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JOGSZABÁLYOK

2011. évi CXIII.
t ö r v é n y

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl*

Az Országgyûlés Magyarország függetlenségének, te-
rületi épségének, nemzetközi szerzõdésekben rögzített ha-
tárainak, lakosságának és anyagi javainak védelme érde-
kében, az állampolgárok honvédelmi tudatának erõsítése
céljából,
a szomszédos és más országokkal való jogegyenlõség és
egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása alapján,
más államok ellen irányuló erõszak alkalmazásától vagy
az ezzel való fenyegetéstõl tartózkodva,
az államok közötti viták békés megoldására törekedve,
a háborút, mint a viták megoldásának eszközét elutasítva,
a független demokratikus jogállam mûködése követelmé-
nyeinek, továbbá
az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában,
a szövetségi és más nemzetközi szerzõdésekben foglaltak-
nak megfelelõen,
az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény T) cikk
(1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) be-
kezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján a követ-
kezõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
A HONVÉDELEM ALAPJAI

I. FEJEZET
A HONVÉDELMI KÉPESSÉG BIZTOSÍTÉKAI,

A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK
ÉS A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK

1. §

(1) A honvédelem nemzeti ügy.
(2) Magyarország a nemzeti és szövetségi védelmi ké-

pességének fenntartásában és fejlesztésében a saját erejé-
re: nemzetgazdaságának erõforrásaira, a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére és el-
szántságára, a rendvédelmi és más szervek közremûködé-
sére, állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias el-
kötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetsé-
ges államok és fegyveres erõik együttmûködésére és segít-
ségnyújtására épít.

(3) A honvédelemre való felkészülésben és a honvédel-
mi feladatok végrehajtásában e törvényben meghatározott

keretek között a törvény alapján létrehozott jogalanyok és
minden Magyarországon tartózkodó ember a szolgáltatá-
sok, az állampolgárok pedig a személyes szolgálat teljesí-
tésével vesznek részt.

(4) A honvédelmi kötelezettségek teljesítése az érintet-
tek számára békében nem okozhat aránytalan megterhelést
vagy hátrányt.

1. A hadkötelezettség

2. §

(1) A katonai szolgálati kötelezettség járulékos kötele-
zettségét képezi

a) az adatszolgáltatási,
b) a bejelentési,
c) a megjelenési
kötelezettség (a katonai szolgálati kötelezettség és a já-

rulékos kötelezettségek együtt: hadkötelezettség).
(2) Törvény határozza meg a hadkötelezettséggel össze-

függõ adatszolgáltatási, bejelentési és megjelenési kötele-
zettségre, a nyilvántartásra és a sorozásra, valamint a hon-
védelmi célú adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

2. A katonai szolgálati kötelezettség

3. §

A katonai szolgálatot a Honvédség szervezeteinél kell
teljesíteni.

3. A fegyveres és a fegyver nélküli katonai szolgálat

4. §

(1) A fegyveres katonai szolgálat célja a nemzeti és szö-
vetségi védelmi feladatok végrehajtása érdekében a had-
kötelesek kiképzése, felkészítése a katonai feladatokra és
a Honvédség védelmi képességének erõsítése. A fegyver
nélküli katonai szolgálat célja a Honvédség fegyverhasz-
nálat nélküli feladataiban történõ közremûködés és az eh-
hez szükséges felkészítés.

(2) A katonai szolgálat teljesítésére kötelezett (a továb-
biakban: hadköteles) fegyver nélküli katonai szolgálatot
csak az azt engedélyezõ jogerõs határozat alapján teljesíthet.

(3) A fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítõ a ka-
tonai szolgálat megkezdésekor a következõ katonai esküt
teszi le:

„Én, ........................... esküszöm, hogy Magyarországot
a törvények betartásával, a fegyver nélküli katonai szolgá-
lat követelményeinek megfelelõen híven szolgálom.”
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(Az esküt tevõ egyéni meggyõzõdése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”
(4) A parancsnoknak törekednie kell arra, hogy a fegy-

ver nélküli katonai szolgálatot teljesítõ katonát a fegyveres
érintkezésbõl kivonja.

(5) A fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítõ kato-
na a katonai szervezetek fegyveres tevékenységet nem
igénylõ beosztásaiban teljesít szolgálatot.

(6) A fegyver nélküli katonai szolgálatot ellátó katonát e
szolgálat ellátására kell kiképezni.

4. Behívás és bevonulás katonai szolgálatra

5. §

(1) A behívásra tervezhetõ létszámot, a katonai szolgá-
lat idõtartamát, a katonai szolgálatra való behívás idõpont-
jait a honvédelemért felelõs miniszter rendeletben állapít-
ja meg, a hadköteleseket fogadó katonai szervezeteket pe-
dig a Honvéd Vezérkar fõnöke jelöli ki.

(2) A hadkötelesek behívása behívóparanccsal történik,
amelyet a katonai igazgatás területi szerve a behívottnak
kézbesít.

(3) A behívásra kerülõket a katonai igazgatás területi
szerve a Honvédség szervezeteinek igénye alapján vá-
lasztja ki a katonai szolgálatra alkalmas hadkötelesek kö-
zül. A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére enge-
délyt kapott hadköteles katonát a jogerõs határozatot kö-
vetõ 15 napon belül szolgálatra be kell hívni.

(4) Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles,
a) aki 18. életévét nem töltötte be, annak betöltéséig
b) aki katonai szolgálatra alkalmatlan,
c) aki saját háztartásában három vagy ennél több kisko-

rú vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyer-
mek eltartásáról gondoskodik. E rendelkezés alkalmazá-
sa szempontjából nevelt gyermek az, akit a hadköteles leg-
alább egy éve tart el saját háztartásában,

d) aki a vele közös háztartásban élõ állandó ápolásra,
vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házas-
társát, élettársát egyedül ápolja, gondozza,

e) aki a vele közös háztartásban élõ kiskorú gyermekét
egyedül tartja el,

f) akit országgyûlési, európai parlamenti vagy helyi ön-
kormányzati képviselõjelöltként, polgármesterjelöltként,
kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltként nyilvántar-
tásba vettek vagy megválasztottak, a jelöltsége, vagy man-
dátuma, megbízatása fennállásáig,

g) aki meghagyásban részesült,
h) aki a Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos

vagy szerzõdéses állományú tagja,
i) akinek közös háztartásban élõ házastársa katonai

szolgálatot teljesít, továbbá
j) aki a korábban hatályos szabályok szerint a polgári

szolgálat idõtartamát már teljesítette,

k) aki potenciális hadköteles annak az évnek december
31-tõl, amelyben 40. életévét betölti,

l) aki kiképzett tartalékos a hivatásos katonai szolgálat
felsõ korhatárának betöltésétõl.

6. §

(1) A hadköteles a katonai igazgatás területi szerve által
kiadott behívóparancsra, az abban megjelölt okirataival,
meghatározott idõpontban és helyre köteles a katonai szol-
gálat teljesítése céljából bevonulni.

(2) A járóképes hadköteles a behívóparancsnak akkor is
köteles eleget tenni, ha a katonai szolgálatra való bevonu-
lását az idõközben keletkezett múló fogyatékossága vagy
megbetegedése nehezíti.

(3) A hadköteles – járóképtelensége esetén – az akadá-
lyoztatását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a ka-
tonai igazgatás illetékes területi szervének.

(4) A bejelentéshez csatolni kell a kezelõorvos, vagy
a hadkötelest gyógykezelésben részesítõ intézet igazolá-
sát. Az igazolásnak tartalmaznia kell a gyógyulás várható
idõpontját is.

(5) Bevonuláskor a hadköteles külföldre utazásra jogo-
sító összes okmányát a bevonulás helyén a katonai igazga-
tás területi szervének képviselõje a fogadó katonai szerve-
zet részére átadja. A katonai szolgálat teljesítése alatt az
okmányokat az állományilletékes katonai szervezet õrzi.
Az átvett okmányokat a leszereléssel egyidejûleg a lesze-
relt részére vissza kell adni.

(6) A hadköteles katonai szolgálata akkor kezdõdik,
amikor õt a katonai igazgatás területi szervétõl a katonai
szervezet képviselõje átvette.

(7) Az átvétel elõtt a hadkötelest – kérésére – orvosi
vizsgálatnak kell alávetni.

5. A katonai szolgálat félbeszakítása

7. §

(1) Az állományilletékes parancsnok félbeszakítja azon
hadköteles katona szolgálatát,

a) akinek megelõzõ védelmi helyzet idején, 30 napon túl
gyógyuló betegségét a katonai szolgálat alatt állapították
meg, betegsége megszûnéséig;

b) akinek az 5. § (4) bekezdésének d) és e) pontja szerin-
ti kötelezettségét a bevonulása után állapították meg, e kö-
telezettsége fennállásáig;

c) akinek elõzetes letartóztatását rendelték el.
(2) A katonai szolgálatot legkésõbb az arra vonatkozó

határozat kézhezvételétõl számított 8. napon kell félbesza-
kítani.
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(3) A katonai szolgálat félbeszakítása iránti kérelemhez
a félbeszakítás okát bizonyító okiratot csatolni kell.

(4) A katonai szolgálatnak az (1) bekezdés b) pont-
ja szerinti kötelezettség miatti félbeszakítását a kato-
na vagy az eltartásra szoruló hozzátartozó kezdeményez-
heti az állományilletékes parancsnoknál.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti félbeszakítás a ka-
tonai büntetõeljárásban elrendelt elõzetes letartóztatás
esetén az ügyész javaslatára mellõzhetõ.

(6) Akinek a katonai szolgálatát félbeszakították, azt
a szolgálatból el kell bocsátani. A félbeszakítás tarta-
ma a katonai szolgálat idejébe nem számít be.

(7) A katonai igazgatás területi szervének vezetõje a ka-
tonai szolgálat félbeszakítását megszünteti, ha tudomásá-
ra jut, hogy a félbeszakítás oka már nem áll fenn, vagy,
ha a családfenntartói okból adott kedvezmény esetén
a hadköteles a családfenntartói kötelezettségét önhibájá-
ból nem teljesíti.

6. Leszerelés a katonai szolgálatból

8. §

(1) A katonai szolgálat idõtartamának letöltése után
a hadkötelest az állományilletékes parancsnok parancsban
leszereli.

(2) Az állományilletékes parancsnok saját hatásköré-
ben, soron kívül leszereli a hadkötelest, ha

a) megszületett a harmadik gyermeke és fennállnak az
5. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek
a letöltött szolgálati idõtõl függetlenül, haladéktalanul,

b) katonai szolgálatra való végleges alkalmatlanságát
– szükséges gyógykezelést követõen – állapították meg,
a megállapítást követõ 8 napon belül,

c) szabadságvesztés büntetése végrehajtását a bíróság
nem katonai büntetés-végrehajtási szervezetben rendelte
el, amennyiben annak végrehajtása nem halasztható el,
vagy

d) az 5. § (4) bekezdés k) és l) közül a rá vonatkozó kor-
határt elérte.

7. A fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése

9. §

(1) Fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése
iránti kérelmet a sorozásig lehet benyújtani. E határidõ
jogvesztõ.

(2) A kérelmet a katonai igazgatás területi szervének ve-
zetõjéhez kell benyújtani. Az a hadköteles, akinek a fegy-
ver nélküli katonai szolgálat teljesítésére irányuló kérel-
mét elutasították, újabb kérelmet nem nyújthat be.

10. §

(1) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vo-
natkozó engedély iránti kérelmet a katonai igazgatás terü-
leti szervének vezetõje annak beérkezésétõl számított
8 napon belül bírálja el.

(2) A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vo-
natkozó engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kö-
rülményekbõl a lelkiismereti okra való hivatkozás alapta-
lansága megállapítható.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából lelkiis-
mereti oknak kell tekinteni minden olyan indokot, amely
összefügg a kérelmezõ személyiségét meghatározó vala-
mely lényeges vallási, erkölcsi vagy egyéb természetû
meggyõzõdéssel.

(4) A katonai igazgatás területi szerve vezetõjének hatá-
rozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

(5) A fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelem el-
utasítása esetén a határozat kézhezvételétõl számított 5 na-
pon belül annak megváltoztatása iránt a hadköteles bíró-
sághoz fordulhat. A kérelmet a bíróság soron kívül, nem-
peres eljárásban bírálja el.

8. A polgári védelmi kötelezettség

11. §

(1) A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott
polgári védelmi szervezetek humanitárius feladatokat lát-
nak el, fegyveres vagy súlyos erõszakos cselekmények el-
hárítására nem használhatók fel.

(2) A fegyveres összeütközés miatt szükséges polgári
védelmi feladatok ellátásának célja a lakosság életének
megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása,
valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának le-
küzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.

(3) A fegyveres összeütközések idõszakában végrehaj-
tandó polgári védelmi feladatok:

a) riasztás,
b) kiürítés és befogadás,
c) óvóhelyek létesítése, fenntartása, mûködtetése,
d) elsötétítési rendszabályok kidolgozása, alkalmazása,
e) a lakosság és a lakosság ellátásához szükséges nem-

zetgazdasági javak mentése,
f) elsõsegélynyújtás, lelki gondozás,
g) tûzoltás,
h) a veszélyes területek felderítése és megjelölése,
i) vegyi- és sugármentesítés, fertõtlenítés és hasonló óv-

intézkedések,
j) szükségelszállásolás és ellátás,
k) szükségintézkedések a hadmûveletek által sújtott te-

rületek rendjének helyreállítására és fenntartására,
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l) a létfontosságú közmûvek mûködési feltételeinek
gyors helyreállítása,

m) a halottakkal kapcsolatos halaszthatatlan járvány- és
közegészségügyi, továbbá kegyeleti és egyéb adminisztrá-
ciós feladatok ellátása,

n) közremûködés a lakosság túléléséhez szükséges nél-
külözhetetlen létesítmények mûködõképességének fenn-
tartásában,

o) a fenti feladatok végrehajtásához szükséges további
kiegészítõ tevékenységek, ideértve többek között a terve-
zést és szervezést.

(4) Fegyveres összeütközésesek idején az e törvényben
meghatározott polgári védelmi feladatok elsõdlegességet
élveznek minden más polgári védelmi feladattal szemben.

(5) A törvényben meghatározott hivatásos katasztrófa-
védelmi szerveket, valamint polgári védelmi szervezeteket
ki kell képezni, illetve fel kell készíteni a fegyveres össze-
ütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi fel-
adatok ellátására.

(6) A fegyveres összeütközések idõszakában végrehaj-
tandó polgári védelmi feladatokkal összefüggõ felkészí-
tésre, végrehajtásra, valamint készletképzésre vonatkozó
részletes követelményeket az ország fegyveres védelmi
terve tartalmazza.

9. A honvédelmi munkakötelezettség

12. §

(1) Az ország mûködõképességének fenntartása és hely-
reállítása érdekében a kötelezett tartós vagy idõleges hon-
védelmi munkakötelezettség keretében, képességeinek és
egészségi állapotának megfelelõ fizikai vagy szellemi
munkát teljesít a számára kijelölt munkahelyen.

(2) Mentes a honvédelmi munkakötelezettség alól:
a) a várandós nõ, a terhesség megállapításától kezdve,
b) az anya, a gyermek 3 éves koráig,
c) aki a vele közös háztartásban élõ, állandó ápolásra,

vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házas-
társát, élettársát egyedül ápolja, gondozza,

d) az az egyedül élõ, aki kiskorú gyermeket tart el saját
háztartásában,

e) akit fontos közérdekbõl a kötelezettség alól külön el-
járásban mentesítenek,

f) a szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, hi-
vatását gyakorló pap, lelkész, rabbi,

g) a 65. életévét betöltött férfi és az 55. életévét betöltött nõ.
(3) A honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki

a Honvédség tényleges állományú tagjaira, kormánytiszt-
viselõire és közalkalmazottaira, valamint a rendvédelmi
szervek hivatásos állományú tagjaira, kormánytisztviselõ-
ire, köztisztviselõire és közalkalmazottaira.

10. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség

13. §

(1) A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség ki-
terjed

a) meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás telje-
sítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tûrésére,

b) valamely tevékenységtõl való tartózkodásra,
c) az igénybevételhez szükséges elõkészületi tevékeny-

ségre,
d) az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok köz-

lésére
[a továbbiakban az a)–d) pontban foglaltak együtt: szol-
gáltatás].

(2) Ha a honvédelem érdeke és a honvédelmi feladatok
ellátása más módon nem, vagy nem megfelelõ idõben,
vagy csak aránytalanul nagy ráfordítással elégíthetõ ki,
szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani:

a) a Honvédség és a rendvédelmi szervek mûködéséhez
szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat,

b) az ország kormányzati és közigazgatási rendszerének
zavartalan mûködését,

c) a nemzetgazdaság mûködõképességét, szükség ese-
tén a mûködõképesség helyreállítását,

d) a fegyveres összeütközések idõszakának polgári vé-
delmi feladatai ellátását,

e) az idõszakos egészségügyi feladatok ellátását,
f) a szövetségi kötelezettség alapján feladatot végrehaj-

tó szövetséges fegyveres erõk ellátását.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok teljesí-

tése érdekében, már békeidõszakban elrendelhetõ a szol-
gáltatásra kötelezett részére:

a) a honvédelmi célból igénybevételre kijelölt ingatla-
nok, továbbá ingó dolgok adataiban történt változások be-
jelentése, valamint igénybevételre alkalmas állapotban
tartása,

b) a gazdaság mûködõképességének fenntartásához,
a lakosság alapellátásához szükséges tartalékok és készle-
tek képzése,

c) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges elõkészületi
tevékenység, ideértve a tervezési feladatokat és a szerve-
zetek létrehozását is,

d) a bejelentések valódisága, a szolgáltatások teljesíthe-
tõsége céljából végrehajtásra kerülõ helyszíni ellenõrzés-
ben való közremûködés, az ellenõrzés során feltárt hiá-
nyosságok megszüntetése,

e) a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a védelmi
igazgatás mûködéséhez, gyakorlataihoz, kiegészítéséhez
szükséges ingatlanok és ingó dolgok ideiglenes igénybe-
vétele.

(4) A szolgáltatás igénybevételének elrendelésekor fi-
gyelembe kell venni a közigazgatási, a közszolgáltatási,
valamint a közellátási szempontokat, továbbá a szolgálta-
tásra kötelezett méltányos érdekeit.
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14. §

(1) A szolgáltatások igénybevételét elrendelheti
a) az ország egész területére, vagy több megyét érintõ

részére a Kormány, vagy a Kormány felhatalmazása alap-
ján az adott tevékenységért felelõs miniszter,

b) illetékességi területén a megyei, fõvárosi (a továb-
biakban együtt: megyei) védelmi bizottság elnöke, vala-
mint a polgármester,

c) a törvényben meghatározott esetben és feltételek sze-
rint a katonai igazgatás területi szervének vezetõje [a to-
vábbiakban az a)–c) pontban felsoroltak együtt: igénybe-
vételi hatóság].

(2) A Kormány rendeletében meghatározott eljárási sza-
bályok szerint elrendeli

a) a honvédelem szempontjából fontos, országos jelen-
tõségû szolgáltatások teljesítését,

b) a szövetséges fegyveres erõkkel történõ hazai együtt-
mûködés esetében, ellátásuk céljából a gazdasági és anya-
gi szolgáltatási kötelezettséget.

(3) A tevékenységért felelõs miniszter a rendeletében
meghatározott anyagi szabályok szerint elrendeli a Kor-
mány hatáskörébe nem tartozó, országos jelentõségû ter-
melési, ellátási szolgáltatások, valamint az infrastrukturá-
lis hálózatok elõkészítését és igénybevételét.

(4) A megyei védelmi bizottság elnöke
a) elrendeli a területi közigazgatás mûködéséhez szük-

séges ingók és ingatlanok igénybevételét,
b) megállapítja a területi jellegû szolgáltatások és

a szolgáltatásra kötelezettek körét, valamint elrendeli
a szolgáltatás igénybevételét,

c) elrendeli a Honvédség és a rendvédelmi szervek mû-
ködéséhez szükséges ingók és ingatlanok igénybevételét.

(5) A polgármester
a) elrendeli a települési közigazgatás mûködéséhez és

a lakosság polgári védelméhez, ellátásához szükséges
szolgáltatások teljesítését,

b) igénybe veszi a személyek vagy dolgok elhelyezésére
szolgáló ingatlanokat,

c) dönt minden olyan esetben, amely nem tartozik más
igénybevételi hatóság hatáskörébe.

(6) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére biz-
tosított technikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás el-
rendelésére a katonai igazgatás területi szervének vezetõje
jogosult.

(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején,
ha az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igénybevételi
hatóság intézkedésének idõigénye miatt a honvédségi ér-
dekek sérelmének súlyos és közvetlen veszélye áll fenn,
az illetékes katonai szervezet parancsnoka közvetlenül
a szolgáltatásra kötelezettel közölt határozattal elrendel-
heti a gépjármûvek, mûszaki munkagépek, üzem-
anyag-technikai eszközök, valamint a szükséges üzem-
anyag igénybevételét.

15. §

(1) Mentes a szolgáltatás alól:
a) az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, a Köztársa-

sági Elnöki Hivatal, az Állami Számvevõszék, az Alapve-
tõ Jogok Biztosának munkaszervezete, a Miniszterelnök-
ség, a minisztériumok, a Kúria, a Legfõbb Ügyészség és
a Magyar Nemzeti Bank,

b) a Honvédség és a rendvédelmi szervek,
c) a közigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek alap-

rendeltetésük, valamint honvédelmi feladataik ellátásához
szükséges mértékben,

d) az egyházak azon dolgok és jogok tekintetében, ame-
lyek közvetlenül az egyházi, hitéleti feladatokat szolgálják,

e) az országgyûlési képviselettel rendelkezõ pártok, az
országgyûlési képviseleti tevékenységhez szükséges mér-
tékben,

f) az országos munkavállalói és munkaadói érdekképvi-
seleti szervezetek országos szövetségei azon dolgok és jo-
gok tekintetében, amelyek érdekképviseleti feladatuk ellá-
tásához nélkülözhetetlenek,

g) azok a közforgalmú személyszállító, továbbá árufu-
varozó szervezetek – ideértve a légi személyszállítást és
légi árufuvarozást ellátó szervezeteket is –, amelyeket e te-
vékenység végzésére hoztak létre, vagy amelyek e tevé-
kenységet szerzõdés alapján végzik, a létfontosságú közle-
kedés és szállítás fenntartásához szükséges mértékben, va-
lamint a léginavigációs szolgáltatást ellátó szervezet,

h) a közszolgáltató vagy közüzemi tevékenységet foly-
tató szervezetek vagy személyek, különösen az áram-,
víz-, gáz-, távhõszolgáltatást, szennyvízelvezetést, kom-
munálishulladék-eltávolítást végzõk, és ezek üzemvitelét
biztosító üzemek, a rendeltetésszerû feladataik teljesítésé-
hez nélkülözhetetlen mértékben, beleértve a hozzájuk tar-
tozó védõ és biztonsági területeket is,

i) a lakosság létfenntartása szempontjából nélkülözhe-
tetlen egyéb termelési és szolgáltatási tevékenységet vég-
zõk, ha mentesítésben részesültek.

(2) A tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül min-
den, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészség-
ügyi hatóság által kiadott mûködési engedély alapján jogo-
sult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt:
egészségügyi szolgáltatók) e minõségükben; a gyógyszer-
tárak, valamint ezek egészségügyi célt szolgáló berende-
zései csak egészségügyi szolgáltatás céljára vehetõk
igénybe.

16. §

(1) A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni
hátrányért – a törvényben meghatározott esetek kivételé-
vel – kártalanítás jár.

