.

(14) A miniszterelnök megbízatásának megszûnésekor
az átadó miniszterelnök a Kormány, a kormánybizottsá-
gok és a kormányhivatalok esetében az 1. sz. mellékletben
foglaltak megfelelõ alkalmazásával átadás-átvételi doku-
mentáció elkészítésérõl gondoskodik. A miniszterelnöki
átadás-átvételhez kapcsolódóan a kormányhivatalok veze-
tõi az 1. sz. melléklet szerinti teljességi nyilatkozatot tesz-
nek, függetlenül attól, hogy megbízatásuk a miniszterel-
nök megbízatásának megszûnésével együtt nem szûnik
meg.

(15) A miniszterelnök megbízatásának megszûnésekor
az államháztartásért felelõs miniszter a kincstár, az adópo-
litikáért felelõs miniszter az állami adóhatóság és az állam-
adósság-kezelõ szervezet esetében a (11) bekezdésben,
valamint az 1. sz. mellékletben foglaltak megfelelõ alkal-
mazásával átadás-átvételi dokumentáció elkészítésérõl,
mint átadó gondoskodik. A kincstár, az állami adóhatóság,
valamint az államadósság-kezelõ szervezet vezetõje az
1. sz. melléklet szerinti teljességi nyilatkozatot tesznek,

függetlenül attól, hogy megbízatásuk a miniszterelnök
megbízatásának megszûnésével együtt nem szûnik meg.

7. §

Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység össze-
hangolásáért felelõs miniszter, hogy a 6. § (1) bekezdésben
meghatározott vezetõk irányítása, illetve felügyelete alá
tartozó központi államigazgatási szervekkel, illetve költ-
ségvetési szervekkel, valamint alapítványokkal és gazda-
sági társaságokkal kapcsolatos átadás-átvételi eljárására
vonatkozó szabályokat rendeletben határozza meg.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet a 2010. évi XLII. törvényhez

Jegyzõkönyv az átadás-átvételérõl

A jegyzõkönyv tartalmazza:

I. Fejléc
1. az átadó és átvevõ személy neve, beosztása
2. az átadás – átvétel helye és idõpontja
3. az átadás – átvételi folyamatban résztvevõ szemé-

lyek neve, beosztása

II. Az átvevõ nyilatkozatát az érintett szervezet és tiszt-
ség meghatározásról, adott esetben utalást szervezeti vál-
tozásra.

III. Az alábbi nyilatkozatok megtételét és dokumentu-
mok (elektronikus módon átadásra kerülõ dokumentumok
esetében a dokumentumoknak az átadó részérõl elektroni-
kus aláírással hitelesített és idõbélyegzõvel ellátott formá-
ban történõ) átadását, azzal, hogy az adatszolgáltatás te-
kintetében az irányadó idõpont az átadás-átvétel napja. Et-
tõl eltérõ esetben fel kell tüntetni a korábbi dátumot és
az átadót indokolási kötelezettség terheli az idõeltérés te-
kintetében. Amennyiben az átadás-átvétel során az átadó
oldalán részt vevõ személy saját nevében nyilatkozik, a
lenti teljességi nyilatkozatot kell megfelelõen alkalmazni.

1. Az átadó által vezetett szerv által a jogszabályok
alapján ellátott állami/közfeladatok tételes leírása, vala-
mint azok végrehajtásának módja és minõsítése. Ennek ke-
retében tételesen számba kell venni a szervezet feladat- és
hatáskörébe tartozó tevékenységeket figyelembe véve
az ún. közfeladatok kataszterét, a kormányhatározatokban,
országgyûlési és alkotmánybírósági határozatokban, to-
vábbá intézkedési tervekben meghatározott, vagy más for-
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mában vállalt feladatokat, továbbá át kell adni a szervezet
munkatervét.

a. Feladat megnevezése
b. Feladat végrehajtásának felelõse
c. Feladat végrehajtása iránt tett intézkedés(ek), feladat

végrehajtásának jelenlegi állása
d. Következõ teendõk
e. Elintézés határideje
f. Elektronikus módon tárolt dokumentumok hozzáfé-

résének biztosítása
g. Kapcsolattartók megnevezése
h. Tisztségbõl fakadó általános feladatok menetének

leírása a feladathoz tartozó kapcsolattartók megjelölésé-
vel, az átadó tisztségéhez tartozó dokumentumok, infor-
mációk

Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-
adással érintett anyagokról):

2. Az átadó által vezetett szerv jogszerû mûködését biz-
tosító, leíró okiratok, szabályzatok eredeti illetõleg hitele-
sített példányainak átadása, így különösem létesítõ okira-
tok, szervezetre, mûködésre, gazdálkodásra vonatkozó
szabályzatok, illetve azok módosításai (adott esetben uta-
sításokkal kiegészítve)

Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-
adással érintett anyagokról):

3. Az átadó által vezetett szerv foglalkoztatási adatai,
dokumentumai:

a. Foglalkoztatottak létszáma foglalkoztatási jogvi-
szony szerinti bontásban, és a szervezet teljes személyi
nyilvántartása (ide értve a nem közszolgálati jogviszony-
ban foglalkoztatottakat is);

b. foglalkoztatási jogviszonyok létesítésének, illetve
megszûnésének, valamint visszaminõsítések tételes kimu-
tatása, a jogcím és adott esetben a teljesített juttatás feltün-
tetésével az átadás-átvétel napját megelõzõ év január
1. napjától kezdõdõen;

c. foglalkoztatottak javadalmazása, jutalmazási gya-
korlat, nem pénzbeli juttatások rendszere, végkielégítési
gyakorlat (közös megegyezést követõ juttatások);

d. határozott idejû köztisztviselõi, illetve megbízási
jogviszonyban foglalkoztatottak jogviszonyának külön in-
doklása;

e. foglalkoztatottak hazai és nemzetközi testületi tagsá-
gainak, képviseleti feladatainak kimutatása (szervezeten
kívül és belü]).

Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-
adással érintett anyagokról):

4. Az átadó által tett, illetõleg az általa vezetett szervre
háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt köve-
tõen hatályba lépõ kötelezettségvállalások külön a termé-
szetes és a jogi személyek tekintetében (különös tekintettel
közbeszerzésekre, döntési moratórium alatt érkezett és
még döntés elõtt álló közbeszerzési mentességi kérelmek-
re, központi beruházásokra, intézményi épület beruházá-
sokra, felújításokra, a hosszú távú kötelezettségvállalások-
ra és a PPP konstrukció keretén belül megvalósult beruhá-

zásokra) és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekrõl
(beleértve a pályázatokat, ígérvényeket, szándéknyilatko-
zatokat) szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellá-
tott kimutatás átadása;

a. Felek
b. Tárgy
c. Teljesítési határidõ, részhatáridõk
d. Ellenszolgáltatás értéke
e. Tényleges felhasználás
f. Egyéb lényeges feltétel
g. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogvi-

szonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-

adással érintett anyagokról):
5. Az átadó által vezetett szerv tervezési feladatkörébe

tartozó európai uniós társfinanszírozású projektek helyze-
térõl szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott
kimutatás átadása;

a. Felek
b. Tárgy
c. A kötelezettséget vállalt, de még ki nem fizetett állo-

mány értéke
d. Teljesítési határidõ, részhatáridõk
e. Ellenszolgáltatás értéke
f. Egyéb lényeges feltétel
g. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogvi-

szonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-

adással érintett anyagokról):
6. Az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb ha-

tályba lépõ, az átadó vagy jogelõdje által tett igény- vagy
joglemondások és -elismerések felsorolása, ezekrõl szóló
tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatás
átadása;

a. Felek
b. Tárgy és érték
c. Egyéb lényeges feltétel
d. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogvi-

szonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-

adással érintett anyagokról):
7. Az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb ha-

tályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott
esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvé-
nyesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl tételes át-
adás;

a. Felek
b. Tárgy és érték
c. Egyéb lényeges feltétel
d. Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogvi-

szonnyal kapcsolatban
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-

adással érintett anyagokról):
8. A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési

eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos állás-
pontjáról és annak indokairól szóló tételes átadás, külön
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kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás
kérdéseket;

Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-
adással érintett anyagokról):

9. Az igazgatási mûködéssel összefüggõ, meghatáro-
zott okiratok, nyilvántartások, adatok és alkalmazások ál-
lapotáról, állásáról és az akadálytalan hozzáférés biztosítá-
sáról szóló tételes átadás, kitérve mind a papír alapú, mind
az elektronikus úton vezetett nyilvántartásokra, így külö-
nösen:

a. Iktatási rend
b. Személyi és egyéb nyilvántartások
c. Adatkezelés
d. Számlakezelés
e. Pecsét
f. Aláírási jogosultságok
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-

adással érintett anyagokról):
10. Az eszköz- és vagyonleltár (ingatlanok jegyzéke fi-

gyelemmel azok terheire, illetve a nem hasznosított ingat-
lanokra, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített
bemutatása), valamint az elõzõ évi beszámoló tételes át-
adása;

Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-
adással érintett anyagokról):

11. A személyi használatra kapott eszközök tételes le-
írása külön íven [6. § (3) bek.]

Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-
adással érintett anyagokról):

12. Az irányított, illetve felügyelt intézmény-rendszer
(költségvetési szervek, háttérintézmények, vállalkozások,
közalapít- ványok) költségvetési, vagyoni, személyi, igaz-
gatási és szakmai helyzete, a megfelelõ tételes kimuta-
tások átadásával;

a. Intézmény, szervezet neve, jogállása;
b. költségvetési helyzete: tárgyévi költségvetés és elõ-

zõ évi beszámoló; kötelezettségvállalás teljesítés, pénz-
eszköz állomány, elõirányzat-maradvány-, és pénzmarad-
vány-felhasználások; beruházások és felújítások;

c. vagyoni helyzete: saját tulajdonban álló, illetve
egyéb jogcímen mûködtetett eszköz- és ingatlanvagyon,
vagy más vagyonelem bemutatása, ezzel kapcsolatos nyil-
vántartások;

d. szakmai-igazgatási mûködés feladat szerinti, tételes
bemutatása;

e. személyi állományának részletes leírása;
f. az irányító, felügyeletet gyakorló szervezet és

az adott intézmény, szervezet jogviszonyrendszere.
Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-

adással érintett anyagokról):
13. További nyilatkozatok, dokumentumok
a. Minden olyan körülmény, veszély, illetve lehetõség

számbavételérõl, amely az adott szervezet, illetve szakte-
rület mûködését érdemben befolyásolhatja.

b. Az átvevõ kérésére az átadó részérõl a közigazgatási
és ágazati jogszabályi elõírásokra tekintettel az eredmé-

nyes feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges további té-
nyekrõl, körülményekrõl szóló tételes tájékoztatás.

c. Államtitkot, illetve szolgálati titkot képezõ nyilatko-
zatok, dokumentumok külön íven.

Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az át-
adással érintett anyagokról):

Függelék az 1. számú melléklethez

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott .................…………………................., mint
a ……............................... (szervezet, szervezeti egység)
.……………........................... tisztségben lévõ vezetõje
(a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon
........................ – az átvevõ részére (a továbbiakban: átve-
võ) a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen nem áll ren-
delkezésemre a .......................... (szervezet, szervezeti
egység) mûködése körébe esõ adat, információ, tény, ok-
irat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam
tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, infor-
mációk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartal-
máért, teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas
voltáért teljes felelõsséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az át-
adás-átvételi jegyzõkönyvnek.

Budapest, 20 .........................

......................................................................
átadó

2. számú melléklet a 2010. évi XLII. törvényhez

Jegyzõkönyv az információtechnológiai rendszerek
átadás-átvételérõl

A jegyzõkönyv tartalma:

I. Fejléc
a. az átadó és átvevõ személy neve, beosztása
b. az átadás-átvétel helye és idõpontja
c. az átadás-átvételi folyamatban résztvevõ személyek

neve, beosztása

II. A szervezet által informatikai támogatással végzett
feladatok

a. a feladat megnevezése
b. a feladat végrehajtásának oka (jogszabályi hely, bel-

sõ utasítás stb.)
c. a feladat végzését támogató informatikai alkalmazá-

sok megnevezése
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d. a feladat végrehajtásához szükséges adatvagyon le-
írása, adatbázisok megnevezése

e. a feladat végrehajtásához szükséges külsõ adatkap-
csolatok és azok megvalósulási formája (direkt valósidejû
kapcsolat, file transfer stb.)

III. A szervezet által mûködtetett alkalmazások
a. az alkalmazás megnevezése
b. rövid (max. 500 kar.) ismertetése
c. az alkalmazás mûködési környezetének ismertetése

(ha nincs speciális információ, akkor a fejlesztési környe-
zet feltüntetése)

d. futtató szerver azonosítására alkalmas adatok meg-
nevezése

e. az alkalmazás által használt adatbázisok megnevezése
f. az alkalmazás üzemeltetõje (saját üzemeltetés eseté-

ben az üzemeltetésért közvetlenül felelõs személyek neve,
beosztása, külsõ üzemeltetés esetén az üzemeltetõ szerve-
zet megnevezése és az üzemeltetõ szervezet nevében eljá-
ró üzemeltetõ neve, elérhetõsége)

IV. A szervezet által kezelt adatvagyon
a. adatkör leírása
b. az adatkört tartalmazó adatbázisok megnevezése
c. az adatbázisok mûködési környezetének ismertetése

(ha nincs speciális információ, akkor legalább az adatbázis
kezelõ rendszer pontos megnevezése)

d. az adatbázist futtató szerver azonosítására alkalmas
adatok megnevezése

e. az adatbázis üzemeltetõjének megnevezése (saját
üzemeltetés esetében az üzemeltetésért közvetlenül felelõs
személyek neve, beosztása, külsõ üzemeltetés esetén
az üzemeltetõ szervezet megnevezése és az üzemeltetõ
szervezet nevében eljáró üzemeltetõ neve, elérhetõsége)

V. A szervezet mûködése, feladatainak ellátása során
használt alkalmazások és adatbázisok futtatását végzõ al-
kalmazás, adatbázis szerverek leltára

a. Szerver belsõ azonosítására alkalmas azonosító (név,
fix IP stb.) megadása a III.d és IV.d pontban meghatá- ro-
zottakkal összhangban.

b. A szerver konfigurációja
i. típus
ii. konfiguráció
iii. operációs rendszer (és) adatbázis kezelõ rendszer

VI. Dokumentum leltárak
a. hatályos mentési utasítások
i. a dokumentum megnevezése
ii. a dokumentum hatálya, idõpontja és annak megálla-

pítása, hogy mely alkalmazásra/alkalmazásokra vagy mely
adatbázisra/adatbázisokra vonatkozik

iii. a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó
és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell

b. Hatályos archiválási utasítások
i. a dokumentum megnevezése
ii. a dokumentum hatálya, idõpontja és annak megálla-

pítása, hogy mely alkalmazásra/alkalmazásokra vagy mely
adatbázisra/adatbázisokra vonatkozik

iii. a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó
és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell

c. Hatályos katasztrófa tervek, rendszer és adat vissza-
állítási tervek

i. a dokumentum megnevezése
ii. a dokumentum hatálya, idõpontja és annak megálla-

pítása, hogy mely alkalmazásra/alkalmazásokra vagy mely
adatbázisra/adatbázisokra vonatkozik

iii. a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó
és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell

d. Kezelési, üzemeltetési kézikönyvek, utasítások
i. a dokumentum megnevezése
ii. a dokumentum hatálya, idõpont és mely alkalmazás-

ra/alkalmazásokra vagy mely adatbázisra/adat- bázisokra
vonatkozik

iii. a hatályos utasítás egy másolati példányát az átadó
és átvevõ részérõl aláírva a jegyzõkönyvhöz mellékelni
kell

iv. a szervezet alkalmazás és hálózati térképe
e. Hatályos szerzõdések (valamennyi, az IT mûködésé-

re bármilyen módon hatást gyakorló szerzõdést az e tör-
vény 1. számú melléklete szerinti átadás-átvételi jegyzõ-
könyvben foglaltaktól elkülönülten fel kell tüntetni, illetve
fel kell tüntetni a szerzõdés hatályos példányának fizikai
lokalizációját)

i. A dokumentum megnevezése és egyértelmû azonosí-
tásához szükséges jellemzõ megadása (pl. szerzõdés-
szám, iktatási szám, munkaszám, projekt azonosító stb.)

ii. A szerzõdõ partner megnevezése
iii. A szerzõdés típusa: fejlesztési, üzemeltetési, a kettõ

együttesen, egyéb:
iv. A szerzõdés teljesítése során a szervezet, illetve

a szerzõdõ partner részérõl eljáró kapcsolattartók meg- ne-
vezése és elérhetõsége

VII. Mentési és archívum leltárak
a. Az alkalmazás és/vagy adatbázis mentési és/vagy ar-

chiválási utasításában szabályozott mentések/archívumok
számbavétele

i. A hatályos utasítások szerinti mentések/archívumok
fizikai meglétének ellenõrzése és azok valódiságának el-
lenõrzése (az adathordozó nem üres, fizikai lehetõség ese-
tén az adathordozón található adatok szúró- próbaszerû el-
lenõrzése).

ii. A mentések/archívumok hiteles lezárása és biztonsá-
gos tárolásának megoldása helyben vagy az átvevõ birtok-
bavétele útján.

iii. A hatályos mentési/archiválási utasítások alapján
teljes mentés/archiválás végrehajtása.
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iv. Az ilyen módon keletkezõ mentéseket/archiváláso-
kat tartalmazó adathordozók hiteles lezárása és – helyben
vagy az adathordozók birtokba vételével történõ – bizton-
ságos tárolásról való gondoskodás.

v. Az átadó nyilatkozata arról, hogy a hatályos menté-
si/archiválási utasítás szerint elkészített mentések alapján
az alkalmazások és az adattartalom teljes körûen visszaál-
líthatók és a rendszer(ek) további folyamatos mûködése,
mûködtetése biztosítható.

b. Naplófájl leltárak
i. A mentési/archiválási utasításokban leírtak szerint

történõ meggyõzõdés a naplófájlok meglétérõl és arról,
hogy a bemutatott adathordozók (fájlok) ténylegesen ada-
tokat tartalmaznak.

ii. A naplófájlokat tartalmazó adathordozók hiteles le-
zárása és – helyben vagy az adathordozók birtokba vételé-
vel történõ – biztonságos tárolásról való gondoskodás.

iii. Amennyiben a mentési/archiválási utasítások a nap-
lófájlok mentésérõl/archiválásáról nem rendelkeznek, úgy
a helyi specialitások (operációs, adatbázis kezelõ rendszer,
a használt alkalmazások) figyelembe- vételével, helyben
történõ felmérés az elérhetõ és releváns információkat hor-
dozó naplófájlokról és azoknak azonnali mentésérõl törté-
nõ gondoskodás.

iv. Az üzemeltetõ személyzet (vagy az IT rendszerek
mûkõdéséért felelõs szervezet vezetõje) nyilatkozata arról,
hogy az általuk használt/üzemeltetett rendszerek tekinteté-
ben nincs tudomásuk olyan elérhetõ és menthetõ napló fáj-
lokról, amelyek releváns információt tartalmazhatnak
a használt/üzemeltetett rend- szerek mûködésével, mûköd-
tetésével, hozzáférésével (ide értve a törléseket, módosítá-
sokat és lekérde- zéseket, nem üzemszerûen végzett
leállításokat stb.) kapcsolatosan.

VIII. Jogosultságok
a. Jogosultságok kezelését szabályozó dokumen-

tum(ok), amennyiben nincsen egységes jogosultságkeze-
lési rendszer.

b. Jogosultságokat tartalmazó leltár (jogosult neve, jo-
gosultság tárgya: alkalmazás; jogosultsági szint). A jogo-
sultsági leltárt operációs rendszer, alkalmazás és adatbá-
zisszerver valamint szakalkalmazási szinten külön- külön
és összesítve is szükséges megadni.

c. A jelszavakat tartalmazó file-ok (minden alkalmazás
és adatbázis szerver, minden egyes szakalkalmazás eseté-
ben) kötelezõ mentése, a mentések hiteles lezárása és
a biztonságosan tárolásról való gondoskodás.

IX. Folyamatban lévõ fejlesztések, projektek (további-
akban projekt)

a. A projekt megnevezése:
b. Felelõs/témavezetõ neve: …....................................,

beosztása: ................................................
c. A projekt megvalósulásának végsõ dátuma:
d. A projekt teljes megvalósulási értéke:
e. Eddig kifizetve összesen:

f. Teljesítés elfogadva, de még ki nem fizetve összesen:
g. A megvalósításhoz felhasznált forrás (pl. EKOP, sa-

ját költségvetés stb.)
h. A projekt szerzõdésben meghatározott mérföldkövei

és a mérföldkövekhez tartozó kifizetések az alábbi táblázat
szerint

Mérföldkõ: A szerzõdés és/vagy projekt alapító doku-
mentumban meghatározott mérföldkövek. Egészében bel-
sõ erõforrásból megvalósuló projektek esetén is meg kell
adni.

Megvalósító: Az adott mérföldkõ teljesítésében résztve-
võ szervezet, külön feltüntetve, ha a teljesítés részben
vagy egészében belsõ erõforrásból történik.

Határidõ: A szerzõdésben és/vagy projekt alapító doku-
mentumban megadott határidõ. Amennyiben az eredeti
szerzõdés és/vagy alapító dokumentum módosításra ke-
rült, az utolsó érvényesen meghatározott határidõ.

Összeg: A mérföldkõ megvalósításához rendelt összeg.
Amennyiben az eredeti szerzõdés és/vagy alapító doku-
mentum módosításra került, az utolsó érvényesen megha-
tározott összeg.

Státusz: Teljesítve, kifizetve; Teljesítés elismerve, de
még ki nem fizetve; Folyamatban van; Még nem kezdõdött
meg;

Mérföldkõ Megvalósító Határidõ Összeg Státusz

i. A projektben dolgozó belsõ résztvevõ munkatársak
neve, beosztása, szerepe a projekt megvalósításában

Név Beosztás
Szerepkör

(rövid szabad szöveg)

j. A projekt megvalósításában közremûködõ külsõ
szervezetek (fõvállalkozó és alvállalkozók)

Szervezet

Alanyi minõség
(fõvállalkozó,
alvállalkozó,

minõségbiztosító,
projekt menedzsment

stb.)

Kapcsolat-
tartó neve,
beosztása,

elérhetõsége

Szerzõdés
szerinti
összeg

Vonatkozó
szerzõdés

megjelölése
a VI.e. pont

szerint

k. A projekt szöveges ismertetése (célja, rövid leírása,
pillanatnyi állapota, értékelést, az esetleges problémák,
beavatkozást igénylõ döntési pontok)

l. A projekt során vagy bármilyen kapcsolatában kelet-
kezett dokumentumok leltár szerinti felsorolása. Ha vala-
mely dokumentum (pl. szerzõdés) már valamelyik pontban
szerepelt, akkor az erre történõ hivatkozás. A dokumen-
tumok másolati példányait a jegyzõkönyvhöz csatolni
szükséges.
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X. Nyilatkozatokkal kapcsolatos követelmények
a. A VI.d.iv. pontban és a VII. pontban meghatározott

esetekben foglaltakról az átadó köteles nyilatkozni.
b. Az átadó köteles nyilatkozni, hogy létezik-e jogsza-

bályi, illetve belsõ szabályzaton, egyéb rendelkezésen,
utasításon alapuló elõírás, ami a VI.d.iv. pontban és
a VII. pontban meghatározott eseteket kötelezõvé teszi.

c. Amennyiben létezik ilyen elõírás, az átadó köteles
a VI.d.iv. pontban és a VII. pontban meghatározott esetek-
ben foglaltakat végrehajtani, illetve a végrehajtás
akadályáról nyilatkozni.