(2) E törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a károk
megtérítésére a polgári jog szabályai az irányadók.
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(3) Nem jár kártalanítás, ha
a) az igénybevétel nem akadályozta a szolgáltatás tár-

gyának rendeltetésszerû használatát,
b) a kár az igénybevételtõl függetlenül is bekövetkezett

volna,
c) a kárt idegen hatalom a fegyveres összeütközés során

okozta, vagy a kár ezzel közvetlen összefüggésben a kato-
nai szükségszerûség miatt következett be.

17. §

(1) Az elsõfokú kártalanítási eljárás lefolytatására és
a kártalanítás összegének megállapítására a szolgáltatást
elrendelõ igénybevételi hatóság jogosult.

(2) A tevékenységért felelõs miniszter által elrendelt
szolgáltatás esetén a miniszter, vagy a Kormány által el-
rendelt szolgáltatás esetén az államháztartásért felelõs mi-
niszter folytatja le az elsõfokú eljárást. A Kormány vagy
a tevékenységért felelõs miniszter által elrendelt szolgálta-
tásért járó kártalanítás összegét megállapító határozat el-
len fellebbezésnek nincs helye.

(3) A polgármester által elbírált kártalanítási eljárásban
a fellebbezést a megyei védelmi bizottság elnöke bírálja el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben nem szabályozott esetben
a fellebbezést a honvédelemért felelõs miniszter irányítá-
sa alá tartozó, kormányrendeletben meghatározott szerv
vezetõje bírálja el.

(5) A kártalanítás ügyében hozott közigazgatási határo-
zat ellen a határozatot sérelmezõ fél 30 napon belül kere-
settel fordulhat a bírósághoz.

11. A honvédelemben közremûködõ szervek

18. §

(1) A rendvédelmi szervek a jogszabályban meghatáro-
zott hatáskörükben, illetékességi területükön:

a) ellátják a honvédelem érdekében meghatározott fel-
adataikat,

b) ellátják a részükre kijelölt személyek és létesítmé-
nyek védelmét,

c) támogatják a Honvédséget egyes feladatainak végre-
hajtásában,

d) részt vesznek a fegyveres összeütközések idõszaká-
ban végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátásában,

e) közremûködnek a rendkívüli intézkedések végrehaj-
tásában,

f) együttmûködnek a helyi védelmi igazgatás szerveivel
a honvédelmi feladatok ellátásában.

(2) A honvédelemi felkészülés egyes feladatainak ellá-
tásában részt vesznek:

a) az önálló szabályozó szervek,
b) a központi államigazgatási szervek,

c) a települési önkormányzatok irányítása alatt álló szer-
vek,

d) a bírósági és az ügyészi szervezet,
e) az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszerellátást

végzõ szervek,
f) az oktatási, kulturális, tudományos intézmények,
g) a mûsorszóró rádió- és televízióállomások, a nemzeti

hírügynökség,
h) a közlekedési, szállítási, elektronikus hírközlési, in-

formatikai szervek és a posta szervei,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a közellátást, illetve a közüzemi szolgáltatást végzõ

szervek, továbbá
k) minden olyan szerv, amely jogszabály alapján honvé-

delmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség tel-
jesítésében való közremûködésre köteles.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervek az ott meghatá-
rozott feladataik végrehajtása keretében, mûködési terüle-
tükön

a) felkészülnek a jogszabályban meghatározott honvé-
delmi feladataik teljesítésére,

b) folyamatosan biztosítják a honvédelmi célú mûködé-
sük feltételeit, beleértve az ehhez szükséges tervezési és
elõkészületi tevékenységet is,

c) gondoskodnak a lakosság fegyveres összeütközések
idején történõ védelmérõl, ellátásáról és a nélkülözhetet-
len közüzemi szolgáltatások fenntartásáról,

d) ellátják a fegyveres összeütközések idõszakában
végrehajtandó polgári védelmi feladataikat,

e) közremûködnek a lakosság honvédelmi célú tájékoz-
tatásában, szükség esetén a riasztásában,

f) teljesítik gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezett-
ségeiket,

g) közremûködnek a különleges jogrend idején kiadott
rendeletek és intézkedések végrehajtásában.

(4) A társadalmi szervezetek, egyházak és karitatív
szervezetek – önkéntes alapon – a védelmi igazgatás szer-
vei által koordináltan vehetnek részt a honvédelmi felada-
tok ellátásában.

II. FEJEZET
A HONVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA

12. Az Országgyûlés

19. §

(1) Az Országgyûlés állapítja meg
a) Magyarország biztonság- és védelempolitikájának

alapelveit, valamint az azokban elõírt feladatok végrehaj-
tásának fõbb irányait és feltételeit,

b) a Honvédség részletes bontású létszámát, fõbb hadi-
technikai eszközeit és biztosítja az ezekhez szükséges
anyagi forrásokat.
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(2) Az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó
bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Honvédség
feladatainak megvalósítását, felkészültsége és felszerelt-
sége színvonalát, a rendelkezésre bocsátott anyagi erõfor-
rások felhasználását.

(3) Az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó
bizottsága a Honvéd Vezérkar fõnökének jelölt személyt
kinevezése elõtt meghallgatja, és alkalmasságáról véle-
ményt nyilvánít.

(4) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédséget
érintõ jogszabályok tervezeteit – azok államigazgatási
egyeztetésével egyidejûleg – az Országgyûlés honvédelmi
ügyekkel foglalkozó bizottsága tagjai részére elektronikus
úton tájékoztatásul megküldi.

13. A köztársasági elnök

20. §

(1) A köztársasági elnök a honvédelemért felelõs mi-
niszter elõterjesztésére

a) jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét,
b) kinevezi és felmenti a Honvéd Vezérkar fõnökét,
c) az egységek és ezek elöljáró parancsnokságai, vagy

a vezetõ szervek részére okirattal csapatzászlót adomá-
nyoz.

(2) Az adományozó, vagy nevében képviselõje a csapat-
zászlóra az átadás alkalmával zászlószalagot köt.

(3) A köztársasági elnök a Honvédség mûködését érintõ
bármely ügyben tájékoztatást kérhet a Kormánytól.

(4) A köztársasági elnök e § szerinti döntéseihez és in-
tézkedéseihez ellenjegyzés nem szükséges.

14. A Kormány

21. §

(1) A Kormány Magyarország védelmi felkészültségé-
nek biztosítása céljából

a) meghatározza a honvédelemért felelõs miniszter hon-
védelmi-ágazati irányítási, valamint a Honvédség irányítá-
sával és vezetésével kapcsolatos feladatait,

b) az Országgyûlés elé terjeszti a biztonság- és védelem-
politikai alapelvekrõl szóló határozati javaslatot,

c) összehangolja a katonai mûveletek teljesítésével
összefüggõ kormányzati feladatokat,

d) meghatározza a nemzetgazdaság honvédelmi célú
felkészítésével kapcsolatos követelményeket, az ország
védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitását, valamint az
infrastruktúra honvédelmi célú felkészítésének, fejleszté-
sének és védelmének állami feladatait, dönt a gazdaság
mozgósításáról,

e) meghatározza és összehangolja a miniszterek és – az
autonóm államigazgatási szervek kivételével – a központi

államigazgatási szervek, valamint a honvédelemben köz-
remûködõ egyéb szervek honvédelmi feladatait,

f) gondoskodik a Kormány békétõl eltérõ, valamint
a Honvédelmi Tanács mûködésének feltételeirõl,

g) gondoskodik Magyarország honvédelmi igazgatási
szervei által folytatott döntés-elõkészítés és döntéshozatal,
valamint az f) pontban meghatározott feladat info-kommu-
nikációs támogatásáról, az e feladatokkal összefüggõ mi-
nõsített információ biztonságos tárolásáról, továbbításáról,

h) gondoskodik az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
(a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerének
nemzeti alkalmazásáról, továbbá létrehozza és irányít-
ja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló
nemzeti intézkedések rendszerét,

i) meghatározza a fegyveres összeütközések idõszaká-
ban végrehajtandó polgári védelmi felkészítés feladatait,

j) a köz- és a felsõoktatás keretein belül gondoskodik
a honvédelmi nevelés programjának végrehajtásáról.

(2) A Honvédség mûködésének irányítása körében
a Kormány dönt különösen

a) a Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésé-
nek rendjére vonatkozó szabályokról,

b) a Honvédség területi elhelyezésének, felszerelésé-
nek, felkészítésének alapvetõ követelményekrõl,

c) az ország területének hadmûveleti elõkészítésére vo-
natkozó feladatokról, továbbá

d) a Honvédség készenléte fokozásának elrendelésérõl.
(3) A Kormány az éves költségvetési tervben
a) megtervezi a Honvédség fenntartásának és fejleszté-

sének költségeit,
b) az a) pontban foglaltaktól elkülönítve tervezi a hon-

védelmi felkészítéssel – ezen belül a nemzetgazdaság fel-
készítésével, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális
mûködési feltételeinek, az info-kommunikációs rendszer
fenntartásával és fejlesztésével, továbbá a lakosság légi ri-
asztásának biztosításával – kapcsolatos költségeket, vala-
mint gondoskodik a jóváhagyott költségvetési átcsoporto-
sítások végrehajtásáról.

(4) A Kormány évente köteles a honvédelmi feladatok
megvalósításáról, a Honvédség felkészítésérõl, állapotáról
és fejlesztésérõl beszámolni az Országgyûlésnek.

15. A honvédelemért felelõs miniszter

22. §

(1) A honvédelemért felelõs miniszter a Kormánynak az
ország honvédelmi, és a válságkezelés katonai feladatai
végrehajtásáért, valamint a Honvédség irányításáért és ve-
zetéséért felelõs tagja. Felelõs a honvédelemmel kapcsola-
tos kormányzati döntések elõkészítéséért és központi köz-
igazgatási feladatainak ellátásáért, továbbá a Honvédség
rendeltetésszerû, szakszerû és jogszerû mûködését megha-
tározó döntések meghozataláért, e döntések végrehajtásá-
nak irányításáért. Gyakorolja az ezzel összefüggõ azon jo-
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gokat, amelyeket az Alaptörvény, vagy törvény nem utal
más szerv vagy személy hatáskörébe.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter ellátja a Kor-
mány által meghatározott honvédelmi ágazati irányítási, és
a Honvédség irányításával és vezetésével kapcsolatos fel-
adatokat.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter összehangol-
ja a honvédelemben résztvevõ szervek honvédelmi felada-
tokra történõ felkészítését és felügyeli tevékenységüket.

16. A miniszter

23. §

(1) A miniszter a jogszabály rendelkezésének megfele-
lõen irányítja az alárendelt vagy felügyelete alá tartozó
szervek és a feladatkörébe tartozó szakágazatok honvéde-
lemmel kapcsolatos tevékenységét.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében
a) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi fel-

adatok végrehajtásának szakmai követelményeit, valamint
az irányítása alá tartozó szervek és a helyi védelmi igazga-
tási szervek együttmûködésének rendjét,

b) a honvédelemért felelõs miniszterrel együttmûködve
biztosítja a

ba) haditechnikai eszközök és anyagok kutatásában, fej-
lesztésében, gyártásában, a szükséges hadiipari kapacitá-
sok biztosításában, beszerzésében, javításában, felújításá-
ban, rendszerbõl való kivonásában, megsemmisítésében,

bb) légtér légi közlekedési és egyéb célú igénybevétele
feltételeinek, valamint a polgári légiforgalmi szolgálatok
és az illetékes katonai szervezetek közötti együttmûködés
szabályainak megállapításában,

bc) katonai védelem szempontjából fontos létesítmé-
nyek elhelyezésében, fenntartásában, továbbá az egész-
ségügyi, a környezetvédelmi, a közlekedési, a hírközlési
és informatikai hálózat, valamint a légi, meteorológiai,
a vegyi és sugárfigyelõ jelzõ- és riasztási rendszer mûkö-
dõképességének biztosításában
meghatározott feladatokat,

c) a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülö-
nítetten tervezi a honvédelmi feladatok végrehajtásának
költségeit.

17. A területi és helyi igazgatás

24. §

(1) A honvédelem területi és helyi igazgatása a honvé-
delem területi és helyi igazgatási szerveinek, valamint
a katonai igazgatás területi szerveinek a feladatkörébe tar-
tozik.

(2) A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei
a közigazgatás részei, amelyek biztosítják a területi és he-
lyi szinten felmerülõ honvédelmi feladatok végrehajtását.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok végre-
hajtásának irányítására megyei és helyi védelmi bizottsá-
gok mûködnek. A települések polgármesterei illetékességi
területükön végzik a hatáskörükbe utalt honvédelmi fel-
adatok végrehajtásának irányítását.

18. A megyei védelmi bizottságok

25. §

(1) A megyei védelmi bizottság a Kormány irányítá-
sa alatt mûködõ közigazgatási szerv, amely az illetékessé-
gi területén ellátja a törvényben és kormányrendeletben
számára megállapított honvédelmi felkészítéssel és ka-
tasztrófa- védelemmel kapcsolatos feladatokat. A Kor-
mány a honvédelemért felelõs miniszter útján irányít-
ja a megyei védelmi bizottságok honvédelmi feladatainak
végrehajtását.

(2) A megyei védelmi bizottság elnöke a honvédelmi
igazgatási feladatok vonatkozásában hatósági jogkört gya-
korol.

(3) A honvédelmi feladatok végrehajtásakor a rendkívü-
li állapot, megelõzõ védelmi helyzet, szükségállapot és vá-
ratlan támadás idején bevezetett intézkedések végrehajtá-
sa során a megyei védelmi bizottság teljes jogkörét annak
elnöke a Honvédség állományába tartozó elnökhelyettes-
sel egyetértésben gyakorolja.

(4) A megyei védelmi bizottság elnöke a kormánymeg-
bízott, elnökhelyettesei a honvédelmi feladatok tekinteté-
ben a Honvédség állományába tartozó tényleges állomá-
nyú katona, a katasztrófák elleni védekezés tekintetében
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének ve-
zetõje. Tagjai:

a) a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgár-
mester,

b) a megyei jogú város polgármestere,
c) a katonai igazgatás területi szervének vezetõje, kép-

viselõje,
d) a megyei, fõvárosi rendõrfõkapitány,
e) az egészségügyi államigazgatási szerv képviselõje,
f) a vízügyi igazgatási szerv képviselõje,
g) a megyei védelmi bizottság titkára.
(5) A megyei védelmi bizottság állandó meghívottja ta-

nácskozási joggal az Országos Mentõszolgálat képviselõ-
je. A megyei védelmi bizottság elnöke az ülésre tanácsko-
zási joggal más személyeket is meghívhat. A helyi védelmi
bizottság feladatkörét érintõ döntésben részt vesz a helyi
védelmi bizottság elnöke is.

(6) A megyei védelmi bizottság testületi szerv. Szerve-
zeti és mûködési rendjét a honvédelemért felelõs minisz-
ter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelõs mi-
niszter elõzetes hozzájárulásával maga állapítja meg.
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(7) A megyei védelmi bizottság mûködési költségeinek
fedezetét a Kormány általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szerve részére az egyes honvédelmi feladatok-
ra biztosított költségvetési összegbõl, céltámogatásból, az
illetékességi területhez tartozó településekre háruló hon-
védelmi feladatok és a lakosság létszámának arányában
meghatározott normatív állami támogatásból kell biztosí-
tani.

26. §

(1) A megyei védelmi bizottság a honvédelmi igazgatási
jogkörében

a) irányítja a helyi védelmi bizottságokat,
b) irányítja a polgármesterek honvédelmi tevékenységét,
c) ellátja a hatáskörébe utalt, a fegyveres összeütközések

idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokat,
d) egyedi határozattal megállapítja a honvédelemben

közremûködõ szervek részére a honvédelmi felkészítés
követelményeit és feladatait, összehangolja azok végre-
hajtását,

e) kijelöli a Honvédség és a rendvédelmi szervek, vala-
mint a honvédelemben közremûködõ egyéb szervek szá-
mára szükséges ingatlanokat és errõl a polgármestert érte-
síti,

f) megállapítja a területi gazdasági és anyagi szolgálta-
tási kötelezettségeket,

g) biztosítja a védelmi igazgatási szervek mûködésének
feltételeit, és irányítja a rendkívüli intézkedésekkel hatás-
körébe utalt feladatok végrehajtását,

h) a honvédelmi felkészítés feladatainak gyakorlása és
ellenõrzése céljából a Kormány jóváhagyásával gyakorla-
tot vezethet a polgármesterek, valamint a honvédelemben
közremûködõ szervek közremûködésével.

(2) A megyei védelmi bizottság elnöke a védelmi igaz-
gatási feladatait a Kormány általános hatáskörû területi ál-
lamigazgatási szervének közremûködésével látja el.
A honvédelmi feladatok ellátása érdekében, a szükséges
mértékben, munkaidõ-korlátozás nélkül a Kormány általá-
nos hatáskörû területi államigazgatási szervének kor-
mánytisztviselõje és munkavállalója rendkívüli munka-
végzésre kötelezhetõ.

19. A helyi védelmi bizottság

27. §

(1) A fõváros kerületeiben, a megyei jogú városokban
és a megyei védelmi bizottság által kijelölt városokban he-
lyi védelmi bizottság mûködik.

(2) A helyi védelmi bizottság illetékességi területét
(a továbbiakban: honvédelmi körzet) a közigazgatás rend-
szerének, valamint az érintett polgármesterek véleményé-
nek figyelembevételével a megyei védelmi bizottság álla-
pítja meg.

(3) A honvédelmi körzetben levõ települések polgár-
mestereit a helyi védelmi bizottság munkájában tanácsko-
zási jog illeti meg.

(4) A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi vé-
delmi bizottság elnöke a megyei jogú város, a város, a fõ-
városi kerület polgármestere, elnökhelyettesei a katasztró-
fák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv területi szervének vezetõje által kijelölt sze-
mély, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség
állományából szükség esetén vezényelt tényleges állomá-
nyú katona. Tagjai:

a) a megyei jogú városban, a városban, a fõvárosi kerü-
letben a jegyzõ,

b) a honvédelmi körzethez tartozó polgármesterek által
megválasztott polgármester,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kivételével
a rendvédelmi szervek és a központi államigazgatási szer-
vek területi szerveinek a honvédelmi körzet szerint illeté-
kes vezetõje, valamint a Kormány általános hatáskörû te-
rületi államigazgatási szervének képviselõje.

28. §

(1) A helyi védelmi bizottság a megyei védelmi bizott-
ság irányítása alatt mûködõ közigazgatási szerv, amely
a honvédelmi körzetben irányítja és összehangolja a hon-
védelmi felkészítés helyi feladatainak végrehajtását.

(2) A helyi védelmi bizottság
a) irányítja és összehangolja a Honvédség hadkiegészí-

tésével összefüggõ közigazgatási feladatok elõkészítését,
végrehajtását,

b) közremûködik a honvédelmi körzetben mûködõ szer-
vek honvédelmi feladatainak irányításában,

c) összehangolja a honvédelmi körzetre háruló gazdasági
és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítését,

d) irányítja a honvédelmi körzet honvédelmi feladatai-
hoz szükséges tájékoztatási rendszer kialakítását és mûkö-
dését,

e) közremûködik a különleges jogrendben hozott rend-
kívüli intézkedésekbõl adódó feladatok végrehajtásában,

f) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelõzõ
védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és
összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával
kapcsolatos feladatokat.

(3) A helyi védelmi bizottság kiadásainak és mûködési
költségeinek fedezetét a fõvárosi kerület, a megyei jogú
város, a város önkormányzata részére az egyes honvédel-
mi feladatokra biztosított költségvetési összegbõl, céltá-
mogatásból, illetve a honvédelmi körzethez tartozó telepü-
lésekre háruló honvédelmi feladatok és a lakosság létszá-
mának arányában meghatározott normatív állami támoga-
tásból kell biztosítani.

(4) A helyi védelmi bizottság testületi szerv. Szervezeti
és mûködési rendjét maga állapítja meg, melyhez a megyei
védelmi bizottság elõzetes hozzájárulása szükséges.
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20. A polgármester

29. §

(1) A polgármester illetékességi területén ellátja a hon-
védelmi felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kor-
mányrendeletben számára megállapított feladatokat, irá-
nyítja és összehangolja azok végrehajtását.

(2) A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtá-
sa céljából

a) biztosítja a honvédelmi kötelezettségekkel összefüg-
gõ hatósági, vagy más közigazgatási feladatok végrehajtá-
sához szükséges feltételeket,

b) szervezi és irányítja a Honvédség hadkiegészítésével
kapcsolatos közigazgatási feladatokra való felkészülést és
azok végrehajtását,

c) összehangolja a honvédelemben közremûködõ tele-
pülési szervek tevékenységét,

d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi
szolgáltatási kötelezettség teljesítését,

e) részt vesz a honvédelmi körzet honvédelmi feladatai-
hoz szükséges tájékoztatási rendszer mûködtetésében,

f) irányítja a rendkívüli intézkedésekbõl eredõ feladatok
végrehajtását,

g) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelõzõ
védelmi helyzet, valamint váratlan támadás idején irányít-
ja a hatáskörébe utalt, a fegyveres összeütközések idõsza-
kában végrehajtandó polgári védelmi feladatok ellátását,
és az azokra történõ felkészülést,

h) közremûködik a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás
helyi feladatainak szervezésében és ellátásában.

(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében a helyi védelmi bizottság
rendelkezései szerint együttmûködik más települések pol-
gármestereivel.

(4) A polgármester a védelmi igazgatási feladatait fõvá-
rosi kerületben, városban, községben a jegyzõ vagy a kör-
jegyzõ, valamint a polgármesteri hivatal közremûködésé-
vel látja el. A honvédelmi feladatok ellátása érdekében,
a szükséges mértékben, munkaidõ-korlátozás nélkül a pol-
gármesteri hivatal minden köztisztviselõje, közalkalma-
zottja, munkavállalója rendkívüli túlmunkára kötelezhetõ.

(5) A polgármester e §-ban meghatározott feladatának
végrehajtásához szükséges költségek és kiadások fedeze-
tére állami támogatás biztosítható.

III. FEJEZET
A HONVÉDELMI TANÁCS

21. A Honvédelmi Tanács hatásköre

30. §

(1) A Honvédelmi Tanács az Alaptörvényben meghatá-
rozott feladatain túl

a) meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és
feltételeit,

b) a békeszerzõdés kivételével megköti a nemzetközi
szerzõdéseket,

c) gondoskodik a nemzetközi szerzõdésen alapuló szö-
vetségi kötelezettségvállalásból eredõ feladatok ellátásá-
ról,

d) feloszlatja az Alaptörvénnyel vagy a Honvédelmi Ta-
nács rendeletével ellentétesen mûködõ képviselõ-testületet,

e) meghatározza a közigazgatás területszervezésének
rendkívüli rendszerét,

f) közkegyelmet gyakorol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a Hon-

védelmi Tanács ellátja és gyakorolja az Országgyûlés fel-
adat- és hatáskörébe tartozó valamennyi feladat- és hatás-
kört, ha azokat az Országgyûlés – akadályoztatása miatt –
nem tudja ellátni vagy gyakorolni.

31. §

(1) A Honvédelmi Tanács mentelmi joggal nem rendel-
kezõ tagját az országgyûlési képviselõkkel azonos tartal-
mú mentelmi jog illeti meg.

(2) A Honvédelmi Tanács tagjai mentelmi jogának fel-
függesztése tárgyában rendkívüli állapot idején – függetle-
nül attól, hogy az õket törvény alapján illeti meg – a Hon-
védelmi Tanács a jelenlévõ tagok kétharmadának a szava-
zatával dönt. A mentelmi jog megsértése esetén szükséges
intézkedést a Honvédelmi Tanács elnöke (a továbbiakban
e fejezetben: elnök) teszi meg.