Függelék a 2. számú melléklethez

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott ......................……………………........., mint
a ................................... (szervezet, szervezeti egység)
.…............................. tisztségben lévõ vezetõje (a továb-
biakban: átadó)

nyilatkozom, hogy az információtechnológiai rendsze-
rek átadás-átvételérõl készült jegyzõkönyvben foglaltakon
kívül egyéb alkalmazások mûködtetésérõl, használatáról,
adatvagyon létérõl, kezelésérõl, felhasználásáról tudomá-
som nincsen. Minden rendelkezésemre álló információt,
tényt, adatot, amely mind az adatvagyon jogszerû felhasz-
nálásához, mind az alkalmazói rendszerek rendeltetéssze-
rû mûködtetéséhez szükségesek, megadtam.

Nyilatkozom, hogy mind az alkalmazói rendszerek,
mind az adatbázisok jelenlegi állapota olyan, hogy az a fo-
lyamatos, biztonságos és rendeltetésszerû használatót biz-
tosítja.

Nyilatkozom, hogy az egyes rendszerek és adatbázisok
tekintetében átadott mentések/archívumok biztosítják

adott alkalmazás és/vagy adatbázis – a mentés idõpontjára
történõ – visszaállíthatóságát.

Nyilatkozom, hogy minden alkalmazás/adatbázis vo-
natkozásában, amelyekrõl mentés/archiválás készült – be-
leértve olyat is, melynek készítésérõl utasítás nem rendel-
kezik –, minden szükséges felvilágosítást és információt
megadtam, a mentéseket/archívumokat tartalmazó adat-
hordozókat a szükséges biztonságos lezárást követõen át-
adtam. Továbbá minden olyan esetben, amelyben tudomá-
som és ismereteim szerint amikor az átadás-átvétel idõ-
pontjában mentés/archiválás készíthetõ azok elkészítésé-
rõl gondoskodtam és az átvevõvel egyeztetett módon
biztonságos tárulásukról azok hiteles lezárását követõen
gondoskodtam.

Nyilatkozom, hogy minden, a szervezet mûködése és
feladatainak ellátásához felhasznált – akár egyedi fejlesz-
tésû, akár licence díjas – információtechnológiai termék
jogtiszta, és nincsenek olyan körülmények, amelyek a za-
vartalan, rendeltetésszerû mûködés biztonságát befolyá-
solnák.

Nyilatkozom, hogy minden, a fentiekkel kapcsolatos fo-
lyamatok/alkalmazások során az adatkezelés jogszerû mó-
don, az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottaknak
megfelelõen történt.

Jelen nyilatkozat az átadás-átvételi jegyzõkönyv elvá-
laszthatatlan részét képezi.

Budapest, 20 ..........................

......................................................................
átadó
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
175/2010. (V. 29.) KE

határozata
miniszterek kinevezésérõl

Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése alapján, a miniszter-
elnök javaslatára

dr. Fazekas Sándort vidékfejlesztési miniszterré,
dr. Fellegi Tamást nemzeti fejlesztési miniszterré,
dr. Hende Csabát honvédelmi miniszterré,
dr. Martonyi Jánost külügyminiszterré,
dr. Matolcsy Györgyöt nemzetgazdasági miniszterré,
dr. Navracsics Tibort közigazgatási és igazságügyi mi-

niszterré,
dr. Pintér Sándort belügyminiszterré,

dr. Réthelyi Miklóst nemzeti erõforrás miniszterré,
dr. Semjén Zsoltot tárca nélküli miniszterré

kinevezem.

Budapest, 2010. május 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. május 29.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01884/2010.



A honvédelmi miniszter
7/2010. (V. 20.) HM

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

módosításáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálko-
dásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren-
deletben, valamint a honvédelmi szervezetek mûködésé-
nek az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályai-
ról szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglal-
takra – egyes költségvetési szervek alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítom:

1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 14/2000.
(HK 9.) HM határozattal kiadott alapító okirata 3. pontjá-
nak „Székhelyen kívüli képzés:” alcíméhez tartozó „Sze-
ged, Dugonics tér 13., postacíme: 6720 Szeged, Dugonics
tér 13.” szövegrész hatályát veszti, továbbá az „Egyéb te-
lephelyei, képzési helyei:” alcím az alábbi szövegrésszel
egészül ki:

„– Szeged, Mars tér 6., postacíme: 6724 Szeged, Mars
tér 6.;

– Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, postacíme: 4400 Nyír-
egyháza, Sóstói út 31/B”

2. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola 92/2008. (HK 13.) HM határozattal ki-
adott alapító okiratának 12. pontjában a „853121 Nappali
rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfo-
lyam);”, a „853124 Szakközép-iskolai felnõttoktatás
(9–12/13. évfolyam);”, a „853131 Nappali rendszerû szak-
iskolai oktatás (9–10. évfolyam);” és a „853135 Szakisko-
lai felnõttoktatás (9–10. évfolyam);” szövegrészek hatá-
lyukat vesztik.

3. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola 92/2008. (HK 13.) HM határozattal ki-
adott alapító okiratának 12. pontja az alábbi szövegrészek-
kel egészül ki:

„853000 Középfokú oktatás intézményeinek, program-
jainak komplex támogatása;

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s
képzés;

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s
képzés;

856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex tá-
mogatása;

* Az alapító okiratok hatályos szövege megjelent a Hivatalos Értesítõ
37. számának CD mellékletén.

856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások;
856092 Munkaerõpiaci felnõttképzéshez kapcsolódó

szakmai szolgáltatások.”

4. A határozatban érintett költségvetési szervek vezetõi
(parancsnokai) ezen határozat hatálybalépését követõ
30 napon belül módosítják Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatukat és azt szolgálati úton jóváhagyásra felterjesztik
a jóváhagyásra illetékes vezetõ részére.

5. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.
A törzskönyvi nyilvántartásba bejelentendõ változások a
törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzéssel lépnek
hatályba.

Budapest, 2010. május 13.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
8/2010. (V. 21.) HM

h a t á r o z a t a
a Honvédelmi Minisztérium

Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
költségvetési szerv megszüntetésérõl szóló

HM határozat módosításáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálko-
dásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, valamint az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltakra – a Hon-
védelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiválósági
Központ megszüntetésérõl szóló 4/2010. (V. 7.) HM hatá-
rozatot (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint mó-
dosítom:

1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az elõ-

irányzatok tekintetében – a Kt. 13. §-ának (3) bekezdése
alapján – a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ, székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert
Károly körút 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.”

* A HM határozat egységes szerkezetû szövege megjelent a Hivatalos
Értesítõ 38. számának CD mellékletén.
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2. A határozat Mellékletének (Megszüntetõ okiratának)
5. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép:

„5. A vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az elõ-
irányzatok tekintetében – a Kt. 13. §-ának (3) bekezdése
alapján – a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ, székhelye: 1134 Budapest XIII., Róbert
Károly körút 44., postacíme: 1553 Budapest, Pf. 1.”

3. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.
A törzskönyvi nyilvántartásba bejelentendõ változások a
törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzéssel lépnek
hatályba.

Budapest, 2010. május 14.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
34/2010. (HK 9.) HM

h a t á r o z a t a
a Magyar Honvédség erõinek

katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történõ
hozzájárulásának engedélyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 72. §-a (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú-
lyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV.
törvény 8. §-ban foglaltakra – a Magyar Honvédség erõi-
nek katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történõ
hozzájárulásának engedélyezésérõl a következõ

határozatot

adom ki:

1. A határozat hatálya a Honvédelmi Katasztrófavédel-
mi Rendszer elemeire terjed ki.

2. Engedélyezem a Magyar Honvédség kijelölt és felké-
szített erõinek 100 fõt meghaladó, de 3000 fõt el nem érõ
kirendelését árvizek kártételei elleni védekezésre.

3. Ez a határozat az aláírás napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2010. május 17.

A honvédelmi miniszter
44/2010. (HK 9.) HM

h a t á r o z a t a
rendszeresítésre kerülõ hadfelszerelésekrõl

A Rendszeresítési Bizottság javaslatának figyelembe
vételével az alábbi hadfelszerelések rendszeresítését ren-
delem el:

1. Nagyteljesítményû repülõtéri tûzoltó gépjármû

Rendeltetése: a repülõesemény bekövetkezésekor ke-
letkezõ tüzek oltása, por és/vagy habsugár alkalmazásával
élet és vagyonmentés biztosítása, éghetõ folyékony és szi-
lárd anyagokban, technikai eszközökben és építmények-
ben, illetve az objektum területén (vagy annak közvetlen
közelében) keletkezett tüzek oltása habbal saját tartályról.

2. Páncélozott ABV felderítõ harcjármû (VSBTR-80)

Rendeltetése: a tömegpusztító fegyverekkel mért csa-
pások, valamint ipari katasztrófák és következményeik
felderítése, szennyezett területek hely és idõ szerinti beha-
tárolása, jelölése.

3. RÁBA H14.240 AEL-101 típusú platós katonai te-
repjáró tehergépjármû

Rendeltetése: katonai szakanyagok, szakfelszerelések,
egységrakományok mozgatása, a csapatok személyi állo-
mányának szállítása.

4. Mercedes-Benz G280 CDI BA6/Pk típusú zárt ka-
tonai terepjáró személygép-jármû

Rendeltetése: 1+4 fõ szállítására alkalmas parancsnoki
terepjáró személy-gépjármû.

5. Mercedes-Benz G280 CDI BA10/Szpk típusú
ponyvás katonai terepjáró személygépjármû

Rendeltetése: 1+5 fõ szállítására alkalmas ponyvás ki-
vitelû parancsnoki terepjáró személygépjármû.

6. Mercedes-Benz G280 CDI BA10/Raj típusú pony-
vás katonai terepjáró személygépjármû

Rendeltetése: 1+7 fõ szállítására alkalmas rajszállító,
ponyvás katonai terepjáró személygépjármû.

Budapest, 2010. május 26.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
60/2010. (V. 20.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere

informatikai alrendszerének létrehozásával
kapcsolatos feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen és
fenntartói irányítása, illetve közvetlen felügyelete alá tar-
tozó szervezetekre, a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezet).

2. §

Az önkéntes tartalékos rendszer informatikai alrendszerét
úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa

a) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat iránt érdeklõ-
dõk, az önkéntes tartalékos katonák és munkáltatóik tájé-
koztatását az önkéntes tartalékos rendszerrõl, valamint

b) a kapcsolattartást az MH, az önkéntes tartalékos katonák
és munkáltatóik között.

2. Tájékoztatás az önkéntes tartalékos
katonai szolgálatról

3. §

(1) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat iránt érdek-
lõdõket tájékoztatni kell

a) az önkéntes tartalékos rendszer céljáról és funkciójáról,
b) az önkéntes tartalékos rendszerre vonatkozó szabá-

lyokról,

c) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat lényeges tar-
talmi elemeirõl, különösen az önkéntes tartalékos katonák
feladatairól, juttatásairól,

d) az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésével kap-
csolatos döntésekrõl, valamint

e) az önkéntes tartalékos katonák külföldi szolgálattel-
jesítésére vonatkozó szabályokról.

(2) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat iránt érdek-
lõdõket 2011. augusztus 1-jétõl tájékoztatni kell

a) az önkéntes tartalékos katonák feladatairól,
b) az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra való jelent-

kezés szabályairól, feltételeirõl,
c) a szerzõdéskötés eljárási szabályairól,
d) a behívás szabályairól,
e) kiképzéssel kapcsolatos tudnivalókról,
f) az ellátásra és a juttatásra vonatkozó rendelkezésekrõl,
g) az önkéntes tartalékos katonák elismerésére irányadó

szabályokról,
h) az aktuálisan önkéntes tartalékosok által betölthetõ

beosztások jegyzékérõl, valamint
i) egyéb, az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódó

információkról
is.

(3) A munkáltatókat 2011. augusztus 1-jétõl az (2) be-
kezdésben foglaltakon túl tájékoztatni kell

a) az önkéntes tartalékos katonák igénybevételének for-
máiról és területeirõl,

b) az önkéntes tartalékos katonák igénybevételének idõ-
tartamáról és gyakoriságáról,

c) a munkáltatókat támogató ösztönzõ-érdekeltségi és
kompenzációs rendszer elemeirõl, az önkéntes tartaléko-
sokat alkalmazó munkáltatók elismerésérõl.

(4) Az (2)–(3) bekezdésekben meghatározott tájékozta-
tót a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály – az érintett
honvédelmi szervezetek bevonásával – 2011. június 30-ig
készíti el.

4. §

(1) A 3. § szerinti tájékoztatásra a honvédelmi tárca
honlapján – külön link elhelyezésével – megjelenített
összesített tájékoztatóval kerül sor, amelynek közzétételé-
ért a HM Kommunikációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
KOF) felelõs.

(2) Az érintett honvédelmi szervezetek folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik a feladatkörükbe tartozó, tájékoztató-
ban szereplõ adatokat, és az azokban bekövetkezõ válto-
zást haladéktalanul jelzik a HM KOF felé, amely gondos-
kodik a tájékoztató honlapon történõ pontosításáról.
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5. §

(1) Az önkéntes tartalékos beosztások feltöltésére irá-
nyuló toborzó tevékenység végrehajtására a HM Személy-
zeti Fõosztály (a továbbiakban: HM SZEF) – a HM Had-
mûveleti és Kiképzési Fõosztály együttmûködésével –
2010. augusztus 31-ig részletes toborzási tervet készít,
amelynek tartalmaznia kell az önkéntes tartalékos rend-
szer toborzási bázisa kiszélesítésének, a célcsoportok tájé-
koztatásának módját, formáját, eszközeit, forrásigényét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott toborzó tevé-
kenység kommunikációs támogatása érdekében a HM
KOF a szükséges kommunikációs eszközrendszer, vala-
mint forrásigény meghatározása céljából 2010. október
15-ig kommunikációs tervet készít.

(3) A toborzási és a kommunikációs terv feladatait úgy
kell meghatározni, hogy 2011. augusztus 1-jétõl megkez-
dõdhessen az abban foglaltak végrehajtása.

3. Kapcsolattartás az önkéntes tartalékosokkal
és munkáltatóikkal

6. §

(1) A kapcsolattartási alrendszernek biztosítania kell,
hogy a megfelelõ mennyiségû, minõségû, aktuális, sze-
mélyre szabott információ kerüljön átadásra az önkéntes
tartalékosok, valamint munkáltatóik részére.

(2) A kapcsolattartásra a honvédelmi tárca honlapján
egyedi link segítségével kerül sor.

(3) A kapcsolattartási alrendszer két felületen valósul meg,
az önkéntes tartalékosok és a munkáltatóik vonatkozásában.

7. §

(1) A rendelkezésre állás idõszakában az önkéntes tarta-
lékos katonákkal, valamint munkáltatóikkal az önkéntes
tartalékos lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítõ pa-
rancsnokság tartja a kapcsolatot.

(2) A kapcsolattartási alrendszer nyomtatott és elektro-
nikus felépítésére, mûködésének ügymenetére, végrehaj-
tásuk rendjére és ütemezésére a HM SZEF – az érintett
honvédelmi szervezetek bevonásával – 2010. június 30-ig
szabályozót dolgoz ki, amely alapját képezi az alrendszer
mûködése személyi, infrastrukturális, logisztikai és infor-
matikai biztosításának.

4. Informatikai feladatok

8. §

(1) A kapcsolattartást biztosító informatikai alrendszer
létrehozásának, felépítésének, mûködésének meghatáro-
zására, a kapcsolódó feladatok végrehajtásának ütemezé-
sére a felelõsök és határidõk megjelölésével 2010. november
15-éig elgondolást kell készíteni.

(2) Az elgondolás elkészítése érdekében a HM Híradó,
Informatikai és Információbiztonsági Fõosztály (a továb-
biakban: HM HIIF) 2010. július 1-jéig szakmai koordiná-
ciós munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport) hoz
létre. A munkacsoport mûködési rendjét maga határozza meg.

(3) Az elgondolás feladatait úgy kell meghatározni,
hogy a kapcsolattartást biztosító informatikai alrendszer
éles mûködésének legkésõbb 2012. január 1-jén meg kell
kezdõdnie.

(4) A kapcsolattartást biztosító informatikai alrendszerben
a) az önkéntes tartalékos katonák részére a honvédelmi

tárca szerverén tárhelyet és ehhez kapcsolódóan egyéni
e-mail címet kell biztosítani, ezzel egyidejûleg központi
e-mail fiókot kell kialakítani, amelyen keresztül az önkén-
tes tartalékos katonákkal való közvetlen kapcsolattartásra
a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokság
jogosult,

b) az önkéntes tartalékos katonák részére zárt – kizáró-
lag általuk elérhetõ – jelszóval védett felületet kell kialakí-
tani, amely a beosztásukra történõ felkészítésük és az elõre
tervezett tényleges szolgálatteljesítésük idõpontjait, vala-
mint az ezekkel összefüggõ adatokat tartalmazza,

c) a munkáltatók részére zárt – kizárólag általuk elérhe-
tõ – jelszóval védett felületet kell kialakítani, amely az ál-
taluk foglalkoztatott önkéntes tartalékos katonák felkészí-
tésére, tényleges szolgálatteljesítésére vonatkozó adatokat
tartalmazzák,

d) az a) pontban meghatározott tárhely és az egyéni, va-
lamint a központi e-mail címek éles mûködtetését próba-
üzemnek kell megelõznie.

9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2010. április 30.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
61/2010. (V. 20.) HM

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

tervezésérõl, biztosításáról és felhasználásáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányí-
tása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továb-
bá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a további-
akban együtt: honvédelmi szervezet).

2. §

A katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatokat a HM
fejezetnél Nukleáris balesetelhárítási feladatok a végrehajtá-
sában való közremûködés (Katasztrófavédelmi feladatok)
címrendkód alatt elkülönítetten kell tervezni a végleges fel-
használás helyének megfelelõ alcímen. A katasztrófavédelmi
költségvetési elõirányzatok tervezése, felhasználása a HM ál-
lamtitkár által jóváhagyott irányelv szerint történik.

3. §

(1) Az irányelvet a HM katasztrófavédelmi tevékenysé-
gét koordináló szervezete készíti, a katasztrófavédelmi fel-
adatok tervezésében érintett honvédelmi szervezetek ja-
vaslatainak figyelembevételével.

(2) Az irányelvek alapján elkészített erõforrás és költ-
ségszükségleti, valamint kiadási igényterv keretszámaival
egyezõ elemi költségvetést a HM központi pénzügyi szer-
vezete terjeszti fel jóváhagyásra.

(3) A katasztrófavédelmi elõirányzatot felhasználó hon-
védelmi szervezetek a felhasználásról a tárgyévet követõ
február 15-éig a HM katasztrófavédelmi tevékenységét
koordináló szervezete útján tájékoztatják a HM államtitkárt.

(4) A jóváhagyott elõirányzatok évközi módosítását a
HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szerve-
zete egyetértésével, a belsõ rendelkezések szerint kell vég-
rehajtani.

4. §

(1) A védekezés során felmerülõ kiadásokról nyilván-
tartást kell vezetni.

(2) A tényleges többletköltségek visszapótlására, meg-
téríttetésére a tárca igényeit az állami költségvetés általános
tartaléka terhére kell benyújtani.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2010. május 13.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
62/2010. (V. 20.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek

beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló
120/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló,
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének l) és n) pont-
jai alapján az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjé-
rõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 2. § 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az utasítás alkalmazása szempontjából:]
„31. Szakértõi bizottság: a beszerzés bonyolultságától

függõ, különösen indokolt esetekben a (köz)beszerzési el-
járás elõkészítésére, értékelésére és teljes szakmai lebo-
nyolítására létrehozott testület.”

2. §

Az Ut. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási
Fõosztály (a továbbiakban: HM VTVF) fõosztályvezetõje
egyszemélyi felelõsséggel tartozik

a) a Magyar Honvédség aktuális idõszakára vonatkozó
10 éves stratégiai terve ( a továbbiakban: 10 éves terv),
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illetve a tárca 1+n éves terve alapján a tárcaszintû ÉBT
összeállításáért és jóváhagyásáért,

b) a terven felüli engedélyezések és a tervmódosítások
összhangjának biztosításáért a tervidõszak célkitûzéseivel,
új és megváltozott feladataival.”

3. §

Az Ut. 4. §-át megelõzõ alcím és a 4. § helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A HM VTVF hatásköre és feladatai

4. § (1) A HM VTVF a HM-szervek adatszolgáltatása
alapján összeállítja a HM-szervek összesített ÉBT-jét és
bedolgozza a tárca ÉBT-jébe.

(2) A HM VTVF összeállítja az inkurrenciakezeléssel
kapcsolatos beszerzések tárcaszintû összesített ÉBT-jét és
bedolgozza a tárca ÉBT-jébe.

(3) A HM VTVF az ÉBT összeállítása során összeveti
az abban szereplõ feladatokat a 10 éves tervvel és a tárca
1+n éves rövid távú tervével, ellenõrzi a tervek összhang-
ját, eltérés esetén végrehajtja a tervezet pontosítását, illet-
ve módosítását.

(4) A HM VTVF a honvédelmi szervezetek által felter-
jesztett, ÉBT-ben nem szereplõ (köz)beszerzéseket, illetve
módosítási igényeket felülvizsgálja, egyezteti a 10 éves
tervvel és a tárca 1+n éves rövid távú tervével, javaslatot
tesz a kérelem elfogadására vagy elutasítására, majd felter-
jeszti jóváhagyásra. A HM VTVF a döntést követõen tájé-
koztatja az érintett szervezeteket.

(5) A HM VTVF a tárca költségvetési keretszámainak
változása esetén kezdeményezi az ÉBT szükség szerinti
módosítását.

(6) A HM VTVF negyedévente összefoglaló jelentést
készít a (köz)beszerzések helyzetérõl, melyet a HM védel-
mi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára (a továb-
biakban: HM VTISZÁT), a HM Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HM HVKF), a HM jogi szakállamtitkára
(a továbbiakban: HM JSZÁT), a HM kabinetfõnöke és a
HM államtitkára útján a tárgyidõszakot követõ hónap
30-ig felterjeszt a honvédelmi miniszter részére.

(7) A HM VTVF kidolgozza a tárca beszerzési helyze-
térõl szóló éves jelentést, melyet a HM VTISZÁT, a HM
HVKF, a HM JSZÁT, a HM kabinetfõnöke és a HM ál-
lamtitkára útján minden tárgyévet követõ év június 30-ig
felterjeszt a honvédelmi miniszter részére.

(8) A (köz)beszerzések helyzetérõl összeállított ne-
gyedéves és éves jelentés alapján a HM VTVF figyelem-
mel kíséri a 10 éves terv és a tárca 1+n éves rövidtávú terv
realizálását, a tervektõl történõ eltérésrõl tájékoztatja a
honvédelmi minisztert, szükség esetén javaslatot tesz a
beavatkozásra.”

4. §

Az Ut. az „A HM FLÜ hatásköre és feladatai” alcíme a
következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A 41. § (12) bekezdésben meghatározott, a HM
FLÜ-t érintõ döntési javaslatokat a HM FLÜ nyilvántartja és
megvizsgálja, hogy a (köz)beszerzés a honvédelmi szervezet
hasonló tárgyú, az adott költségvetési évben indított (köz)be-
szerzéseivel együtt meghaladja-e a Kbt.-ben meghatározott
egyszerû közbeszerzési értékhatárt, illetve a (köz)beszerzés
nem tartozik-e a HM FLÜ hatáskörébe.

(2) A vizsgálat eredményérõl a HM FLÜ minden eset-
ben közvetlenül, telefaxon értesíti a döntési javaslatot ké-
szítõ honvédelmi szervezetet, ha a beszerzés a HM FLÜ
hatáskörébe tartozik és az eredmény kihirdetésére, illetve
a szerzõdés megkötésére a döntési javaslatot készítõ hon-
védelmi szervezetnek nincs hatásköre.

(3) Amennyiben a döntési javaslatot készítõ szervezet-
nek nincs hatásköre a beszerzésre, a HM FLÜ a tájékozta-
tással egyidejûleg felhívja az illetékes honvédelmi szerve-
zetet, hogy kezdeményezze a szükséges közbeszerzési el-
járás megindítását.”

5. §

Az Ut. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(6) A HM VTVF-nél a híradó, informatikai, informá-
cióvédelmi tárgyú (köz)beszerzések esetén a HM Híradó
Informatikai és Információbiztonsági Fõosztály (a továb-
biakban: HM HIIF) és a HM FLÜ, infrastrukturális
(köz)beszerzések esetén a HM IÜ, egyéb (köz)beszerzések
esetén a HM FLÜ útján ennek az utasításnak megfelelõ el-
járási rendben kezdeményezi az ÉBT-ben nem szereplõ
(köz)beszerzések, továbbá a felmerülõ módosítási igények
kérelmeinek jóváhagyását.”

6. §

(1) Az Ut. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az SZÉBT-ben a (köz)beszerzéseket az a)–d) pon-
tok szerint elkülönítetten kell szerepeltetni. Az elkészített
és a honvédelmi szervezet vezetõje által aláírt terv vonat-
kozó részét az MH ÖHP logisztikai gazdálkodási hatáskö-
rébe tartozó szervezetek, MH-szervek az MH ÖHP útján,
minden egyéb honvédelmi szervezet közvetlenül megküldi

a) az inkurrenciakezeléssel kapcsolatos (köz)beszerzé-
sekre vonatkozó igényt a HM VTVF,

b) az infrastrukturális (köz)beszerzésekre vonatkozó
igényt a HM IÜ,

c) a híradó, informatikai, információvédelmi tárgyú
(köz)beszerzésekre vonatkozó igényt a HM HIIF útján a
HM FLÜ,
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d) az egyéb szakterületet érintõ (köz)beszerzésekre vo-
natkozó igényt a HM FLÜ részére. A terveket úgy kell el-
küldeni, hogy az a), b), d) pont szerinti esetekben a HM
VTVF, a HM IÜ és a HM FLÜ a tárgyévet megelõzõ év
október 31-ig, a c) pont esetében a HM FLÜ a tárgyévet
megelõzõ év november 5-éig megkapja, ezektõl a határ-
idõktõl a (4) bekezdés szerinti HM VTISZÁT intézkedés-
ben el lehet térni.”

(2) Az Ut. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A HM FLÜ és a HM IÜ a saját igényterveik és a
honvédelmi szervezetek tervei alapján elkészítik szakterü-
letük vonatkozásában az ÉBT-t, majd az esetleges össze-
vonásokat követõen november 15-ig megküldik a HM
VTVF részére. A HM VTVF a szakterületi terveket össze-
síti és a 10 éves terv és a tárca 1+n éves rövid távú terv
tárgyidõszakra vonatkozó része alapján felülvizsgálja, az
érintett honvédelmi szervezetekkel egyeztetve szükség
szerint módosítja az ÉBT-t, majd november 25-ig megküldi
a HM KPÜ részére. Az ÉBT összeállításánál figyelembe
kell venni a hadfelszerelési anyagok rendszeresítésérõl és
rendszerbõl történõ kivonásáról szóló HM utasítás rendel-
kezéseit.”

7. §

(1) Az Ut. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A honvédelmi szervezetek elemi költségvetésének
jóváhagyását követõen a honvédelmi szervezetek az
SZÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzési feladataikat ponto-
sítják, melyeket a 12. § (2) bekezdésének a)-d) pontjai sze-
rint egyeztetve a szolgálati út betartásával a HM VTVF ré-
szére április 30-ig megküldenek. A HM VTVF a módosítá-
si igényeket összesíti és a 10 éves tervvel és a tárca 1+n
éves rövid távú tervével összeveti. A felülvizsgált változa-
tot megküldi a HM KPÜ részére ellenjegyzésre. Az ellen-
jegyzést követõen a HM VTVF intézkedik az ÉBT módo-
sítására, a jóváhagyott módosítások átvezetésére.”

(2) Az Ut. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A Kérelem jóváhagyása után a HM VTVF tájékoz-
tatja az érintett honvédelmi szervezeteket a (köz)beszerzés
engedélyezésérõl, valamint intézkedik az ÉBT módosítá-
sára. Ezt követõen a folyamat megegyezik az ÉBT alapján
indított (köz)beszerzések lefolytatásának rendjével.”

8. §

Az Ut. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az eljárás kezdeményezõje a közbeszerzési eljárás
megindítása elõtt megvizsgálja a rendelkezésre álló hadi-
ipari kapacitásokat és azt, hogy az R1. vagy az R2. szerinti

eljárás valamelyike alkalmazható-e. Az eljárás kezdemé-
nyezõje a közbeszerzési eljárás megindítása elõtt köteles
az adott árubeszerzéshez, illetve szolgáltatás megrendelé-
séhez szükséges – az (5) bekezdésben megjelölt – informá-
ciókat és nyilatkozatokat úgy elõkészíteni, hogy azok a
megbízás kiadásának idõpontjában hiánytalanul rendelke-
zésre álljanak. Az elõkészítés során az eljárás kezdemé-
nyezõje köteles az eljárás tárgyával kapcsolatban érintett
honvédelmi szervezetek szakértõivel egyeztetni annak ér-
dekében, hogy a megbízás kiadása után az eljárás haladék-
talanul megkezdõdhessen. Az így elõkészített megbízást a
kezdeményezõnek olyan idõpontban kell az ajánlatkérõ
részére átadni, hogy az eljárás a törvényes határidõk betar-
tásával lefolytatható legyen, és a beszerzés tárgya az igény
kielégítésének idõpontjára rendelkezésre álljon. A kezde-
ményezõ a megbízást híradó, informatikai és információ-
védelmi tárgyú (köz)beszerzések esetén a HM HIIF útján
küldi meg az ajánlatkérõ részére.”

9. §

Az Ut. 17. § (4)–(6) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(4) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény és a
dokumentáció összeállításához, valamint a beérkezett
ajánlatok elbírálására az ajánlatkérõnek bírálóbizottságot,
vagy ha a beszerzés bonyolultsága indokolttá teszi szakér-
tõi bizottságot kell alakítania. A bíráló- vagy szakértõi bi-
zottságba az ajánlatkérõ és a (köz)beszerzési eljárás kez-
deményezõjének állományából, illetve a híradó, informati-
kai és információvédelmi szakterületen a felsõfokú szak-
mai irányító szervezetbõl – szükség esetén külsõ szakértõk
felkérésével – delegálja a bizottsági tagokat.

(5) A HM FLÜ és a HM IÜ minden saját hatáskörbe tar-
tozó (köz)beszerzési eljárása szakmai segítése céljából a
HM kabinetfõnöke a bírálóbizottságba, illetve a szakértõi
bizottságba szakértõt delegálhat. A bíráló- vagy szakértõi
bizottságban való közremûködésre szükség szerint fel kell
kérni a (köz)beszerzés tárgyához kapcsolódó környezetvé-
delmi szempontok képviseletére a HM IÜ-t, a mun-
ka-egészségügyi szempontok képviseletére az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központot, a tûz-
és munkavédelmi szempontok képviseletére és a híradó,
informatikai és információvédelmi szempontok képvisele-
tére a felsõszintû szakmai irányítást biztosító szervezeteket.
A pénzügyi szakértõ delegálása a HM KPÜ által történik.

(6) Amennyiben a bírálóbizottság, illetve a szakértõi bi-
zottság tagjainak kijelölésében az ajánlatkérõ és a kezde-
ményezõ nem ért egyet, akkor az érintettek álláspontját
tartalmazó, ajánlatkérõ által felterjesztett jelentés alapján a
felmerült kérdésben a HM kabinetfõnöke dönt.”
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10. §

Az Ut. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A bírálóbizottság vagy a szakértõi bizottság a beér-
kezett ajánlatokról írásbeli szakvéleményt és az eljárás le-
zárására vonatkozó döntési javaslatot készít, melyet meg-
küld vagy felterjeszt az ajánlatkérõnek. A szakértõi bizott-
ság a munkájáról részletes jegyzõkönyvet köteles készíte-
ni, melynek részét képezik a tagok indoklással ellátott bí-
rálati lapjai.”

11. §

Az Ut. 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Védelmi célú beszerzésekre vonatkozó egyedi en-

gedélyezési kérelmek esetén a HM VTVF megvizsgálja,
hogy az R1. 56. § (1) bekezdés g) pontja alapján nemzet-
biztonsági, illetve honvédelmi érdekbõl a hazai hadiipari
termelõ vagy szolgáltató kapacitások fenntartása indokolja-e,
hogy egy meghatározott forrásból történjen a beszerzés.”

12.§

Az Ut. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § A Nato Biztonsági Beruházási Programjához

kapcsolódó beszerzéseket az R4.-ben meghatározottak
szerint kell lefolytatni.”

13. §

Az Ut. 37. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A kezdeményezõ okmányhoz csatolni kell a be-
szerzéssel, szállítással, egyéb költségekkel kapcsolatos
költségviselõi záradékot tartalmazó, a HM KPÜ által el-
lenjegyzett 7. számú melléklet szerinti fedezetbiztosítási
kérelem elnevezésû nyomtatványt.”

14. §

(1) Az Ut. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõk a beszerzések helyzetérõl és ta-
pasztalatairól negyedévente, a negyedévet követõ hónap
15-ig jelentést terjesztenek fel a HM VTVF, a HM VTI-
SZÁT, a HM HVKF, a HM JSZÁT, a HM kabinetfõnöke
és a HM államtitkára útján a honvédelmi miniszter részére.
A jelentés formáját és tartalmát az 1. számú melléklet tar-
talmazza. A jelentést nyomtatott formában szolgálati úton,
elektronikus formában közvetlenül a HM VTVF részére
kell felterjeszteni.”

(2) Az Ut. 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az ajánlatkérõk évente egy alkalommal, május
31-ig az éves (köz)beszerzési tevékenységrõl szóló 1. szá-
mú melléklet szerinti összefoglaló jelentést terjesztenek
fel, a HM VTVF, a HM VTISZÁT, a HM HVKF, a HM
JSZÁT, a HM kabinetfõnöke és a HM államtitkára útján a
honvédelmi miniszter részére. A jelentést nyomtatott for-
mában szolgálati úton, elektronikus formában közvetlenül
a HM VTVF részére kell felterjeszteni.”

15. §

Az Ut.
a) 9. § (7) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében a „HM

VGF és a HM VTF” szövegrész helyébe a „HM VTVF”
szöveg,

b) 9. § (9) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 19.§
(5) és (9) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 22. §
(1) bekezdésében a „HM VTF” szövegrész helyébe a „HM
VTVF” szöveg,

c) 11. § (3) és (8) bekezdésében, 12. § (6)–(9) bekezdé-
sében, 15. § (7) bekezdésében, 49. § (3) bekezdésében a
„HM VGF” szövegrész helyébe a „HM VTVF” szöveg,

d) 26. §-ában és 34. § (2) bekezdésében a „HM VGF, a
HM VTF” szövegrész helyébe a „HM VTVF” szöveg lép.

16. §

(1) Az Ut. 1. számú mellékletének helyébe ennek az uta-
sításnak 1. melléklete lép.

(2) Az Ut. 3. számú mellékletének helyébe ennek az uta-
sításnak 2. melléklete lép.

(3) Az Ut. 4. számú mellékletének helyébe ennek az uta-
sításnak 3. melléklete lép.

17. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 3. § (3) bekezdése,
b) 5. §-a és az azt megelõzõ alcím,
c) 12. § (8) bekezdésében a „HM VTF” szövegrész,
d) 36/A. § (2) bekezdésében a „parancsnoka” szövegrész.

18. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ a napon hatályát veszti.

Budapest, 2010. május 13.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 62/2010. (V. 20.) HM utasításhoz

„1. számú melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET sz. példány

„Telefaxon továbbítandó”

HM védelmi tervezési és vagyongazdálkodási fõosztályvezetõ

Budapest

Tárgy: (Köz)beszerzés (negyed)éves jelentése

(a tárgyidõszak feltüntetése: pl. 2008. 01. 01.–2008. 03. 31.)

Tisztelt fõosztályvezetõ úr!

I. Szöveges jelentés a beszerzések helyzetérõl, tapasztalatairól

II. A tárgyidõszak végéig a közbeszerzési és az R1.-R4. rendeletek hatálya alá tartozó eljárások jóváhagyására, megindítására, a szerzõdéskötésre és a teljesítésre
vonatkozó adatok (csak az ajánlatkérõ szervezetek töltik ki)

ÉBT/KEK
száma Tárgy

KEK-
jóváhagyás

dátuma

A megbízás Az eljárás A szerzõdés

Teljesítés
állapota Megjegyzéselfogadásá-

nak dátuma
bruttó értéke

(E Ft)
megindításá-
nak dátuma fajtája eredménye száma aláírásának

dátuma szerzõdõ felek bruttó értéke
(E Ft)

költségének
évenkénti

megoszlása
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III. A tárgyidõszak végéig végrehajtott 2 millió Ft értékhatárt elérõ vagy azt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzésekre vonatkozó adatok

Fsz. Beszerzés tárgya Szerzõdött partner/szállító Szerzõdéskötés idõpontja
(negyedév)

Szerzõdés értéke Teljesítés állapota

Bruttó (E Ft) Nettó (E Ft) Bruttó (E Ft) Nettó (E Ft)

IV. A tárgyidõszak végéig végrehajtott 2 millió Ft értékhatárt el nem érõ beszerzésekre vonatkozó adatok:

Fsz. CRK Tárgynegyedévben végrehajtott beszerzések Tárgyidõszak végéig végrehajtott beszerzések

bruttó (E Ft) nettó (E Ft) Bruttó (E Ft) Nettó (E Ft)

Állomáshely, 200… ..................................... hó .........-n

.....................................................................
a szervezet vezetõje

Készült: 2 példányban. Egy példány ... lap

Ügyintézõ (tel.):

Kapja: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett”
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2. melléklet a 62/2010. (V. 20.) HM utasításhoz

„3. számú melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ (KEZDEMÉNYEZÕ) sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

(Köz)beszerzési engedélyezési kérelem
(módosítás esetén az „ÉBT-módosítás” alcímet fel kell tüntetni)

(Köz)beszerzés tárgya: .................................................................................................................................................

Közös Közbeszerzési Szószedet (CPV) kód: ..............................................................................................................

Beszerzés mennyisége, mértékegysége: ......................................................................................................................

Kezdeményezõ megnevezése: .....................................................................................................................................

Kötelezettségvállaló megnevezése: .............................................................................................................................

Ajánlatkérõ megnevezése: ...........................................................................................................................................

(Köz)beszerzés jellege: ................................................................................................................................................

(Köz)beszerzés bruttó költségkihatása: .......................................................................................................................

Ebbõl áfa: ....................................................... ..............................................................................................................

A költségek évenkénti megoszlása: .............................................................................................................................

(Köz)beszerzés indításának tervezett idõpontja
(év, hó, nap) ..................................................................................................................................................................

Jóváhagyott éves beszerzési terv folyószáma
(módosítás esetén): ......................................................................................................................................................

Szakfeladatszám: .........................................................................................................................................................

Erõforráskódszám: .......................................................................................................................................................

Anyagnemkód:..............................................................................................................................................................

Fedezetforrás: ..............................................................................................................................................................

Prioritás: ......................................................... ..............................................................................................................

(Köz)beszerzés rövid leírása, indokolása: ...................................................................................................................

1 Árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió.

............................, 20..... év ........................... hó .......n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás)
kötelezettségvállaló

(kezdeményezõ)
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A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom. A fenti
(köz)beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére, …………………… címrendkódon.

............................, 20..... év ........................... hó .......n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás)
költségvetési elõirányzatot biztosító szerv vezetõje

A HM HIIF záradéka ( híradó, informatikai és információvédelmi tárgyú (köz)beszerzés esetén):

A közbeszerzési eljárás indításával egyetértek nem értek egyet.

............................, 20..... év ........................... hó .......n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás)

Ellenjegyzõi záradék:

............................, 20..... év ........................... hó .......n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás) ellenjegyzõ

A HM VTVF fõosztályvezetõ záradéka:

A (köz)beszerzési engedélyezési kérelmet a............számú HM VTVF ügyiratban foglaltak alapján felterjesztem.
Javaslom jóváhagyás esetén az éves beszerzési terv ......... azonosítószám alatt szerepeltetni.

Budapest, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás)
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A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM VTISZÁT záradéka:
A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás)

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM kabinetfõnöke záradéka:
A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás)

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM államtitkára záradéka:
A (köz)beszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás)

A közbeszerzési eljárás indításának engedélyezése [14. § (2) bekezdés a) pont és 14. § (3) bekezdés esetén a HM
VTISZÁT, 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a honvédelmi miniszter]:

A (köz)beszerzési eljárás indítását engedélyezem – nem engedélyezem

Budapest, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.
………………………………………

(név, beosztás) engedélyezõ

Amennyiben a kötelezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot biztosító szerv azonos, ezen szerv vezetõje a „kö-
telezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot kezelõ szerv vezetõje” megjelöléssel, egy aláírással látja el a
kérelemokmányt.

Készült: 3 példányban
Egy példány: ... lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. pld.: Irattár”
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3. melléklet a 62/2010. (V. 20.) HM utasításhoz

„4. számú melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ (KEZDEMÉNYEZÕ) sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

Megbízás (köz)beszerzési eljárás lefolytatására

1. Beszerzési eljárás tárgyának megnevezése, Közös Beszerzési Szószedet (CPV) kódja:
2. Beszerzésre tervezett áru mennyisége, illetve a szolgáltatás részletes leírása:
3. Beszerzés bruttó költségkihatása, és a költségek elszámolásának rendje, valamint a tárgyévben korábban ugyan-

azon forrásból végrehajtott azonos tárgyú beszerzés értéke:
4. Ebbõl áfa:
5. A költségek évenkénti megoszlása:
6. A beszerzés teljesítésének határideje, a szállítások ütemezése, valamint a teljesítések helye:
7. A beszerzés tárgyára vonatkozó, a mûszaki dokumentáció összeállításához szükséges részletes követelmények

(mûszaki, minõségbiztosítási követelmények, a megfelelõség ellenõrzése és igazolása, valamint minõségirányítási
rendszer elõírása stb.) leírása:

8. Célszerûségi és gazdaságossági vizsgálat során tett megállapítások leírása:
9. A garanciavállalás (jótállás), garanciális javítás tervezett idõtartamának megjelölése:
10. Az alkatrész-utánpótlás biztosításának feltételeire és idõtartamára vonatkozó igény:
11. Termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:
12. Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:
13. Egyéb specifikációkat, amelyek az egyeztetés során a beszerzési eljárás lefolytatásához szükségesek:
14. A bíráló-, illetve a szakértõi bizottságba delegált tagok és szakértõk névsora:
15. Nyilatkozat a Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenséggel kapcsolatban: (6. sz. melléklet szerint)
16. Az Éves Beszerzési Terv folyószáma:

................................, 20..... év ................................... hó .......-n

………………………………………
(beosztás) kötelezettségvállaló (kezdeményezõ)

Készült: 4 példányban
Egy példány ... lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ
2. sz. pld.: HM VTVF (tájékoztatásul, telefax)
3. sz. pld.: Irattár”
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A honvédelmi miniszter
63/2010. (V. 20.) HM

u t a s í t á s a
a NATO Katona-egészségügyi

Kiválósági Központban szolgálatot teljesítõ magyar
állománnyal kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján, figyelemmel a Katona-egészségügyi Kiválósági
Központot létrehozó Egyetértési Megállapodásra, a NATO
Katona-egészségügyi Kiválósági Központban szolgálatot
teljesítõ magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról a
következõ

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint
felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire,
valamint a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Köz-
pontban (a továbbiakban: Kiválósági Központ) szolgálatot
teljesítõ magyar állományra terjed ki.

2. §

(1) A 108/2008. (HK 16.) HM határozattal alapított
„Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiváló-
sági Központ” 2010. június 1-jei hatállyal megszüntetésre
kerül. A megszüntetõ határozatot a HM Tervezési és Koor-
dinációs Fõosztály készíti el.

(2) A Kiválósági Központ magyar állománya a Nehéz
Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítõ magyar állo-
mánnyal kapcsolatos feladatokról szóló 86/2009. (XI. 6.)
HM utasítás 3. §-a alapján felállított és kiadott „Magyar
Honvédség magyarországi telepítésû NATO és EU több-
nemzeti katonai szervezetek” állománytáblájára kerül át-
helyezésre a vonatkozó személyzeti eljárások lefolytatását
követõen.

(3) A „Magyar Honvédség magyarországi telepítésû
NATO és EU többnemzeti katonai szervezetek” állomány-
tábla-kivonatot a HM Haderõtervezési Fõosztály adja ki a
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka ré-
szére.

3. §

(1) A Kiválósági Központban szolgálatot teljesítõ ma-
gyar állomány vonatkozásában az állományilletékes pa-
rancsnoki jogköröket – ideértve az illetménymegállapítási
jogkört is – az MH HEK parancsnoka gyakorolja.

(2) Az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlása
nem érintheti a Katona-egészségügyi Kiválósági Központot
létrehozó Egyetértési Megállapodás rendelkezéseit.

4. §

Az áthelyezést követõen a Kiválósági Központban szol-
gálatot teljesítõ magyar állomány teljes körû személyügyi
ellátását az MH HEK Támogató Osztály (HM KEKK) biz-
tosítja.

5. §

A Kiválósági Központban szolgálatot teljesítõ magyar
állomány pénzügyi ellátását a HM Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség tervezi, hazai személyi járandóságait az
MH HEK Gazdálkodást Támogató Pénzügyi Ellátó Refe-
ratúra biztosítja.

6. §

(1) A Kiválósági Központ magyar állományának ideig-
lenes külföldi kiküldetései során felmerülõ deviza napidíj
és azok járulékai, valamint szállásköltség tervezése a Ki-
válósági Központ – Irányító Bizottsága által elfogadott
éves munkatervben foglaltak alapján – megtett adatszol-
gáltatása alapján, az MH HEK által elkészített éves kiuta-
zási tervben történik. A kiutazási tervben a Kiválósági
Központ utazásait elkülönítetten kell tervezni.

(2) A Kiválósági Központ programjait a Multilaterális
Együttmûködési Tervbe (MET) és a Kétoldalú Nemzetközi
Együttmûködési Tervbe (KNET) az MH HEK dolgozza be.

(3) A Kiválósági Központ magyar állományának ideig-
lenes külföldi utazásait a kiutazási engedélyen az MH
HEK parancsnoka engedélyezi, és küldi meg ellenjegyzés-
re a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség részére.

7. §

A Kiválósági Központ logisztikai ellátását a Honvédel-
mi Minisztérium és a Kiválósági Központ közötti nemzet-
közi megállapodás szabályozza.
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8. §

Az utasítás a közzététele napján lép hatályba, azonban
rendelkezéseit – a 2. § (1) bekezdés kivételével – 2010. ja-
nuár 1-jétõl kell alkalmazni.

Budapest, 2010. május 13.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
64/2010. (V. 21.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca 2011–2014. évekre vonatkozó

rövid távú tervének kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a honvédelmi tárca 2011–2014. évekre vonatkozó
rövid távú tervének (a továbbiakban: rövid távú terv) ki-
dolgozására az alábbi

utasítást

adom ki:

Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) A rövid távú terv összeállításának célja a Magyar
Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában és az MH
2009–2018 közötti idõszakra vonatkozó 10 éves stratégiai
tervében (a továbbiakban: 10 éves terv) meghatározott cél-
kitûzések elérése érdekében a honvédelmi szervezetek
mûködés-fenntartásához, személyi juttatásaihoz, fejleszté-
séhez szükséges feladatok számbavétele, erõforrás-szük-
ségleteik felmérése és a forráskorlátokon belül végrehajt-

ható feladatok meghatározása. A terv kidolgozása során –
a döntés-elõkészítés érdekében – megtörténik a forráskor-
látokon kívül esõ feladatok azonosítása, azok következ-
ményeinek és kockázatainak bemutatása.

(2) A rövid távú terv kidolgozásának alapja a 10 éves
tervben rögzített, illetve a honvédelmi tárca 2010–2013.
évekre vonatkozó rövid távú tervében (a továbbiakban:
2010–2013. évekre vonatkozó terv) jóváhagyott célkitûzé-
sek és fõ feladatok.