32. §

(1) A Honvédelmi Tanácsban akadályoztatása esetén
a) a köztársasági elnököt az Országgyûlés elnöke,
b) az Országgyûlés elnökét az Országgyûlés által kije-

lölt alelnök,
c) az Országgyûlési képviselõcsoport vezetõjét a képvi-

selõcsoport által megválasztott, az Országgyûlés elnöké-
nél bejelentett képviselõ,

d) a miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter,
e) a minisztert az államtitkár,
f) a Honvéd Vezérkar fõnökét a Honvéd Vezérkar fõnö-

kének helyettese
helyettesíti.
(2) Az elnök, vagy a Honvédelmi Tanács tagja akkor

van akadályoztatva, ha
a) megbízatása a törvényben meghatározott okból meg-

szûnik,
b) külföldön tartózkodik,
c) feladatkörének ellátását lehetetlenné tevõ állapot-

ba kerül,
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d) az idõ rövidsége, továbbá a rendkívüli állapotot ki-
váltó események miatt a Honvédelmi Tanács munkájában
való részvétele lehetetlenné válik.

(3) Az akadályoztatás tényét, továbbá a helyettesítés in-
dokoltságát a Honvédelmi Tanács állapítja meg.

22. A Honvédelmi Tanács mûködése

33. §

(1) A Honvédelmi Tanács az Alaptörvény és e törvény
keretei között megállapítja ügyrendjét.

(2) A Honvédelmi Tanács a hatáskörét – az elnök veze-
tésével – testületként gyakorolja.

(3) A Honvédelmi Tanács a döntéseit zárt ülésen hozza.
(4) A Honvédelmi Tanács akkor határozatképes, ha tag-

jainak több mint a fele jelen van.
(5) A Honvédelmi Tanács határozatának érvényességé-

hez – a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó döntés
kivételével – a jelen lévõ tagok több mint a felének a sza-
vazata szükséges. Szavazategyenlõség esetén az elnök
szavazata dönt.

(6) A Honvédelmi Tanács tagját akkor is csak egy szava-
zat illeti meg, ha az általa betöltött tisztségek alapján több
funkció gyakorlására jogosult, vagy mást is helyettesít.

34. §

(1) Rendkívüli vagy azonnali döntést igénylõ esetben
a Honvédelmi Tanács ülésen kívül is határozhat. Ilyenkor
a Honvédelmi Tanács tagjai írásban, távbeszélõn vagy az
információátvitel más módján közlik állásfoglalásukat az
elnökkel. A szóbeli közlést jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(2) A Honvédelmi Tanács ülésen kívül hozott döntésé-
nek érvényességéhez a Honvédelmi Tanács tagjai több
mint a felének egyetértése szükséges.

(3) A Honvédelmi Tanács a soron következõ ülésen fe-
lülvizsgálja az ülésen kívüli döntés indokoltságát és jog-
szerûségét, egyidejûleg dönt az alkalmazott intézkedés
felfüggesztésérõl, vagy hatályának meghosszabbításáról.

(4) A Honvédelmi Tanács döntését az Országgyûlés, az
elnök, vagy a Honvédelmi Tanács tagja kezdeményezheti.

(5) A Honvédelmi Tanács döntéseit az elnök és a mi-
niszterelnök írja alá.

MÁSODIK RÉSZ
A HONVÉDSÉG

IV. FEJEZET
A HONVÉDSÉG JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

35. §

(1) A Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi
rendszerben mûködõ, békében az önkéntességen, rendkí-

vüli állapotban és megelõzõ védelmi helyzetben az önkén-
tességen és az általános hadkötelezettségen alapuló állami
szervezet. Egyes szervei törvényben meghatározott kato-
nai igazgatási feladatokat is ellátnak.

(2) A Honvédség a feladatait a honvédelemben közre-
mûködõ más szervekkel együttmûködve hajtja végre.

36. §

(1) A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a kö-
vetkezõ feladatokat:

a) a Magyarország függetlenségének, területének, légte-
rének, lakosságának és anyagi javainak külsõ támadással
szembeni fegyveres védelme,

b) a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények õr-
zése és védelme,

c) a szövetségi és nemzetközi szerzõdésbõl eredõ egyéb
katonai kötelezettségek – különösen a kollektív védelmi,
békefenntartó és humanitárius feladatok – teljesítése,

d) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet
igénylõ létesítmények õrzése és védelme,

e) egyes kijelölt létesítmények õrzése és védelme,
f) részvétel a szükségállapot idején az erõszakos cselek-

mények elhárításában (a továbbiakban: felhasználás),
g) talált robbanótestek tûzszerészeti mentesítése, és

egyéb tûzszerészeti feladatok térítés ellenében való végre-
hajtása.

(2) A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el
a következõ feladatokat:

a) közremûködés a katasztrófavédelemmel összefüggõ
feladatok végrehajtásában,

b) katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylõ
feladatok ellátása,

c) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében,
d) közremûködés a nemzetközi megállapodásban vagy

jogszabályban meghatározott hadisírok, katonai és hõsi
emlékmûvek fenntartásával kapcsolatos feladatok végre-
hajtásában és a kegyeleti tevékenységben,

e) közremûködés az állami közfoglalkoztatás feladatai-
nak végrehajtásában.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatot
a Honvédség térítés ellenében láthatja el.

37. §

(1) A Honvédség felhasználása esetén meg kell határoz-
ni annak célját, idõtartamát, a kirendelt erõk feladatait, lét-
számát és eszközeit, fegyverzetét, továbbá földrajzilag kö-
rülírt területét. A kirendelt erõk a Honvédség állományá-
ba tartozó kijelölt parancsnok vezetésével hajtják végre
a feladatot.

(2) A 36. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közremûködõi
feladatát az abban résztvevõ honvédségi szervezetek kato-
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nai függelmi rendszerben, saját parancsnokaik vezetésével
hajtják végre.

(3) A 36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok
teljesítésére alárendelt szervezeteitõl legfeljebb 200 fõ
21 napi idõtartamot meg nem haladó igénybevételérõl
a Honvéd Vezérkar fõnöke, az ezt meghaladó létszámú
vagy idõtartamú igénybevételrõl a honvédelemért felelõs
miniszter dönt. A 3000 fõt meghaladó igénybevételrõl
a honvédelemért felelõs miniszter – a döntéssel egyidejû-
leg – az Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bi-
zottságát tájékoztatja.

(4) A Honvédség szállítóeszközei és mûszaki munkagé-
pei – a rendszeresített harcjármûvek és a fegyverzet kivé-
telével – kérelemre, a honvédelemért felelõs miniszter en-
gedélyével, megállapodás alapján, térítés ellenében, ideig-
lenesen átengedhetõk.

V. FEJEZET
A HONVÉDSÉG SZERVEZETE

23. A szervezeti felépítés

38. §

(1) A Honvédség szervezeti felépítését a honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium, a honvédele-
mért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó,
valamint a Honvédség hadrendje szerinti szervezetek
összessége képezi. Az egyes honvédségi szervezetek
konkrét feladatait jogszabályok, közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközök, valamint a belsõ rendelkezések határoz-
zák meg.

(2) A Honvédség szervezeteit a béke és háborús mûkö-
dési rendnek megfelelõen úgy kell kialakítani, hogy azok
képesek legyenek a Honvédség egésze, és annak egyes
elemei tekintetében a meghatározott feladatok végrehajtá-
sára. A Honvédség szervezeti felépítésének meg kell felel-
nie a rendeltetés szerinti szervezeti hierarchia, haditechni-
kai eszközökkel és hadfelszereléssel való ellátás, hadra-
foghatóság, létszám, állományarányok, beosztási, rendfo-
kozati kategóriák, szabályozott mûködés, vezetés elveinek
és követelményeinek.

(3) A Honvédséget a szárazföldi csapatok, a légierõ csa-
patai, a logisztikai és támogató erõk, valamint a Honvéd-
ség feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevé-
kenységet folytató szervezetek alkotják. A szárazföldi csa-
patok és a légierõ csapatai haderõnemet képeznek. A had-
erõnemek fegyvernemekbõl és szakcsapatokból tevõdnek
össze. A katonai igazgatás területi szervei a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke alárendeltségébe tartoznak.

(4) A honvéd tisztjelölt a Honvédség önálló állomány-
táblával rendelkezõ, a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen
alárendeltségébe tartozó Ludovika Zászlóalj állományá-
ba tartozik, emellett a katonai felsõoktatást folytató intéz-
ménnyel elõkészítõ vagy hallgatói jogviszonyban áll.

(5) A Ludovika Zászlóalj a katonai felsõoktatást folyta-
tó intézményben folyó képzés céljainak megvalósítását
biztosítva látja el katonai feladatait. A zászlóalj – a katonai
felsõoktatást folytató intézménnyel együttmûködésben –
a honvéd tisztjelöltek kiképzésének gyakorlati részét hadi-
technikai eszközeinek és anyagainak felhasználásával, ál-
lami tulajdonú és a honvédelemért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló ingatlanok
igénybevételével biztosítja.

24. A Honvédség szervezeteinek létrehozása
és megszüntetése

39. §

(1) A honvédségi szervezetek alapítására és megszünte-
tésére a honvédelemért felelõs miniszter jogosult. A szer-
vezeteket alapító okirattal kell létrehozni.

(2) A Honvédség szervezetei közül a hadrendbe az állo-
mánytábla szerint szervezett katonai, a hadrenden kívüli
szervezetek csoportjába pedig a munkaköri jegyzék sze-
rint szervezett egyéb szervezetek tartoznak. A Honvédség
szervezeteinek felépítését, béke- és hadilétszámát, rend-
szeresített technikai eszközeit állománytáblában, vagy
munkaköri jegyzékben kell meghatározni.

(3) A szövetségi és nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ
katonai kötelezettségeket teljesítõ honvédségi szervezet
válságkezelõ és béketámogató mûveletekben résztvevõ
szervezeti egysége egyes munkáltatói, költségvetési elõ-
irányzat-keretek feletti rendelkezési és kötelezettségválla-
lási jogkörök gyakorlása szempontjából – a honvédségi
szervezet alapító okiratában – jogi személyiséggel ruház-
ható fel.

(4) A középszintû vezetõ szerv megnevezésének a pa-
rancsnoksági funkción kívül ki kell fejeznie a szaktevé-
kenységet és a katonai szervezet jellegét.

VI. FEJEZET
A HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

ÉS SZERVEZETEINEK ELHELYEZÉSE

25. A Honvédség személyi állománya

40. §

(1) A Honvédség személyi állománya tényleges szolgá-
latot teljesítõ katonákból (a továbbiakban: tényleges állo-
mány tagja), kormánytisztviselõkbõl, közalkalmazottak-
ból és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó
munkavállalókból, valamint megelõzõ védelmi helyzet és
rendkívüli állapot idején – a hadkötelezettség bevezetése
után – hadkötelesekbõl áll.

(2) A tényleges állomány tagjai békében önkéntes je-
lentkezés alapján teljesítenek katonai szolgálatot. A Hon-
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védség folyamatos kiegészítése békében a hivatásos, szer-
zõdéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra vagy
honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt jogviszony léte-
sítésére toborzottak felvétele, megelõzõ védelmi helyzet
és rendkívüli állapot idején a fentieken túl hadkötelesek
behívása útján is történik.

(3) A tényleges állomány tagja a katonai szolgálat meg-
kezdésekor a következõ esküt teszi le:

„Én ..... esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgá-
lom, hûséges honvédje leszek. Magyarország függetlensé-
gét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, az
Alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával,
a rám bízott honvédek és fegyverek erejével, életem árán is
megvédem. Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem,
alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, ró-
luk emberséggel és felelõsséggel gondoskodom.”

(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”

26. A Honvédség tartalékos állománya

41. §

(1) A Honvédség tartalékos rendszere önkéntesség és
jogszabályi kötelezettség alapján szervezett tartalék ele-
mekbõl áll.

(2) A tartalékos állományba az önkéntes mûveleti tarta-
lékos, az önkéntes védelmi tartalékos, a kiképzett tartalé-
kos, valamint a potenciális hadköteles tartozik.

(3) A kiképzett tartalékosként, valamint a potenciális
hadkötelesként nyilvántartott személy csak rendkívüli ál-
lapot, vagy megelõzõ védelmi helyzet idején a hadkötele-
zettség bevezetését követõen teljesíthet tényleges katonai
szolgálatot.

(4) A kiképzett tartalékos állományba a Honvédség ál-
lományából kikerült, korábban hivatásos, szerzõdéses vagy
önkéntes tartalékos szolgálatot teljesített férfi tartozik.

(5) Az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes vé-
delmi tartalékos önként vállalja, hogy törvényben megha-
tározott feltételrendszer szerint rendelkezésre áll, és behí-
vását követõen tényleges szolgálata teljesítésével közre-
mûködik a Honvédség feladatai ellátásában.

(6) Az önkéntes tartalékos rendszer békeidõszaki mûkö-
dését munkáltatói ösztönzõ-kompenzációs rendszer támo-
gatja.

(7) Az önkéntes tartalékosok kiképzésen túli tényleges
katonai szolgálatra történõ behívásának elrendelésérõl
a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslatára a honvédelemért fe-
lelõs miniszter dönt.

27. A Honvédség szervezeteinek elhelyezése

42. §

(1) A Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és fel-
adatai ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok álla-

mi tulajdonban, a honvédelemért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztérium vagyonkezelésében állnak.

(2) A katonai szervezetek kijelölés alapján használat-
ba kapják az ingatlanokat.

VII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

28. A Honvédség függelmi viszonyai

43. §

(1) A katonák a szolgálatukat a Honvédségnél fennálló
függelmi rendszerben teljesítik. E rendszerben az a katona,
akinek joga és kötelessége más katonák tevékenységének
irányítása, elöljáró vagy felettes, akire pedig ez a jogkör
kiterjed, alárendelt.

(2) Az elöljárói és felettesi, vagy alárendeltségi vi-
szonyban az egyszemélyi felelõs vezetés, parancsnoklás
elve, a szolgálati és a szakmai elöljárói, és a hivatali és
a szakmai felettesi irányítás és vezetés során érvényesül.

(3) Az általános hatáskörû elöljáró, vagy felettes a szol-
gálati elöljáró, vagy a hivatali felettes, a neki alárendelt ka-
tonák a szolgálati, vagy hivatali alárendeltek. Szolgálati
elöljáró az eseti szolgálati feladat teljesítésének irányításá-
ra, vezetésére kijelölt katona is.

(4) A szolgálati elöljárót a Honvédség szervezeti rend-
szerében elfoglalt beosztásánál fogva a vezetése alá tarto-
zó katonai szervezet tevékenységére és e szervezet szemé-
lyi állományára vonatkozóan a jogszabályokban és a ha-
tásköri szabályokban megállapított döntési jog illeti meg.

(5) Az olyan elöljáró, vagy felettes, aki csak a saját
szakterületén van felruházva rendelkezési jogkörrel, szak-
mai elöljáró, vagy szakmai felettes, akikre vonatkozóan
rendelkezési jogkörrel rendelkezik – állományviszonyuk-
tól függetlenül – szakmai alárendeltek. A különbözõ veze-
tési szinteken a szakmai elöljáró gondoskodik az elöljárói
döntéseknek megfelelõ szakmai feladatok végrehajtásáról.
A szakmai elöljáró, vagy szakmai felettes vezetõi jogosult-
ságait hatásköri szabály, és a szolgálati elöljáró állapít-
ja meg.

(6) A Honvédség irányítása és vezetése – a hadrend és
az állománytáblák szerinti szervezeti alá-fölérendeltségi
viszonyon, valamint a szolgálati elöljárók rendelkezésein
alapuló – szolgálati út betartásával történik. A szolgálati út
betartása – a jogszabályban meghatározott kivételektõl el-
tekintve – valamennyi elöljáró, felettes és alárendelt részé-
re kötelezõ.

44. §

(1) Több együtt tartózkodó katona közül a legmagasabb
beosztású a rangidõs. Azonos beosztás esetén a rangidõs
a magasabb rendfokozatú, ha a rendfokozatok is azonosak,
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akkor az, aki régebben viseli az adott rendfokozatot, ha pe-
dig a rendfokozatot is azonos ideje viselik, az idõsebb ka-
tona a rangidõs.

(2) Az egymással alárendeltségi viszonyban nem álló
katonák közül a magasabb rendfokozatú a nála alacso-
nyabb rendfokozatúnak feljebbvalója.

(3) A rendfokozat nélküli katona nem elöljárója és nem
feljebbvalója azoknak a katonáknak, akik nála késõbb
kezdték meg a szolgálatot.

(4) Külföldi katonai szolgálat esetén – a jogi személyi-
séggel rendelkezõ ideiglenes katonai szervezet kivételével
– rangidõs nemzeti képviselõt kell kijelölni az egy helyen
tartózkodó katonák közül, aki a jogszabályban nevesített
egyes jogkörökben gyakorolja az állományilletékes pa-
rancsnokot megilletõ jogköröket.

29. A Honvédség irányítása és felsõ szintû vezetése

45. §

(1) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédség irá-
nyítását személyesen, szakirányítását a közigazgatási ál-
lamtitkár útján, vezetését – valamint a katonai szakterület
vonatkozásában, jogszabályban meghatározott körben
szakirányítását – a Honvéd Vezérkar fõnöke útján látja el
kormányrendeletben meghatározott feladatrend szerint.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédség tör-
vényes mûködése érdekében gondoskodik a jogszabály-
sértések megszüntetésérõl. E körben

a) rendszeresen ellenõrzi a jogszabályok betartását,
b) jogszabálysértõ gyakorlat észlelése esetén törvényes

eljárásra utasítja a jogszabálysértõt,
c) megsemmisíti, vagy megváltoztatja a jogszabálysértõ

intézkedéseket, belsõ rendelkezéseket,
d) megsemmisíti, vagy megváltoztatja az egyedi ügyben

hozott jogszabálysértõ döntéseket.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti megsemmisítés

vagy megváltoztatás a honvédelemért felelõs miniszter ál-
tal vezetett minisztérium hivatalos lapjában való közzété-
tel napján lép hatályba, ha az intézkedést a Honvéd Vezér-
kar fõnöke vagy a Honvéd Vezérkarhoz tartozó elöljáró
adta ki. Egyéb intézkedés esetén a hatálybalépés idõpont-
ja az intézkedés kiadója részére való kézbesítés napja. Kü-
lönösen fontos érdekbõl, ha ez a jogbiztonságot nem sérti,
a megsemmisítés vagy megváltoztatás hatálybalépésének
idõpontja ettõl eltérõen is meghatározható.

(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti döntés nem változ-
tatható és nem semmisíthetõ meg, ha

a) a döntést a bíróság felülvizsgálta,
b) a döntés megváltoztatása vagy megsemmisítése jóhi-

szemûen szerzett és gyakorolt jogot sértene,
c) a döntés meghozatalától, vagy jogerõre emelkedésétõl

számítva egy év eltelt,
d) azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti döntést a jóhisze-
mûen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül meg
kell semmisíteni, ha

a) az ügy nem tartozott a döntéshozó hatáskörébe,
b) a döntéshozó vagy a döntés-elõkészítésben közremû-

ködött személy a kötelességét bûncselekményt megvalósí-
tó módon megszegte, és ez a döntést érdemben befolyásol-
ta, feltéve, hogy a bûncselekmény elkövetését jogerõs íté-
let megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bi-
zonyítottság hiánya zárja ki.

(6) Az (5) bekezdés alapján való megsemmisítésnek
a döntés meghozatalától, vagy jogerõre emelkedésétõl szá-
mított három éven belül lehet helye.

46. §

(1) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium az ország katonai védelemre való felkészítésé-
nek tervezéséért, szervezéséért, valamint a Honvédség irá-
nyításáért és vezetéséért felelõs központi államigazgatási
szerv.

(2) A közigazgatási államtitkár a Honvéd Vezérkar ki-
vételével vezeti a honvédelemért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztérium szerveinek tevékenységét.

(3) A közigazgatási államtitkár irányítja a honvédele-
mért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó döntések elõké-
szítését, végrehajtásuk tervezését, szervezését, valamint
– jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az általános
katonai szakterület kivételével – felelõs a Honvédség
szakirányításért. A közigazgatási államtitkár a feladatának
ellátása során együttmûködik a Honvéd Vezérkar
fõnökével.

(4) A Honvéd Vezérkar békében – a honvédelemért fe-
lelõs miniszter által vezetett minisztérium részeként – az
ország katonai védelemre való felkészítésének felsõ szintû
tervezõ-szervezõ, és a Honvédség katonai tevékenységé-
nek felsõ szintû vezetõ szerve.

(5) A Honvéd Vezérkart és a hadrendbe tartozó katonai
szervezeteket a Honvéd Vezérkar fõnöke vezeti, aki az
utóbbiak tekintetében hatáskörét részben átruházhatja.
Szolgálati elöljárója a Honvédség tényleges állományú
tagjainak. Kormányrendelet, valamint a honvédelemért fe-
lelõs miniszter által megállapított hatáskör gyakorlásának
keretei között felelõs a hadrafoghatóságért, a Honvédség
magas fokú fegyelméért, kiképzéséért és felkészítéséért,
valamint jogszabályban meghatározott körben, az aláren-
deltségébe tartozó szervezetek tekintetében, a katonai
szakterület vonatkozásában szakirányítási feladatok ellá-
tásáért. A Honvéd Vezérkar fõnöke a hatáskörének gya-
korlása során együttmûködik a közigazgatási államtitkárral.

(6) Az (5) bekezdés szerinti szolgálati elöljárói jogkör
tartalmi elemeit a Honvéd Vezérkar fõnöke e törvényben,
más jogszabályban, a Honvédség irányítására, szakirányí-
tására, vezetésére és személyügyi hatásköreire vonatkozó
rendelkezések szerint gyakorolja.
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(7) A Honvéd Vezérkar csoportfõnökségekre és admi-
nisztratív feladatot ellátó szervezeti egységre tagozódik.
A csoportfõnökségek a minisztériumi fõosztályokkal azo-
nos jogállású szervek. A csoportfõnökségek osztályokra ta-
gozódnak.

(8) A Honvéd Vezérkar csoportfõnökségeit a csoportfõ-
nök vezeti, akinek munkáját a Honvéd Vezérkar fõnöke
irányítja. A Honvéd Vezérkar csoportfõnökségeinek osz-
tályait közvetlenül a csoportfõnök, vagy olyan csoportfõ-
nök-helyettes vagy osztályvezetõ vezeti, akinek tevékeny-
ségét a csoportfõnök irányítja.

30. A katonai szervezetek irányítása és vezetése

47. §

(1) A haderõnemük, szaktevékenységük, vagy célszerû-
ségi okok miatt a Honvédség hadrendje szerint közös pa-
rancsnokság szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai
szervezeteket a középszintû vezetõ szerv vagy más maga-
sabb szintû parancsnokságok élén álló parancsnokok irá-
nyítják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti parancsnokok irányítói ha-
táskörét a Honvédség irányításának és felsõ szintû vezeté-
sének rendjérõl szóló kormányrendeletnek megfelelõen
a honvédelemért felelõs miniszter határozza meg.

(3) Külföldi szolgálatot teljesítõ egyes katonai szerve-
zetek, valamint egyéni beosztást betöltõ katonák a szövet-
séges fegyveres erõk közös parancsnoksága vagy más
nemzetközi parancsnokság élén álló parancsnok hadmû-
veleti irányítása és vezetése alá helyezhetõk.

(4) A katonai szervezetek hadmûveleti irányítására és
vezetésére vonatkozó elõírásokat a szövetséges fegyveres
erõk közös parancsnokságának alárendeltségébe kerülõ
magyar katonai szervezetek vezetése során a szövetséges
fegyveres erõkre vonatkozó szabályok figyelembevételével
kell alkalmazni.