(3) A tervezési idõszakban prognosztizáltan rendelke-
zésre álló források elosztásának tárca szintû fontossági
sorrendje (prioritásai) az alábbi:

a) a HM tárca által meghatározott költségvetési létszám
alapján az illetmény és illetmény jellegû juttatások, vala-
mint azok járulékainak maradéktalan tervesítése, figye-
lemmel az érdekképviseletekkel megkötött megállapodá-
sokra;

b) a mûködés-fenntartási feladatok között a nemzetközi
szerepvállalásból eredõ kötelezettségek teljesítése;

c) a logisztikai, kiképzési, infrastrukturális és a fejezeti
kezelésû feladatok tervezése során – a takarékos gazdálko-
dás szigorú szem elõtt tartásával – az alapvetõ mûkö-
dés-fenntartási feltételek biztosítása;

d) a hadfelszerelési, az infrastrukturális és az egyéb fej-
lesztések.

(4) A rövid távú terv a tervidõszak feladatait bemutató
szöveges részbõl, valamint a részletes erõforrástervbõl
(a továbbiakban: RET) áll. Felépítése megegyezik a
2010–2013. évekre vonatkozó terv felépítésével.

(5) A HM tárca rövid távú tervét a honvédelmi minisz-
ter, a honvédelmi szervezetek terveit az illetékes szolgálati
elöljáró (hivatali felettes) hagyja jóvá.

3. §

(1) A tervezés folyamatában a honvédelmi szervezetek
a HM fejezet Feladatrend (a továbbiakban: HM FR) alkal-
mazásával megtervezik a tervidõszakban végrehajtásra ja-
vasolt feladataikat, és az Egységes Védelmi Szakfeladat-
rendszer (a továbbiakban: EVSZ) alkalmazásával a felada-
tok forrásszükségletét, és ezeket feladattervezési okmá-
nyaikban rögzítik. A feladattervezési okmány két részbõl
áll, a HM FR alapján összeállított szöveges részbõl, vala-
mint a HM Védelmi Tervezési és Vagyongazdálkodási Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM VTVF) által kiadásra kerülõ
nagybani erõforrás-tervezõ táblázatból. A feladattervezés
a honvédelmi szervezetek feladatainak reális, teljes és
pontos felmérésén alapszik, elemi feladatokig lemenõen
tartalmazza a stratégiai célok elérését biztosító feladatokat.

(2) A honvédelmi szervezetek a tárca szintû fontossági
sorrend (prioritás) figyelembevételével a rendelkezésre
álló források feladatokhoz történõ hozzárendelése érdeké-
ben a végrehajtásra javasolt feladatokat fontosság szerint –
az elérendõ célokat szem elõtt tartva – osztályozzák (prio-
rizálják). A feladatokat a feladatellátás és a szakterületek
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sajátosságainak megfelelõ (1-tõl 5-ig terjedõ) kategóriák-
ba sorolják, ahol az 1. szám a legfontosabb feladatot jelöli.

(3) A feladatok és a figyelembe vehetõ erõforrások kö-
zötti összhang megteremtése, illetve az erõforrások éssze-
rû és hatékony felhasználása érdekében, a források felada-
tokhoz történõ rendelése (allokációja) több lépésben, tárca
szintû egyeztetéseken történik. A honvédelmi szervezetek
az elsõdleges forrásallokációban (a továbbiakban: EFA)
biztosított forrásokkal le nem fedett feladataik végrehajtá-
sához szükséges források biztosítása érdekében felsõ szin-
tû egyeztetést folytatnak és döntéseket kezdeményeznek.
A felsõ szintû egyeztetést követõen kialakult forráselosz-
tást a nagybani erõforrásterv (a továbbiakban: NET) tartal-
mazza.

(4) A NET alapján kerül kidolgozásra a tárca költségve-
tési javaslata és a RET.

(5) A RET a tervezési adatbázis alkalmazásával készül.
A tervezési adatbázist a tervezõ szervezetek által a NET
adatai alapján kitöltött részletes tervezõ táblázatok adatai-
ból állítják össze. A tervezési adatbázis tartalmazza az
EVSZ-hez kötött alapinformációkat (erõforrás-paraméte-
rek, felszámítási mutatók, biztosítási módok stb.), vala-
mint a HM fejezet költségvetésének és beszerzési tervének
összhangját biztosító alapadatokat.

4. §

(1) A honvédelmi szervezetek feladattervezési okmá-
nyainak és erõforrásterveinek összeállítását a HM VTVF
koordinálja.

(2) Az erõforrástervezésben közvetlenül részt vevõ szer-
vek, szervezetek feladattervezési okmányaikat és erõforrás-
terveiket közvetlenül a HM VTVF-re küldik meg, terjesz-
tik fel.

(3) A honvédelmi szervezetek erõforrásterveiket az ille-
tékes felsõ szintû gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek
is felterjesztik.

(4) A honvédelmi szervezetek a hatáskörükbe tartozó
intézményi erõforrás-szükségleteiket önállóan tervezik.
A központi és központosított, valamint a természetbeni el-
látás körébe tartozó erõforrás-szükségleteiket az illetékes
központi ellátó szervezetektõl vagy a tárca felsõ szintû
gazdálkodó szervezeteitõl igénylik.

(5) A gazdálkodó szervezettel és önálló költségvetéssel
nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek erõforrás-szük-
ségleteit – az általuk szolgáltatott adatok alapján – az utalt-
sági rend szerint illetékes ellátó szervezetek, illetõleg a fel-
sõ szintû gazdálkodó szervezetek tervezik.

(6) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP) feladattervezési okmányát és erõforrás-
terveit – az alárendelt szervezetek tervei alapján – az MH
ÖHP tervezõ, illetve gazdálkodó szervei állítják össze.
A HM Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HM
HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetek feladattervezési okmányukat és erõforrásterveiket

felterjesztik a HM Haderõ-tervezési Fõosztály (a további-
akban: HM HTF) részére. A HM HTF a HM HVKF jóvá-
hagyásával megküldi azokat a HM VTVF-re, valamint az
illetékes felsõ szintû gazdálkodó szervezeteknek.

A rövid távú terv kidolgozásának folyamata

5. §

(1) A rövid távú terv összeállítása két fázisban történik.
(2) Az elsõ fázisban kidolgozzák a végrehajtásra java-

solt feladatokat tartalmazó feladattervezési okmányt,
melyben megtörténik a feladatok forrásszükségleteinek és
fontossági sorrendjének (prioritásainak) megállapítása is.
Az EFA-ban biztosított források ismeretében a honvédel-
mi szervek és szervezetek meghatározzák azokat a
feladatokat, amelyekhez a források hozzárendelhetõek.

(3) A forráskorlátok miatt részben vagy teljes mérték-
ben végre nem hajtható feladatok esetében bemutatják a
feladat halasztásának, elmaradásának következményeit és
kockázatait, kezdeményezhetik az EFA-ban biztosított
források átcsoportosítását.

(4) A felsõ szintû egyeztetés eredményeit a NET rögzíti,
amely alapján összeállításra kerül a HM fejezet költségve-
tési javaslata, illetve a tervezés második fázisában megtör-
ténik a rövid távú terv részletes kidolgozása.

a) A rövid távú tervezés elsõ fázisának elsõ szakaszában
a honvédelmi szervezetek forráskorlát nélküli tervezést
hajtanak végre. A tervezõ szervezetek a feladattervezési
okmányuk összeállítása érdekében a 10 éves tervben, a
2010–2013. évi terveikben szereplõ, valamint a korábbi
évek során halasztott (végrehajtásra nem került) feladato-
kat veszik alapul, meghatározzák a tervidõszakban végre-
hajtásra javasolt feladatokat, és indokolják azok szüksé-
gességét. Az illetékes szervekkel, szervezetekkel együtt-
mûködve meghatározzák a közvetlen erõforrásigénnyel
rendelkezõ feladatok forrásszükségleteit. A 3. § (2) bekez-
dés szerint, elöljáró szervük, szervezetük által meghatáro-
zott irányelvek alapján végrehajtják a feladatok fontossági
sorrendbe állítását (priorizálását).

b) A rövid távú tervezés elsõ fázisának második szaka-
szában a honvédelmi szervezetek a HM VTVF által meg-
küldött EFA figyelembevételével végrehajtják a tervidõ-
szakra vonatkozó forráskorlátokon alapuló nagybani ter-
vezést. A feladattervezési okmányban szereplõ feladatok
erõforrás-szükségleteit összevetik az EFA-ban biztosított
keretekkel és kimutatják a különbséget. Felmérik a szerzõ-
déssel lekötött feladatokat, az azokhoz tartozó determinált
forrásszükségleteket, valamint azt, hogy a determinált fel-
adat halasztása milyen jogi, illetve katonai-szakmai követ-
kezményekkel járhat. Meghatározzák az erõforráskorlátok
miatt nem tervezhetõ feladatok halasztásának következ-
ményeit, elemzik azok kockázatait. Megállapításaikat rög-
zítik a pontosított feladattervezési okmányban.
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c) A tervezés elsõ fázisát a tárca szintû fontossági sor-
rend (prioritások) érvényesítése érdekében felsõ szintû
egyeztetés zárja. Ennek során megvalósul az EFA-ban biz-
tosított keretek áttekintése és szükség szerinti korrekciója.
Az egyeztetésen az adott szakterületek vezetõi terjesztik
elõ a szakterületeken jelentkezõ döntést igénylõ kérdése-
ket és a megvalósíthatósági változatokat, illetve megoldási
javaslataikat. Az egyeztetés eredményeit a NET rögzíti.

(5) A második fázisban a tervezõ szervezetek a NET-ben
biztosított erõforráskeret, valamint az elsõ fázisban kiala-
kított fontossági sorrend alapján részletezik a ténylegesen
végrehajtandó (végrehajtható) feladatokat és kidolgozzák
RET-jeiket.

A rövid távú terv kidolgozásának ütemezése

6. §

(1) A HM VTVF a felsõ szintû gazdálkodó és az erõforrás
tervezésben közvetlenül részt vevõ szervek, szervezetek
részére 2010. április 30-ig tervezõi értekezletet tart, ahol
pontosítja a tervezés menetét. Az értekezletet követõen ke-
rül kiadásra a pontosított HM FR, a pontosított EVSZ-t tar-
talmazó nagybani tervezõ táblázat, valamint a rövid távú
terv szöveges részének felépítését meghatározó feladat-
csoportok jegyzéke.

(2) A HM Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM VPF) együttmûködve a HM HTF-el, az MH ÖHP-vel
és az MH Mûveleti Központtal a tervidõszak éveire, mû-
veleti területenkénti bontásban meghatározza a béketámo-
gató és válságkezelõ mûveletekre tervezett állomány lét-
számát és 2010. május 14-ig megküldi a HM VTVF-re.

(3) A honvédelmi szervezetek az 5. § (4) bekezdés
a) pontjának megfelelõen, a HM FR alkalmazásával meg-
határozzák a tervidõszakban végrehajtásra javasolt felada-
taikat, részletezik azok tartalmát, indokolják a feladatok
szükségességét, majd rögzítik azokat a feladattervezési
okmányban.

(4) A feladattervezési okmány a HM FR felépítésének
megfelelõen tartalmazza az adott szervezet alaprendelteté-
sébõl, valamint a felsõ szintû feladatszabásból adódó vala-
mennyi végrehajtásra javasolt feladatát, azok fontossági
sorrendjét (prioritásait), valamint a közvetlen erõforrás-
igénnyel rendelkezõ feladatok vonatkozásában azok for-
rásszükségletét (a nagybani tervezõ táblázatban). A hon-
védelmi szervezetek a fentiek szerint kitöltött feladat-
tervezési okmányt 2010. május 28-ig megküldik a HM
VTVF-re.

7. §

(1) A HM VTVF a Pénzügyminisztérium (a továbbiak-
ban: PM) által kiadott irányszámok, illetve a források el-
osztására vonatkozó jogszabályok és belsõ rendelkezések

alapján az EFA-ban meghatározza a nagybani tervezési
keretszámokat, melyeket a HM Védelmi Tervezõ Bizott-
ság (a továbbiakban: HM VTB) elé terjeszt. Az EFA jóvá-
hagyását követõen a HM VTVF 2010. június 15-ig meg-
küldi a nagybani keretszámokat a felsõ szintû gazdálkodó
és az erõforrás tervezésben közvetlenül résztvevõ szervek,
szervezetek részére.

(2) Az MH ÖHP és a HM HVKF közvetlen szervezetek
az EFA-ban biztosított forrásokat – a feladatok fontossági
sorrendje (prioritásai), valamint az 5. § (2)–(4) bekezdése-
iben foglaltak alapján – hozzárendelik a végrehajtandó fel-
adatokhoz, ennek során a nagybani tervezõ táblázat meg-
felelõ oszlopában feltüntetik a feladathoz rendelt forrást.
Az így elkészített, pontosított feladattervezési okmányu-
kat és az annak részét képezõ, kiegészített nagybani terve-
zõ táblázataikat (NET-tervezeteiket) egyeztetik az utaltság
szerint illetékes szakmai szervezetekkel és azt követõen, a
HM HTF útján, 2010. június 30-ig felterjesztik azokat a
HM VTVF részére, és egyidejûleg megküldik az illetékes
felsõszintû tervezõ szervezetek részére is.

(3) A tervezõ szervezetek az EFA-ban biztosított forrá-
sokat – a feladatok fontossági sorrendje (prioritásai), vala-
mint az 5. § (2)–(4) bekezdéseiben foglaltak alapján – hoz-
zárendelik a végrehajtandó feladatokhoz. Az így elkészí-
tett pontosított feladattervezési okmányukat és az annak
részét képezõ, kiegészített nagybani tervezõ táblázataikat
(NET tervezeteiket) 2010. július 9-ig megküldik a HM
VTVF részére.

(4) A HM VTVF a honvédelmi szervezetek NET-terve-
zeteinek összegzésével elkészíti a HM-tárca NET-terveze-
tét. A HM VTVF a PM tervezési körirat kiadását követõ
10 munkanapon belül pontosítja a HM tárca NET-terveze-
tét, a pontosítás során történt változásokról értesíti az
érintett tervezõ szerveket, szervezeteket.

(5) A HM VTVF a HM-tárca pontosított NET-tervezetét
a HM VTB elé terjeszti. A HM VTB-n a forráskorlátokból
adódó, az egyes szakterületeken jelentkezõ döntést igénylõ
kérdéseket – a döntéshez szükséges javaslatokkal és megva-
lósíthatósági változatokkal – az adott szakterületek vezetõi
terjesztik elõ.

(6) A HM VTVF a HM-tárca felsõ vezetésének döntései
alapján véglegesíti a HM-tárca NET-jét és átadja a HM
KPÜ részére a tárca költségvetési javaslatának összeállítá-
sa céljából. A NET alapján jóváhagyott tervezési keretszá-
mokat a HM VTVF megküldi az erõforrás-tervezésben
közvetlenül részt vevõ szervek, szervezetek részére.

8. §

(1) Az 6. § (1) bekezdés szerint kiadott csoportosításnak
megfelelõen, az ott meghatározott tartalmi részletességgel,
a feladattervezési okmányuk alapján a honvédelmi szerve-
zetek kidolgozzák a feladatcsoportok tartalmát és 2010.
szeptember 24-ig megküldik a HM VTVF-re.
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(2) Az erõforrás-tervezésben közvetlenül részt vevõ
szervek, szervezetek a részletes tervezési táblázat alkalma-
zásával végrehajtják a részletes erõforrás-tervezést és a ki-
töltött tervezési táblázatokat 2010. szeptember 30-ig meg-
küldik a HM VTVF részére. A HM VTVF az adatszolgál-
tatások alapján összeállítja az adatbázis formátumú
RET-et.

(3) A HM VTVF – a tárca felsõ szintû tervezõ szervei,
szervezetei, valamint az erõforrás-tervezésben közvetle-
nül részt vevõ szervek, szervezetek bedolgozásai alapján –
2010. október 28-ig összeállítja a rövid távú tervet, majd a
HM VTB állásfoglalásával jóváhagyásra felterjeszti a
honvédelmi miniszterhez.

(4) Jóváhagyást követõen a HM VTVF a rövid távú ter-
vet elektronikus adathordozón megküldi a HM felsõ és kö-
zépszintû vezetõ-irányító szerveknek, szervezeteknek va-
lamint a HM felsõ szintû tervezõ és gazdálkodó szervek-
nek, szervezeteknek, akik abból kivonatot készítenek,
amit megküldenek a tervezési- utaltsági rend szerint alá-
rendelt szervezetek részére.

(5) A 2011. évre vonatkozó költségvetési törvény elfo-
gadását követõen a HM VTVF a felsõ szintû tervezõ, illetve
gazdálkodó szervek, szervezetek bevonásával pontosítja a
rövid távú tervet.

Záró rendelkezések

9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba,
és 2011. március 31-én hatályát veszíti.

Budapest, 2010. május 17.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
36/2010. (HK 9.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató

megszervezésérõl és végrehajtásáról*

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

37/2010. (HK 9.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2010. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

A HM kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
42/2010. (HK 9.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a „Szakutasítás a gyakorlatok tervezéséhez” címû

fõnökségi kiadvány kidolgozásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

35/2010. (HK 9.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a NATO ISAF kötelékében szolgálatot teljesítõ
MH Afgán Választásokat Biztosító Szakasz

kivonásáról és megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság
határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletek-
kel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról
szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra, valamint a terme-
lõi és a fogyasztói logisztikai rendszer szakirányításáról,
valamint a logisztikai gazdálkodásról szóló 6/2008. (HK
4.) számú VTISZÁT intézkedésben foglaltakra a NATO
ISAF kötelékében szolgálatot teljesített Magyar Honvéd-
ség Afgán Választásokat Biztosító Szakasz kivonásáról és
megszüntetésérõl az alábbi

intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon szervezeteire, amelyek a Ma-
gyar Honvédség Afgán Választásokat Biztosító Szakasz
(a továbbiakban: MH AVBSZ) kivonásában és megszün-
tetésében érintettek.



2. Az MH AVBSZ a mûveleti területrõl 2009. november
16-ig kivonásra került.

3. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) együttmûködve az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központtal (a továbbiak-
ban: MH HEK), az MH Mûveleti Központtal (a továbbiak-
ban: MH MK), a HM Infrastrukturális Ügynökséggel (a to-
vábbiakban: HM IÜ), HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökséggel (a továbbiakban: HM KPÜ), valamint a
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökséggel (a továbbiak-
ban: HM FLÜ) 2010. május 31-ig végrehajtja a felszámo-
lás szakmai feladatait.

4. Az MH AVBSZ elszámolással kapcsolatos feladato-
kat a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és
béketámogató mûveletekkel kapcsolatos, a Magyar Hon-
védséget érintõ feladatok logisztikai támogatása végrehaj-
tásának részletes szabályairól szóló 132/2008. számú HM
FLÜ vezérigazgató és MH ÖHP parancsnok együttes in-
tézkedésében meghatározottaknak megfelelõen hajtják
végre.

5. Az MH AVBSZ Felszámolási Tervét az MH ÖHP ké-
szíti el – együttmûködésben az MH HEK-kel, HM IÜ-vel,
HM KPÜ-vel, valamint a HM FLÜ-vel – 2010. június
12-ig.

6. Az MH AVBSZ megszüntetésével kapcsolatos fel-
adatokat az MH ÖHP 2010. május 31-ig hajtja végre.

7. A mûveleti tapasztalatok feldolgozását és értékelését
követõen az MH MK összefoglaló jelentést terjeszt fel
2010. június 15-ig a HM HVKF helyettes részére. A jelen-
tés logisztikai fejezetéhez a HM FLÜ biztosít adatokat.

8. Az MH AVBSZ állományának visszaszûrését az MH
HEK terve alapján hajtják végre.

9. Az MH ÖHP parancsnoka 2010. június 23-ig jelent a
megszüntetés végrehajtásáról.

10. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba
és 2010. június 30-án hatályát veszti.

11. A NATO ISAF kötelékében szolgálatot teljesítõ
Magyar Honvédség Afgán Választásokat Biztosító Sza-
kasz megalakításáról és felkészítésérõl szóló 26/2009.
(HK 7.) HM KF – HM HVKF elõzetes együttes intézkedés
2010. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
39/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a STANAG 4360 2. kiadás alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007.(HK 20.) HM
utasítás 3–4. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figye-
lemmel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl
és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról
és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás-
ban foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása továbbá közvetlen felügye-
lete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvéd-
ségi szervezetek) terjed ki.

2. A 65/2008. (HK 11) HM VTI SZÁT közlemény, illet-
ve a 2006. november 27-én kihirdetett NATO szabványo-
sítási egyezmény hatályba léptetése alapján eredeti nyel-
ven bevezetésre és alkalmazásra kerül a STANAG 4360
(2. kiadás) SPECIFICATION FOR PAINTS AND PA-
INT SYSTEMS, RESISTANT TO CHEMICAL
AGENTS AND DECONTAMINANTS, FOR THE
PROTECTION OF LAND MILITARY EQUIPMENT
– „Vegyszerekkel és mentesítõ anyagokkal szemben ellen-
álló, szárazföldi haditechnikai eszközök védelmére szol-
gáló festékek és festék rendszerek elõírásai” címû szabvá-
nyosítási egyezmény.

3. Az egyezmény rendeltetése:
Meghatározni a szárazföldi katonai berendezések vé-

delmére szolgáló vegyszerekkel és mentesítõ anyagokkal
szemben ellenálló festékekre és festék rendszerekre a mi-
nimális követelményeket.

Az egyezményt elfogadó nemzetek egyetértenek abban,
hogy betartják jelen egyezményt a fejlesztések, kivitelezé-
sek, valamint a gyártások során.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4360 Egységesítési Egyezményt ren-
deljék meg a HM FLÜ TI Szabványtárából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár

1136 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
40/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a STANAG 4548 1. kiadás alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007.(HK 20.) HM
utasítás 3-4. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figye-
lemmel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl
és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról
és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás-
ban foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása továbbá közvetlen felügye-
lete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvéd-
ségi szervezetek) terjed ki.

2. A 65/2008. (HK 11.) HM VTI SZÁT közlemény, il-
letve a 2005. november 9-én kihirdetett NATO szabványo-
sítási egyezmény hatályba léptetése alapján eredeti nyel-
ven bevezetésre és alkalmazásra kerül a STANAG 4548
(1. kiadás) OPERATIONAL REQUIREMENTS,
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EVALUA-
TION CRITERIA FOR NBC PROTECTIVE CLOT-
HING – AEP-38 – „Az ABV védõruhák mûveleti köve-
telményei, mûszaki leírásai és kritériumainak értékelése”
címû szabványosítási egyezmény.

3. Az egyezmény rendeltetése:
Az AEP-38 (Ed. 1) dokumentum hatályba léptetése,

mely a NATO tagországok fegyveres erõi részére össze-
foglalja az ABV védõruhák hadmûveleti követelményeit,
mûszaki leírás és specifikáció értékelési követelményeit.

Az egyezmény meghatározza
– A védõruhák általános hadmûveleti követelményeit,

technikai specifikációit és értékelési követelményeit.
– A védõkesztyû és védõcsizma hadmûveleti követel-

ményeit, technikai specifikációit és értékelési követelmé-
nyeit.

– Harcjármû kezelõszemélyzet védõöltözetének had-
mûveleti követelményeit, technikai specifikációit és érté-
kelési követelményeit.

– Légierõ személyi állománya védõöltözetének had-
mûveleti követelményeit, technikai specifikációit és érté-
kelési követelményeit.

– Haditengerészet védõöltözetének hadmûveleti köve-
telményeit, technikai specifikációit és értékelési követel-
ményeit.

– ABV sérültek védõfelszerelésének hadmûveleti kö-
vetelményeit, technikai specifikációit és értékelési köve-
telményeit.

– Teszteljárások menetét.
– Definíciókat, fogalmakat.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 4548 (1. kiadás) Egységesítési
Egyezményt rendeljék meg a HM FLÜ TI Szabványtá-
rából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
41/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a STANAG 7132 2. kiadás alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§-ának (2) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007.(HK 20.) HM
utasítás 3-4. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figye-
lemmel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl
és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról
és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás-
ban foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irá-
nyítása és fenntartói irányítása továbbá közvetlen felügye-
lete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvéd-
ségi szervezetek) terjed ki.

2. A 65/2008. (HK 11.) HM VTI SZÁT közlemény, il-
letve a 2008. október 20-án kihirdetett NATO szabványo-
sítási egyezmény hatályba léptetése alapján eredeti nyel-
ven bevezetésre és alkalmazásra kerül a STANAG 7132
(2. kiadás) AIRCRAFT, RESCUE AND FIRE-FIGH-
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TING – MINIMUM LEVELS OF CRASH FIRE RES-
CUE (CFR) EQUIPMENT – „Repülõgép mentés és tûz-
oltás – a légi balesetek tûzoltó és mentõ felszereléseinek
minimális szintje” címû szabványosítási egyezmény.

3. Az egyezmény rendeltetése:
Meghatározni a repülõterek tûzoltó mûszaki mentõ állo-

mánya valamint jármûvei számára a minimális védõesz-
köz és védõfelszerelés készletet, melyek segítségével
eredményesen képesek végrehajtani szakfeladatukat illet-
ve csökkenthetik az esetlegesen bekövetkezõ balesetek
következményeit.

4. Az érintett honvédségi szervezetek az alkalmazás ér-
dekében a STANAG 7132 2. (kiadás) Egységesítési
Egyezményt rendeljék meg a HM FLÜ TI Szabványtá-
rából.

5. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
43/2010. (HK 9.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi
Kiválósági Központ megszüntetésével kapcsolatos
pénzügyi-számviteli szakfeladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (1)–(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és szakirányítás rendjérõl
szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. §-ában foglaltak-
ra – a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Ki-
válósági Központ költségvetési szerv megszüntetésérõl
szóló, 8/2010. (V. 21.) HM határozattal módosított
4/2010. (V. 7.) HM határozatban meghatározottakra, a
pénzügyi és számviteli szakfeladatok végrehajtására a kö-
vetkezõk szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya a HM Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökségre (a továbbiakban: HM KPÜ), az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a to-
vábbiakban: MH HEK), valamint a Honvédelmi Miniszté-

rium Katona-egészségügyi Kiválósági Központra (a to-
vábbiakban: HM KEKK) terjed ki.

I.
A HM KEKK megszüntetésének
pénzügyi-számviteli szakfeladatai

2. A megszüntetésre kerülõ HM KEKK teljes körû
pénzügyi-számviteli felszámolását az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ Gazdálkodás Tá-
mogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (a továbbiakban:
MH HEK GTPER) végzi. Az MH HEK GTPER felszámo-
lási tevékenységének szakmai és személyi feltételeit a HM
KPÜ vezérigazgatója saját hatáskörben biztosítja.

3. Az állami feladat ellátása szempontjából jogutód nél-
kül megszüntetésre kerülõ HM KEKK pénzügyi-számvi-
teli jogutódja, a szervezet teljes körû pénzügyi-számviteli
ellátását a megalakulástól biztosító MH HEK GTPER.

4. A HM KEKK megszûnésének pénzügyi-számviteli
fordulónapja 2010. június 1.

5. A HM KEKK igazgatója kezdeményezi a HM KEKK
logisztikai utaltsági rendbõl történõ törlését.

6. A megszûnés egyéb feltételeirõl a HM szervekkel
azonosan a HM (MH) szakirányú (ellátó) szervezetei gon-
doskodnak.

II.
A pénzügyi-számviteli megszüntetés

általános feladatai

7. A HM KEKK részére kiadásra került pénzügyi és
számviteli szakiratok kezelését a Magyar Honvédség Egy-
séges Iratkezelési Szabályzatáról szóló 20/2008. (HK 6.)
HM utasítás (Ált/40) elõírásai szerint kell végrehajtani.

8. Az étkezési utalványok szállítóját (LE CHÉQUE
DÉJEUNER étkezési utalvány gyártó és forgalmazó Kft.,
1074 Budapest, Rákóczi út 70.) az utolsó rendeléssel egy-
idejûleg az MH HEK GTPER írásban értesíti a katonai
szervezet megszüntetésérõl.

III.
Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok

9. Az MH HEK GTPER vezetõ pénzügyi referense,
mint jogutód:

a) gondoskodjon a HM KEKK személyi állománya ré-
szére kiadott vásárlási- és úti elõlegek elszámoltatásáról
2010. május 31-ig,
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b) intézkedjen a függõ, átfutó, kiegyenlítõ tételek rende-
zésére 2010. május 31-ig,

c) a megmaradt rendezetlen függõ, átfutó állományról
2010. június 15-ig készítsen jegyzõkönyvet, s azt a szüksé-
ges bizonylatokkal, analitikákkal együtt elkülönítetten
tárolja,

d) mérje fel a szállítói tartozásokat, s tájékoztassa a szál-
lítókat a tartozásról, illetve a szervezet megszûnésérõl
2010. május 31-ig,

e) kezdeményezze a szállítói és vevõi szerzõdések fel-
mondását, átütemezését, illetve a jogutód szervezet nevére
történõ átírását 2010. május 31-ig,

f) a be nem érkezett követelésekrõl és a fennálló illet-
ménytartozásokról 2010. június 15-ig készítsen jegyzõ-
könyvet, melyet, mint a pénzügyi jogutód elõírásszerûen
tároljon,

g) a fõkönyvi kivonat és a megszûnés napjáig még telje-
sülõ kifizetések és bevételek alapján készítsen elõirányzat
módosítási javaslatot, melyet 2010. május 31-ig a HM
KPÜ Költségvetési és Számviteli Igazgatóság (a továb-
biakban: KSZI) részére adjon át,

h) hajtsa végre a jóváhagyott elõirányzat módosítások
könyvelésének ellenõrzését a HM KPÜ KSZI által végre-
hajtott könyvelést követõen haladéktalanul,

i) számolja el a megszûnés napján, utolsó gazdasági ese-
ményként az elõirányzat-felhasználási keretszámla egyen-
legének átvezetését,

j) készítsen a megszûnés napjával, az éves költségvetési
beszámolónak megfelelõ adattartalommal, leltárral és záró
fõkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, illetve 60
napon belül – a megszûnõ szervezet felszámolásával
összefüggésben elkészített átadás-átvételi jegyzõkönyvek
alapján az eszköz-nyilvántartásból való kivezetések vég-
rehajtását követõen – vagyonátadási („nullás”) jelentést a
2009. évi költségvetési beszámoló elkészítésérõl szóló
6/2010. HM KPÜ VIG intézkedésben meghatározottak
szerint.

10. A HM KPÜ KSZI:
a) a jogutód elõirányzat-felhasználási keretszámla meg-

jelölésével kezdeményezze a HM KEKK elõirányzat-fel-
használási keretszámlájának megszüntetését a Magyar Ál-
lamkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), hogy a számla
mûködõképessége 2010. május 31-ig biztosított legyen,

b) hajtsa végre a MH HEK GTPER-tõl beérkezett
igénynek megfelelõen az elõirányzat módosítást, illetve az
elõirányzat módosításhoz kapcsolódó könyvelést.

11. A HM KEKK 2010. május 31-ei fordulónappal lel-
tározást hajt végre, illetve szükséges esetben lefolytatja, az
ehhez kapcsolódó káreljárásokat, valamint gondoskodik a
tároló helyein kezelt eszközök NATO MILMED COE ré-
szére történõ térítésmentes átadásáról.

12. A HM KPÜ Illetményszámfejtõ, Adó-és Járulékel-
számoló Igazgatóság (a továbbiakban: IAJI) 2010. június

15-ig hajtsa végre a személyi juttatásokhoz kapcsolódó
KTK rendezést.

IV.
Az illetménygazdálkodással és személyi járandósággal

kapcsolatos feladatok

13. A HM KEKK személyi állományának pénz-
ügyi-személyügyi gyûjtõi legkésõbb 2010. május 31-ig
kerüljenek lezárásra, azokat az MH HEK GTPER a vonat-
kozó parancsokkal és egyéb feladási okmányokkal együtt
tárolja. A még fel nem adott járandóságokról szóló paran-
csok, okmányok gyûjtõzését nagy gondossággal, doku-
mentáltan végezzék. Az okmányokon a felszámolás egész
idõszaka alatt a feladás tényét egyértelmûen, dátummal,
olvasható aláírással rögzítsék. Az átadásnál kiemelt figyel-
met fordítsanak a gyûjtõk adattartalmának belsõ leltárral
történõ egyeztetésére, az összes bizonylat (dokumentum)
lefûzésére.

14. Az idõközben áthelyezésre kerülõ állomány
pénzügyi-személyügyi gyûjtõit ellenõrzés után zárják le
– melynek tényét az MH HEK GTPER vezetõ pénzügyi re-
ferens a belsõ leltárban aláírásával igazol – és azokat az át-
vevõ katonai szervezet részére küldjék meg. A gyûjtõkben
helyezzék el az étkezési utalvánnyal történõ ellátás idõsza-
kára vonatkozó igazolást is. A még fel nem adott parancso-
kat, parancskivonatokat, egyéb okmányokat dokumentál-
ható módon szintén küldjék meg az átvevõ katonai szerve-
zet részére. Az áthelyezést a HM KGIR HRMS alrendszer-
ben a személyügyi szervvel együttmûködve végezzék el.

15. A Magyar Honvédség személyi állományából kivált
személyekrõl a pénzügyi elszámolásokat nagy körültekin-
téssel végezzék (pl.: szabadságmegváltás, jubileumi juta-
lom, egyéb járandóságok kifizetése, családalapítási támo-
gatás, illetményelõleg tartozás rendezése). Az esetlegesen
fennálló tartozások behajtására a törvényes keretek között
intézkedjenek.

Az állományból kivált és illetményelõleg, illetve csa-
ládalapítási támogatás tartozással rendelkezõ személyek-
rõl, továbbá a tartozás összegérõl és a törlesztés módjáról a
HM KPÜ IAJI-t írásban tájékoztassák.

A kivált személyek részére kiállított „Igazolás”-on tün-
tessék fel a munkabérbõl (illetménybõl) jogerõs határozat,
illetõleg jogszabály alapján levonandó tartozásokat (pl.: il-
letményelõleg, családalapítási támogatás, tartásdíj, egyéb
letiltások), illetve azok jogosultjait, továbbá a munkáltató
felé fennálló tartozások, illetve a munkáltató egyéb köve-
teléseinek összegét, jogcímét. Az „Igazolás”-on azt is fel
kell tüntetni, amennyiben a munkabért (illetményt) tarto-
zás nem terheli.

16. A személyi állomány fennálló tartozásairól (pl.: il-
letményelõleg, családalapítási támogatás, letiltások, tar-
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tásdíj) készítsenek névjegyzéket, mely az alábbi adatokat
tartalmazza:

Név, rf.
Alkalmazotti azonosító
Adóazonosító jel
Állandó lakcím
Engedélyezõ megnevezése, engedély száma, ideje
Bírósági letiltás száma, ideje
Engedélyezett eredeti összeg
Fennálló tartozás …….-án
Új állományilletékes katonai szervezet
Megjegyzés, mely tartalmazza a behajtás érdekében fo-

ganatosított intézkedéseket.

A névjegyzék tartalmazza a korábbi években kivált sze-
mélyek még fennálló tartozását is. Az összeállított jegyzék
a felszámolási jegyzõkönyvhöz kerüljön csatolásra.

A nyugállományba helyezések kapcsán kiemelt figyelmet
kell fordítani az érintett személyek fennálló tartozásainak le-
tiltását elrendelõ jogerõs és végrehajtható határozatok, pénz-
intézeti behajtási végzések eredeti példányainak a HM KPÜ
Illetmény Munkaügyi és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság
Nyugdíjmegállapító Osztálya (1135 Bp., Aba u. 4.) részére
történõ megküldésére és egyidejûleg tájékoztatást kell ré-
szükre adni a már foganatosított és a még fennálló tartozás
összegeirõl. A letiltások, végzések másolati példányai a
pénzügyi-személyügyi gyûjtõben kerül elhelyezésre.

17. Az MH HEK GTPER a megszûnés idõpontja szerin-
ti határnappal mérje fel a HM KEKK részére felszámítás-
ra, illetve a HM KPÜ által jóváhagyásra került túlszolgála-
ti díjkeret, a Hjt. 53. §-a szerinti megbízási díjkeret, vala-
mint a parancsnoki segélykeret helyzetét. Az említett
pénzügyi keretek kerüljenek lezárásra és hajtsa végre a fel
nem használt maradvány-összegek visszajelentését – a
HM KPÜ KSZI egyidejû tájékoztatása mellett – a HM
KPÜ IAJI részére.

18. A HM KEKK állományában lévõ személyek – a meg-
szûnés idõpontjáig teljesített túlszolgálataik után fizetendõ –
túlszolgálati díja kerüljön kifizetésre 2010. július 2-ig.

19. Az MH HEK GTPER vezetõ pénzügyi referense az
állományból kiváló személyek elérhetõségét (levelezési
cím, telefon) pontosítsa, továbbá készítsen rövid szakmai
tájékoztatót a legfontosabb pénzügyi ügyintézési teendõk-
rõl (pénztári tagság, adózási ügyek rendezése, levelezési
cím, elérhetõségek stb.), melyet az érintett dolgozók
részére 2010. június 15-ig át kell adni.

V.
Ellenõrzési tevékenységgel kapcsolatos feladatok

20. A HM KEKK tekintetében a pénzügyi-számviteli
ellátásért felelõs MH HEK GTPER a szervezet megszûné-

sének idõpontjáig a 40/2009. (HK 14.) HM KPÜ vezér-
igazgatói intézkedésben elõírtak szerint végezze a HM
KEKK-et érintõ pénzügyi és számviteli folyamatokhoz
kapcsolódó intézményi szintû belsõ szakellenõrzési, vala-
mint a 86/2008. (HK 17.) HM utasítás szerinti FEUVE te-
vékenységet.

21. A felszámoláshoz kapcsolódóan a megszûnõ kato-
nai szervezet vonatkozásában az MH HEK GTPER vezetõ
pénzügyi referense az alábbi eseti belsõ szakellenõrzési
feladatokat hajtsa végre:

– pénzügyi keretek egyeztetése, lezárása tételesen;
– a levonandó kártérítések átadása a jogutód részére, a

behajtások kezdeményezése;
– pénzügyi, személyi gyûjtõk adattartalmának ellenõr-

zése az áthelyezés, végleges kiválás elõtt;
– a kiváltak pénzügyi járandóságainak kifizetését (fo-

lyósítását) megelõzõ tételes ellenõrzése.

22. Az elõzõ pontban meghatározott szakmai feladatok,
illetve a még végre nem hajtott, a rendszeres célellenõrzés
elrendelésérõl szóló 13/2009. HM KPÜ VIG intézkedés
3/a) pontja szerinti célellenõrzések végrehajtásáról 2010.
június 15-ig a pénzügyi referens külön ellenõri jelentés ke-
retében tegyen részletes jelentést. A záró költségvetési be-
számoló mellékleteként készítse el a folyamatba épített
elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszer kialakítá-
sával kapcsolatos feladatokról szóló 86/2008. (HK 17.)
HM utasítás 9. § (10)–(13) bekezdései szerinti FEUVE
tárgyévi mûködtetésére vonatkozó vezetõi, illetve pénz-
ügyi értékeléseket, nyilatkozatokat, beszámolót.

23. A HM KPÜ Ellenõrzési és Ellenjegyzési Igazgató-
sága (a továbbiakban: EEI) a megszûnõ katonai szervezet
vonatkozásában a szervezési idõszak végét követõ 60 na-
pon belül külön program szerint célellenõrzést hajt végre,
melynek keretében kiemelten értékeli:

– a pénzügyi jogutódlás végrehajtását,
– valamint az állományból kiváltak részére megállapí-

tott járandóságok szabályszerûségét.

VI.
Statisztikai és adóügyi feladatok

24. A HM KEKK a megszûnését követõ 30 napon be-
lül az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 33. § (3)
bekezdés alapján – az SZJA kivételével – készítsen bevallást
az „egyes adókötelezettségekrõl az államháztartással szem-
ben évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók
részére” rendszeresített bevallás garnitúra kitöltésével, és azt
elektronikus úton küldje meg az adóhatóságnak.

25. A szervezet megszûnését megelõzõen elkészített
összes adóbevallása (államháztartással szembeni egyes adó-
kötelezettségek stb.) a kapcsolódó okmányokkal (alátámasz-
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tó dokumentumokkal) együtt külön gyûjtõzve kerüljön át-
adásra a jogutód részére az ügyviteli szerven keresztül.

26. Az MH HEK GTPER vezetõ pénzügyi referense
küldjön értesítést az illetékes társadalombiztosítási ellátó
szerv (nyugdíjbiztosítási igazgatóság) részére arról, hogy
jogutódként mely katonai szervezet illetékes a szervezeti
változás miatt tartalékállományba helyezett katonák, illet-
ve a katonai szervezetbõl kivált közalkalmazottak társada-
lombiztosítási ellátásának igénybevételéhez kapcsolódó
adatszolgáltatásra (pl.: öregségi, rokkantsági, hozzátarto-
zói nyugellátás, családi pótlék, gyed, gyes stb.).

VII.
Informatikai feladatok

27. A MH HEK GTPER a Honvédelmi Minisztérium fe-
jezet költségvetés gazdálkodási információs rendszer fel-
építésérõl, mûködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és tovább-
fejlesztésérõl szóló 97/2007. (HK 17.) HM utasítás 1. szá-
mú mellékletét képezõ, a HM KGIR üzemeltetésének és
biztonságának rendszabályai felhasználók részére (ÜBR)
39-51. pontjai alapján, valamint a HM KPÜ vezérigazga-
tójának a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés
gazdálkodási információs rendszer felépítésérõl, mûködé-
si rendjérõl, üzemeltetésérõl és továbbfejlesztésérõl szóló
97/2007. (HK 17.) HM utasításban meghatározott egyes
feladatok végrehajtására, a hatáskörök és felelõsök ki-
jelölésére vonatkozó 393/2007. számú intézkedése
31–35. pontjai alapján igényelje a HM KGIR üzemelteté-
sét szolgáló eszközök alkalmazásában szükséges változta-
tásokat, a feleslegessé vált eszközök bevonását.

VIII.
Ügyviteli feladatok

28. Az MH HEK GTPER vezetõ pénzügyi referense:
a) A feladatok végrehajtása során fordítson kiemelt fi-

gyelmet a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség állományából munkavégzésre kikü-
lönített Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Refera-
túra és a befogadó szervezetek közötti ügyintézési és irat-
kezelési feladatok biztosításáról szóló 83/2009. (X. 30)
HM utasítás alapján a minõsített, illetve szigorú számadás-
köteles és egyéb okmányok kezelésére vonatkozó titokvé-
delmi, ügyviteli és irattári elõírások maradéktalan betartá-
sára.

b) A megszûnõ katonai szervezet ügyviteli szerve útján,
a HM és az MH Titokvédelmi Szabályzata elõírásainak be-
tartásával, jegyzõkönyv alapján tárolja:

– a megõrzésre kötelezett összes pénzügyi és számvi-
teli okmányt;

– ellenõrzésekkel kapcsolatos jelentéseket (jegyzõ-
könyveket);

– a megõrzésre leadott és már irattározott pénzügyi és
számviteli okmányokat.

29. A megõrzési kötelem kiterjed a pénztári, valamint a
kincstári forgalomhoz kapcsolódó alapbizonylatokra és
analitikus nyilvántartásokra is. Az átadónak kötelezettsé-
ge a fentiekben részletezett okmányok gazdasági évenként
történõ elkülönítése és annak a csomagoláson jól látható
megjelölése.

IX.
Egyéb feladatok

30. A HM KEKK ellátásáért felelõs MH HEK GTPER
jelen szakintézkedésben meghatározott, a helyi sajátossá-
gokat is tartalmazó szakmai munkatevékenységét „ütem-
tervben” rögzítse.

Az ütemtervet a MH HEK GTPER vezetõ pénzügyi re-
ferense jóváhagyásra terjessze fel a HM KPÜ Gazdálko-
dás Támogató és Pénzügyi Ellátó Igazgatóságára. A felter-
jesztés határideje a szakintézkedés megjelenését követõ
5. munkanap.

31. A jelen Intézkedésben, illetve ennek alapján készí-
tett „ütemtervben” rögzített feladatok idõarányos végre-
hajtásáról a HM KEKK ellátásáért felelõs MH HEK
GTPER készítsen heti egy alkalommal írásos tájékozta-
tót, majd a megszûntetést lezáró, valamennyi szakterüle-
ten végzett feladatokra kiterjedõ jegyzõkönyvet a szerve-
zési idõszak végét követõ 10. munkanapig a HM KPÜ
vezérigazgató részére.

X.
Záró rendelkezések

32. Jelen Intézkedést a HM KEKK megszüntetésében
érintett társszervezetek, az ellátási kötelmekkel bíró más
honvédelmi szervezetek, a HM KPÜ vezetõ állománya tel-
jes mértékben, a szakállomány a rá vonatkozó mértékben
ismerje meg és alkalmazza.

33. A HM KPÜ szakmai igazgatóságai felügyeljék, se-
gítsék és koordinálják a végrehajtásban érintett pénzügyi-
számviteli szakállomány munkáját.

34. Az Intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2011. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. május 26.
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HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
190/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2010. július 10-i ünnepélyes tiszthelyettesi eskütétel

végrehajtásáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
200/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Visegrádi Négyek Éve vezérkarfõnöki találkozója

végrehajtásával összefüggõ feladatok
végrehajtásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
202/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Katonacsaládok VIII. Országos Találkozóját

biztosító elõkészítõ csoport kitelepülésének
végrehajtásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
208/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
199/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
kiképzési oktatási és regeneráló központ

névhasználatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján az MH 1. sz. Kiképzési Oktatási és Re-
generáló Központ (Badacsonylábdi) névadó névhasznála-
tának engedélyezésérõl az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség teljes szemé-
lyi állományára terjed ki.

2. A névadó emlékének fenntartása céljából engedélye-
zem, hogy az MH 1. sz. Kiképzési Oktatási és Regeneráló
Központ 2010. szeptember 23-án felvegye a Török Mihály
nevet. A továbbiakban az MH 1. sz. Kiképzési Oktatási és
Regeneráló Központ új neve: MH Török Mihály Kikép-
zési Oktatási és Regeneráló Központ.

3. Ez a parancs 2010. szeptember 23-án lép hatályba.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
209/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

parancsnok beosztás átadás-átvételérõl

Az Alkotmány 30/A. §-ának (1) bekezdése i) pontjával
összhangban, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján, a Magyar Köztársaság honvédelmi mi-
nisztere 2010. június 5-ei hatállyal felmentette és szolgá-
lati nyugállományba helyezte Huszti András dandártábor-
nokot, az MH KKB parancsnokát.
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A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a 24/2005. (VI. 30.) HM
rendelettel kiadott Magyar Honvédség Szolgálati Szabály-
zata 4. számú melléklet rendelkezéseire – az MH KKB pa-
rancsnoki beosztás átadás-átvételérõl az alábbi

parancsot

adom ki:

1. 2010. június 5-ei hatállyal adja át a beosztást az MH
KKB törzsfõnökének.

2. Az átadás-átvétel végrehajtására az alábbi bizottságot
jelölöm ki:

Elnöke: Juhász István võrgy.
Tagja: Szabó László ezds.

3. A beosztás átadás-átvételét 2010. június 02-04. kö-
zött hajtsák végre. A beosztás átadás-átvétele során ve-
gyék figyelembe a korábbi 2010. áprilisi MH KKB pa-
rancsnoki beosztás átadás-átvétele során tett megállapítá-
sokat. Az átadás-átvételérõl készült jegyzõkönyvet 2010.
június 04-ig állítsák össze és jóváhagyásra terjesszék fel
2010. június 5-ig.