31. A parancsnok

48. §

(1) A katonai szervezet élén a parancsnok, vezetõ (a to-
vábbiakban együtt: parancsnok) áll, aki a jogszabályok és
az elöljárók által meghatározott keretek között vezeti a ka-
tonai szervezetet. A parancsnok szolgálati hatásköre kiter-
jed az általa vezetett katonai szervezet mûködésének min-
den területére. A parancsnok a katonai szervezet szolgálati
viszonyban álló állományának szolgálati elöljárója, a más
jogviszonyban álló állományának felettese. A parancsno-
kot az arra hatáskörrel rendelkezõ elöljáró nevezi ki.

(2) A parancsnok teljes felelõsséggel tartozik a katonai
szervezet hadrafoghatóságáért, a személyi állomány felké-
szítéséért és kiképzéséért, a mûködés biztosításáért, az ál-
lomány fegyelméért, a neki alárendelt katonai szervezet
eredményes tevékenységéért, gazdálkodásáért az elöljárók
parancsainak végrehajtásáért és a törvényesség betartásáért.

(3) A vezetés folyamatossága érdekében a parancsnokot
távolléte esetén a szervezetszerû helyettes, annak hiá-
nya vagy távolléte esetén az arra kijelölt személy helyette-
síti.

32. A parancs és a parancsadás joga

49. §

(1) A szolgálati elöljáró az alárendeltjeinek a hatásköré-
be tartozó és jogszabályba nem ütközõ parancsot adhat ki.

(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában parancs-
ban kell kiadni a katonai szervezetekre és a személyi állo-
mányra vonatkozó egyedi döntéseket is.

(3) A szükséges mértékben megilleti a parancsadás
joga a rangidõst is, ha több katona együttes szolgálati tevé-
kenységet folytat, és közülük senki sincs parancsnokul ki-
jelölve.

(4) A katonai rendészeti járõr parancsnoka a rend fenn-
tartása és helyreállítása érdekében –jogszabályban megál-
lapított hatáskörében – a katona részére parancsot adhat.

(5) A feljebbvaló az alacsonyabb rendfokozatú katoná-
nak a szükséges mértékben parancsot adhat, ha a katona
bûncselekményt, fegyelemsértést vagy szabálysértést kö-
vet el.

50. §

(1) A parancsot adó katona a parancsáért felelõsséggel
tartozik. A parancsadás jogával visszaélni tilos. A paran-
csot adónak biztosítania kell a parancs végrehajtásának
feltételét és a végrehajtást a szükséges mértékben ellen-
õriznie kell.

(2) A parancsnak összhangban kell lennie a jogszabá-
lyokkal, az egyéb rendelkezésekkel és az elöljárók paran-
csaival. A parancs nem irányulhat különösen az alárendelt
indokolatlan zaklatására, emberi méltóságának megsérté-
sére.

(3) Tilos az olyan parancs kiadása, amely
a) a törvényben foglalt kivétellel a katona életét, egész-

ségét vagy testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszé-
lyeztetné,

b) bûncselekmény elkövetésére irányul,
c) a katona magáncélú igénybevételét valósítaná meg.
(4) A hivatali felettes egyedi utasítással érvényesíti az

akaratát alárendeltjeivel szemben. Részükre kizárólag
a hatáskörébe tartozó utasítást adhat ki. Utasítás kiadá-
sa a (3) bekezdésben meghatározott esetekben tilos.
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51. §

(1) A katona szolgálatteljesítése során köteles végrehajtani
a parancsot, kivéve, ha azzal bûncselekményt követne el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a katona a jog-
szabálysértõ parancs végrehajtását nem tagadhatja meg.
Ha azonban annak jogellenessége felismerhetõ számára,
arra haladéktalanul köteles a parancsot adó figyelmét fel-
hívni. Ha a parancsot adó a parancsát ennek ellenére fenn-
tartja, azt kérelemre írásba kell foglalnia. Ha ezt követõen
továbbra is fenntartja, a jogszabálysértõ parancs végrehaj-
tásáért kizárólag az azt kiadó felel.

(3) A felettes utasításának megtagadhatóságára és
a végrehajtásért való felelõsségre a parancsra vonatkozó
az (1) és (2) bekezdést kell megfelelõen alkalmazni.

33. A belsõ rendelkezések

52. §

(1) Intézkedésben állapíthatók meg a szervezet vezeté-
séhez kapcsolódó feladatok, egyes rendszeresen ismétlõdõ
tevékenységek végrehajtásának eljárási szabályai, ideért-
ve a katonai szervezetek mûködési rendjének és a személyi
állomány mindennapi tevékenységének általános rende-
zést igénylõ kérdéseit is, ha azokat jogszabály vagy közjo-
gi szervezetszabályozó eszköz nem rendezi. Intézkedés ki-
adására hatáskörének megfelelõen a szolgálati elöljáró és
a hivatali felettes jogosult. Az intézkedés kiadására jogo-
sult akadályoztatása esetén – ha a jogosult eltérõen nem
rendelkezik – nevében helyettese adhat ki intézkedést.

(2) Szakutasításban kell meghatározni a Honvédség
szakmai feladatai ellátásának szabályait, valamint a hadi-
technikai eszközök és anyagok üzemeltetésével, karban-
tartásával, javításával kapcsolatos szakmai-technikai sza-
bályokat, ha azokat jogszabály vagy közjogi szervezetsza-
bályozó eszköz nem rendezi. Egy-egy szakterület alapvetõ
szabályait meghatározó szakutasítás kiadására a honvéd-
elemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium köz-
igazgatási államtitkára, és – az általános katonai szakterü-
let vonatkozásában – a Honvéd Vezérkar fõnöke, a részle-
tes és a technikai szabályokat meghatározó szakutasítás ki-
adására a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium illetékes szakmai elöljárója, szakmai felettese
jogosult.

(3) Az intézkedés és a szakutasítás (a továbbiakban
együtt: belsõ rendelkezés) nem lehet jogszabállyal vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközzel ellentétes.

(4) Azt a belsõ rendelkezést, amely a Honvédség szemé-
lyi állományának egészét érinti, vagy meghatározott felté-
tel bekövetkezése esetén érintheti – a minõsített adatot tar-
talmazó kivételével – a honvédelemért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell
tenni. A minõsített adatot tartalmazó belsõ rendelkezés
számát és címét kell közölni a hivatalos lapban.

(5) A hivatalos lapban közzétett vagy a közölt belsõ ren-
delkezés jogszabálysértés miatti megsemmisítése esetén
a megsemmisítést is közölni kell a hivatalos lapban.

(6) A hivatalos lapban a Honvéd Vezérkar fõnökének
intézkedése szerint a szövetséges fegyveres erõk közös pa-
rancsnokságai által kiadott parancsok és intézkedések is
közzétehetõk.

VIII. FEJEZET
A HONVÉDSÉG KÉSZENLÉTI

ÉS SZOLGÁLATI RENDSZERE, AZ ÕRZÉS-VÉDELEM,
A FEGYVER ÉS MÁS KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK

HASZNÁLATA, A KATONAI JELKÉPEK ÉS JELZÉSEK

34. A Honvédség készenléti és szolgálati rendszere

53. §

(1) A Honvédség rendeltetés szerinti feladatai végrehaj-
tásához szükséges állapotának, hadiszervezetre való átté-
résének és hadiállományra való feltöltésének, továbbá
a haditechnikai eszközök alkalmazhatósági szintjének
szervezett és fokozatos elérését a készenléti rendszer biz-
tosítja.

(2) A készenlét fenntartásának és fokozásának feltétele-
it békeidõszakban a veszélyeztetettséggel arányosan kell
megteremteni.

(3) A Honvédség irányítása és vezetése, a riasztás vég-
rehajtása, a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok
szervezett megkezdése, a bekövetkezett vagy várhatóan
bekövetkezõ eseményekre való rugalmas reagálás biztosí-
tása érdekében készenléti és ügyeleti szolgálati rendszer
mûködik.

35. Az õrzés-védelem

54. §

(1) A katonai szervezetek objektumait, létesítményeit,
szállítmányait, javait fontosságuknak megfelelõen õrizni,
személyi állományát pedig védelmezni kell. Az õrzés ka-
tonai erõvel, fegyveres biztonsági õrséggel, technikai
rendszer telepítésével, õrkutyákkal, és ezek kombinált al-
kalmazásával biztosítható.

(2) Az õrzés-védelmet szervezetszerû feladatként ellátó
egységeket, valamint az eseti intézkedéssel vezényelt õrö-
ket õrzés-védelmi feladataik ellátására fel kell készíteni.
Ennek keretében biztosítani kell a szükséges ismeretek
készségszintû elsajátítását. Az õrzés-védelemre való fel-
készülést és a szolgálatteljesítést rendszeresen ellenõrizni
kell.

(3) A katonai õrség õrzés-védelmi feladatainak ellátásá-
hoz biztosítani kell a szükséges állományt, fegyverzetet,
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technikai feltételeket, védõeszközöket, valamint a megfe-
lelõ szolgálati körülményeket.

36. A katonai szervezetek fegyverhasználata

55. §

(1) A katonai szervezetek fegyverhasználati joghoz kö-
tött feladataik végrehajtására rendszeresített fegyverzetü-
ket a törvényben, a nemzetközi szerzõdésekben, valamint
a jogszabályoknak megfelelõ elöljárói parancsokban meg-
határozottak szerint használják. Kötelékben a katona csak
a kötelék parancsnokának parancsára használhatja fegyve-
rét. A katonai szervezetek – a cél eléréséhez feltétlenül
szükséges és arányos mértékben – törvényben meghatáro-
zott feltételek szerint más kényszerítõ eszközt is alkalmaz-
hatnak.

(2) A katonai szervezetek e törvényben meghatározott
feladatok végrehajtására való felkészülés érdekében
a harckiképzés során is használják, mûködtetik fegyverze-
tüket.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt kato-
nai szervezetek fegyveresen, fegyverhasználati joggal tel-
jesítik a nemzetközi szerzõdésben foglalt katonai kötele-
zettségeket.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti mûveletet folytató több-
nemzetiségû katonai szervezet mûveleti utasítása, harcte-
vékenységi elõírásokat tartalmazó dokumentuma és az
ezek alapján kiadott parancsok szerint harctevékenységet
kell végezni, a fegyverhasználat és más kényszerítõ eszkö-
zök alkalmazása során ezen dokumentumoknak a hazai
jogszabályokban nem szabályozott elõírásait is érvényesí-
teni kell. A fegyverhasználat kilátásba helyezését tartal-
mazó szóbeli és írásbeli figyelmeztetést, céljától függõen
lehetõleg az ellenség vagy a helyi lakosság nyelvén kell
megtenni.

(5) Ha a mûveletek jellege nem teszi lehetõvé, hogy
a katona az ellenséget egyedileg is megadásra szólítsa fel,
és ellenállás esetén a fegyverhasználatot kilátásba helyez-
ze, vagy ha az arra irányuló figyelmeztetés nem járt ered-
ménnyel, akkor a fegyverhasználatát az általa kezelt harc-
eszköz használatára vonatkozó szabályzatok szerint, az el-
lenállás leküzdéséhez szükséges és arányos erõt alkalmaz-
va, a nemzetközi hadijogban foglalt elõírások és elvek fi-
gyelembevételével végezi.

37. A katona fegyverhasználata

56. §

(1) A fegyverhasználat a legsúlyosabb kényszerítõ esz-
köz alkalmazása, amelynek során a fegyveres szolgálatot
teljesítõ katona – saját elhatározásából vagy parancsra –
szándékosan személyre irányított, célzott lövést ad le.

(2) Fegyveren az (1) bekezdés alkalmazásában a Hon-
védségnél rendszeresített egyéni lõfegyvert kell érteni.
A lõfegyver használhatatlanná válása vagy hiánya esetén
fegyvernek kell tekinteni a testi sérülés okozására vagy az
élet kioltására alkalmas bármely más eszközt is.

(3) A fegyveres szolgálatot teljesítõ katona – ha más
kényszerítõ eszközt nem alkalmazhat, vagy az nem veze-
tett eredményre, és a szolgálati feladatának teljesítéséhez
feltétlenül szükséges – a jogos védelem és a végszükség
esetén kívül is jogosult és köteles fegyvert használni:

a) fegyveres szolgálat ellátása során a maga vagy társa,
az õrzött, védett személyek, létesítmények vagy tárgyak
biztonságát veszélyeztetõ, bárki részérõl elkövetett táma-
dás vagy az õrzött objektumba, lezárt területre történõ jog-
ellenes behatolás megakadályozására,

b) fogoly õrzésére, kísérésére irányuló szolgálatban,
ha a fogva tartott vagy bárki az õrt megtámadja,

c) katonai rendészeti szolgálatban a katona vagy polgári
személy részérõl a katonai rendészt ért támadás elhárítására,
és a jogszerû intézkedéssel szembeni tettleges ellenállás
leküzdésére.

(4) A támadás az a tevékenység, amely a támadó részérõl
közvetlenül:

a) a fegyveres szolgálatot teljesítõ katona élete vagy tes-
ti épsége ellen irányul, vagy a katonát a szolgálata ellátásá-
ra képtelen állapotba helyezi, vagy ilyen cselekményt
megkísérel, veszélyezteti az õrzött, védett személyek, léte-
sítmények vagy tárgyak biztonságát, vagy az õrzött objek-
tumba, lezárt, védett és biztosított területre való jogellenes
behatolásra,

b) a fogoly kiszabadítására, az õrhely, az õrzött objek-
tum, és tárgyak megrongálására, használhatatlanná tételé-
re, megszerzésére, birtoklására vagy megsemmisítésére
irányul.

57. §

(1) Katonával szemben lõfegyver használható – ha más
intézkedésre, kényszerítõ eszköz alkalmazására nincs mód
vagy az eredménytelen volt – az 56. §-ban meghatározot-
takon túl:

a) lõfegyver, robbanóanyag, robbantó szerkezet vagy
azt magában foglaló haditechnikai eszköz, és az élet kiol-
tására vagy élõ erõ harcképtelenné tételére rendszeresített
más anyag erõszakos megszerzésére irányuló cselekmény
megakadályozására,

b) élet, a testi épség elleni bûncselekmény lõfegyverrel,
robbanóanyaggal, robbantó szerkezettel való elkövetésé-
nek megakadályozására,

c) szándékos emberölés elkövetésének megakadályozá-
sára vagy megszakítására,

d) közveszélyokozás, terrorcselekmény elkövetésének
megakadályozására vagy megszakítására,

e) a fegyver és az élet kioltására alkalmas más eszköz le-
tételére irányuló felszólítás eredménytelensége esetén,
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ha a magatartás annak ember elleni közvetlen felhasználá-
sára utal.

(2) Az (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott ese-
tekben, továbbá, ha a lõfegyvert tömegben levõ katonával
szemben kell alkalmazni, a katona köteles a rendõrség se-
gítségét kérni, kivéve, ha az eset összes körülményei foly-
tán erre már nincs idõ, és a késedelem az intézkedés ered-
ményességét, a katona vagy más személy életét, testi épsé-
gét veszélyezteti.

58. §

(1) A fegyverhasználatot – az 55. § (5) bekezdésének ki-
vételével – meg kell elõznie:

a) felszólításnak cselekvésre vagy a kifogásolt jogelle-
nes magatartás abbahagyására,

b) más személy segítségül hívásának,
c) lehetõség szerint más kényszerítõ eszköz alkalmazá-

sának,
d) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat követke-

zik és
e) figyelmeztetõ lövésnek.
(2) A fegyverhasználatot megelõzõ intézkedések rész-

ben vagy teljesen mellõzhetõk, ha az eset összes körülmé-
nyei folytán azokra már nincs idõ, és a késedelem az intéz-
kedés eredményességét, az intézkedõ katona vagy más
személy életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti.

(3) Fegyverhasználat során kerülni kell az élet kioltását.
(4) Nincs helye fegyverhasználatnak:
a) ha annak indoka már megszûnt,
b) megtorlásként,
c) ha a támadás elhárítása tárgyra vagy állatra leadott lö-

véssel is elérhetõ,
d) ha olyan személy életét vagy testi épségét veszélyez-

teti, akivel szemben a fegyverhasználat feltételei nem áll-
nak fenn,

e) magatehetetlen személlyel, valamint a konfliktusban
részt nem vevõ terhes nõvel és gyermekkorúval szemben,
ha e körülményekrõl az intézkedõnek tudomása van, vagy
azok számára nyilvánvalóan felismerhetõk,

f) jogellenesen összegyûlt, vagy fegyvertelenül jogelle-
nes magatartást tanúsító tömeg, katonai csoportosulás
szétoszlatására,

g) a Honvédség feladatairól szóló rendelkezések közül
olyan esetben, amikor a feladatait fegyverhasználati jog
nélkül hajtja végre.

(5) Tömegben, katonai csoportosulásban levõ katona el-
len fegyver használata kizárólag akkor jogszerû, ha vele
szemben a fegyverhasználat feltételei fennállnak. A fegy-
verhasználatnak az egyes katona ellen kell irányulnia.

(6) A tömegben, katonai csoportosulásban levõ katoná-
val szembeni fegyverhasználatot – a következõ sorrend-
ben – meg kell elõznie:

a) a tömeg vagy katonai csoportosulás szétoszlatására,
vagy a jogellenes magatartás megszüntetésére irányuló
felhívásnak,

b) a tömeg vagy katonai csoportosulás szétoszlatásá-
ra irányuló egyéb kényszerítõ eszköz alkalmazásának, va-
lamint

c) az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltaknak.

38. Az egyéb kényszerítõ eszközök alkalmazása

59. §

(1) Katonával szemben az õr-, ügyeleti, rendészeti és fo-
golykísérõ szolgálatot teljesítõ katona, továbbá a szolgála-
ti elöljáró, és parancsára alárendeltje egyéb kényszerítõ
eszközt is alkalmazhat.

(2) Polgári személlyel szemben egyéb kényszerítõ esz-
közt az õr-, ügyeleti, rendészeti és fogolykísérõ szolgálatot
teljesítõ katona abban az esetben alkalmazhat, ha az õt
megtámadja vagy szolgálati feladata teljesítésében egyéb
módon akadályozza.

(3) Ha a rendszeresített kényszerítõ eszköz nem áll ren-
delkezésre vagy használatára nincs lehetõség, más eszköz
is igénybe vehetõ, ha a helyettesített eszköz alkalmazásá-
nak a feltételei fennállnak, és az alkalmas az intézkedéssel
elérni kívánt cél megvalósítására.

(4) Nincs helye kényszerítõ eszköz további alkalmazá-
sának, ha az ellenszegülés megtört, vagy az intézkedés
eredményessége e nélkül is biztosítható.

(5) E törvény alkalmazásában – súlyosságuk sorrend-
jében – a lõfegyveren kívül kényszerítõ eszközök a követ-
kezõk:

a) testi kényszer,
b) könnygázszóró készülék,
c) gumibot,
d) bilincs,
e) szolgálati kutya.

60. §

(1) A katona testi erõvel a támadás elhárítására, vala-
mely cselekvés kikényszerítésére vagy abbahagyására, va-
lamint a jogszerû intézkedéssel szembeni ellenszegülés
megtörésére testi kényszert alkalmazhat.

(2) Ha a testi kényszer a célját nem érte el vagy alkalma-
zására nincs lehetõség, a cél elérésére könnygázszóró ké-
szülék vagy gumibot használható.

(3) Bilincs alkalmazható a személyi szabadságában kor-
látozott vagy korlátozni szükséges katona, vagy polgári
személy

a) támadásának vagy ellenszegülésének megtörésére,
valamint

b) önkárosításának, szökésének, engedély nélküli eltá-
vozásának, vagy ezek kísérletének megakadályozására.
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(4) A katona szájkosárral ellátott szolgálati kutyát – pó-
rázon vagy anélkül – kényszerítõ eszközként akkor alkal-
mazhat, ha a testi kényszer alkalmazásának feltételei fenn-
állnak.

(5) A katona szájkosár nélküli szolgálati kutyát pórázon
vezetve alkalmazhat, ha intézkedésével szembeni tevõleges
ellenállás leküzdéséhez szükséges.

(6) A katona szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát
alkalmazhat

a) súlyos sérüléssel fenyegetõ támadás elhárítására,
b) személye ellen intézett támadás vagy az életét, testi

épségét közvetlenül fenyegetõ magatartás elhárítására,
c) az õrzött objektumok megtámadásának elhárítására,

vagy illetéktelen behatolás megakadályozására.

39. A fegyver és más kényszerítõ eszközök
alkalmazásának közös szabályai

61. §

(1) A fegyver és egyéb kényszerítõ eszköz alkalmazá-
sa során megsérült személy részére, a szolgálat megszakí-
tása nélkül, szükség esetén mások segítségül hívásával, se-
gítséget kell nyújtani, és gondoskodni kell arról, hogy a sé-
rültet orvos elláthassa, kórházi elhelyezése esetén a hozzá-
tartozó vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló személy er-
rõl értesüljön.

(2) A kényszerítõ eszköz alkalmazását a szolgálati elöl-
járónak haladéktalanul jelenteni kell, aki a kényszerítõ
eszköz alkalmazásának a jogszerûségét köteles megvizs-
gálni, majd – a mûveleti területen végzett katonai tevé-
kenység kivételével – álláspontjáról a kényszerítõ eszköz
alkalmazásától számított nyolc napon belül értesíti azt,
akivel szemben a kényszerítõ eszközt alkalmazták.
Ha a kényszerítõ eszközt utasításra alkalmazták, annak
jogszerûségérõl a Honvéd Vezérkar fõnöke foglal állást.

(3) A kényszerítõ eszköz jogszerûtlennek minõsített
használatáról a katonai ügyészt nyolc napon belül, ha pe-
dig a kényszerítõ eszköz használata testi sérülést vagy ha-
lált okozott, haladéktalanul értesíteni kell.

40. A légierõre vonatkozó
különös fegyverhasználati szabályok

62. §

(1) A Magyarország légterének oltalmazásában részt
vevõ szövetségi és nemzeti légvédelmi készenléti erõk fel-
adatköre a légteret megsértõ, vagy jogosulatlanul igénybe
vevõ, az azonosítatlan, ismeretlen szándékkal repülést
végzõ vagy ott ellenséges tevékenységet folytató, repülési
szabályt sértõ, továbbá a bajbajutott légi jármûvekre terjed ki.

(2) A szövetség által meghatározott NATO felelõsségi
körzet légterének oltalmazásában részt vevõ, NATO mû-

veleti alárendeltségû légvédelmi készenléti erõk a stratégiai
parancsnok alárendeltségében, a NATO regionális illetékes
parancsnokának irányítása alatt teljesítik szolgálatukat.

(3) A Magyarország légterének oltalmazásában részt
vevõ nemzeti és szövetséges légvédelmi készenléti erõk
fegyvereivel figyelmeztetõ vagy megsemmisítõ tûz nyit-
ható az ország légterében tartózkodó légi jármûre, ha az

a) fedélzeti fegyverzetét alkalmazza, vagy
b) más módon fegyverrel vagy eszközzel az élet- és va-

gyonbiztonságot veszélyeztetõ súlyos, erõszakos cselek-
ményt követ el, illetve katasztrófát idéz elõ, vagy

c) egyértelmûen arra lehet következtetni, hogy az
a) vagy a b) pont szerinti cselekmény elkövetésére törek-
szik, és a légvédelmi készenléti erõk felszólításának szán-
dékosan nem tesz eleget.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a felszólí-
tás, és a figyelmeztetõ tûz mellõzhetõ, ha az eset összes kö-
rülményei folytán arra már nincs idõ, és a késedelem az
élet- és vagyonbiztonság sérelmével járna.