4. Jelen parancs az aláírása napján lép hatályba* és
2010. június 30-án hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

* A parancs aláírásának napja 2010. június 2.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
210/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Honvédelmi Minisztérium

Honvéd Vezérkar fõnök helyettesi beosztás
átadás-átvételérõl

Az Alkotmány 30/A. §-ának (1) bekezdése i) pontjával
összhangban, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján, a Magyar Köztársaság honvédelmi mi-
nisztere kinevezte Orosz Zoltán vezérõrnagyot az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság légierõ haderõnem fõnö-
két (pk.h) a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettesévé.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a 24/2005. (VI. 30.) HM
rendelettel kiadott Magyar Honvédség Szolgálati Szabály-
zata 4. számú melléklet rendelkezéseire – a HM Honvéd
Vezérkar fõnök helyettes beosztás átadás-átvételérõl az
alábbi

parancsot

adom ki:

1. 2010. június 3-ai hatállyal vegye át a beosztást.

2. Az átadás-átvétel végrehajtására az alábbi bizottságot
jelölöm ki:

Elnöke: Juhász István võrgy.
Tagja: Katona Károly ddtbk.

Mihócza Zoltán ddtbk.

3. A beosztás átvételét 2010. június 1–3. között hajtsák
végre. Az átadás alapját a korábbi 2010. februárban végre-
hajtott vezérkar fõnök helyettesi átadás-átvételi jegyzõ-
könyv, illetve a folyamatban lévõ feladatok képezzék. Az
átadás-átvételrõl készült jegyzõkönyvet 2010. június 3-ig
állítsák össze és jóváhagyásra terjesszék fel 2010. jú-
nius 4-én.

4. Jelen parancs az aláírása napján lép hatályba* és
2010. június 30-án hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök

* A parancs aláírásának napja 2010. június 2.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
212/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnöki

Vezetésbiztosító és Támogató Csoport részei
készenléti szolgálatba vezénylésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a HM Honvéd Vezérkar
fõnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport szervezésé-
rõl és mûködtetésérõl szóló 144/2009. (HK 18.) HM
HVKF intézkedésben meghatározottakra, a HM Honvéd
Vezérkar fõnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport
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(továbbiakban: HVKF VBTCS) részei készenléti szolgá-
latba vezénylésére az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség Támogató
Dandár (a továbbiakban: MH TD) állományára terjed ki.

2. A HVKF VBTCS állományából a Híradó és Informa-
tikai Részleg és a Mobil Vezetési Munkahely teljes állo-
mányát 2010. június 2-án 00.30-tól visszavonásig készen-
léti szolgálatba vezénylem. Az állomány név szerinti szol-
gálatba vezénylését az MH TD parancsnoka hajtsa végre.

3. A HVKF VBTCS kijelölt állománya legyen képes a
kirendelését követõen munkaidõben 1 órán belül, munka-
idõn túl 4 órán belül a részére meghatározott helyre történõ
útbaindulásra.

4. A HVKF VBTCS kijelölt részeinek kirendelésére az
MH Központi Ügyelet útján intézkedem.

5. A készenléti szolgálatba vezényelt személyek a kato-
nák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, vala-
mint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet 25. § (2) bekezdése szerint készenléti
pótlékra jogosultak.

6. Ezen parancs az aláírása napján lép hatályba.*

A távollévõ Honvéd Vezérkar fõnök helyett:
Orosz Zoltán vezérõrnagy s. k.,

HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja 2010. június 2.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
213/2010. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a HM Honvéd Vezérkar fõnöki

Vezetésbiztosító és Támogató Csoport részei
készenléti szolgálata megszüntetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a HM Honvéd Vezérkar
fõnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport szervezésé-
rõl és mûködtetésérõl szóló 144/2009. (HK 18.) HM

HVKF intézkedésben meghatározottakra, a HM Honvéd
Vezérkar fõnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport
(továbbiakban: HVKF VBTCS) részei készenléti szolgá-
lata megszüntetésére az alábbi

parancsot

adom ki.

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség Támogató
Dandár állományára terjed ki.

2. A HVKF VBTCS állományából a Híradó és Informa-
tikai Részleg és a Mobil Vezetési Munkahely teljes állo-
mánya készenléti szolgálatba történõ vezénylését 2010.
június 2-án 15.30-tól megszüntetem.

3. Ezen parancs az aláírása napján lép hatályba.*

A távollévõ Honvéd Vezérkar fõnök helyett:
Orosz Zoltán vezérõrnagy s. k.,

HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja 2010. június 2.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
198/2010. (HK 9.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség személyi és technikai

állományát érintõ közúti közlekedési balesetek esetén
követendõ eljárásról szóló

125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101.§ (4) bekezdése alapján, a Ma-
gyar Honvédség személyi és technikai állományát érintõ
közúti közlekedési balesetek esetén követendõ eljárásról
szóló 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedés (a továb-
biakban: Intézkedés) módosításáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Intézkedés 3. pontjának b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Amennyiben a baleset helyszínén intézkedõ (eljáró)

rendõr a balesetben érintett személyek tekintetében megál-
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lapította, hogy az MH személyi állományába tartoznak, és

ennek alapján értesítette a baleseti esemény helye szerint

illetékes katonai rendészeti alkalmazási körlettel rendel-

kezõ helyõrség (1. számú melléklet) laktanya ügyeleti szol-

gálatát, a katonai gépjármû-baleseti helyszínelõ köteles

haladéktalanul a baleset helyszínén megjelenni az alábbi

esetekben:]

b) az MH állományába tartozó személy – nem az a) al-
pont szerinti jármû közlekedésével kapcsolatos – baleset-

ben súlyosan megsérül, vagy meghal, illetve más súlyos
sérülését, vagy halálát okozza,

2. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba és a hatályba lépését követõ napon a hatályát
veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök
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A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

4/2010. (HK 9.) HM HKF
i n t é z k e d é s e

a „Légi fényképek feliratozása”
címû fõnökségi kiadvány kiadásáról

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
STANAG 3884 végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
szervezeteire és állományára.

2. A „Légi fényképek feliratozása” címû dokumentu-
mot, mint a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály kiad-
ványát ezen intézkedés mellékleteként kiadom.

3. Jelen intézkedésemmel bevezetem a STANAG 3884
JINT (EDITION 2)- AIR IMAGERY INTERPRETA-
TION ANNOTATION címen kiadott NATO egységesí-
tési egyezményt.

4. A kiadványt, hatálybalépését követõen, a légi fényké-
pek elõállításával foglalkozó személyi állomány kiképzé-
se, felkészítése és vizsgáztatása során alkalmazni kell.

5. A parancsnokok, a törzsek, a kiadvány tartalmát a rá-
juk vonatkozó mértékben ismerjék.

6. Az intézkedés a megjelenésekor, a fõnökségi kiad-
vány pedig a kiadásakor lép hatályba.

7. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Juhász István vezérõrnagy s. k.,
HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

A Honvédelmi Minisztérium
hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének

5/2010. (HK 9.) HM HKF
i n t é z k e d é s e

a „Kiképzési követelmények
a pilóta nélküli repülõgép kezelõk számára”

címû fõnökségi kiadvány kiadásáról

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
STANAG 4670 végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
szervezeteire és állományára.

2. A „Kiképzési követelmények a pilóta nélküli repülõ-
gép kezelõk számára” címû dokumentumot, mint a HM
Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály kiadványát ezen in-
tézkedés mellékleteként kiadom.

3. Jelen intézkedésemmel bevezetem a STANAG 4670
(EDITION 1) GUIDANCE FOR THE TRAINING OF
DESIGNATED UNMANNED AERIAL VEHICLE
OPERATOR (DUO) címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

4. A kiadványt, hatálybalépését követõen a pilóta nél-
küli repülõgép rendszerek személyi állományának kiválo-
gatása, kiképzése, felkészítése és vizsgáztatása során al-
kalmazni kell.

5. A parancsnokok, a törzsek, a kiadvány tartalmát a rá-
juk vonatkozó mértékben ismerjék.



6. Az intézkedés a megjelenésekor, a fõnökségi kiad-
vány pedig a kiadásakor lép hatályba.

7. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Juhász István vezérõrnagy s. k.,
HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ

A Magyar Honvédség
Mûveleti Központ parancsnokának

145/2010. (HK 9.) MH MK
i n t é z k e d é s e

„A katona elsõ 100 napja a mûveleti területen”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi ev. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján „A katona elsõ
100 napja a mûveleti területen” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség mûveleti
területen feladatot végzõ állománnyal rendelkezõ, vala-
mint ezek kiképzésével foglalkozó szervezeteire terjed ki.

2. „A katona elsõ 100 napja a mûveleti területen” címû
fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként ki-
adom.

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

Süle Attila mk. ezredes s. k.,
mb. parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

154/2010. (HK 9.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

az „ATOM, BIOLÓGIAI,
VEGYI VÉDELMI DOKTRÍNA”

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110.§ (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján figyelemmel a szolgálati könyvek és
fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás, továbbá az egységesítési, szabványosí-
tási tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló102/2008.
(HK 19.) HM utasításban foglaltakra az „Atom, biológiai,
vegyi védelmi doktrína” címû fõnökségi kiadvány hatály-
ba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az „Atom, biológiai, vegyi védelmi doktrína” címû
fõnökségi kiadványt a jelen intézkedés mellékleteként
kiadom.

2. Jelen intézkedésemmel egyidejûleg bevezetem a
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 12/2003. (HK 10.)
HVKFH intézkedésével fenntartás nélkül elfogadott és a
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök he-
lyettesének 66/2009. (HK 1/2010.) HM HVKFH in-
tézkedésével hatályba léptetett STANAG 2451 NBC
(EDITION3) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR NBC
DEFENCE – AJP-3.8. címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezetei a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és
alkalmazzák.

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

5. A mellékletet az érintettek külön kapják meg.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
36/2010. (HK 9.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a tartós külszolgálatot teljesítõ személyek részére
a szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvédségi,

valamint a tartósan bérelt jármûvek igénybevételének
sajátos szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése, valamint a
honvédségi gépjármûvek fenntartásával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtásáról szóló 97/2009. HM utasítás (a to-
vábbiakban: Utasítás) 8. § (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a tartós külszolgálatot teljesítõ állomány
részére a szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvédségi,
valamint tartósan bérelt jármûvek igénybevételének sza-
bályairól az alábbi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) állományára, vala-
mint a nem fegyveres tartós külszolgálatot teljesítõ és kül-
földön tanulmányokat folytató magyar katonák, köztiszt-
viselõk és közalkalmazottak (a továbbiakban: állomány)
részére a szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvédségi,
valamint tartósan bérelt (a továbbiakban: bérelt) jármûve-
ket (a továbbiakban együtt: gépjármûvek) üzemeltetõ és
igénybe vevõ személyi állományra terjed ki.

Általános rendelkezések

2. A honvédségi jármûvek beszerzése során a közbe-
szerzésekrõl szóló törvény, valamint a honvédelmi szerve-
zetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló HM utasítás
elõírásait kell alkalmazni.

3. A honvédségi jármûvek tervezett rendszerbentar-
tási ideje közúti gépjármûvek esetében 300 000 km, vagy
12 év.

4. A gépjármûvek üzemeltetésével kapcsolatos felada-
tok végrehajtásáért alapvetõen a HM FLÜ Nemzetközi és
Szolgáltatási Igazgatóság (a továbbiakban: NSZI) Nem-
zetközi Osztály (a továbbiakban: NSZI NO) kiemelt fõt-
isztek (ov.h-ek.) a felelõsek. Azon helyõrségekben, ahol
az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat nem az NSZI
NO állománya hajtja végre, a gépjármûvek rendeltetésé-
nek megfelelõ gazdaságos használatáért, az üzem- és köz-

lekedésbiztonsági, munkavédelmi, valamint környezetvé-
delmi követelményeket kielégítõ mûszaki állapotának biz-
tosításáért, továbbá az üzemeltetéssel kapcsolatos szabá-
lyok és elõírások, illetõleg a bizonylati fegyelem megtar-
tásáért az üzemeltetõ szervezet vezetõje a felelõs.

5. A honvédségi jármû forgalomba helyezése helyén
elõírt kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítással és egyéb
biztosításokkal kapcsolatos ügyintézési feladatokat a
honvédségi gépjármû forgalmi engedélyébe tulajdonos-
ként/üzembentartóként bejegyzett szervezet végzi.

6. Az igénybevételt végrehajtó állomány részére a fel-
adatatok végrehajtásához szükséges autópálya kártyákat, a
helyi sajátosságok figyelembevételével a gépjármû üze-
meltetésért felelõs személyek biztosítják. A kártyák kiadá-
sát, illetve visszavételezését nyilvántartási számmal ellá-
tott füzetbõl, aláírás ellenében kell végrehajtani.

7. Az NSZI NO – írásos igény alapján – a rendelkezésre
álló gépjármûvekkel biztosítja a szolgálati feladatok (be-
szerzés, szolgálati út, delegációk szállítása stb.) végrehaj-
tását.

8. Az NSZI NO (Brüsszel) kiemelt fõtiszt (ov.h.) a keze-
lésében lévõ honvédségi jármû állomány terhére az MK
Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg, az
MH Katonai Képviselõ Hivatal, valamint az MH Nemzeti
Katonai Képviselet részére biztosít egy-egy darab, gépjár-
mûvezetõ nélküli (a továbbiakban: kulcsos) gépjármûvet.

A gépjármû igénybevétel rendje

9. A gépjármûveket a rendeltetésüknek megfelelõen a
szolgálati feladatok végrehajtására kell igénybe venni.

10. A honvédségi jármûveknek a lakás és munkahely
közötti utazással kapcsolatos igénybevétele iránti kérel-
met a lakás és munkahely közötti utazással kapcsolatos
honvédségi szolgálati személygépkocsi használat szabá-
lyozásáról szóló 79/1998. (HK 1/1999.) HM utasítás 3. §
(1)–(2) bekezdése szerint, a HM FLÜ vezérigazgató útján
a honvédelmi miniszterhez kell felterjeszteni.

11. A honvédségi jármûvek magáncélú igénybevételét
az Utasítás rendelkezéseinek betartásával a HM FLÜ ve-
zérigazgató engedélyezi. A magáncélú igénybevétel iránti
kérelmet „Magáncélú gépjármû igénylõlap” formanyom-
tatványon (5. számú melléklet), az igénybevétel tervezett
ideje elõtt két héttel a szolgálati út betartásával a HM FLÜ
vezérigazgatója részére kell megküldeni.

12. A bérelt jármûvek magáncélú igénybevételét nem
engedélyezem.
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13. Magáncélú igénybevétel esetén az Utasításban meg-
határozott költségtérítést az igénybevétel után 8 napon be-
lül az NSZI NO bankszámlájára kell befizetni. A befizetési
bizonylat másolatát az ellátó katonai szervezet részére kell
meg küldeni.

14. A nem gépjármûvezetõi beosztású személyek a gép-
jármûveket csak az üzemeltetésért felelõsök által kijelölt
személyek, vezetésre jogosító „igazolvánnyal” vezethetik.

15. A gépjármûvet vezetõ személy az igénybevétel so-
rán – az átvételtõl a visszaadásig – az általa okozott sza-
bályszegésekért, közúti szabálysértésekért, balesetekért a
gépjármû esztétikai állapotában történt sérülésekért a hatá-
lyos jogszabályok szerint anyagi, fegyelmi és büntetõjogi
felelõsséggel tartozik.

16. Az állomány a szolgálati feladatok végrehajtására a
„kulcsos” gépjármûveket gépjármûigénylõ lapon (4. szá-
mú melléklet) igényelje. A logisztikai beosztott a kapott
feladatok, illetve igénylések alapján készítsen nyilvántar-
tási számmal ellátott napi kimutatást, amelyben rögzíti a
feladatok várható idejét. Az igénybevétel jogosságának el-
lenõrzése után tegyen javaslatot az NSZI NO kiemelt fõ-
tiszt (ov.h.) részére az igénybevétel engedélyezésére.

17. A gépjármûvek üzemeltetésért felelõsök a gépjár-
mûveket lássák el a Magyar Honvédségben rendszeresített
Menetlevéllel, Pótlappal (1. számú melléklet), szükség
esetén Kísérõlappal (2. számú melléklet) és Átadás-átvéte-
li jegyzõkönyvvel (3. számú melléklet). A Menetlevél
tömböket, nyomtatványokat, a gépjármûveket üzemeltetõ
katonai szervezetek vezetõi az NSZI igazgatójától az
NSZI NO útján igényeljék meg. A Menetlevelet és a Pótla-
pot az igénybevevõk kötelesek a hazai szabályok szerint
vezetni.

18. Az NSZI igazgatója az érvényben lévõ Utaltsági
Rendnek megfelelõen intézkedjen a Menetlevél tömbök és
nyomtatványok, megküldésére, kiszállítására.

19. A gépjármû átadásakor az üzemeltetésért felelõsök
minden esetben szigorúan ellenõrizzék le a gépjármûvek
igénybevételének személyi és tárgyi feltételeinek meglé-
tét. Amennyiben van, intézkedjenek az üzemanyag kártya
átadás-átvételére és gépjármûvet vezetõ személyt tájékoz-
tassák az igénybevétel szabályairól. A fentiek végrehajtá-
sát az Átadás-átvételi jegyzõkönyvben kerül rögzítésre.

20. A gépjármûvek igénybevételét csak érvényes okmá-
nyokkal kezdhetik meg. Az igénybevételi okmányok:

– helyi személyi igazolvány, útlevél,
– szolgálati igazolvány,
– adott kategóriára érvényes vezetõi engedély,
– átadás-átvételi jegyzõkönyv

– forgalmi engedély,
– menetlevél,
– baleseti adatközlõ lap (3 példányban),
– „Igazoló lap” a kötelezõ felelõsségbiztosításról,
– „Igazolvány” a honvédségi jármû vezetéséhez (nem

gépjármûvezetõ beosztást betöltõk részére),
– kísérõlap (csak „kulcsos” gépjármûvekhez),
– „Engedély a honvédség állományába nem tartozó

polgári személyek szállítására” (nyomtatvány),
– autópálya-kártya (a helyi elõírásoktól függõen)
– nemzetközi biztosítási kártya.

21. Az igénybevétel során a gépjármûvek részére indo-
kolt esetben több napra érvényes, legfeljebb „kéthetes”
menetlevél használatát engedélyezem.

22. Az igénybevételi okmányok meglétéért az üzemel-
tetésért felelõs, a folyamatos és szabályszerû vezetéséért
az igénybevevõ gépjármûvezetõ a felelõs. Az igénybevevõ
a menetlevelet csak kivételesen indokolt esetben hosszab-
bíthatja meg. Meghosszabbítás esetén az igénybevevõ kö-
teles a hosszabbítás tényét és indokát a Menetlevél meg-
jegyzés rovatában az aláírásával igazolni, valamint annak
kiadmányozóját értesíteni.

23. A gépjármûvezetõje az átvett üzemanyag mennyisé-
get – a bizonylattal megegyezõen – írja be a Menetlevél
„üzemanyag-elszámolás hajtóanyag-fogyasztás útköz-
ben” rovatába. Bizonylatszámként a kapott bizonylat szá-
mát kell bejegyezni. A kútkezelõtõl kapott bizonylatok
megfelelõ rovatába be kell vezetni a gépjármû menetlevél
számát. Az igénybevétel befejezését követõen a Menetle-
velet a töltõállomás-kezelõtõl kapott bizonylattal együtt
kell leadni.

24. Baleset bekövetkezéskor minden esetben értesíteni
kell az üzemeltetésért felelõs személyt, valamint az ellátó
katonai szervezetet.

25. A gépjármûveknek az igénybevétel befejezését kö-
vetõ parkolási helyét az üzemeltetésért felelõs személyek-
nek a helyi lehetõségek figyelembevételével kell le szabá-
lyozni.

26. Az üzemeltetésért felelõs személy az állományból
jelöljön ki egy felelõst, aki vezessen Ellenõrzési naplót és
rendszeresen ellenõrizze az igénybevételi feladatok végre-
hajtását, az igénybevételi fegyelmet, valamint a honvéd-
ségi jármûvek állapotát.

Karbantartások, kiszolgálások

27. A gépjármûvek karbantartását, technikai kiszolgálá-
sát a jármûhöz adott Kezelési utasításban meghatározott
futásteljesítmény, idõ után és helyen kell végrehajtani. Az
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utasításokban és a bérleti szerzõdésbõl eredõ kötelezettsé-
gek betartásáért, az üzemeltetéséért felelõs személyek er-
kölcsi és anyagi felelõsséggel tartoznak.

28. A gépjármû igénybevétel elõtti mûszaki ellenõrzé-
sét az elsõ igénybevevõnek kell végrehajtania, majd annak
megtörténtét és idõpontját a Menetlevél MEA rovatában
aláírásával kell igazolnia.

29. A gépjármû igénybevétel utáni mûszaki ellenõrzése
a Menetlevél lezárása a Menetlevél cserét végrehajtó sze-
mély feladata. Megtörténtét és idõpontját a Menetlevél
MEA rovatában aláírásával igazolja.

30. Többnapos menetlevél esetén az igénybevétel elõtti
és utáni ellenõrzést naponta végre kell hajtani.

31. A honvédségi jármûvek téli-nyári idõszakra történõ
felkészítését minden év április és október hónapban végre
kell hajtani.

32. A honvédségi jármûvekhez kiadott kiegészítõ fel-
szerelésekrõl (pl.: téli gumi, indító kábel, tûzoltó készülék,
hólánc stb.) az anyagkiadási Utalványok fénymásolatát a
gépjármû Átadás-átvételi laphoz mellékletként kell hozzá-
csatolni.

Záró rendelkezések

33. Az intézkedés az aláírás napját követõ 8. napon lép
hatályba.* Egyidejûleg a Nemzeti Támogató Szervek által
üzemeltetett gépjármûvek használatának szabályozásáról
szóló 11/2004. számú HM PNRI intézkedés hatályát
veszti.

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. május 11.
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1. számú melléklet a 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez
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2. számú melléklet a 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez

K í s é r õ l a p

a……………../…………/…………... számú menetlevélhez

A gépjármû forgalmi rendszáma ……………….… Típusa ………………….

Kelt: …. év ……………….hónap………………nap

A gépjármû vezetés átvételéve: ……
Kilométer-számláló állása Átvevõ név/rendfokozat Átvevõ aláírása1

hónap/nap óra perc

1 A gépjármûvezetõ köteles a gépjármû állapotát ellenõrizni és aláírásával tudomásul veszi, hogy a gépjármûvet a mellékelt „Gépjármû állapot ellenõrzõ lap”
alapján átvette.
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3. számú melléklet a 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez
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4. számú melléklet a 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez

sz. példány
……………………………………………….. „Telefaxon továbbítandó!”

Katonai szervezet megnevezése

Nyt. szám:

Állomáshelyén

Tárgy: Gépjármûigénylõlap szolgálati igénybevételhez

Igénylõ neve: ……………………………………………… rf. …………………… Szerv: ………………………

Igénybevétel célja: .........................................................................................................................................................

Igényelt gépjármû típusa, mennyisége: ..........................................................................................................................

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

Menetvonal: ...................................................................................................................................................................

Várható kilométer felhasználás: ………………….. km/gépjármû.

Igénybevétel idõtartama: 20…… év …………….…. hó …….... nap …………… órától,

20…… év …………….…. hó …….... nap …………… óráig.

Gépjármû kiállásának: ideje: 20…… év …………….…. hó …….... nap …………… óra,

helye: ……………………………………………………………..

Gépjármûvezetõ(k) jelentkezzen(ek): …………………………………………………..-nál.

Kelt ……………………………… 20…… év …………….…. hó …….... nap

………………………………………
igénylõ aláírása

A szolgálati feladatot elrendelõ elöljáró záradéka:

Kelt ……………………………… 20…… év …………….…. hó …….... nap

………………………………………
elrendelõ elöljáró

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.:):
Kapják: 1. sz. példány:

2. sz. példány:
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5. számú melléklet a 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez

sz. példány
……………………………………………….. „Telefaxon továbbítandó!”