(5) A NATO mûveleti alárendeltségében levõ magyar
vagy a szövetség más tagállama légvédelmi készenléti erõi
magyar légtérben történõ figyelmeztetõ vagy megsemmi-
sítõ tüze kiváltására vonatkozó parancs végrehajtásá-
ra csak a Honvédség légierõ ügyeletes parancsnokának
megerõsítésével kerülhet sor.

(6) A nemzeti alárendeltségû légvédelmi készenléti
szolgálatot ellátó erõk figyelmeztetõ vagy megsemmisítõ
tüze kiváltására vonatkozó parancsot a Honvédség légierõ
ügyeletes parancsnoka adhat.

(7) Az elfogást végrehajtó repülõgép vezetõje az ellene
irányuló közvetlen támadás elhárítása érdekében – azon-
nali jelentési kötelezettség mellett – saját elhatározá-
sa alapján tüzet nyithat.

(8) A (3)–(7) bekezdés szerinti eseményekrõl haladék-
talanul jelentést kell tenni a honvédelemért felelõs minisz-
ternek, aki tájékoztatja a miniszterelnököt. Az eseményrõl
és a megtett intézkedésekrõl a Kormány az Országgyûlést
és a köztársasági elnököt haladéktalanul tájékoztatja.

41. A katonai jelképek és jelzések

63. §

(1) Katonai jelképek: a csapatzászló, a zászlószalag,
a hadilobogó, az árbocszalag, a történelmi zászlósor és
a felségjel.

(2) A csapatzászlóra elismerésként ünnepélyes alkal-
makkor a honvédelemért felelõs miniszter vagy a Honvéd
Vezérkar fõnöke zászlószalagot köthet.

(3) A Honvédség hadihajói az állami felségjog jelzésére
hadilobogót használnak. A hadihajók árbocjelvénye az ár-
bocszalag, a rangidõs parancsnoki lengõ és a miniszteri
lengõ.

(4) A történelmi zászlósor a magyar történelem kiemel-
kedõ hadieseményeinek, valamint állandó hadseregeinek
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zászlóiból áll. A történelmi zászlósor nemzeti ünnepek ál-
lami rendezvényein, és kiemelkedõ katonai rendezvényen
katonai tiszteletadással vonultatható fel.

(5) A Honvédség szárazföldi, légi és vízi jármûvei, ka-
tonai jármûvek – a hadviselés szabályaira vonatkozó nem-
zetközi egyezményeknek megfelelõen – a nemzeti hova-
tartozásuk jelzésére jelvényt, felségjelet viselnek.

(6) A személyi állomány, a csapatok és a jármûvek meg-
különböztetésére jelzéseket kell alkalmazni. Ezek a kato-
nai egyenruha, a katonai rendfokozati jelzés, a csapatkar-
jelzés és csapatjelvény, a Honvédség meghatározott köz-
úti, légi és vízi jármûveinek jelzései, valamint az összefog-
laló honvéd elnevezés.

(7) A tényleges állomány tagjai szolgálati beosztásuk-
hoz és feladataik végrehajtásához, az öltözködésre vonat-
kozó szabályoknak megfelelõen, a Honvédségnél rendsze-
resített egyenruhát viselnek. Ha az önkéntes tartalékos
a rendelkezésre állása idõszakában – illetve a szerzõdésé-
ben meghatározott esetben –, valamint a rendvédelmi
szerv tagja a Honvédség érdekében végez tevékenységet,
részére az egyenruha viselése engedélyezhetõ. A nyugál-
lományúak egyenruha-viselését törvény állapítja meg.
E személyi körön túl további személyek részére a Honvéd-
ségnél rendszeresített egyenruha, vagy azzal összetéveszt-
hetõ ruházat viselete tilos.

(8) A Honvédség tényleges állományú tagjának rendfo-
kozatát az egyenruhán elhelyezett rendfokozati jelzések
fejezik ki. Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes
mûveleti tartalékos katona a szerzõdésben meghatározot-
tak szerint rendfokozatot visel. Rendszeresített rendfoko-
zat viselésére kizárólag a tényleges állomány, a rendvédel-
mi szervek állománya, valamint – a rá vonatkozó korláto-
zásokkal – e szervezetek nyugállományú tagja és az ön-
kéntes tartalékos jogosult.

(9) A csapatkarjelzés a Honvédség tényleges állományú
tagja karjelzés szerinti katonai szervezethez való tartozá-
sának és korábbi katonai szervezetének megkülönböztetõ
jele.

HARMADIK RÉSZ
RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK

IX. FEJEZET
MEGELÕZÕ VÉDELMI HELYZET,

RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT, SZÜKSÉGÁLLAPOT
ÉS VÁRATLAN TÁMADÁS IDEJÉN ALKALMAZHATÓ

SZABÁLYOK

42. Általános rendelkezések

64. §

(1) A megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot,
szükségállapot és váratlan támadás idején alkalmazható
szabályokat, a bevezethetõ rendkívüli intézkedéseket ez

a fejezet állapítja meg. A NATO Válságreagálási Rend-
szerrel összhangban álló nemzeti intézkedések önállóan,
illetve a bevezetett rendkívüli intézkedésekkel összhang-
ban alkalmazhatók.

(2) A Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején
a 65–79. §-ban meghatározott rendkívüli intézkedéseket
vezetheti be.

(3) A köztársasági elnök szükségállapot idején a 65. §
(2)–(3) bekezdésében, a 66.§-ban, a 67. § (2) bekezdésé-
ben, a 68–75. §-ban, a 76. § (2) és (5) bekezdésében, és
a 77–79. §-ban meghatározott rendkívüli intézkedéseket
vezetheti be.

(4) A Kormány
a) megelõzõ védelmi helyzetben és váratlan támadás

esetén a 65–66. §-ban, a 67. § (1) bekezdésében, a 68. §
(4)–(5) bekezdésében, a 69–70. §-ban, a 72. §-ban, a 76. §
(2) bekezdésében, a 78. § (2)–(5) bekezdésében, és
a 79. §-ban meghatározott rendkívüli intézkedéseket,

b) a megelõzõ védelmi helyzet kihirdetését megelõzõ-
en, annak kezdeményezését követõen, az alapvetõ jogok
lényeges tartalmát nem érintve a 79. §-ban meghatározott
intézkedéseket
vezetheti be.

(5) Ahol ez a rész rendeletet említ, azon rendkívüli álla-
pot idején a Honvédelmi Tanács rendeletét, szükségálla-
pot idején a köztársasági elnök rendeleti úton bevezetett
rendkívüli intézkedését, megelõzõ védelmi helyzetben és
váratlan támadás esetén a Kormány rendeletét kell érteni.
Az ezekkel ellentétes jogszabály nem alkalmazható.

(6) A rendeletet – a Honvédelmi Tanács, a köztársasági
elnök és a Kormány döntése esetén – az országban mûkö-
dõ rádiók és televíziók adásaiban, a napilapokban, vala-
mint hirdetmény útján térítésmentesen, az aláírás napján ki
lehet hirdetni.

(7) A Kormány a jogalkotás rendjére elõírt szabályok
megfelelõ alkalmazásával, kihirdetésre alkalmas állapot-
ba elõkészíti a Honvédelmi Tanács, illetve a köztársasági
elnök rendeletének tervezeteit. A tervezeteket a döntésre
jogosult, illetve a végrehajtásért felelõs személyek, szer-
vek részére meg kell küldeni.

(8) A hadköteles katona jogállását, illetve a honvédelmi
munkakötelezettség részletes szabályait tartalmazó tör-
vényjavaslatot, vagy honvédelmi tanácsi rendelet terveze-
tét, már a béke idõszakában elõ kell készíteni és rendszere-
sen felül kell vizsgálni.

43. A honvédelmi igazgatás körében alkalmazható
rendkívüli intézkedések

65. §

(1) A hadkötelezettségen alapuló katonai szolgálat idõ-
tartama megelõzõ védelmi helyzet idején legfeljebb 12 hó-
nap. Rendkívüli állapot idején az idõtartam a katonai szük-
séghez igazodóan állapítható meg. A fegyveres katonai
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szolgálatot teljesítõ a 40. § (4) bekezdésében szereplõ es-
küt teszi le a szolgálatteljesítés elsõ napján.

(2) A Honvédség tényleges katonai és a rendvédelmi
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszo-
nyára vonatkozó szabályok rendeletben – a békeidõszak-
ban irányadó szabályoktól eltérõen – állapíthatók meg.
Rendelet alapján:

a) szünetel a Honvédség hivatásos állományába történõ
felvétel,

b) a szolgálati idõ kezdete és vége a megelõzõ védelmi
helyzethez, rendkívüli állapothoz vagy szükségállapothoz
igazodóan szabályozható,

c) a rendfokozatba történõ elõléptetésre eltérõ szabá-
lyok állapíthatók meg, valamint a szolgálat teljesítéséért és
érdemeik elismeréséül érdemrendek, érdemérmek és em-
lékérmek alapíthatók,

d) a beosztásba történõ kinevezés és felmentés, az áthe-
lyezés, a vezénylés, a kirendelés, az ellátás, a szabadság és
a fegyelmi felelõsség, a méltatlanság, továbbá a szolgálat
egyéb szabályai a hatályos szabályoktól eltérõen is megál-
lapíthatók,

e) az elöljárói érdekvédelem szabályait a megbecsülés,
az anyagi támogatás, valamint a jogos érdekek elismerése
és védelme érdekében kell megállapítani,

f) az illetmény a szolgálat sajátosságaira tekintettel a bé-
keidõszak szabályaitól eltérõen állapítható meg, egy részét
pedig a hozzátartozónak kell folyósítani, vagy letétként
kell kezelni,

g) a szolgálatot teljesítõk ellátatlan hozzátartozóit vala-
mint a szolgálatból sebesülés, baleset vagy megbetegedés
miatt leszereltek hozzátartozóit a betegség idõtartamá-
ra családi segélyben kell részesíteni.

(3) Rendelet a Honvédség és a rendvédelmi szervek tag-
jainak a testülettel szemben fennálló anyagi felelõsségérõl
szóló jogszabályoktól eltérõen a szolgálatot teljesítõkre
nézve kedvezõbb felelõsségi és egyszerûsített káreljárási
szabályokat állapíthat meg:

a) kártérítési kötelezettséget megállapítani csak a szol-
gálatot teljesítõ által szándékosan vagy bûncselekménnyel
okozott kár miatt lehet,

b) az a) ponton kívüli kár esetén csak a károkozóval és
a károkozás tényállásával kapcsolatos adatokat kell jegy-
zõkönyvbe foglalni,

c) a káreljárás során elháríthatatlan külsõ oknak kell te-
kinteni az ellenség tevékenysége folytán bekövetkezett
kárt és hiányt,

d) a szolgálat idején kártérítés nem hajtható végre.

44. A közigazgatásra, közrendre
és közbiztonságra vonatkozó rendkívüli intézkedések

66. §

(1) A polgármester és a jegyzõ hatáskörébe tartozó ál-
lamigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat.

(2) A települési önkormányzat képviselõ-testületének
feladat- és hatáskörét a polgármester, a fõvárosi közgyûlés
feladat- és hatáskörét a fõpolgármester, a megyei közgyû-
lés feladat- és hatáskörét, a megyei közgyûlés elnöke gya-
korolja.

(3) A polgármester és a jegyzõ a honvédelmi igazgatási,
valamint a rendkívüli intézkedésekbõl adódó feladatait
a megyei védelmi bizottság elnöke utasításai szerint lát-
ja el.

67. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó tör-
vény rendelkezései közül rendelettel állapítható meg:

a) a bírósági felülvizsgálat alá nem tartozó eljárások
köre,

b) a hatáskör és illetékesség megállapítása,
c) az eljáró közigazgatási szerv kijelölésének rendje,
d) a belföldi jogsegély szabálya,
e) az ügyintézési és egyéb határidõ,
f) a képviselet rendje,
g) az elõvezetés szabálya,
h) az eljárás felfüggesztése,
i) a jogorvoslat rendje,
j) a végrehajtás szabálya.
(2) A honvédelmi szabálysértések miatt rendeletben el-

zárás büntetés is megállapítható. Rendeletben más sza-
bálysértési jogszabályok is módosíthatók.

68. §

(1) Az újságíró, a tudósító és a sajtóterméket elõállító
(a továbbiakban együtt: tudósító) csak az arra feljogosított
szervek, hivatalos szóvivõ, a közszolgálati média által kö-
zölt adatokat használhatja fel tudósításához.

(2) A tudósító csak olyan tájékoztatón vagy hivatalos
rendezvényen vehet részt, amelyre a rendezõ szervtõl
meghívást kapott.

(3) Elrendelhetõ a sajtótermékek és a tömegtájékozta-
tást szolgáló más közlemények elõzetes ellenõrzése és
a megjelenésük közzétételi engedélyhez kötése. A közzé-
tételi engedélyt a sajtóterméket ellenõrzõ katonai szerv
adja ki.

(4) Elrendelhetõ a rádió, televízió és egyéb tömegkom-
munikációs intézmény helyiségeinek, stúdióinak, mûsor-
szóró adóinak, berendezéseinek és létesítményeinek
igénybevétele, használatra való átengedése vagy ezek
használatának mellõzése.

(5) Elrendelhetõ a postai, az elektronikus hírközlési
szolgáltatások szüneteltetése, korlátozása és ellenõrzése,
továbbá a távközlési és informatikai hálózatok és berende-
zések igénybevétele, az elektronikus hírközlõ berendezés
használatra való átengedése, illetve használatának mellõ-
zése.
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(6) A nyomdák és más sokszorosításra alkalmas eszkö-
zök üzemeltetõi szigorított biztonsági rendszabályok be-
vezetésére és megtartására kötelezhetõk.

69. §

(1) A közúti, vasúti, vízi és légi jármûvek forgal-
ma a nap meghatározott idõszakára, meghatározott terület-
re (útvonalra) korlátozható, illetve az ország egész terüle-
tén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható.

(2) Elrendelhetõ a vasúti, közúti, vízi, légi szállítások
biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az ál-
lomások, kikötõk, repülõterek, raktárak igénybevétele
vagy használatának korlátozása, a közlekedési eszköz bir-
tokosát terhelõen közlekedési szolgáltatás teljesítése.

(3) A megyei védelmi bizottság elnöke a védelmi és a la-
kossági ellátási érdekekre tekintettel – a rendészetért fele-
lõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, az illeté-
kes ágazati miniszter hozzájárulásával – az (1) bekezdés
alapján megállapított korlátozástól, vagy tilalomtól eltérõ-
en rendelkezhet. E rendelkezés a légiközlekedés körében
nem alkalmazható.

70. §

(1) Korlátozható, illetve megtiltható
a) a magyar állampolgárok külföldre utazása,
b) a külföldiek beutazása,
c) a külföldi személyekkel és szervezetekkel vagy intéz-

ményekkel való érintkezés és kapcsolattartás.
(2) Elrendelhetõ az ország területén élõ nem magyar ál-

lampolgárok jelentkezési kötelezettsége, a tartózkodásuk-
ra vonatkozóan pedig korlátozások vezethetõk be.

(3) Elrendelhetõ
a) az ország meghatározott területén való tartózkodás

korlátozása, illetve engedélyhez kötése,
b) hogy az ország meghatározott területére utazni, azon

átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad.
(4) Elrendelhetõ, hogy az ország meghatározott terüle-

tét a lakosságnak a szükséges idõtartamra el kell hagynia,
egyben kijelölhetõ a kitelepített lakosság új tartózkodási he-
lye. A lakosság elszállításáról a polgármester gondoskodik.

(5) Korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvá-
nos helyen való tartózkodását (a továbbiakban: kijárási ti-
lalom). A kijárási tilalmat és annak idõtartamát a rádió,
a televízió, a sajtótermék és hirdetmény útján, valamint
a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell
hozni.

(6) Közterületen tartandó rendezvény, nyilvános gyûlés
a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltható.

71. §

(1) A nem honvédelmi és rendvédelmi célt szolgáló rob-
banóanyagok gyártása, forgalomba hozatala, vásárlása,

szállítása, tárolása korlátozható, illetve engedélyhez köt-
hetõ.

(2) Az ország egész területén vagy bármely részén
a) megtiltható a vadászat, valamint a vadász- és sportlö-

võ fegyverek tartása, cseréje, fegyver és lõszer árusítása,
vadászati és sportcélra történõ behozatala, valamint a nem
katonai célú lõterek használata,

b) elrendelhetõ a polgári felhasználású lõfegyverek be-
szolgáltatása, összegyûjtése és biztonságba helyezése.

72. §

(1) Elrendelhetõ a folyamatos polgári védelmi szolgálat
ellátása. Rendeletben állapíthatók meg a harci cselekmé-
nyek hatása elleni védekezés szabályai. Ennek keretében
meghatározhatók:

a) a felkészítésre, a lakosság riasztására, az óvóhelyekre
és az épületekre vonatkozó szabályok,

b) a vasúti, közúti, vízi és légi jármûvek fényeinek, illet-
ve a forgalmuk irányítására szolgáló fényforrások elsötétí-
tésére vonatkozó követelmények,

c) a lakosság magatartására vonatkozó szabályok.
(2) A veszélyeztetett területekrõl – a megelõzõ polgári

védelmi kiürítõ intézkedés keretében – a honvédelmi,
nemzetgazdasági és más szempontból fontos vagyontár-
gyak elszállítását biztonságba helyezésük végett el lehet
rendelni. A vagyontárgyak elszállítását:

a) polgári védelmi indokból a katasztrófák elleni véde-
kezésért felelõs miniszter,

b) egyéb fontos okból az illetékes ágazati miniszter,
c) a központi irányító szervekkel való összeköttetés

megszakadása esetén a megyei védelmi bizottság elnöke,
d) az a)–c) pontban foglaltakon kívüli esetben az illeté-

kes katonai szervezet parancsnoka
rendelheti el.
(3) A visszamaradó lakosság és a tovább termelõ üze-

mek szükségleteinek kielégítésére biztosítani kell a meg-
felelõ visszamaradó készletet, állatállományt, egészség-
ügyi anyagokat és termelési készleteket. A visszamaradó
készletek nagyságát a megyei védelmi bizottság elnöke in-
tézkedésének megfelelõen a polgármester határozza meg.

(4) A befogadási területeket és az elszállítási útvonala-
kat a (2) bekezdésben megjelölt elrendelõ határozza meg.

(5) A vagyontárgyak elszállításával, biztonságba helye-
zésével kapcsolatos munkához szükséges munkaerõ
a honvédelmi munkakötelezettség alapján is igénybe ve-
hetõ.

73. §

Rendeletben szabályozható a diplomáciai mentességek-
kel és kiváltságokkal kapcsolatos nemzetközi szerzõdések
egyes rendelkezéseinek alkalmazása során vagy viszonos-
ság alapján követendõ eljárás.
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45. Az igazságszolgáltatásra vonatkozó
rendkívüli intézkedések

74. §

(1) Rendelettel állapíthatók meg a büntetõeljárás, a bün-
tetés-végrehajtás, a polgári peres és nemperes eljárás sza-
bályai.

(2) Rendeletben új bíróságok és ügyészségek létesíthe-
tõk, a már mûködõ bíróságok és ügyészségek összevonha-
tók, szétválaszthatók és megszüntethetõk, illetékességi te-
rületük megváltoztatható.

(3) Rendelet eltérõen állapíthatja meg a bírák és az
ügyészek kinevezését és felmentését, a bírósági és ügyész-
ségi vezetõk kinevezési rendjét. A bírói és ügyészségi ön-
kormányzati szervek mûködése felfüggeszthetõ. A bírót
igazságszolgáltatási érdekbõl, bírói beosztásba, ideiglene-
sen más bírósághoz lehet kirendelni.

(4) Rendeletben megállapított esetben a helyi bírósági
hatáskörbe tartozó kisebb jelentõségû bûncselekmények
szabálysértésnek minõsülnek. Rendeletben módosíthatók
más büntetõ anyagi jogi rendelkezések is, így új bûncse-
lekmények állapíthatók meg, egyes bûncselekmények
büntetési tételei, tételkeretei módosíthatók, rendelet azon-
ban új büntetési nemet nem állapíthat meg.

(5) A helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben bíró-
sági eljárásnak csak rendelet által meghatározott körben van
helye. Rendeletben megállapított esetben a helyi bírósági
hatáskörbe tartozó kisebb jelentõségû bûncselekmények
miatt büntetõeljárás nem indítható és nem folytatható le.

(6) Rendeletben fel kell függeszteni a folyamatban levõ
eljárást:

a) azokban az ügyekben, amelyekben rendelet alapján
bírósági eljárásnak nincs helye, és az elbírálásuk nem tar-
tozik más szerv hatáskörébe,

b) ha a vádlott vagy a peres felek a hadkötelezettségüket
teljesítik, vagy a per tárgya hadmûveleti területen van,

c) ha a rendkívüli körülmények az eljárás lefolytatását
nem teszik lehetõvé.

(7) A felfüggesztés ideje alatt az elévülés nyugszik. Jog-
szabályban megállapított eljárási határidõk felfüggesztés
miatti elmulasztása nem járhat jogvesztéssel vagy egyéb
joghátránnyal.

(8) A rendelet hatálybalépését megelõzõen bírósági
útra utalt olyan ügyekben, amelyekben bírósági eljárásnak
nincs helye – és az ügy elbírálása nem tartozik más szerv
hatáskörébe –, az elévülés nyugszik.

(9) A bíróság elsõ fokon egyesbíróként jár el, kivéve
azokat a polgári és büntetõügyeket, amelyeknek elbírálá-
sát a rendelet a bíróság tanácsának jogkörébe utalja. A bí-
róság elsõ fokon hozott határozata ellen a rendeletben
megállapított esetben lehet fellebbezést benyújtani.

75. §

(1) Rendelet katonai bíróság felállítását írhatja elõ.
A katonai bíróság a hatáskörébe utalt büntetõügyekben ál-
talános hatáskörû elsõfokú bíróságként jár el.

(2) Rendelet a katonai büntetõeljárásra az eljárás gyor-
sítását szolgáló szabályokat állapíthat meg.

(3) Rendeletben megállapított esetben:
a) az ország egész területén vagy egy részén, illetve

a katonai büntetõbíráskodás hatálya alá tartozó területen
rögtönbíráskodás rendelhetõ el,

b) a rögtönbíráskodás hatálya kiterjeszthetõ a nemzet
biztonságát, a Honvédség készenléti állapotát, a függelmi
viszonyokat és az állampolgárok életét sértõ súlyos bûn-
cselekményekre, valamint a háborús bûncselekményekre,

c) a rögtönbíráskodás hatálya alá tartozó bûncselekmé-
nyek büntetési tétele életfogytig tartó vagy tíztõl tizenöt
évig terjedõ szabadságvesztés. Kivételes esetben a bünte-
tési tétel csökkenthetõ.

(4) A rögtönbíráskodás bevezetését a sajtótermékben,
rádióban, televízióban és egyéb, helyben szokásos módon
közzé kell tenni.

(5) A rögtönbíráskodás a megyei, fõvárosi és a katonai
bíróságok hatáskörébe tartozik.

46. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségre
vonatkozó rendkívüli intézkedések

76. §

(1) A termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek
biztosítása érdekében az igénybevételi hatóság a gazdasá-
gi tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek ré-
szére szerzõdéskötési kötelezettséget írhat elõ. A szerzõ-
déskötési kötelezettség hatálya alá tartozó termékek és
szolgáltatások körét rendelet határozza meg.

(2) Rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabá-
lyoktól eltérõ rendelkezések állapíthatók meg. Rendelet
alapján a költségvetési fejezetek között átcsoportosítás
hajtható végre, egyes kiadási elõirányzatok felfüggeszthe-
tõk, a költségvetési törvényben nem szereplõ kiadások tel-
jesíthetõk, és rendkívüli fizetési kötelezettség írható elõ,
az adók és illetékek mértéke módosítható, a mentességek
megszüntethetõk.