Katonai szervezet megnevezése

Nyt. szám:

(Engedélyezésre jogosult elöljáró)

Állomáshelyén

Tárgy: Magáncélú gépjármûigénylõ lap

Igénylõ neve: Rf.: Szervezet:
Igénybevétel célja:
Térítési díj mértéke: TM. KT. TT.

Igényelt gépjármû technikai eszköz típusa:
darabszáma: db

A gépjármû vezetõje:
Menetvonal:
Várható km igény:
Igénybevétel idõtartama:
A gépjármû átvétele:
A gépjármû vezetõ jelentkezzen:

Munkahely címe:
Irányítószám: telefonszám:
Lakcíme:
Irányítószám: telefonszám:
Igénylés sz.: .……………………….
Menetlevél sz.: ………….

A számlát a következõ címre kérem elküldeni:

Kijelentem hogy a részemre elküldött számlát a kézhezvételtõl számított 8 banki napon belül a mellékelt átutalási utal-
ványon befizetem.

Helyõrség, dátum

………………………………………
igénylõ
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A gépjármû igénylés kérelmét támogatom – nem támogatom.

Helyõrség, dátum
…..…………………………………

közvetlen elöljáró

Az engedélyezésre jogosult katonai szervezet vezetõjének záradéka:

Helyõrség, dátum
…..…………………………………

engedélyesésre jogosult elöljáró

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett
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A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
40/2010. (HK 9.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
az „RV-5M (RV-5RM) rádió-magasságmérõ

Mûszaki üzembentartási szakutasítás”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „RV-5M (RV-5RM) rádió-magasság-
mérõ Mûszaki üzembentartási szakutasítás” címû fõnök-
ségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Intézkedés hatálya a Magyar Honvédség An-26 tí-
pusú repülõgépeket üzemeltetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „RV-5M (RV-5RM) rádió-magasságmérõ Mûsza-
ki üzembentartási szakutasítás” címû fõnökségi kiadványt
ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az An-26 típusú repülõgépeket alkalma-
zó katonai szervezetek repülõ mérnök-mûszaki szaksze-
mélyzete részleteiben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététele napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató



A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

vezérigazgatójának
41/2010. (HK 9.) HM FLÜ

i n t é z k e d é s e
a szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások

üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának részletes
szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, figye-
lemmel a külföldi fegyveres erõk hõerõgépei magyaror-
szági, valamint a Magyar Honvédség hõerõgépei külföl-
dön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásá-
nak rendjérõl szóló 98/2007 (HK. 17.) HM utasításra, va-
lamint a szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások
üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának szabályairól
szóló 16/2010 (HK 6.) VTI SZÁT intézkedésre (a továb-
biakban: VTI SZÁT intézkedés) a szárazföldi üzemanya-
gok üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának részletes
szabályairól az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenn-
tartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szerveze-
tekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: üze-
meltetõ szervezet) terjed ki.

2. A VTI SZÁT intézkedés 22. pontjában foglalt hõerõ-
gépek VTI SZÁT intézkedés 6. pontjának a) és c) alpontjá-
ban szereplõ üzemanyag-kártyával történõ ellátása belföl-
dön a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a továbbiak-
ban: KSZF) által lefolytatott központosított közbeszerzési
eljárás keretében létrejött szerzõdés alapján 2010. ja-
nuár 1. és 2010. december 19. között az ÖMV Hungaria
Kft.–AGIP Hungária Zrt. konzorcium (a továbbiakban:
Konzorcium) által kibocsátott ÖMV Routex üzemanyag-
kártyákkal történik.

3. A VTI SZÁT intézkedés 29. pontjában foglalt hõerõ-
gépek VTI SZÁT intézkedés 6. pontjának b) és c) alpontjá-
ban szereplõ külföldi üzemanyag-kártyával történõ ellátá-
sa a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) által lefolytatott
közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerzõdés alapján
az ÖMV HUNGÁRIA Kft. (a továbbiakban: ÖMV H.
Kft.) által 2008. július. 1. és 2010. december. 31. között ki-
bocsátott ÖMV Routex üzemanyag-kártyákkal történik.

4. A VTI SZÁT intézkedés 22. pont a) alpontja szerinti
személyi használatú jármûvekhez forgalmi rendszám sze-
rint biztosított üzemanyag-kártyák (a továbbiakban: Kom-
binált kártyák) mind belföldön, mind külföldön használha-

tók, de a terhükre vásárolt termékek és szolgáltatások el-
számolását úgy kell végrehajtani, hogy a belföldi tranzak-
ciókat a 2. pontban említett KSZF által kötött szerzõdés
terhére, a külföldi tranzakciókat a 3. pontban említett HM
FLÜ által kötött szerzõdés terhére kell végrehajtani.
A Kombinált üzemanyag-kártyák terhére belföldön csak
hajtóanyag és autómosás szolgáltatás, külföldön pedig a
VTI SZÁT intézkedés 33. pontjában meghatározott termé-
kek és szolgáltatások vásárlását lehet végrehajtani.

5. Az üzemanyag-kártyával útbaindított hõerõgépek
menetleveleit, üzemóralapjait lehetõség szerint úgy kell
kiállítani, hogy azok érvényessége a naptári hónap, illetve
a tárgyév utolsó napján ne nyúljanak túl.

AZ ÜZEMANYAG-KÁRTYA
BELFÖLDI ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. A Konzorcium által kibocsátott üzemanyag-kártyákat
belföldön csak ÖMV és AGIP üzemanyag-töltõ állomáso-
kon lehet kizárólag a 8. és 9. pontokban meghatározott
hajtóanyagok és autómosás szolgáltatás vásárlására hasz-
nálni.

7. Készpénzzel történõ belföldi hajtóanyag vásárlás
nem engedélyezett.

8. A belföldön üzemanyag-kártya terhére az alábbi haj-
tóanyagokat kell utántölteni:

a) az ÖMV töltõállomásokon:
– ÖMV Super-95 autóbenzin
– ÖMV Sprint Diesel gázolaj
b) az AGIP töltõállomásokon:
– ESZ-95 autóbenzin
– Diesel gázolaj

9. Üzemanyag-kártya terhére belföldön a VTI SZÁT in-
tézkedés 23. pontja, valamint jelen intézkedés 1. számú
mellékletében meghatározott eszközökbe az alábbi hajtó-
anyagokat kell utántölteni:

a) az ÖMV töltõállomásokon:
– ÖMV Carrera-100 autóbenzin
– ÖMV Premium Diesel emelt minõségû gázolaj
– ÖMV Alpesi Diesel téli gázolaj (téli idõszakban en-

gedélyezett, nem emelt minõségû gázolaj)
b) az AGIP töltõállomásokon:
– ESZ-98 autóbenzin
– Diesel-Tech emelt minõségû gázolaj

10. Az üzemanyag-kártyával ellátott eszközök egyazon
menetlevélre végrehajthatnak honvédségi belsõ, valamint
ÖMV, illetve AGIP töltõállomáson is hajtóanyag utántöl-
tést.
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Üzemanyag-feltöltés végrehajtása
üzemanyag-kártyával belföldön

11. Üzemanyag-kártyával belföldön, ÖMV töltõállo-
máson végrehajtott hajtóanyag vásárlás során a gépjármû
vezetõje az utántöltés végrehajtása után a kártyát átnyújtja
a töltõállomás pénztárosának. A tranzakció során a gépjár-
mûvezetõ a terminálon megadja az eszköz kilométeróra-
állását, a kártyához tartozó PIN-kódot, továbbá jóváhagyja
a feltöltött hajtóanyag és az igénybe vett szolgáltatás ellen-
értékét. A terminál – a tranzakció befejezéseként – ki-
nyomtatja az értékesítési bizonylatot. A gépjármûvezetõ
az értékesítési bizonylat mindkét példányát az áru átvéte-
lének és a bizonylaton szereplõ adatok valódiságának iga-
zolásaként aláírja és a vevõi példányt további felhasználás
céljából átveszi. A VTI SZÁT intézkedés 26. pont b) és c)
alpontjaiban szereplõ kártya alkalmazása esetén az értéke-
sítési bizonylatra az eszköz egyedi azonosítóját (forgalmi
rendszámát) is fel kell vezetni.

12. Üzemanyag-kártyával belföldön, AGIP töltõállomá-
son végrehajtott hajtóanyag vásárlás során a gépjármû ve-
zetõje az utántöltés végrehajtása után a kártyát átnyújtja a
töltõállomás pénztárosának. A tranzakció során a gépjár-
mûvezetõ a terminálon megadja a kártyához tartozó
PIN-kódot, továbbá jóváhagyja a feltöltött hajtóanyag és
az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét. A terminál a
tranzakció befejezéseként kinyomtatja az értékesítési bi-
zonylatot. A gépjármûvezetõ az értékesítési bizonylat
mindkét példányát az áru átvételének és a bizonylaton sze-
replõ adatok valódiságának igazolásaként aláírja és a ve-
või példányt további felhasználás céljából átveszi és felve-
zeti rá az eszköz egyedi azonosítóját (forgalmi rendszá-
mát) és az eszköz kilométeróra-állását.

13. Az értékesítési bizonylatnak minden esetben tar-
talmaznia kell a vásárolt hajtóanyag megnevezését,
mennyiségét, bekerülési költségét, valamint a kilométer-
óra állását.

14. A gépjármû vezetõje az átvett üzemanyag mennyiségét
a bizonylattal megegyezõen beírja a menetlevél „üzemanyag
elszámolás hajtóanyag fogyasztás útközben” rovatába és alá-
írásával igazolja a feltöltést. Bizonylatszámként a kapott érté-
kesítési bizonylaton szereplõ – ÖMV bizonylat esetében – az
„ES bizonylat szám” 2. és 3. tagját, – AGIP bizonylat eseté-
ben – a „Bizonylat másolat-srsz”-t kell a menetlevél üzem-
anyag-elszámolás szelvényére felvezetni.. A kapott értékesí-
tési bizonylatra fel kell vezetni a gépjármû menetlevél szá-
mát. Az igénybevétel befejezését követõen az értékesítési bi-
zonylatot a gépjármû menetlevéllel együtt kell leadni, azok a
továbbiakban a menetlevél üzemanyag elszámolási szelvé-
nyének mellékletét képezik.

15. Amennyiben a kártya megsérül, vagy a töltõállomás
terminál nem mûködik, a gépjármûvezetõ kezdeményezi a

töltõállomás kezelõnél az ÖMV H. Kft., illetve az AGIP
Hungária Zrt. (a továbbiakban: AGIP H. Zrt.) kártyaköz-
pontja által kiadandó készpénzfizetés nélküli számla ren-
dezéséhez szükséges engedély megkérését. Az engedélye-
zést követõen a kártyát a gépjármûvezetõ átadja a töltõál-
lomás pénztárosának, aki azt kézi kártyakezelõ gépen ér-
vényesíti és kiadja a „Szállítólevelet”. A Szállítólevélen a
gépjármûvezetõ aláírásával igazolja az átvett termék fajtá-
ját, mennyiségét és értékét, majd a vevõ példányát átveszi
és mellékeli a gépjármû menetlevélhez. A gépjármûvezetõ
a Szállítólevélre felvezeti az eszköz rendszámát és a me-
netlevél számát.

16. Amennyiben a töltõállomás-kezelõ a 15. pontban
foglaltak során nem mûködik együtt, akkor azt a gépkocsi-
vezetõ jelzi az üzemeltetõ szervezet üzemanyag szolgála-
tának, aki a 06 (30) 815-0752-es, a 06 (30) 815-0913-as
vagy a 06 (30) 815-0914-es telefonszámon felveszi a kap-
csolatot a HM FLÜ Anyagi-technikai és Közlekedési Igaz-
gatóság Ellátási Osztály (a továbbiakban: HM FLÜ EO)
munkatársával. A HM FLÜ EO munkatársa intézkedik az
ÖMV H. Kft., illetve az AGIP H. Zrt. felé a kártya elfoga-
dása érdekében. A gépkocsivezetõ ilyen esetekben az át-
vett hajtóanyag, illetve szolgáltatás ellenértékét készpénz-
zel nem fizeti ki, de az ellenérték rendezéséig nem hagyja
el a töltõállomást. Az ellenérték rendezése érdekében meg-
várja a HM FLÜ EO munkatársának utasítását és annak
megfelelõen jár el. A gépjármûvezetõ a történteket a Vá-
sárlók Könyvébe bejegyzi.

17. A 16. pontban említett eljárásról a gépjármûvezetõ a
telephelyre történõ visszaérkezését követõen azonnal (hét-
végén, munkaszüneti-, pihenõ- vagy szabadnapon a követ-
kezõ munkanapon munkakezdéskor) jelentést tesz az
üzemanyag szolgálat (vagy a kártyák kezelésével parancs-
ban megbízott személy) részére, aki azt haladéktalanul to-
vábbjelenti a HM FLÜ EO felé a 16. pontban megadott te-
lefonszámok egyikén. A jelentést fogadó HM FLÜ EO
munkatársa az ÖMV H. Kft. felé a jelentéstétel napján
elektronikus úton leigazolja a készpénzfizetés nélküli
számlarendezés engedélyezésének jogosságát.

Üzemanyag-kártyára belföldön vásárolt
hajtóanyagok elszámolása, nyilvántartása

18. Az üzemeltetõ szervezetek az üzemanyag-kártyára
történõ hajtóanyag-felhasználásokról külön Üzemanyag
Feltöltési és Kiadási Kimutatást (a továbbiakban: ÜFKK)
vezetnek, melyen rögzítik az egy menetlevélre összesen
felvételezett hajtóanyag mennyiséget. Az ÜFKK-t az
igénybevételeknek megfelelõen, de legalább havonta le
kell zárni, és mellékletként csatolni kell hozzá a gépjármû
menetlevelek Üzemanyag-elszámolás szelvényét az ere-
deti értékesítési bizonylatokkal és részletes nyugtákkal
együtt. Amennyiben egyazon menetlevélen szerepel hon-
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védségi belsõ töltõállomáson, valamint ÖMV, és/vagy
AGIP töltõállomáson végrehajtott utántöltés, abban az
esetben a honvédségi belsõ töltõállomáson végrehajtott
üzemanyag feltöltést a töltõállomáson éppen érvényes
ÜFKK-ra kell felvezetni. Az ÖMV, vagy AGIP töltõállo-
máson végrehajtott feltöltést az üzemanyag-kártyákhoz
felfektetett ÜFKK-ra kell felvezetni. Ilyen esetekben a
honvédségi belsõ töltõállomáson vezetett ÜFKK-hoz kell
mellékelni a menetlevél üzemanyag szelvényét, az üzem-
anyag-kártyás tankolásokhoz felfektetett ÜFKK-hoz pe-
dig az ÖMV, és/vagy AGIP töltõállomáson kapott értéke-
sítési bizonylatot kell mellékelni.

19. Az ÖMV H. Kft. által a HM FLÜ részére elektroni-
kus úton megküldött havi kártyaforgalmi kimutatást a HM
FLÜ EO a tárgyhó 8. munkanapjáig továbbítja az üzemel-
tetõ szervezetek részére, melyek az adatok vizsgálatát kö-
vetõen elektronikus formában 3 munkanapon belül meg-
küldik a teljesítés-igazolást a HM FLÜ EO részére. A tel-
jesítésigazolásnak tartalmaznia kell a kártyaforgalmi ki-
mutatás adatainak valódiságát igazoló szöveget, tábláza-
tos formában annak összegzett adatait, illetve amennyiben
ilyen elõfordul, a hibás, jogtalan, vagy kettõzött tételek
felsorolását. A havi kártyaforgalmi kimutatásban szereplõ
hajtóanyag értéke (a kedvezmények miatt) alacsonyabb,
mint az értékesítési bizonylatokon.

20. Az ÖMV H. Kft. virtuális kártyaközpont (OMV
Fleet Online Services) hozzáférési jogosultsággal a HM
FLÜ EO rendelkezik.

21. Amennyiben a számla és az üzemeltetõ szervezet
adatai között eltérés mutatkozik, azt az üzemeltetõ szerve-
zet üzemanyag szolgálata az ÖMV H. Kft.-vel írásban
egyezteti, melyrõl telefax útján haladéktalanul tájékoztatja
a HM FLÜ EO-t.

22. Az üzemanyag-kártyára vásárolt hajtóanyagok és
szolgáltatások ellenértékét tartalmazó, a HM FLÜ, mint
költségviselõ nevére kiállított számlát az ÖMV H. Kft.
minden hónap 4-ig megküldi a HM FLÜ részére. A HM
FLÜ EO a beérkezett számla adatai alapján a HM FLÜ
Gazdasági Igazgatóságtól (a továbbiakban: HM FLÜ GI)
megkéri az Utalványrendeletet, melyet a számla másolati
példányával és az üzemeltetõ szervezetek által megküldött
teljesítésigazolások alapján elkészített teljesítésigazolás-
sal együtt megküld a Magyar Honvédség Veszélyesanyag
Ellátó Központ (a továbbiakban: MH VEK) részére a vásá-
rolt termékek és szolgáltatások bevételezése érdekében.
Az MH VEK az Utalványrendelet alapján az üzem-
anyag-kártyákra vásárolt hajtóanyag mennyiségeket bevé-
telezi, majd eszköz utalványon kiterheli az üzemeltetõ
szervezetekre. Az üzemeltetõ szervezetek az MH VEK
utalványán szereplõ mennyiségeket bevételezik, és a
18. pont szerint felfektetett ÜFKK alapján kiadásba he-
lyezik.

23. Az MH VEK a bevételi utalvány egy eredeti példá-
nyát, az Utalványrendelet kitöltött példányát a hónap
15. munkanapjáig megküldi a HM FLÜ részére.

24. A HM FLÜ a számlát a VTI SZÁT intézkedés
16. pontjában leírtak szerint egyenlíti ki.

25. A HM FLÜ az üzemeltetõ szervezetek részére bizto-
sított hitelkeretet egy összegben adja meg az ÖMV H. Kft.
felé. Amennyiben a hitelkeret túllépése a töltõállomáson
üzemanyag feltöltésnél fordul elõ, a gépkocsivezetõ jelen-
tést tesz az üzemanyag szolgálat részére, aki a HM FLÜ
EO munkatársain keresztül intézkedik a hitelkeret azon-
nali megemelésérõl. A gépkocsivezetõ ilyen esetben meg-
várja a hitelkeret megemelését, és azután a kártyával ki-
egyenlíti az átvett hajtóanyag, illetve szolgáltatás ellenér-
tékét.

26. A nyilvántartásokban a bevételezés alapját az érté-
kesítési bizonylaton és a havonta megküldött Kártyafor-
galmi Kimutatáson szereplõ litermennyiség képezi. A bel-
földi üzemanyag-kártyára vásárolt hajtóanyagokat az
alábbi Honvédségi Egységes Termékkódokon (a továb-
biakban: HETK) kell a nyilvántartásokon átvezetni:

a) az ÖMV H. Kft. hajtóanyagai tekintetében:
– ÖMV K. SZUPER-95: 2402 1122 0013 06
– ÖMV K. CARRERA-95: 2402 1122 0014 05
– ÖMV K. CARRERA-100: 2402 1122 0015 04
– ÖMV K. SPRINT DIESEL: 2402 1311 0012 04
– ÖMV K. ALPESI DIESEL: 2402 1311 0013 03
– ÖMV K. PREMIUM DIESEL: 2402 1311 0016 00
b) az AGIP H. ZRt. hajtóanyagai tekintetében:
– ÖMV K. AGIP ESZ-95: 2402 1122 0017 02
– ÖMV K. AGIP ESZ-98: 2402 1122 0016 03
– ÖMV K. AGIP DIESEL: 2402 1311 0015 01
– ÖMV K. AGIP DIESEL TECH: 2402 1311 0014 02

Üzemanyag-kártya letiltása

27. A kártya elvesztése, ellopása, vagy illetéktelen sze-
mélyhez jutása esetén a gépjármûvezetõ, illetve az eszköz
kezelõje azonnal értesíti az üzemeltetõ szervezetet, amely
haladéktalanul intézkedik annak letiltására az ÖMV H Kft.
06 (1) 452-7390-es telefonszámon, mely napi 24 órában
fogadja a hívásokat, továbbá a teljes körû (nemzetközi) le-
tiltás érdekében a 06 (1) 452-7373-as telefaxszámra, vagy
az info.card-hu@omv.com e-mail címre eljuttatott írásbeli
kérelemmel. A kártya letiltásához a 18 jegyû kártyaszám
és a lejárati idõ szükséges. Az üzemeltetõ szervezet a letil-
tott kártyákról legkésõbb a letiltást követõ munkanapon a
kártya adatait, a letiltást kiváltó körülmények rövid leírá-
sát (mikor, hol veszett el a kártya, vagy derült fény az eset-
re), valamint a tett intézkedések idõpontját és leírását tar-
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talmazó jelentést küld a HM FLÜ részére. A kártyák letil-
tására az AGIP H. Zrt. irányában külön intézkedni nem
kell.

AZ ÜZEMANYAG-KÁRTYA
KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

28. Az ÖMV H. Kft. által kibocsátott üzemanyag-kár-
tyákat külföldön kizárólag a VTI SZÁT intézkedés
33. pontjában megahatározott termékek és szolgáltatások
vásárlására alkalmazhatók.

29. Üzemanyag-kártyákat külföldön a 2. számú mellék-
letben megjelölt országokban ÖMV, AGIP, ARAL, BP,
STATOIL, valamint a „Routex” emblémával jelölt töltõál-
lomásokon lehet fizetõeszközként alkalmazni.

30. Azon országokban, amelyek nem szerepelnek a
2. számú mellékletben felsoroltak között, illetve a felsorolt
országok olyan régióiban, ahol gazdaságossági szempon-
tokat figyelembe véve nincs olyan elérhetõ töltõállomás,
amely elfogadja az ÖMV H. Kft. által kibocsátott kártyát,
a VTI SZÁT intézkedés 33. pontjában megjelölt anyagok
és szolgáltatások vásárlásakor, illetve igénybevételekor
azok ellenértékét készpénzzel kell kiegyenlíteni. A kész-
pénzes ellentételezésre vonatkozó szabályokat a külföldi
fegyveres erõk hõerõgépei magyarországi, valamint a Ma-
gyar Honvédség hõerõgépei külföldön végrehajtott üzem-
anyag feltöltésének és elszámolásának rendjérõl szóló
98/2007. (HK 17.) HM utasítás tartalmazza.

Üzemanyag feltöltés végrehajtása
üzemanyag-kártyával külföldön

31. Rendszám nélküli kártyával egyszerre több eszköz
feltöltése (utántöltése, mosatása) is lehetséges, azonban
egy kártyával egy naptári napon belül legfeljebb 5 tranzak-
ciót (vásárlást) lehet végezni összesen legfeljebb 1500
euró (illetve 1500 €-nak megfelelõ értékû helyi pénznem-
ben kifejezett) értékben. Ilyen esetekben a vásárlásokat
eszközönként külön-külön (de az egy eszközhöz vásárolt
termékeket, szolgáltatást egyben) kell rendezni.

32. Külföldi igénybevételre történõ útbaindulás, illetve
arról visszatérés során az eszköz a Magyar Köztársaság te-
rületén a menetvonalra, vagy ahhoz közel esõ Magyar
Honvédség objektumaiban üzemeltetett üzemanyag-töltõ
állomásokon, illetve az eszközhöz kiadott üzemanyag-kár-
tya használatával hajthatnak végre üzemanyag-feltöltést, a
hazai feltöltésekre vonatkozó szabályok szerint. A kész-
pénzre történõ hajtóanyag vásárlás ebben az esetben sem
engedélyezett. Amennyiben az igénybevétel során sor ke-

rül hazai ÖMV és/vagy AGIP töltõállomáson történõ haj-
tóanyag utántöltésre, abban az esetben az ennek során fel-
használt hajtóanyagot hazai üzemanyag-kártyás utántölté-
sek elszámolására megnyitott ÜFKK-n kell szerepeltetni,
és a kapott értékesítési bizonylatot ehhez az ÜFKK-hoz
kell mellékelni. Honvédségi belsõ töltõállomáson végre-
hajtott hajtóanyag utántöltés esetén a hajtóanyag utántöl-
tést a honvédségi belsõ töltõállomáson vezetett ÜFKK-ra
kell rögzíteni és ahhoz a menetlevél Üzemanyag-elszámo-
lás szelvény másolatát mellékleteként csatolni kell.