(3) Elrendelhetõ a deviza és valuta kötelezõ vételre fel-
ajánlása. A deviza és valuta kiutalása, átutalása vagy fel-
használása engedélyhez köthetõ, illetve ideiglenesen fel-
függeszthetõ, a mentességek megszüntethetõk.

(4) A takarék- és nyereménybetétekbõl, valamint az ér-
tékpapírok alapján történõ kifizetések teljesítése korlátoz-
ható, illetve ideiglenesen felfüggeszthetõ.

(5) Rendeletben kötelezõvé tehetõ a nemesfémek és ne-
mesfémtárgyak vételre való felajánlása. Nemesfém forgal-
mazása engedélyhez köthetõ, illetve felfüggeszthetõ.

77. §

(1) A külkereskedelmi tevékenység engedélyhez köthe-
tõ, a kiadott engedély visszavonható, a korábban enge-
délyhez kötött áruk és szolgáltatások forgalma megtiltha-
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tó. Egyes termékek behozatala vagy kivitele kötelezõen
elõírható.

(2) Rendeletben tilalmat vagy egyéb korlátozó intézke-
dést lehet alkalmazni az olyan országgal szemben, amely
magyar árut vagy jármûvet hátrányosabb elbírálásban ré-
szesít, mint más országból származó árut vagy jármûvet.

(3) Elrendelhetõ az ország védelme szempontjából fon-
tos termékek, javak forgalmának korlátozása.

78. §

(1) Rendeletben a honvédelmi munkakötelezettség kö-
rében kötött munkaerõ-gazdálkodás vezethetõ be. Elren-
delhetõ, hogy munkaviszonyt csak a kijelölt szerv közvetí-
tésével lehet létesíteni.

(2) Az élet- és vagyonmentés érdekében elrendelhetõ
a mentésre alkalmas bármely jármû, mûszaki és földmun-
kagép igénybevétele. A lakosság védelmének biztosítá-
sa érdekében életvédelmi létesítmények, óvóhelyek kiala-
kítása, építése rendelhetõ el.

(3) Halasztást nem tûrõ esetben az igénybevételt határo-
zattal elrendelheti a megyei védelmi bizottság elnöke,
a polgármester vagy az illetékes katonai szervezet pa-
rancsnoka.

(4) Honvédelmi érdekbõl a már elõírt szolgáltatásokon
felül elrendelhetõ:

a) üzemi szolgáltatások teljesítése, ezen belül különö-
sen termelõ-, szállító-, forgalmazó- és ellátó tevékenység
végzése, ha ezeket a szolgáltatásra kötelezett a rendes gaz-
dasági tevékenysége során folytatja,

b) az üzemi szolgáltatások mellõzése, megszüntetése,
c) az ingó dolgok használatra, hasznosításra való áten-

gedése,
d) gazdasági szakértõi szervezetek közremûködése

a szolgáltatásra kötelezettek tevékenységének szakszerû
irányításában.

(5) A lakosság alapvetõ élelmiszerrel, ruházati és ipar-
cikkekkel, valamint egyéb közszükségleti cikkekkel törté-
nõ ellátása érdekében rendeleti úton jegy- vagy utalvány-
rendszer vezethetõ be.

47. A megelõzõ védelmi helyzet bevezetésével összefüggõ
rendszabályok és intézkedések

79. §

A Kormány az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdésének
alkalmazása körében elrendelheti

a) a szövetséges államokkal egyeztetett és összehangolt
információk, hivatalos állásfoglalások kötelezõ kiadását
a közszolgálati mûsorszórók részére,

b) az ország védelme szempontjából fontos termékek,
energiahordozók, fogyasztási cikkek készletezését, forgal-
muk szabályozását, illetve korlátozását,

c) a közigazgatás, a védelmi igazgatás, a Honvédség,
a honvédelemben közremûködõ szervek mûködése szem-
pontjából fontos beosztások, munkakörök – egyszerûsített
eljárásban történõ – feltöltését, túlmunka végzését,

d) a közigazgatás, azon belül az államigazgatás egyes
ágazatai fokozott védelmi, honvédelmi szakirányítását, az
irányítási, vezetési rendszerek egyszerûsítését, a közigaz-
gatási szervek munkarendjének, a hatósági eljárás – az
ügyintézési határidõk, hatáskör, illetékesség megváltozta-
tását, szakhatóságok közremûködési – szabályainak mó-
dosítását,

e) a frekvenciagazdálkodás és a mûsorszórás terén kor-
látozó rendszabályok bevezetését, speciális üzemmódok
elõkészítését,

f) a magyar légtérben és a repülõtereken a katonai légi-
forgalmi irányítás szükséges mértékû bevezetését,

g) az ország védelme, a honvédelem szempontjából fon-
tos, kritikus infrastruktúra védelmére a Honvédség, a rend-
védelmi szervek erõi és eszközei kirendelését,

h) a nemzetközi békét, illetve az ország biztonságát ve-
szélyeztetõ államok, természetes személyek, jogi szemé-
lyek, jogi személyiség nélküli szervezetek érdekeltségei-
nek zárolását, tulajdonjoguk korlátozását,

i) speciális tartalékok képzését, az importból történõ be-
szerzések felgyorsítását, exportkorlátozást, kereskedelmi
kvóták bevezetését, a közbeszerzési eljárás felfüggesztését,

j) az ország területének hadmûveleti elõkészítésére vo-
natkozó speciális feladatok végrehajtását, a megvalósítá-
sukra vonatkozó hatósági elõírásoktól történõ eltérést,

k) speciális terrorelhárító intézkedések bevezetését,
l) az államhatár forgalma ellenõrzésének nemzetközi

elõírásoktól és egyezményektõl eltérõ szigorítását,
m) az állampolgárokat is érintõ riasztási fokozatok al-

kalmazását,
n) a közintézményekbe és a közforgalmú helyekre kü-

lönleges beléptetõ eljárások és technikai ellenõrzések al-
kalmazását,

o) a közigazgatás, a Honvédség, a védelemben közre-
mûködõ szervek telephelyeire, épületeibe, létesítményei-
be a személyek vagy a gépjármûvek beléptetési szabályai-
nak szigorítását, feltételhez kötését vagy megtiltását,
a megközelítési útvonalaik kiürítését, a közforgalmuk kor-
látozását vagy elterelését,

p) a fenti objektumokban, illetve megközelítési útvona-
lukon közlekedõk ruházata, gépjármûvei átkutatását, is-
meretlen eredetû, õrizetlenül hagyott dolgok felkutatását,
megsemmisítését,

q) az internet-, levél-, csomag- és postaforgalom foko-
zott ellenõrzését.
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NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

X. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

48. Értelmezõ rendelkezések

80. §

E törvény és a honvédelmet érintõ jogszabályok alkal-
mazásában

a) alkalmazás: a fegyveres erõ rendeltetésszerû haszná-
lata, harctevékenység,

b) államhatár átlépése: az alakulatok Magyarország te-
rületére történõ belépése, az országból való kilépése, vala-
mint az átvonulás,

c) állomásozás: a Honvédség szervezeteinek átvonulá-
sához szükséges idõt, illetve a gyakorlat és hozzá kapcso-
lódó államhatár-átlépés idõtartamát meghaladó tartós kül-
földi, illetve külföldi fegyveres erõk esetében magyaror-
szági jelenlét,

d) befogadó nemzeti támogatás: az ország, a Honvédség
és a honvédelemben részt vevõ más szervek által, külföldi
fegyveres erõknek az ország területén tartózkodásuk vagy
azon átvonulásuk során nyújtott egyoldalúan vállalt, vagy
nemzetközi szerzõdéseken és azok végrehajtási megálla-
podásain alapuló támogatás,

e) békefenntartás: a Honvédség nem alkalmazás körébe
tartozó, a szemben álló felek hozzájárulásával történõ te-
vékenysége, amelynek célja a felek megállapodása végre-
hajtásának elõsegítése, valamint közremûködés a lakosság
biztonságos életfeltételeinek helyreállításában,

f) honvéd: rendfokozatára tekintet nélkül a Honvédség
tényleges állományú tagja,

g) honvédelmi érdek: az ország biztonságát, katonai vé-
delmi képességét meghatározó módon befolyásoló körül-
mények összessége, ideértve különösen az alkotmányos
rend védelméhez, a függetlenség elleni támadó szándékú
törekvések, a szuverenitást és területi integritást sértõ vagy
veszélyeztetõ törekvések elhárításához a szövetségesi kö-
telezettségek teljesítéséhez, a szövetségi és honi védelmi
infrastruktúra mûködésének, fejlesztésének biztosításához
fûzõdõ érdekeket,

h) Honvédség rendszeresített fegyverzete: a Honvéd-
ségnél rendszeresített valamennyi lõfegyver és minden
olyan egyéb harceszköz – tekintet nélkül mûszaki jellem-
zõire és alkalmazási módjára –, amely alkalmas a szemben
álló erõk és eszközök leküzdésére,

i) humanitárius mûvelet: a fogadó ország beleegyezésé-
vel a Honvédség érdemi közremûködésével folytatott se-
gítõ tevékenység, amely a fegyveres konfliktus, a termé-
szeti, vagy civilizációs katasztrófa által okozott olyan
helyzet elhárítására és következményeinek csökkentésére
irányul, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit,

alapvetõ ellátását, a természeti környezetet súlyos mérték-
ben veszélyezteti, károsítja,

j) külföldi hadmûveleti területen végzett humanitárius
tevékenység: a Honvédség részvétele a szemben álló felek
fegyveres összeütközése miatt veszélyeztetett területen,
a polgári lakosok élete, testi épsége, egészsége, az élet-
fenntartáshoz szükséges alapvetõ javak biztosítása érdeké-
ben,

k) meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre
szólóan végrehajtott eljárás, amely során a meghagyás-
ba bevont szerv által kijelölt személyek a meghagyási név-
jegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján a katonai igazga-
tási helyi szerve behívásra ideiglenesen nem tervezhetõ
kategóriába sorol,

l) mûveleti terület: az a földrajzi terület és a felette levõ
légtér, ahol a szemben álló felek konkrét fegyveres cselek-
ményei megvalósulnak, vagy ennek veszélye fennáll, illet-
ve a szemben álló felek fegyveres összeütközése miatt ve-
szélyeztetett terület,

m) ország területérõl induló külföldi alkalmazás: kül-
földi fegyveres erõk olyan alkalmazása, melynek indítá-
sa az ország területérõl befogadó nemzeti támogatás mel-
lett, nem az átvonulás technikai részcselekményeként tör-
ténik,

n) NATO Biztonsági Beruházási Programja: azon kato-
nai célú beruházások, fejlesztések összessége, amelyeket
a NATO védelmi képességének megõrzése vagy fokozá-
sa érdekében tervez és – a jogszabályban meghatározott
bírságok kivételével – közterhektõl mentesen valósít meg,

o) NATO Válságreagálási Rendszer: a NATO készült-
ségi és tervezési rendje a különbözõ fokozatú válságkeze-
lési és szükség esetén kollektív védelmi feladatok elõké-
szítése érdekében,

p) parancs: meghatározott szolgálati tevékenység vagy
feladat végrehajtására irányuló, személyre vagy szemé-
lyek egyértelmûen meghatározott körére vonatkozó, szó-
ban, írásban vagy egyéb más módon kifejezett akaratnyil-
vánító rendelkezés,

q) potenciális hadköteles: a hadkötelezettség alá tarto-
zó, ki nem képzett tartalékos,

r) rendvédelmi szerv: a rendõrség, a hivatásos katasztró-
favédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, és a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok,

s) szakirányítás: az arra jogosultnak a Honvédség alap-
rendeltetés szerinti mûködésének biztosítása érdekében,
az irányítás rendszerében az irányított szervezetek szakte-
vékenységére meghatározó befolyást eredményezõ,
a szolgálati elöljárói jogkörtõl független tevékenysége,

t) szövetséges fegyveres erõk: a kölcsönös katonai segít-
ségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi
szerzõdés szerint a Magyarországgal szövetséges államok
fegyveres erõi, valamint az e szerzõdés alapján létrehozott
közös katonai szervezetek,
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u) szövetségi légtér: több szövetséges állam légterét bé-
kében is átfedõ, védelmi célú, légtér-szuverenitási felség-
jog-érvényesítési terület.

49. Felhatalmazás

81. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben ál-
lapítsa meg

a) a honvédelemért felelõs miniszternek a honvédelem
ágazati irányításával, valamint a Honvédség irányításával
és vezetésével kapcsolatos feladatait, a szakirányítási és
a vezetési tevékenységet ellátó vezetõk feladatkörét,

b) a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban
álló nemzeti intézkedési rendszer rendeltetését, feladatait,
eljárási rendjét, a közremûködõk kötelezettségeit,

c) légitámadás esetére a légiriasztási rendszer szabályait,
d) a miniszterek honvédelmi igazgatási feladatait,
e) a helyi védelmi igazgatási szervek szakmai felügyele-

ti, ellenõrzési rendszerét és rendjét, továbbá a katonai
igazgatás területi szervei illetékességi területeit,

f) a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-
dési feltételeinek biztosítását szolgáló szabályokat,

g) a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezetek-
nek a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében
kiírásra kerülõ pályázatokon való részvételi jogosultsá-
ga feltételeit, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos el-
járás szabályait és az eljáró szervezetet, valamint a NATO
vonatkozó szabályanyagának figyelembevételével a Ma-
gyarország területén kivitelezendõ Biztonsági Beruházási
Programok megvalósításában közremûködõ belföldi és
külföldi székhelyû gazdálkodó szervezetek kiválasztásá-
nak módját,

h) a szövetségesi együttmûködési kötelezettséghez kap-
csolódó befogadó nemzeti támogatás részletes kormány-
zati feladatait,

i) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítá-
sa (erõforrásainak védelmi célú igénybevétele) feladatai
végrehajtásának szabályait,

j) a Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ
nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás rész-
letes szabályait,

k) a hadkötelezettség teljesítésével összefüggõ egyes
költségek megtérítésének és a díjazások folyósításának
szabályait,

l) a Honvédség által védendõ létesítmények, valamint
a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények õrzésé-
re vonatkozó szabályokat,

m) a gazdasági-anyagi szolgáltatások teljesítése és
a kártalanítással összefüggõ eljárás részletes szabályait,

n) az önkéntes tartalékos rendszer munkáltatói ösztön-
zõ-kompenzációs elemének részletes szabályait,

o) a fegyveres összeütközések idõszakában végrehaj-
tandó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítés kö-
vetelményeit,

p) a tûzszerészeti mentesítési feladatok ellátásával
összefüggõ szabályokat,

q) a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra mûködé-
sének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és
katonai célú építmények, ingatlanok mûködési és védõ-
területei kijelölésének eljárási szabályait és az eljáró ható-
ságot.

(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter,
hogy rendeletben szabályozza

a) a hadkötelesek katonai szolgálatra behívásának, kato-
nai szolgálatának és leszerelésének rendjét,

b) a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésének en-
gedélyezéséhez szükséges formanyomtatványokat,

c) a katonai futárszolgálat feladatait,
d) a Szolgálati Szabályzat részeként
da) a szolgálati tevékenység, a készenléti és ügyeleti

szolgálati rendszer mûködéseinek részleteit,
db) az önkéntes tartalékos õrzésvédelmi és a katonai

rendészeti tevékenység teljesítését,
dc) a kényszerítõ eszköz alkalmazásának, illetve az al-

kalmazás kivizsgálásának részletes szabályait,
e) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen
alárendeltségébe, irányítása, fenntartói irányítása és fel-
ügyelete alá tartozó, valamint a Honvédség hadrendje sze-
rinti szervezetek jogi képviseletének és jogi képviselete
felügyeletének rendjét,

f) a Honvédség személyi állományának élet-, szolgálati,
és munkakörülményeivel összefüggõ juttatásainak, ideért-
ve az egyes szociális juttatások, a laktanyai elhelyezés, és
a lakhatást célzó ellátás jogosultjainak körét, feltételeit és
rendjét,

g) a NATO-NYEU központi nyilvántartó, a NATO-NYEU
központi rejtjel elosztó hatóság mûködési rendjét, vala-
mint a nyilvántartó rendszer mûködéséhez szükséges álta-
lános követelményeket és eljárásokat,

h) a meg nem térülõ károk leírással és törléssel történõ
rendezésének és nyilvántartásának sajátos szabályait,

i) az egészségügyért felelõs miniszterrel egyetértésben
a Honvédség munkakörei, beosztásai betöltésével össze-
függésben az alkalmassági vizsgálatra, annak elrendelésé-
re, véleményezésére vonatkozó szabályokat, valamint az
eljárás rendjét,

j) honvédelmi ágazatban dolgozók igazolványának faj-
táit, az igazolványok kezelését és kiadását,

k) a behívásra tervezhetõ létszámot, a katonai szolgálat
idõtartamát, a katonai szolgálatra való behívás idõpontját,

l) az egészségügyért felelõs miniszter egyetértésével
a hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága elbí-
rálásának, felülvizsgálatának rendjét,
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m) a külföldi katonai szolgálat esetén a rangidõs nemze-
ti képviselõt megilletõ jogköröket,

n) a szövetségi és honi védelmi infrastruktúra mûködé-
sének biztosítása, fejlesztése érdekében a honvédelmi és
katonai célú építmények, ingatlanok mûködési és védõte-
rületei megállapításának szakmai szabályait, valamint
a honvédelmi hatósági-szakhatósági eljárások díjait.

(3) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy feladat-
körükben eljárva a honvédelemért felelõs miniszterrel
egyetértésben, rendeletben határozzák meg ágazatuk hon-
védelmi feladatait, valamint az országos jelentõségû ter-
melési, ellátási szolgáltatások, az infrastrukturális hálóza-
tok elõkészítésének és igénybevételének anyagi jogi sza-
bályait.

50. Hatálybalépés

82. §

(1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

2004. évi CV. törvény módosításáról szóló 2010. évi
XCIII. törvény,

b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról
szóló 2005. évi CXXIII. törvény,

c) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény,

d) a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar
integrációjával érintett törvények módosításáról szóló
2001. évi XLIII. törvény,

e) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-
ruházási Programjában való részvételhez szükséges tör-
vénymódosításokról szóló 2000. évi XXXVI. törvény,

f) a honvédelmet érintõ egyes törvények módosításáról
szóló 1998. évi LXXXIX. törvény.

51. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó
követelményének való megfelelés

83. §

E törvény I–V. és VII–X. fejezete az Alaptörvény
T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk
(5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján sar-
kalatosnak minõsül.

52. Átmeneti rendelkezések

84. §
E törvény
25. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 27. § (4) bekezdé-

se szerinti honvédelmi elnökhelyettesi funkciót 2013. de-
cember 31-ig kormánytisztviselõ is elláthatja.

53. Módosító rendelkezések

85. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdése a következõ 37. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg köte-
lezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságos-
ság elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jog-
szabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon fe-
lül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások)

„37. A hadkötelezettséggel és a honvédelmi kötelezett-
ségekkel kapcsolatos államigazgatási eljárás, valamint az
azokkal kapcsolatos hatósági igazolás céljára kiállított
közokirat.”

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

A köztársasági elnök
145/2011. (VII. 20.) KE

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

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Szabó
László ezredest 2011. július 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2011. június 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. június 30.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03558/2011.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
76/2011. (VII. 21.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség 2011–2015. évre szóló

Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények
Programjáról

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

utasítást

adom ki.

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, köz-
vetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek-

re, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
terjed ki.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg kiadott, a
Magyar Honvédség 2011–2015. évre szóló Gyakorlatok
és Kiképzési Rendezvények Programját (a továbbiakban:
Program) az érintettek külön kapják meg.

2. §

(1) Az Alkotmány és a határátlépéssel járó csapatmoz-
gások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló
190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint közjogi jóváha-
gyást igénylõ nemzetközi katonai tevékenységek esetén
azok elõkészítését a jogszabályoknak, a határátlépéssel
járó csapatmozgások engedélyezésének elõkészítésérõl
szóló 32/2001. (HK 9.) HM utasításnak és a Program ren-
delkezéseinek megfelelõen kell megkezdeni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott katonai tevé-
kenységeket az engedélyezésükrõl szóló közjogi engedély
kiadását követõen lehet végrehajtani.



3. §

(1) A Magyar Honvédséget érintõ nemzetközi és nem-
zeti gyakorlatok és kiképzési rendezvények központi adat-
bázisát (a továbbiakban: MH GYKRP 2011–2015. adatbá-
zis) a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)
az „MH GYKRP 2011–2015 mdb” elnevezésû „Microsoft
Access” adatbázis-kezelõ program alkalmazással adja ki.

(2) Az MH GYKRP 2011–2015. adatbázisban bekövet-
kezett változásokat – a programban szereplõ programazo-
nosító kódok végrehajtására jóváhagyott költségvetési
elõirányzat keretén belül – a HVKF hagyja jóvá.

(3) Az MH GYKRP 2011–2015. adatbázisban meghatá-
rozott feladatok végrehajtása során a gyakorlatokkal, ki-
képzési rendezvényekkel, gyakorlattervezõi események-
kel kapcsolatos új adatok, változások feldolgozását és
pontosítását a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfõnök-
ség (továbbiakban: HVK KIKCSF) végzi. A tervezett ren-
dezvény, illetve gyakorlattervezõi esemény megkezdése
elõtt a végrehajtásért felelõs szervezet vezetõje – legké-
sõbb 60 nappal – a HVK KIKCSF-et köteles értesíteni.

(4) Az MH GYKRP 2011–2015. adatbázisban szereplõ
gyakorlatok adataiban és a (2) bekezdésben írtak szerint
bekövetkezõ változásokat a HVK KIKCSF folyamatosan
rögzíti.

(5) Új gyakorlatnak vagy vezetõi döntést igénylõ adat-
változásnak az MH GYKRP 2011–2015. adatbázisba tör-
ténõ felvételét kezdeményezõ javaslatot a HVK KIKCSF
csoportfõnöke – a vonatkozó HM utasítások és HVKF in-
tézkedések alapján – terjeszt fel jóváhagyásra feladattól
függõen a HM Jogi Fõosztály, illetve a HVKF részére.

(6) Ha a (4)–(5) bekezdésben foglalt esetekben közjogi
engedély beszerzésére vagy a már meglévõ engedély mó-
dosítására van szükség, akkor csak ezt követõen kerülhet
sor a külföldi féllel történõ megállapodásra.

4. §

(1) A nemzeti gyakorlatok és a nemzetközi gyakorlatok
költségvetési tervezése vonatkozásában az adott évben ki-
adásra kerülõ költségvetési tervezési utasítás az intézmé-
nyi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyá-
sának rendjérõl szóló HM utasítás rendelkezései az irány-
adók. A nemzetközi gyakorlatok költségvetési tervezésé-
nél a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költ-
ségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008. (HK 19.)
HM utasítás rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

(2) Az MH GYKRP 2011–2015. adatbázisban meghatá-
rozott nemzeti gyakorlatok és kiképzési rendezvények
összesített költségvetési tervét a gyakorlatot elrendelõ
elöljáró – a honvédelmi miniszter, a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke, a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiz-

tosi Hivatal fõigazgatója, a Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója, az Ma-
gyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság parancs-
noka, illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
rektora – hagyja jóvá, amelynek egy példányát a HVK
Kiképzési Csoportfõnökség csoportfõnöke részére meg-
küldi.