33. Üzemanyag-kártyával külföldön végrehajtott hajtó-
anyag vásárlás során a gépjármû vezetõje az utántöltés
végrehajtása után a kártyát átnyújtja a töltõállomás pénztá-
rosának. A tranzakció során a gépjármûvezetõ a terminá-
lon megadja az eszköz kilométeróra-állását (amennyiben
kéri azt a terminál), a kártyához tartozó PIN-kódot, továb-
bá jóváhagyja a feltöltött hajtóanyag, a vásárolt termék és
az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét. A terminál – a
tranzakció befejezéseként – kinyomtatja az értékesítési bi-
zonylatot. A gépjármûvezetõ az értékesítési bizonylat
mindkét példányát az áru átvételének és a bizonylaton sze-
replõ adatok valódiságának igazolásaként aláírja és a ve-
või példányt további felhasználás céljából átveszi. Abban
az esetben, ha a kinyomtatott értékesítési bizonylaton nem
szerepel az eszköz egyedi azonosítója (forgalmi rendszá-
ma), illetve a kilométeróra-állása, akkor a hiányzó adato-
kat a gépjármûvezetõnek a tankolást követõen azonnal fel
kell vezetni.

34. A gépjármû vezetõje az átvett üzemanyag mennyi-
ségét – a bizonylattal megegyezõen – beírja a menetlevél
“üzemanyag elszámolás hajtóanyag fogyasztás útközben”
rovatába és aláírásával igazolja a feltöltést. Bizonylat-
számként a kapott bizonylat számát kell bejegyezni. A ka-
pott értékesítési bizonylatra fel kell vezetni a gépjármû
menetlevél számát is. Az igénybevétel befejezését köve-
tõen az értékesítési bizonylatot és a nyugtát a gépjármû
menetlevéllel együtt kell leadni, azok a továbbiakban a
menetlevél üzemanyag elszámolás szelvényének mellék-
letét képezik.

35. Amennyiben a kártya megsérül, vagy a töltõállomás
terminál nem mûködik, a gépjármûvezetõ jelzi az üzemel-
tetõ szervezet üzemanyag szolgálatának, aki a 06 (30)
815-0752-es, a 06 (30) 815-0913-as vagy a 06 (30)
815-0914-es telefonszámon felveszi a kapcsolatot a HM
FLÜ EO munkatársával. A HM FLÜ EO munkatársa in-
tézkedik az ÖMV H. Kft. felé a kártya elfogadása érdeké-
ben. A gépkocsivezetõ az átvett hajtóanyag, illetve szol-
gáltatás ellenértékét készpénzzel nem fizeti ki, de az ellen-
érték rendezéséig nem hagyja el a töltõállomást. Az ellen-
érték rendezése érdekében megvárja a HM FLÜ EO mun-
katársának utasítását és annak megfelelõen jár el.
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Üzemanyag-kártyára külföldön vásárolt
üzemanyagok elszámolása, nyilvántartása

36. Az üzemeltetõ szervezetek az üzemanyag-kártyára
külföldön történt hajtóanyag-felhasználásokról külön
ÜFKK-t vezetnek, melyen rögzítik az egy menetlevélre
összesen felvételezett hajtóanyag mennyiséget. Az
ÜFKK-t az igénybevételeknek megfelelõen, de legalább
havonta le kell zárni, és csatolni kell hozzá mellékletként a
gépjármû menetlevelek Üzemanyag-elszámolás szelvé-
nyét az eredeti értékesítési bizonylatokkal és részletes
nyugtákkal együtt.

37. Az ÖMV H. Kft. által a HM FLÜ részére elektroni-
kus úton megküldött havi kártyaforgalmi kimutatást a HM
FLÜ EO a tárgyhó 8. munkanapjáig továbbítja az üzemel-
tetõ szervezetek részére, melyek az adatok vizsgálatát kö-
vetõen elektronikus formában 3 munkanapon belül meg-
küldik a teljesítés-igazolást a HM FLÜ EO részére. A tel-
jesítésigazolásnak tartalmaznia kell a kártyaforgalmi ki-
mutatás adatainak valódiságát igazoló szöveget, tábláza-
tos formában annak összegzett adatait, illetve amennyiben
ilyen elõfordul, a hibás, jogtalan, vagy kettõzött tételek
felsorolását.

38. Amennyiben a számla és az üzemeltetõ szervezet
adatai között valamilyen eltérés mutatkozik, azt az üze-
meltetõ szervezet üzemanyag szolgálata a HM FLÜ bevo-
násával egyezteti a kártya kibocsátójával.

39. A külföldi üzemanyag-kártyára vásárolt hajtóanya-
gok és szolgáltatások ellenértékét tartalmazó, a HM FLÜ,
mint költségviselõ nevére kiállított számlát az ÖMV H.
Kft. minden hónap 4-ig megküldi a HM FLÜ részére. A
HM FLÜ EO a beérkezett számla adatai alapján a HM
FLÜ GI-tõl megkéri az Utalványrendeletet, melyet a
számla másolati példányával és az üzemeltetõ szervezetek
által megküldött teljesítésigazolások alapján elkészített
teljesítésigazolással együtt megküld az MH VEK részére a
vásárolt termékek és szolgáltatások bevételezése érdeké-
ben. Az MH VEK az Utalványrendelet alapján az üzem-
anyag-kártyákra vásárolt hajtóanyag mennyiségeket bevé-
telezi, majd eszköz utalványon kiterheli az üzemeltetõ
szervezetekre. Az üzemeltetõ szervezetek az MH VEK
utalványán szereplõ mennyiségeket bevételezik, és a
38. pont szerint felfektetett ÜFKK alapján kiadásba he-
lyezik.

40. Az MH VEK a bevételi utalvány egy eredeti példá-
nyát, az Utalványrendelet kitöltött példányát a tárgyhóna-
pot követõ hónap 15. munkanapjáig megküldi a HM FLÜ
részére.

41. A HM FLÜ a számlát a VTI SZÁT intézkedés
16. pontjában leírtak szerint egyenlíti ki.

42. A nyilvántartásokban a bevételezés alapját a külföl-
di töltõállomáson kapott bizonylaton és a havonta megkül-
dött kártyaforgalmi adatokban szereplõ liter-mennyiség
képezi. Üzemanyag-kártyára külföldön vásárolt terméke-
ket az alábbi HETK-n kell a nyilvántartásokon azt átve-
zetni (gyártótól, oktánszámtól, illetve minõségtõl függet-
lenül):

– Esz ólmozatlan autóbenzin
(külföldi feltöltés): 24 02 1122 0009 02,

– Diesel (külföldi feltöltés): 24 02 1311 0008 00,
– AdBlue adalék

(külföldi feltöltés): 24 02 7129 0021 00,
– motorolaj (külföldi feltöltés): 24 02 3141 0011 07,
– hajtómûolaj

(külföldi feltöltés): 24 02 3411 0001 06,
– fagyálló hûtõfolyadék

(külföldi feltöltés): 24 24 1121 0039 07,
– szélvédõmosó folyadék

(külföldi feltöltés): 24 23 8218 3125 03.

Üzemanyag-kártya letiltása

43. A kártya elvesztése, ellopása, vagy illetéktelen sze-
mélyhez jutása esetén a 27. pontban leírtak szerint kell el-
járni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. Ez az intézkedés az aláírását követõ 8. napon lép ha-
tályba.*

Dr. Horváth József vezérõrnagy s. k.,
vezérigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. május 26.

1. számú melléklet

a 41/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez

KIMUTATÁS
az emelt minõségû hajtóanyag feltöltésére jogosult

eszköz típusokról

Fsz. Típus

1. Audi A6 3,0TDI V6 Quatro

2. Audi A6 2,4 Quatro

3. Ford Mondeo 1,8I 16 V Ambiente

4. Ford Mondeo 2,5i V6

5. Ford Mondeo 2,5i V6

6. Ford Mondeo 2,2TDCI BA7
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Fsz. Típus

7. Ford Mondeo 2,0TDCI BA7

8. JEEP Grand Cherokee 3.1 TD

9. Nissan Terrano II 2,7TDI

10. Opel Frontera 2,2TDI

11. Opel Omega B 4P Elegant

12. Opel Vectra B 1,8CD

13. Opel Vectra B J96 (4P 2,0)

14. Opel Vectra C 1,8CDX 16V

15. SAAB 9,5 LINEAR 2,3LPT

16. Skoda Octavia 1,8T Elegance

17. Toyota Land Cruiser

18. Toyota Land Rover Freelander2,5TD

19. Volvo S80 Prestige 2,0T

20. VW Passat 2,0GL

21. VW Passat 1,8CL

22. VW Passat 1,8T

23. VW Passat 2,3 V5 Highline

24. VW Passat Comf. 2,0CR TDI

25. VW Tuareg 3,0TDI V6

2. számú melléklet

a 41/2010. (HK 9.) HM FLÜ intézkedéshez

KIMUTATÁS
az üzemanyag-kártyát elfogadó országokról

Az ÖMV H. Kft. által kibocsátott üzemanyag-kártyák
az alábbi országokban alkalmazhatók (az ÖMV, AGIP,
ARAL, AVANTI, BP, STATOIL, Q8, illetve a „Routex”
emblémával ellátott (Franciaországban például Total)
üzemanyag-töltõ állomásokon):

Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina,
Bulgária

Csehország
Dánia
Észtország
Fehéroroszország
Finnország
Gibraltár
Görögország
Horvátország
Franciaország
Hollandia
Írország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Nagy Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Törökország

Az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ parancsnokának

(MH egészségügyi fõnök)
376/2010. (HK 9.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség vízhigiénés közegészségügyi

ellenõrzési módszertani útmutató kiadásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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MH SZOLGÁLATFÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének

131/2010. (HK 9.) MH GEOSZ
i n t é z k e d é s e

Egységes NATO Elõírás
(STANAG 2210 IGEO „Geodéziai adatok jegyzéke

digitális geodéziai adatokhoz [Trig List]
és helymeghatározási információs térképek [PIG]

elõállítása” EDITION 5)
alkalmazásba vételérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben, az
egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO
egységesítési dokumentumainak feldolgozásáról és végre-
hajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(7) bekezdése, továbbá az 5. § (2) bekezdés d) pontja és
a (4) bekezdés alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés célja a NATO-használatra készített ge-
odéziai pontjegyzékek illetve helymeghatározási informá-
ciós térképek hagyományos geodéziai módszerekkel tör-
ténõ elõállításának egységesítése valamint azok szabvány
digitális adatformátumainak meghatározása.

2. Az intézkedés hatálya kiterjed mindazokra a szemé-
lyekre, akik a szabványosítási dokumentációt a szolgálati,

illetve munkaköri feladataik végrehajtása során alkalmaz-
zák (alkalmazók).

3. A STANAG 2210 IGEO (EDITION 5) „Geodéziai

adatok jegyzéke digitális geodéziai adatokhoz [Trig List]

és helymeghatározási információs térképek [PIG] elõállí-

tása” címû dokumentumot kiadom.

4. A dokumentáció tartalma:
– Alapdokumentum: A NATO-használatra szánt pont-

jegyzékek és helymeghatározási információs térképek elõ-
állításához szükséges adatok (formátum, elrendezés, tarta-
lom) ismertetése illetve az ott szereplõ információk megje-
lenítése;

– Mellékletek: A pontjegyzékek illetve a helymeghatá-
rozási információs térképek elkészítésének tartalmi-for-
mai követelményei, minták (tördelési vázlatok, térkép-ki-
vágatok, kereten kívüli rész).

5. A kiadott dokumentumot, mint Egységes NATO Elõ-
írást 2010. október 1. napjától kell alkalmazni.

6. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,*
egyidejûleg a 42/2003 (HK 9) MH TSZF intézkedés hatá-
lyát veszti.

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
szolgálatfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. május 25.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium jogi szakállamtitkár

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

Megbízási
szerzõdés

Jogi képviselet ellátása
Andrási Ügyvédi Iroda

18098475-2-41

havi 3 920 000 Ft,
illetve ennek az ügyek számához igazodó

növelt, illetve csökkentett összege
2006. 10. 11. 2006. 10. 11. határozatlan
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SZERVEZETI HÍREK

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
4/2010. (V. 28.) HM VTI SZÁT közleménye a NATO

egységesítési egyezmények elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
az MH Operatív Koordinációs Bizottság 2010. április 14-i
ülésén kialakított javaslata alapján a következõ NATO-do-
kumentumokra vonatkozó magyar elfogadó nyilatkozatot
adom ki.

1. STANAG 2459 (EDITION 3) – THE PROCEDU-
RES FOR AMMUNITION INTERCHANGEABILITY

– Elfogadásra került fenntartás nélkül..
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. szep-

tember hónap a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egy-
aránt.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2459 (EDITION 3)
dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárá-
sairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)
HM VTISZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 26.
pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrendelem az
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Veszélyesanyag Ellátó Központ
Bevezetés idõpontja: 2010. szeptember 01.
Végrehajtás módja: MH ÖHP PK intézkedés

2. STANAG 2486 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) – AMMUNITION DATA SHEETS – AOP-40

– Elfogadásra került fenntartás nélkül..
Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: DOP+18 hó-

nap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

3. STANAG 2970 (EDITION 2) – AERIAL RECO-
VERY EQUIPMENT AND TECHNIQUES FOR HELI-
COPTERS

– Elfogadásra került fenntartással.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. január

hónap a légierõnél.
Fenntartás: A magyar szállító helikopterek maximum

3000 kg teher emelésére alkalmasak. A mentéshez szüksé-
ges rögzítõ és egyéb felszerelések nem biztosítottak.

Tekintettel arra, hogy a STANAG 2970 (EDITION 2)
dokumentumot a NATO már kihirdette és így hatályos, a
Magyar Honvédség egységesítési, szabványosítási eljárá-
sairól és doktrinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.)

HM VTISZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés
26. pontjában elõírtaknak megfelelõen egyúttal elrende-
lem az alkalmazásba vételét az alábbiak szerint

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Repülõ Mérnök-mûszaki Fõnökség
Bevezetés idõpontja: 2011. január 1.
Végrehajtás módja: MH ÖHP PK intézkedés

4. STANAG 3830 (EDITION 2) – AIRCREW NUCLE-
AR FLASH BLINDNESS PROTECTION

– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.

5. STANAG 3864 (EDITION 1) – THE MEASURE-
MENT OF PROTECTION PROVIDED TO THE RESPI-
RATORY TRACT AND EYES BY AIRCREW EQUIP-
MENT ASSEMBLIES AGAINIST NBC AGENTS IN
PARTICULATE, AEROSOL AND VAPOUR FORM

– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.

6. STANAG 4297 (EDITION 2) – GUIDANCE ON
THE ASSESSMENT OF THE SAFETY & SUITABILIY
FOR SERVICE ON NON-NUCLEAR MUNITIONS
FOR NATO ARMED FORCES

– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.

7. STANAG 4312 (EDITION 2) (RATIFICATION
DRAFT 1) – INTEROPERABILITY OF LOW-LEVEL
GROUND-BASED AIR DEFENCE SURVEILLANCE,
COMMAND AND CONTROL SYSTEMS PART I - IN-
FORMATION EXCHANGE REQUIREMENTS (IERs)
FOR DEVELOPING COMMON CHARACTER-
ORIENTED MESSAGE TEXT FORMATS (MTFs)

– Elfogadásra került fenntartás nélkül..
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: DOP+6 hó-

nap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

8. STANAG 4312 (EDITION 2) (RATIFICATION
DRAFT 1) – INTEROPERABILITY OF LOW-LEVEL
GROUND-BASED AIR DEFENCE SURVEILLANCE,
COMMAND AND CONTROL SYSTEMS PART II
COMMON INTERFACE REQUIREMENTS AND BIT-
ORIENTED MESSAGES AGREEMENT

– Elfogadásra került fenntartás nélkül..
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: DOP+6 hó-

nap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

9. STANAG 4329 (EDITION 3) – NATO STANDARD
BAR CODE SYMBOLOGIES – AAP-44

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2010. szep-

tember hónap a szárazföldi haderõnél és a légierõnél
egyaránt.
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10. STANAG 4337 (EDITION 1) – SURFACE
LAUNCHED, MUNITION APPRAISAL, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL TESTS

– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.

11. STANAG 4520 (EDITION 1) – RIFLE LAUN-
CHED GRENADES SYSTEMS, DESIGN SAFETY
REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY
FOR SERVICE EVALUATION

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: DOP+6 hó-

nap, a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.

12. STANAG 4568 (EDITION 1) – PROCEDURES TO
DETERMINE THE LEVELS OF PERFORMANCE
(MUZZLE VELOCITY, PRESSURE) AND ASSOCIA-
TED QUALITY OF IN-SERVICE LARGE CALIBRE
PROPELLING CHARGE LOTS

– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.

13. STANAG 4608 (EDITION 1) – AMMUNITION
BELOW 12.7mm CALIBRE – DESIGN SAFETY
REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY
FOR SERVICE (S3) EVALUATION

– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: 2011. január

hónap a szárazföldi haderõnél.

14. STANAG 4698 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR
PROTECTIVE PAINT SYSTEMS AND THEIR APPLI-
CATION FOR NAVAL PLATFORMS

– Elfogadásra került alkalmazás nélkül.

Budapest, 2010. május 20.

Dr. Füredi Károly s. k.,
a Honvédelmi Minisztérium

védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára
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A Honvédelmi Minisztérium alapító okirata
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A HM Központi Lakásbizottság szabályzata
Budapest helyõrségben és az utalt településeken

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt álló
személygépkocsi-tároló helyiségek igénylésének

és elosztásának rendjérõl

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási tá-
mogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 102. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a HM Központi Lakásbizottság a Honvédelmi Minisztéri-
um (továbbiakban: HM) rendelkezése alatt álló személy-
gépkocsi-tároló helyiségek igénylésének és elosztásának
rendjét Budapest helyõrségben és az R. mellékletének
17. pontja szerint a helyi lakásgazdálkodási szervhez utalt
településeken a következõk szerint állapítja meg.

Igénylés rendje, besorolás

1. A HM rendelkezésû személygépkocsi-tároló helyiség
bérbeadására irányuló kérelmet az e célra rendszeresített
igénylõ lapon a helyi lakásgazdálkodási szervhez lehet be-
nyújtani.

2. Az igénylõ laphoz csatolni kell:
a) a személygépkocsi tulajdont igazoló forgalmi enge-

dély másolatát;
b) ha rendelkezik személygépkocsi-tárolóval, úgy an-

nak bérleti szerzõdését.

3. A helyi lakásgazdálkodási szerv a hozzá benyújtott
igénylõ lap adatait ellenõrzi, s a hiányos igénylést benyúj-
tott kérelmezõt 30 napos határidõ kitûzésével hiánypótlás-
ra szólítja fel. A hiánypótlásra nem szoruló kérelmeket a
helyi lakásgazdálkodási szerv nyilvántartásba veszi és er-
rõl 30 napon belül az igénylõt tájékoztatja.

4. A helyi lakásgazdálkodási szerv az igénylõket a R.
101. § (1) bekezdésben foglalt kategóriák szerint szétvá-
lasztva Budapesten kerületenként, illetve településenként
a beérkezés sorrendjében tartja nyilván. A beérkezés sor-
rendjét az ügyviteli iktatás idõpontja szerint kell megálla-
pítani.

5. Ha az utalt településen HM rendelkezésû személy-
gépkocsi-tároló nincs, illetve egy éven belüli létesítése
nem tervezett, az igénylés – besorolás nélküli – teljesíthe-
tetlenségérõl a kérelmezõt tájékoztatni kell.

6. A helyi lakásgazdálkodási szerv az elõzõ év végéig
nyilvántartásba vett igényléseket a következõ év március
1-jéig besorolni, arról a kategória és az azon belüli sor-
szám közlésével 30 napon belül az igénylõt értesíteni köte-
les. A besorolást a beérkezés sorrendje, valamint a 9. és
10. pont figyelembevételével kell elkészíteni.

7. A besorolás nyilvános, abba minden érdekelt bete-
kinthet. A besorolás elleni panaszt a közlést követõ 30 na-
pon belül a helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõjénél le-
het elõterjeszteni. A panasz elutasítása esetén az írásbeli
döntés egy példányát a központi lakásgazdálkodási szerv-
hez kell továbbítani.

Elosztás rendje

8. A helyi lakásgazdálkodási szerv a besorolási sorrend-
nek megfelelõen folyamatosan gondoskodik a megürese-
dett vagy újonnan létesített személygépkocsi-tárolók bér-
lõinek kijelölésérõl és a bérleti szerzõdések megkötésérõl.

9. Önálló lakóépületben vagy sorházban, illetve ezek te-
rületén létesített személygépkocsi-tároló bérbeadásakor
az R. 104. §-a szerint kell eljárni.

10. Soron kívül jelölhetõ ki személygépkocsi-tároló
bérlõjeként:

a) a 9. pont szerinti lakásingatlanban, vagy sorházban
lévõ lakás bérlõje;

b) az a mozgássérült, aki a közlekedését segítõ, e célra
kialakított személygépkocsi tulajdonosa.

11. Az elosztás során elsõbbséget élvez az az igénylõ,
aki:

a) megüresedett személygépkocsi-tároló esetében
ugyanazon épületben lévõ HM rendelkezésû lakást bérel;

b) új lakóépület esetében az ott lévõ lakás bérlõjéül az
arra hatáskörrel rendelkezõ lakásgazdálkodási szerv kije-
lölte.

12. Amennyiben az azonos feltételekkel rendelkezõ
igénylõk száma a bérbe adható személygépkocsi-tárolók
számát meghaladja, az elsõbbséget a következõ sorrend
alapján annak kell biztosítani, aki

a) Budapesten HM rendelkezésû személygépkocsi-tá-
rolót ad vissza;

b) Budapesthez lakásgazdálkodási szempontból utalt te-
lepülésen HM rendelkezésû személygépkocsi-tárolót ad
vissza;

c) más településen lévõ HM rendelkezésû személygép-
kocsi-tárolót ad vissza.

13. A 11. pont a)–b) alpontjainak alkalmazása során a
szerkezetileg egybeépített, több lépcsõházból álló lakó-
épületet (lakótömböt), továbbá a lakótelepet egy épület-
ként kell figyelembe venni.

14. A lakóépülettõl (lakótömbtõl, lakóteleptõl) elkülö-
nülten létesített személygépkocsi-tárolókat azon lakóépü-
lethez kapcsolódóan kell hasznosítani, amellyel közös
helyrajzi számon fekszik, illetve amelyikhez a megközelí-
tést tekintve a legközelebb van.
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Nyilvántartási kötelezettség

15. A helyi lakásgazdálkodási szerv nyilvántartást
vezet:

a) a benyújtott igénylésekrõl,

b) fõvárosi kerületenként és településenként a besorolt
igénylésekrõl;

c) az illetékességi területén lévõ személygépkocsi-táro-
ló helységekrõl és állóhelyekrõl;

d) a személygépkocsi-tároló bérlõkrõl és jogcím nélkül
használókról.

Záró rendelkezések

16. Jelen szabályzat a közzététele napján lép hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejûleg a HM Központi Lakásbi-
zottság által 1995-ben elfogadott, Budapest helyõrségben
és az utalt településeken a Honvédelmi Minisztérium ren-
delkezése alatt álló személygépkocsi-tárolók igénylésének
és elosztásának rendjérõl szóló szabályzat hatályát veszti.

Budapest, 2010. május 21.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
elnök

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1171



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

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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség
függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író
három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség
kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos
státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a
szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási
szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt,
hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a
rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes
szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a
szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek
optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 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 szerkesztésért felelõs: dr. Till Szabolcs
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Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató
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10.1726 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 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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