(3) Az MH GYKRP 2011–2015. adatbázisban meghatá-
rozott nemzetközi gyakorlatok tekintetében az eseti költ-
ségvetések terveit a Honvédelmi Minisztérium Közgazda-
sági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója, a bevétellel is ren-
delkezõk esetében a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség 2010–2014. évre
szóló Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja
kiadásáról szóló 55/2010. (V. 7.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
77/2011. (VII. 21.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonái részére biztosított
étkezési utalvány kiegészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja, vala-
mint 97. § (1) bekezdés n) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvet-
len, illetve fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá
tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
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szervezet), illetõleg a honvédelmi szervezet állományába
tartozó hivatásos és szerzõdéses katonákra terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi szervezet állományába tartozó hivatá-
sos és szerzõdéses katonák (ideértve a rendelkezési állo-
mányban lévõket is) – a 3. §-ban foglaltak kivételével –
a részükre korábban már kiadásra került melegétkezési
utalványon felül 2011. június hónapra további 6000 Ft,
2011. július hónapra további 6000 Ft, 2011. augusztus hó-
napra pedig további 8000 Ft értékû melegétkezési utal-
ványra jogosultak.

(2) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 61/B. §-a alapján rész-szolgá-
latteljesítési idõben foglalkoztatott hivatásos és szerzõdé-
ses katonák szintén az (1) bekezdésben meghatározott
összegû melegétkezési utalványokra jogosultak.

(3) A június hónapra járó melegétkezési utalványra
azok jogosultak, akiknek jogviszonya 2011. június 1-jén
fennállt. A július hónapra járó melegétkezési utalványra
azok jogosultak, akiknek jogviszonya 2011. július 1-jén
fennállt. Az augusztus hónapra járó melegétkezési utal-
ványra azok jogosultak, akiknek jogviszonya 2011.
augusztus 1-jén fennállt.

3. §

(1) Nem jogosultak a jelen utasítás alapján az adott hó-
napra járó melegétkezési utalványra azok, akiknek jogvi-
szonya az adott hónapban a 2. § (3) bekezdésében megha-
tározott napon nem állt fenn, valamint akik ezen idõpon-
tokban

a) felmentési idejüket töltötték és mentesítve voltak a
szolgálatteljesítés alól,

b) gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási
segélyben részesültek, kivéve, ha a gyermekgondozási se-
gély folyósítása mellett honvédelmi szervezetnél a Hjt.
61/B. §-a alapján rész-szolgálatteljesítési idõben szolgála-
tot teljesítettek,

c) bármilyen jogcímen igénybe vett 30 napot meghaladó
illetmény nélküli szabadságon voltak,

d) a Hjt. 46. § (3) bekezdése alá tartozó más szervhez
voltak vezényelve, kivéve, ha illetményüket közvetlenül a
HM fejezet költségvetése személyi kiadások elõirányzata
terhére kapták,

e) beosztásukból fel voltak függesztve, elõzetes fogva-
tartásban, házi õrizetben voltak, szabadságvesztés bünte-
tésüket katonai fogdában töltötték, ideiglenes kényszer-
gyógykezelés alatt álltak, jogellenesen voltak távol,

f) méltatlansági eljárás alatt álltak,
g) a Hjt. 48. § (1) bekezdés m) pontja alá tartoznak.
(2) Nem jogosultak a melegétkezési utalványra azok

sem, akiknek jogviszonya a melegétkezési utalvány átadá-
sakor nem áll fenn.

4. §

(1) A melegétkezési utalványokat a honvédelmi szerve-
zet személyügyi szerve által készített jegyzékek alapján
– a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2011.
augusztus 31-ig kell a jogosultak részére átadni.

(2) Az egy évet meg nem haladó külföldi kiküldetésen,
külszolgálaton tartózkodó, vagy külföldi tanulmányokat
folytató személy részére az utalványokat az elsõ magyar-
országi tartózkodása során, de legkésõbb a külszolgálat
befejezését követõen haladéktalanul át kell adni.

(3) Az egy évet meghaladó idõtartamú külszolgálaton
tartózkodó, vagy külföldi tanulmányokat folytató személy
részére az utalványokat 2011. szeptember 15-ig kell át-
adni.

5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Ez az utasítás 2012. december 31-én a hatályát
veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

41/2011. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával
kapcsolatos egyes szakmai feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdése, vala-
mint 101. § (4) és (5) bekezdése alapján – figyelemmel a
110. § (2) bekezdésére és a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló
44/2011. (IV. 20.) HM utasításban, továbbá a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos egyes
szakmai feladatok végrehajtásáról szóló 32/2011. (HK 7.)
HM KÁT-HVKF együttes intézkedés 70. pontjában fog-
laltakra – a szervezési idõszak III. üteme szakmai feladata-
inak végrehajtására a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) a honvédelmi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) végrehajtásban érintett katonai szervezetei-
re (a továbbiakban együtt: végrehajtásban érintett szerve-
zetek) terjed ki.

2. Felkérjük a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
(a továbbiakban: ZMNE) megbízott rektorát (a továbbiak-
ban: rektor) a jelen intézkedésünkben a ZMNE részére
meghatározott feladatok végrehajtására.

3. A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás-
ban (a továbbiakban: HM utasítás) 2011. szeptember 1-je
és 2012. február 28-a közötti idõszakra meghatározott fel-
adataikat – figyelemmel az abban meghatározott határidõ-
re – jelen együttes intézkedésben szabályozott szakmai kö-
vetelmények alapján végezzék.

2. Szervezési és deregulációs feladatok

4. A 2012. évi ZMNE-re vonatkozó idõközi mérlegje-
lentéseket, féléves és éves elemi költségvetési beszámolót
– az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvveze-
tési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.

(XII. 24.) Korm. rendelet 13/A. §-a alapján – az alapító
szerv, a HM készíti el.

5. A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továb-
biakban: HM TKF) fõosztályvezetõje – a ZMNE rektorá-
val és a szakmailag illetékes HM szervek és szervezetek
vezetõivel együttmûködésben, továbbá a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Fenntartói
Testületének illetékes szervével történõ együttmûködést
kezdeményezve – elõkészíti és jóváhagyásra a miniszter
részére felterjeszti a ZMNE Megszüntetõ Okiratának ter-
vezetét olyan számvetéssel, hogy annak hatálybalépése és
a Hivatalos Értesítõben a megszüntetés idõpontját megelõ-
zõen legalább 40 nappal történõ közzététele biztosított
legyen.

6. A HM TKF fõosztályvezetõje – a ZMNE rektorának
javaslata alapján és a szakmailag illetékes HM szervek ve-
zetõinek közremûködésével – elõkészíti és jóváhagyásra a
miniszter részére felterjeszti az NKE-n szolgálatot teljesí-
tõ katonaállományt tartalmazó, 2012. január 1-jén hatály-
ba lépõ állományjegyzék tervezetét olyan számvetéssel,
hogy annak 2011. augusztus 5-ig történõ jóváhagyása biz-
tosított legyen.

7. A szakterületért felelõs HM szervek, szervezetek elõ-
készítik és – a ZMNE rektorával történõ egyeztetést köve-
tõen – a HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) ré-
szére belsõ egyeztetés és jóváhagyásra történõ felterjesz-
tés céljából megküldik az ösztöndíjszerzõdések megszün-
tetésébõl eredõ, a honvédelmi tárcát megilletõ igény érvé-
nyesítésének rendjérõl szóló 60/2009. (VII. 17.) HM utasí-
tás módosítását.

8. A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) a HM JF-fel, a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökséggel (a továbbiakban: HVK SZCSF) és a ZMNE-vel
együttmûködve áttekinti a ZMNE-re vonatkozó közjogi
szervezetszabályozó eszközöket, majd a HM HPF fõosz-
tályvezetõje 2011. október 15-ig elõkészíti javaslatait a
szükséges deregulációk, illetve módosítások elvégzésére.

9. A HM HPF fõosztályvezetõje a HVK SZCSF-el, a
HVK Kiképzési Csoportfõnökséggel, a HVK Logisztikai
Csoportfõnökséggel (a továbbiakban: HVK LOGCSF), a
HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoport-
fõnökséggel (a továbbiakban: HVK HIICSF), HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Hivatallal (a továbbiakban: HM
KPH), és a ZMNE-vel együttmûködve, valamint a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló 2011. évi
XXXVI. törvényben létrehozott testületekkel történõ
együttmûködést kezdeményezve elõkészíti és jóváhagyás-
ra a miniszter részére felterjeszti a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) és a HM kö-
zötti együttmûködési megállapodás tervezetét olyan szám-
vetéssel, hogy annak 2011. október 30-ig mindkét fél által
történõ jóváhagyása biztosított legyen.
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10. A ZMNE átalakításával, valamint az NKE létreho-
zásával kapcsolatos feladatok nyomon követésére munka-
csoport kerül létrehozásra.

a) A munkacsoport vezetõjét a HM HPF fõosztályveze-
tõje, a titkárát a ZMNE rektora, tagjait a HVK SZCSF cso-
portfõnöke, a HVK LOGCSF csoportfõnöke, a HVK HI-
ICSF csoportfõnöke, az MH Ludovika Zászlóalj (a továb-
biakban: MH LZ) parancsnoka és az MH Támogató Dan-
dár (a továbbiakban: MH TD) parancsnoka jelöli ki.
A munkacsoportot jelen együttes intézkedés hatálybalépé-
sét követõ 5. napig a munkacsoport vezetõje hívja össze.

b) A munkacsoport vezetõje a szervezési idõszak III.
idõszaka feladatainak végrehajtásáról, a jogutódlással
kapcsolatos elszámolásokról 2012. március 30-ig jegyzõ-
könyvet készít a HM kabinetfõnöke részére.

3. A személyügyi munkával kapcsolatos rendelkezések

11. A személy- és munkaügyi feladatokat olyan szám-
vetéssel kell elõkészíteni és végrehajtani, hogy az oktatási
és tudományos tevékenység, valamint az NKE és az érin-
tett személyi állomány érdekének összehangolása biztosí-
tott legyen.

12. A személyi beszélgetés során a munkáltatói jogkört
gyakorló vezetõ fokozott figyelmet fordítson arra, hogy ne
terjeszkedjen túl a jogszabályokban meghatározott hatás-
körén.

13. A személyi állománynak a ZMNE állományából az
NKE állományába történõ átadására vonatkozó személy-
ügyi feladatok tárca szintû koordinációjáért és szakmai
felügyeletért a HM HPF fõosztályvezetõje, a ZMNE állo-
mányába tartozó azon személyek vonatkozásában, akik ré-
szére az NKE szervezetében beosztás nem biztosítható a
HVK SZCSF csoportfõnökével együttmûködve felelõs.

14. Az NKE állományába tervezett, a Magyar Honvéd-
ség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogál-
lásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonák áthelyezésre kerülnek az MH rendelkezési ál-
lományába, egyidejûleg vezénylésre kerülnek az NKE ál-
lományába.

15. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szó-
ló 2011. évi XXXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel a jogelõd ZMNE szervezeténél pályáz-
tatással betöltött oktatói és egyéb munkaköröket az
NKE-en az azt betöltõk újabb pályázati eljárás nélkül töl-
tik be.

16. A honvédtiszti alap- és mesterképzésben résztvevõ
hallgatók jogviszonya az általános jogutódlás alapján az
NKE-n folyamatos.

17. Közalkalmazottak esetében az áthelyezés a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 85/A. és
85/B. §-ában meghatározott, a jogutódlásra vonatkozó
szabályok alapján történik.

18. Az NKE szervezetébe átcsoportosításra (áthelyezés-
re, vezénylésre) kerülõ állomány tekintetében a személy-
ügyi eljárást olyan számvetéssel kell lefolytatni, hogy az
állományjegyzék szerinti beosztásba tervezett személyek
esetében az áthelyezésre (vezénylésre) vonatkozó, a jelen
együttes intézkedés hatálya alá tartozó vezetõk kiadmá-
nyozási jogkörébe tartozó jognyilatkozatok 2011. novem-
ber 30-ig történõ kiadása biztosított legyen.

19. Az MH rendelkezési állományában lévõ, de sze-
mélyügyi és pénzügyi ellátásra a ZMNE állományába
(nem tanulmányok folytatása céljából) vezényelt hivatá-
sos (szerzõdéses) jogviszonyban állók közül az NKE állo-
mányában tovább-foglalkoztatásra tervezetteket – 18. pont-
ban foglaltak figyelembevételével – az MH rendelkezési
állományán belül 2011. december 31-én át kell helyezni a
felsõoktatási intézményeknél szolgálatot teljesítõk cso-
portjába.

20. A 18. és 19. pontok hatálya alá tartozó személyekkel
a személyügyi igazgatási eljárást a HVK SZCSF csoport-
fõnöke folytatja le.

21. A 2012. január 1-jét követõen az NKE állományába
tartozó hivatásos és szerzõdéses állomány személyügyi
alapnyilvántartását, személy- és pénzügyi ellátását a mi-
niszter által külön utasításban kijelölt szervek végzik.

22. A 2011. augusztus 1-jén rendelkezési állományban
lévõ, személyügyi és pénzügyi ellátásra a ZMNE állomá-
nyába vezényelt, de az NKE állományában tovább-foglal-
koztatásra nem tervezett hivatásos (szerzõdéses) jogvi-
szonyban állók 2012. január 1-jétõl személyügyi helyze-
tük rendezéséig, de legkésõbb 2012. február 28-ig vezény-
lésre kerülnek az MH LZ állományába.

23. A jelenleg a ZMNE szervezeténél munkajogi jogvi-
szonyban álló, illetve az NKE létrehozása során az NKE
szervezetébe áthelyezésre kerülõ közalkalmazottak jogvi-
szonyával kapcsolatos feladatokat a 17. pont figyelembe-
vételével az NKE, mint jogutód szervezet végzi.

24. Azon ZMNE állományába tartozó személyek beosz-
tásba helyezése, felmentése érdekében, akik számára az
NKE állományába nem biztosítható beosztás, az alábbia-
kat határozzuk meg:

a) A HM HPF 2011. szeptember 1-jétõl a szervezési
idõszak alatt folyamatosan rendelkezzen pontosított, a
HM és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezeteken belüli üres munkakörök jegyzékével, me-
lyet minden hónap 15. napjáig – illetve a HVK SZCSF
csoportfõnökének megkeresése alapján az abban foglalt
idõpontig – megküld a HVK SZCSF csoportfõnöke részé-
re.

b) A HVK SZCSF 2011. szeptember 1-jétõl a szervezési
idõszak alatt folyamatosan rendelkezzen pontosított, az
MH katonai szervezetein belüli üres munkakörök jegyzé-
kével.

c) A HM és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetek tekintetében a szervezési idõszakban a
beosztások feltöltésére vonatkozó személyi beszélgetések
(áthelyezés, kinevezés, állománykategória-váltás, külsõ
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helyettesítés, illetve állománybavétel) megkezdésére – ál-
lományilletékes vezetõi jogkörbe tartozó beosztások, va-
lamint közalkalmazotti munkakörök esetében is – csak a
HM HPF-el történt elõzetes egyeztetést követõen, a ha-
tályban lévõ közjogi szervezetszabályozó eszközök betar-
tása mellett kerülhet sor.

d) A HM HPF az NKE állományában beosztásba nem
helyezhetõ katonaállomány személyügyi anyagát,
amennyiben részükre a HM és a miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetek állományában beosztás
nem biztosítható, további szolgálati jogviszonyukra vo-
natkozó 3. körös személyi beszélgetések lefolytatása érde-
kében megküldi a HVK SZCSF-re.

e) Az NKE létrehozása következtében kiválók felmen-
tése kezdetének legkorábbi idõpontja: 2011. október 1. A
felmentések kezdõ idõpontját, továbbá a munkavégzésre
(szolgálati kötelezettség teljesítésére) vonatkozó kötelezés
idõpontját a szervezési idõszak idõtartamán belül úgy kell
megállapítani, hogy a ZMNE megszûntetésével járó fel-
adatok végrehajtásának, valamint a ZMNE feladatait átve-
võ NKE mûködésének személyi feltételei biztosítottak le-
gyenek.

f) Az NKE létrehozása következtében kiválók felmentése
kezdõ napjának legkésõbbi idõpontja 2011. december 31.

25. A ZMNE a hallgatói kiképzési költség visszatéríté-
séhez kapcsolódó feladatot a követelésekkel együtt adja át
az MH LZ részére és arról értesítse az adósokat úgy, hogy
a 2011. december havi törlesztés már a „HM KPH HM
Igazgatás” kincstári számlájára kerüljön átutalásra.

26. A ZMNE személyügyi szerve a személyi beszélge-
tések lefolytatására a 27. pontban foglaltak szerint ütem-
tervet készít, melyet tájékoztatás céljából az illetékes sze-
mélyügyi szervek vezetõi részére megküld.

27. A személyi beszélgetéseket:
a) a szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal a

hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl,
módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az
integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás
rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a további-
akban: R.) 118. § (6) bekezdésében meghatározott bizott-
ságnak kell lefolytatnia;

b) a 17. pont hatálya alá nem tartozó közalkalmazottak-
kal kell lefolytatni;

c) a jogszabályokban meghatározott munkáltatói jog-
kört gyakorló vezetõje, parancsnoka az illetékes személy-
ügyi szerv bevonásával folytatja le.

28. A személyi beszélgetés során a foglalkoztatottat tá-
jékoztatni kell:

a) jogairól, szolgálati-, közalkalmazotti jogviszonyának
módosításáról, a jogviszony megszüntetésérõl, valamint
ezek jogszabályi következményeirõl;

b) felmentés esetén a szolgálati jogviszonyban álló sze-
mélyt – különös tekintettel az egyes gazdasági és pénzügyi
tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló 2010. évi XC. törvénnyel bevezetett különadóra vo-

natkozó rendelkezésekre – a felmentési idõ hosszára vo-
natkozó kezdeményezési jogáról;

c) szolgálati nyugdíjra jogosultság esetén a lakhatás-tá-
mogatás lehetõségeirõl és a korábban megszerzett lakhatá-
si támogatási formákkal kapcsolatos lehetõségekrõl, jogai-
ról az érintett szervezet jogi szolgálatának képviselõje,
vagy lakásügyekkel foglalkozó tagja adjon tájékoztatást;

d) a személyügyi eljárás alapján hozott vezetõi döntés-
sel kapcsolatos jogorvoslati lehetõségrõl.

29. A közalkalmazottat tájékoztatni kell a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kjt.) 30/A. §, 30/B. §, 30/C. § és a 30/E. §-ban
biztosított lehetõségekrõl.

30. Jelen együttes intézkedés hatálya alá tartozó szerve-
zet, illetve az NKE állományába átcsoportosításra (áthe-
lyezésre) kerülõ közalkalmazott jogviszonyát nem kell
megszüntetni, esetükben a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont-
ját, illetve a 25/A. §, 25/B. §, illetõleg a 26. §-ban foglalta-
kat kell alkalmazni. Ha a közalkalmazott az áthelyezéshez
nem járul hozzá, a Kjt. 30. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti felmentés jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

31. A jogviszony megszûnése esetén a vagyonnyilatko-
zattal kapcsolatosan az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

32. A személyi beszélgetésrõl – a beszélgetés helyén és
idõpontjában a tartalmi és alaki követelményeknek megfe-
lelõ – részletes és hitelesített jegyzõkönyvet kell készíteni.
A személyügyi eljárás technikai szabályait a HM illetékes
személyügyi szervek vezetõi együttesen jelen együttes in-
tézkedés hatálybalépését követõ 15. napig határozzák
meg.

33. A személyi beszélgetések alapján készült javaslato-
kat az illetékes személyügyi szerv a személyi beszélgetést
követõen folyamatosan, szolgálati úton felterjeszti a mun-
káltatói jogkörrel rendelkezõ hivatali felettesnek, illetve
szolgálati elöljárónak.

34. A személyügyi szervek a személyügyi igazgatási el-
járás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ fel-
dolgozása érdekében gondoskodjanak arról, hogy a kelet-
kezõ személyügyi parancsok és határozatok egy példánya
– a jogerõre emelkedést követõen a lehetõ leghamarabb,
de legkésõbb 30 napon belül – az MH Katonai Igazgatási
és Adatfeldolgozó Központ (a továbbiakban: MH KIAK)
részére megküldésre kerüljön.

4. Az oktatási tevékenység biztosításával kapcsolatos
feladatok

35. A ZMNE rektora 2011. október 31-ig adjon ki intéz-
kedést az oktatással kapcsolatos bizottságok feladatainak
és jogkörének felülvizsgálatára, esetleges módosítására,
valamint a folyamatban levõ tanulmányi ügyek kezelésére
vonatkozóan. A tanulmányi ügyek tekintetében különös
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figyelmet kell fordítani a hatályos jogszabályok és a határ-
idõk betartására.

5. A pénzügyi és számviteli biztosítás feladatai

36. A HM KPH a ZMNE érdekében általa vezetett el-
sõdleges és másodlagos kincstári számlák egyenlegét
2011. év utolsó kincstári napján utalja át a ZMNE elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlájára.

37. A HM KPH kezdeményezze a ZMNE Kincstári elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlájának, valamint az eu-
rópai uniós pályázatok elkülönítésére nyitott, alábontott
számlák 2012. január 1-jével történõ megszüntetését a
Kincstárnál.

38. A 37. pont szerinti kincstári számlákat 2012. január
11-ig a HM KPH zárja le a HM Költségvetés Gazdálkodási
Információs Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR+).

39. Az európai uniós pályázatok elkülönítése céljából
2011. december 5-ig a ZMNE kezdeményezze az NKE
Gazdasági Elõkészítõ Bizottságnál (a továbbiakban: GEB)
az európai uniós pályázatok elkülönítésére nyitott és a
37. pont szerint megszüntetett számlák helyett új számlák
megnyitását olyan számvetéssel, hogy azok 2012. január
1-jével fogadhassák a megszüntetett számlák egyenlegét.

40. A ZMNE a számlaegyenlegek átvezetése érdekében
2011. december 15-ig tájékoztassa a HM KPH-t a 39. pont
szerinti számlák azonosító adatairól.

41. A ZMNE a GEB-el történõ egyeztetést követõen
legkésõbb 2011. december 15-ig kezdeményezze a szállí-
tói és vevõi szerzõdések – ideértve a pályázati és egyéb
úton megnyert támogatásokat is – felmondását, átütemezé-
sét, illetve – a követelések és tartozások vonatkozásában a
ZMNE pénzügyi és számviteli jogutódja – az NKE nevére
történõ átírását.

42. A ZMNE a bevételek terhére foglalkoztatottak sze-
mélyi kiadásait és azok járulékait, figyelembe véve a teljes
december havi kifizetéseket 2011. december 15-ig utalja
át a HM KPH (0400 azonosító számú) illetmény számlára.

43. A rektor az intézményi elõirányzat-felhasználási ke-
retszámlák megszüntetése érdekében a kincstári számlák-
hoz benyújtott Felhatalmazó levelek visszavonására 2011.
december 5-ig intézkedjen.

44. A rektor a ZMNE 2011. évi, Kincstárnál bejelentett
kötelezettség-vállalásainak felülvizsgálatáról 2011. de-
cember 27-ig intézkedjen.

45. A rektor a ZMNE személyi állománya részére utóla-
gos elszámolásra kiadott elõlegeket 2011. december 27-ig
számoltassa el.

46. A ZMNE legkésõbb 2011. év utolsó kincstári napján
hajtsa végre a házi pénztár záró egyenlegének elõirány-
zat-felhasználási keretszámlára készpénzben történõ befi-
zetését.

47. A ZMNE a függõ, átfutó, kiegyenlítõ tételeket 2011.
december 29-ig rendezze.

48. Az 51., 52., 54., 55., 57. és 58. pontokban felsorolt, a
megszûnõ költségvetési szerv részére jogszabályban elõirt
feladatok végrehajtásáért a rektor által kijelölt, a ZMNE
állományából az NKE állományába vezényelt gazdasági
vezetõ felel.

49. A rektor készítsen jegyzõkönyvet a követelésekrõl
és a kötelezettségekrõl és azt 2012. január 7-ig az NKE ré-
szére adja át. A jegyzõkönyv a hatályos jogszabályban
meghatározottak mellett tartalmazza többek között:

a) a szükséges bizonylatokkal, analitikákkal alátámaszt-
va a megmaradt rendezetlen függõ, átfutó állományt,

b) a be nem érkezett követeléseket és a fennálló tartozá-
sokat,

c) az áthúzódó kötelezettség-vállalásokat,
d) a HM tárca elõirányzat-maradvány elszámolásának

elkészítése és a hozzá kapcsolódó pénzeszköz-elszámolás
végrehajtása érdekében a ZMNE 2011. évi, áthúzódó köte-
lezettség-vállalásainak megosztását aszerint, hogy azok
teljesítése az NKE vagy a HM valamely szervezete költ-
ségvetésében kerül elszámolásra,

e) a lejárt pályázati projektek fenntartási kötelezettsége-
inek (költségeinek) folyamatos biztosításáról szóló kimu-
tatást.

50. A ZMNE megszûnését követõ 30 napon belül az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 33. §
(3) bekezdése alapján – az SZJA kivételével – bevallást
kell készíteni az „egyes adókötelezettségekrõl az állam-
háztartással szemben évente egyszeri bevallás benyújtásá-
ra kötelezett adózók részére” rendszeresített bevallás gar-
nitúra kitöltésével, és azt elektronikus úton meg kell kül-
deni az adóhatóságnak.

51. A kötelezettségvállalások HM KGIR+ rendszerben
történõ lezárását 2012. január 1-jétõl folyamatosan el kell
végezni.

52. A ZMNE a megszûnés napján utolsó gazdasági ese-
ményként az elõirányzat-felhasználási keretszámla egyen-
legének átvezetését (az egyenlegeket a Kincstár a jogutód
kincstári számláira átemeli) számolja el.

53. Az 52. pont szerinti egyenleg-átvezetés elszámolá-
sához kapcsolódó elõirányzatok pótelõirányzatként törté-
nõ biztosítását 2012. január 20-ig a HM KPH-nál kezde-
ményezni kell.

54. A ZMNE – a HM KPH fõigazgatójának külön szak-
utasításában meghatározottak szerint – megszûnésének
napjával, az éves költségvetési beszámolónak megfelelõ
adattartalommal, leltárral és záró fõkönyvi kivonattal alá-
támasztott beszámolót, illetve 60 napon belül vagyonát-
adási („nullás”) jelentést készít.

55. A ZMNE a személyi állomány jogviszonya megszû-
nésével kapcsolatos pénzügyi igazolásokat a jogviszony
megszûnésének napján, de legkésõbb 2011. december
31-ig kiadja az érintett állomány részére.

56. A ZMNE a kincstári elõirányzat-felhasználási keret-
számlájához tartozó csoportos fizetési mód (Electra) alkal-
mazására kötött megállapodást – a HM Kontrolling és Sza-
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bályozási Fõosztállyal és a Magyar Államkincstárral
egyeztetve – 2012. február 15-ig megszünteti.

57. Felül kell vizsgálni és legkésõbb 2012. április 1-jéig
kezdeményezni kell a HM KGIR+-hoz kapcsolódó jogo-
sultságok megszüntetését olyan számvetéssel, hogy a jog-
utód NKE részére a 2011. december 31-ig keletkezett ada-
tokhoz történõ hozzáférés biztosított legyen.

58. A vagyonkezelõi jog átadás-átvételérõl szóló meg-
állapodás alapján a megállapodás megkötésével egyidejû-
leg a ZMNE kivezeti az átadott ingó vagyont a vagyon-
nyilvántartásából (eszköz program).

59. A megszûntetésre kerülõ ZMNE általános pénzügyi
és számviteli jogutódja 2012. január 1-jétõl az NKE Had-
tudományi Kar gazdasági szervezete. Az ösztöndíjszerzõ-
dések vonatkozásában a pénzügyi és számviteli jogutód –
az ösztöndíjszerzõdések megszûnésébõl eredõ, a honvé-
delmi tárcát megilletõ igény érvényesítésének rendjérõl
szóló 60/2009. (VII. 17.) HM utasítás szerint – a HM
I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó
Referatúra.

60. A megszûnésre vonatkozóan a ZMNE pénzügyi és
számviteli felszámolási jegyzõkönyvet készít, melyben a
megszûnéssel kapcsolatos pénzügyi és számviteli felada-
tok mellett a még folyamatban lévõ feladatokat is szerepel-
teti, megjelölve a végrehajtás várható határidejét. A jegy-
zõkönyv egy-egy példányát a megszûnést követõ 60 napon
belül átadja a 10. pontban meghatározott munkacsoport-
nak, valamint az NKE Hadtudományi Kar gazdasági szer-
vezete részére.

61. A HM KPH 2011. december 31-ig hajtson végre
közgazdasági, pénzügyi és számviteli célellenõrzést az ál-
lományból kiváltak pénzügyi járandóságainak helyességére,
valamint a vagyonelemek átadás-átvételére vonatkozóan.

6. A 2012. évi költségvetés tervezésével
kapcsolatos feladatok

62. A ZMNE – az NKE mûködésével összefüggõ, az
NKE és a HM közötti (költségvetési és ellátási) együttmû-
ködésrõl szóló 500-24/2011. HM KPH nyt. számú, a HM
kabinetfõnöke által jóváhagyott elgondolás (a továbbiak-
ban: Elgondolás) 5. pont a) alpontjában foglaltak szerint
– a 2011. évi költségvetés bázisán feladatsorosan megter-
vezi:

a) az átadásra kerülõ közalkalmazotti állomány szemé-
lyi juttatásait és azok járulékait,

b) az egyéb, az oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó kül-
sõ személyi juttatásokat és azok járulékait, továbbá

c) a Hadtudományi Kar mûködésének logisztikai bizto-
sításához szükséges dologi kiadások elõirányzatait és az
NKE részére báziskorrekcióval történõ átadás céljából – a
Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM)
által kiadásra kerülõ Tervezési Köriratban szereplõ idõ-
pontok figyelembevételével – 2011. július 20-ig a HM

KPH útján a HM Gazdasági Tervezési Fõosztály (a továb-
biakban: HM GTF) részére megküldi.

63. A HM GTF – a HM KPH által felülvizsgált, 62. pont
szerinti elõirányzatok alapján – az NGM által kiadásra ke-
rülõ Tervezési Köriratban szereplõ idõpontok figyelembe-
vételével – 2011. augusztus 1-jéig – báziskorrekcióval tör-
ténõ támogatási keret-módosítást kezdeményez a
NGM-nél és arról tájékoztatja a HM HPF-t.

64. A HM HPF a HVK SZCSF-el együttmûködve 2011.
augusztus 10-ig az Elgondolás 2. pontja szerint elõkészíti a
9. pont szerinti a KIM és a HM közötti együttmûködési
megállapodáshoz szükséges költségvetés-tervezési adato-
kat, melyben többek között kerüljenek meghatározásra a
2012. évvel – ideértve a 2011–2012-es tanév 2012. január
1-jétõl kezdõdõ és a 2012–2013-as tanév 2012. december
31-vel záródó idõszakával – kapcsolatos, az általánostól
eltérõ HM képzési igények is.

65. A HM fejezet költségvetési tervjavaslatának össze-
állítása során a HM fejezet 2012–2015. évi költségvetési
tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rend-
jérõl külön kiadásra kerülõ HM utasításban meghatározott
határidõre:

a) az 64. pont szerinti megállapodás-tervezet alapján a
HVK SZCSF a ZMNE-vel együttmûködve megtervezi a
kiegészítõ támogatás ellenében megrendelésre kerülõ tan-
folyamok, át- és továbbképzések költségeit;

b) a HM KPH a HM fejezet személyi juttatásai és azok
járulékai részeként megtervezi az NKE-hez vezényelt ka-
tona állomány személyi juttatásait és járulékait;

c) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továb-
biakban: HM FHH) a szolgáltatási szerzõdés részeként
megtervezi az NKE érdekében felmerülõ ingatlanfenntar-
tási és mûködtetési kiadásokat;

d) az NKE részére – az utaltsági rendnek megfelelõen –
hadfelszerelést, annak üzemeltetését és fenntartását, vala-
mint egyéb szolgáltatást természetben biztosító katonai
szervezetek az intézményi, és/vagy központi költségveté-
sük részeként, a HVK LOGCSF koordinálásával és a
ZMNE-vel együttmûködve megtervezik a természetbeni
ellátás keretében az NKE részére nyújtandó szolgáltatáso-
kat és azok költségeit, melyet a HVK LOGCSF részére fel-
terjesztenek.

e) a ZMNE megtervezi a hallgatói kiképzési költ-
ség-visszatérítési bevételeket és arról tájékoztatja a HM
GTF-t, valamint az MH LZ-t.

66. A 65. pont szerinti tervekbõl az a)–c) alpontok sze-
rinti tervezõ honvédelmi szervezetek, a d) pont esetében a
HVK LOGCSF egy-egy példányt a HM HPF részére is
megküldenek.

7. A Budapest, Hungária körúti objektumban
elhelyezett mûtárgyakkal kapcsolatos feladatok

67. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól (a továb-
biakban: HM HIM) mûtárgykölcsönzési szerzõdések alap-
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ján a ZMNE-re kihelyezett mûtárgyállomány felülvizsgá-
latát, továbbá a kihelyezett haditechnikai eszközök, kultu-
rális javak felmérését, a szakmai feltételek és a vagyonvé-
delem biztosítottságának ellenõrzését rendeljük el.

68. A 67. pontban meghatározottak érdekében és a szük-
séges további feladatok meghatározása céljából munka-
csoport (a továbbiakban: Munkacsoport) kerül létreho-
zásra.

69. A Munkacsoport vezetõjét és további 2 fõt a HM
HIM parancsnoka, a titkárát és további 2 fõt a ZMNE rek-
tora, valamint 3 fõt az MH LZ parancsnoka jelöljön ki.
A Munkacsoport megalakulásának határideje jelen együt-
tes intézkedés hatálybalépését követõ nap.

70. A Munkacsoport vezetõje jegyzõkönyvet készít a
felmérésrõl, elõtalálásról, melyet jóváhagyásra jelen
együttes intézkedés hatálybalépését követõ 30 napig fel-
terjeszt a HM HIM parancsnokának, illetve a ZMNE rek-
torának.

71. A ZMNE rektora az esetleges hiányok kivizsgálásá-
ra jelen együttes intézkedés hatálybalépését követõ 50 na-
pig külön rendelkezik, melyrõl tájékoztatja a HM HIM pa-
rancsnokát.

72. A HM HIM parancsnoka a 70. és 71. pontokban
meghatározottak figyelembevételével 2011. augusztus
31-ig bevonja a kikölcsönzött mûtárgyakat.

73. A HM HIM parancsnoka adja át a haditechnikai esz-
közöket, muzeális fegyvereket, fegyverzeti anyagokat
2011. október 1-jén az MH LZ-nek az új mûtárgykölcsön-
zési szerzõdésnek megfelelõen.

74. A HM HIM parancsnoka az új mûtárgykölcsönzési
szerzõdés szerint 2011. október 1-jén a dekorációs és kiál-
lítási célú mûtárgyakat átadja az ZMNE-nek.

75. A HM HIM parancsnoka 2011. december 31-ei ha-
tállyal bevonja a kikölcsönzött mûtárgyakat a ZMNE-tõl
és 2012. január 1-jei hatállyal új mûtárgykölcsönzési szer-
zõdés szerint átadja az NKE-nek.

76. AZ MH LZ részére mûtárgykölcsönzési szerzõdés
alapján átadott haditechnikai eszközök karbantartásának,
állagmegóvásának költségeit az MH TD tervezi, illetve
szakállományával hajtja végre.

8. Logisztikai feladatok

77. A HM és a KIM közötti együttmûködési megállapo-
dás alapján a HVK LOGCSF csoportfõnöke intézkedik az
NKE Hadtudományi Kar MH ellátási rendjébe való felvé-
telére és annak a logisztikai ellátási rendszerben történõ
mûködtetésére.

78. A napi logisztikai ellátási feladatok mûködése érde-
kében az MH TD, az MH LZ és az MH 86. Szolnok Heli-
kopter Bázis parancsnoka a ZMNE illetékes szerveivel
„együttmûködési megállapodást” készít, melyet jóváha-
gyásra a HVK LOGCSF csoportfõnöke részére 2011. de-

cember 15-ig felterjeszt. A HVK LOGCSF csoportfõnöke
2011. december 31-ig kiadja a módosított ellátási-utaltsági
rendet.

79. A ZMNE a használatában lévõ és az NKE részére át-
adásra tervezett ingóságok átadását – 2011. december
31-ei fordulónapi vagyonfelmérõ leltár szerint – 2011. ok-
tóber 15-ig elõkészíti.

80. Az elõkészített ingó szakanyagokról a HM vagyon-
kezelésében lévõ ingóságok és társasági részesedések ke-
zelésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingósá-
gok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének
szabályairól szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás alapján a
ZMNE az NKE használatába átadni tervezett ingóságok
jegyzékét a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõ-
osztály részére 2011. november 30-ig, illetve a végrehaj-
tott vagyonfelmérõ leltár alapján azt pontosítva 2012. ja-
nuár 30-ig felterjeszti.

81. Az NKE részére használatba adásra tervezett ingat-
lanok jegyzékét a ZMNE együttmûködve az MH TD-vel,
valamint a HM FHH Infrastrukturális Igazgatósággal
2011. november 30-ig elõkészíti.

9. Híradó, informatikai
és információvédelmi feladatok

82. Az NKE és az MH együttmûködés, valamint a közös
objektumban elhelyezett katonai szervezetek híradó, in-
formatikai és információvédelmi kiszolgálása érdekében,
kölcsönösségi alapon egymás részére híradó, informatikai
és információvédelmi szolgáltatásokat nyújtanak. A szol-
gáltatások a HVK HIICSF csoportfõnöke által jóváha-
gyott, az NKE és MH TD által elõkészített együttmûködé-
si megállapodásban rögzített feltételekkel kerülnek bizto-
sításra.

83. Az NKE tulajdonában lévõ informatikai eszközök,
szoftverek és szolgáltatások felhasználásának szervezését,
üzemeltetését, pénzügyi és logisztikai biztosítását az NKE
hajtja végre.

84. Az MH LZ informatikai eszközeinek és szoftverei-
nek telepítését, konfigurálását, karbantartását és javítását
az MH LZ és az MH TD közösen hajtja végre az MH LZ
követelményei alapján. Az eszközök és szoftverek üze-
meltetésének pénzügyi, logisztikai biztosítása és fejleszté-
se az MH feladata.

85. Az MH TD Objektum Üzemeltetõ Osztály híradó és
informatikai eszközeinek és szoftvereinek telepítését, kon-
figurálását, karbantartását és javítását az MH TD hajtja
végre. Az eszközök és szoftverek üzemeltetésének pénz-
ügyi, logisztikai biztosítása és fejlesztése az MH TD fel-
adata.

86. Az MH feladata a honvédelmi tárca központi infor-
matikai szolgáltatásainak biztosítása az MH LZ részére.
A központi szolgáltatások igénybevételéhez a gerincháló-
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zati adatátviteli infrastruktúra kialakítását és üzemeltetését
az MH TD, az alhálózat üzemeltetését az MH LZ és MH
TD közösen biztosítja.

87. Az MH LZ helyi híradó és informatikai hálózatának
üzemeltetése az MH híradó és informatikai szabályozó ok-
mányai alapján, a HVK HIICSF csoportfõnökének szak-
mai felügyeletével és szakirányításával valósul meg.

88. Az NKE részére felhasználás céljából átadott MH
tulajdonú informatikai eszközök és szoftverek elhelyezé-
sérõl, védelmérõl, felhasználásuk szervezésérõl, üzemel-
tetésérõl, logisztikai és pénzügyi biztosításáról az NKE
gondoskodik.

89. Az MH-ban rendszeresített, illetve alkalmazásba
vett speciális katonai célú informatikai rendszerek oktatá-
sához szükséges hardverek és szoftverek beszerzése és
üzembe helyezése az NKE-n az MH feladata. Az ily mó-
don beszerzett és az NKE-nek felhasználás céljából átadott
informatikai eszközök az MH tulajdonában maradnak.

90. Az NKE objektumaiban állandó elhelyezést kapott
és ott katonai informatikai rendszerek oktatása céljából al-
kalmazott MH tulajdonú stacioner informatikai eszközök
õrzés-védelme, üzemeltetése, logisztikai és pénzügyi biz-
tosítása az NKE feladata. Azon speciális, az NKE-nek
használatra átadott katonai célú és kialakítású, mobil in-
formatikai eszközök esetében, amelyek oktatása tábori kö-
rülmények között valósul meg, az üzemeltetés és logiszti-
kai-pénzügyi biztosítás az MH LZ feladata.

91. Az MH-ban rendszeresített, illetve alkalmazásba
vett, kifejezetten katonai célú informatikai rendszerek fej-
lesztésének érvényre juttatása az MH tulajdonú, de az
NKE-nek oktatási célra átadott katonai eszközök és szoft-
verek vonatkozásában az MH feladata.

92. Az NKE az adminisztratív, közmûvelõdési és neve-
lési-oktatási célú informatikai szolgáltatásait térítésmente-
sen elérhetõvé teszi az MH LZ hallgatói állománya részére.

93. Az NKE, az MH TD és az MH LZ szolgáltatási szint
megállapodást köt a híradó és informatikai rendszerek kö-
zös üzemeltetésére, a felelõsségi körök elhatárolására, va-
lamint az üzemeltetés során az együttmûködés eljárási sza-
bályaira vonatkozóan. A szolgáltatási szint megállapodás
a HVK HIICSF által jóváhagyott együttmûködési megál-
lapodás mellékletét képzi.

94. A rejtjelzõ dokumentációkat a vonatkozó elõírások-
nak megfelelõen a NATO/NYEU Központi Rejtjelelosztó
biztosítja, míg a rejtjelzõ technikai eszközök és CCI rejt-
jelzõ elszámolású szakanyagok a HVK LOGCSF csoport-
fõnöke által kiadott módosított ellátási-utaltsági rendnek
megfelelõ igénylés alapján kerülnek biztosításra.

95. A III. ütem – a normál mûködésre vonatkozó – hír-
adó, informatikai és információvédelmi feladatai a minõsí-
tett adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény, illetve
az annak végrehajtására kiadott, a Nemzeti Biztonsági Fel-
ügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésé-
nek rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet, és a

minõsített adat elektronikus biztonságának, valamint a
rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügye-
letének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.)
Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen kerülnek végre-
hajtásra.

96. A ZMNE NATO minõsített elektronikus adatkeze-
lésre feljogosított munkaállomásainak üzemeltetését a HM
utasításban meghatározott szervezési idõszak I-II. ütemé-
ben a már kijelölt és megfelelõ felhatalmazással rendelke-
zõ állomány végezheti. A szervezési idõszak III. ütemében
az üzemeltetési feladatokat az NKE által kijelölt és a Nem-
zeti Biztonsági Felügyelet engedélyével rendelkezõ állo-
mánya lássa el.

97. A minõsített elektronikus adatok kezelésére feljogo-
sított munkaállomások – a kapcsolódó biztonsági doku-
mentációval, okmányokkal, merevlemezes tárolóval
együtt – azt követõen kerülhetnek átadásra a késõbbiekben
megalakításra kerülõ NKE részére, ha az új szervezetnél
kialakításra és megszerzésre kerülnek a minõsített adatke-
zelés (személyi-, fizikai-, adminisztratív-, elektronikus
biztonsági) feltételei. Abban az esetben, ha a meghatáro-
zott feltételek nem valósulnak meg a szervezési idõszak
alatt, úgy a ZMNE kezdeményezze a munkaállomások
rendszerengedélyének visszavonását és hajtsa végre az
eszköz és a hozzá tartozó kiszolgáló rendszer kivonásával
járó feladatokat.

98. A ZMNE 2011. szeptember 15-ig elõkészíti a hall-
gatói információs rendszer (Neptun) integrálását az NKE
Neptun rendszerébe.

99. A ZMNE a GEB döntése alapján részt vesz az NKE
közös hálózati infrastruktúrájának, portáljának, levelezõ
és gazdasági rendszerének, valamint távbeszélõ hálózatá-
nak kialakításában.

100. A ZMNE a Magyar Honvédség Iratkezelési Sza-
bályzata (Ált/40.) elõírásainak betartásával, az ZMNE jog-
utód pénzügyi szervezetének jegyzõkönyv alapján a meg-
õrzésre kötelezett összes pénzügyi, számviteli okmányt
adja át.

101. A ZMNE pénztárszekrény kulcsait (az ügyvitelen
tárolt tartalék kulcsokat, illetve a használatban lévõ kul-
csokat egyaránt) a pénztárszekrénnyel együtt át kell adni
az NKE részére.

102. A ZMNE a feladatok végrehajtása során fordítson
kiemelt figyelmet a minõsített, illetve szigorú számadás-
köteles és egyéb okmányok kezelésére vonatkozó titokvé-
delmi, ügyviteli és tárolási elõírások maradéktalan betartá-
sára.

103. A ZMNE a szervezési idõszak befejeztével a bé-
lyegzõit a jogutód ügyviteli szervén keresztül küldje meg
az MH KIAK részére.

104. Az MH TD a ZMNE részére biztosított frekvencia
és hívójel kiutalásokat visszavonja olyan számvetéssel,
hogy az NKE-nek oktatási célra átadott híradó eszközök
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mûködtetéséhez szükséges frekvencia további üzemeltetõ
részére biztosított legyen.

105. A ZMNE a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létre-
hozásával kapcsolatos egyes szakmai feladatok végrehaj-
tásáról szóló 32/2011. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés 58. pontjában meghatározottak kivételével a
beléptetõ és tûzjelzõ rendszert, valamint a hozzá tartozó
szervizelési és karbantartási feladatokat az MH TD részére
adja át.

10. Záró rendelkezések

106. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. július 15.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

42/2011. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t es i n t é z k e d é s e

az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési,
valamint a nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által elõírt adatszolgáltatási

és ellenõrzési feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdéseiben és
101. § (1) bekezdésének g) pontjában, valamint (5) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az eu-
rópai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint nemzet-
közi biztonságpolitikai egyezmények végrehajtásáról szó-
ló 64/2011. (VI. 10.) HM utasítás rendelkezéseire – az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-

mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire (továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) terjed ki.

2. Jelen intézkedés rendelkezéseit kell alkalmazni az
Európai Hagyományos Fegyveres Erõkrõl szóló Szerzõ-
dés (a továbbiakban: CFE Szerzõdés), a Bizalom- és Biz-
tonságerõsítõ Intézkedések 1999. évi Bécsi Dokumentuma
(a továbbiakban: Dokumentum), valamint a Dokumentum
alapján megkötött kétoldalú megállapodások, a Nyitott
Égbolt Szerzõdés által elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzé-
si, valamint a Katonai Információk Globális Cseréje címû
dokumentum (Global Exchange of Military Information, a
továbbiakban: GEMI) (a továbbiakban együtt: Szerzõdé-
sek) által elõírt adatszolgáltatási feladatok végrehajtása
során.

2. Az adatszolgáltatási kötelezettségek,
bejelentések végrehajtása

3. A CFE Szerzõdés, a Dokumentum, a Nyitott Égbolt
Szerzõdés és a GEMI elõírásai szerint a Magyar Köztársa-
ság hagyományos fegyverzetére, harci technikájára, lét-
számadataira és hagyományos fegyveres erõinek szerve-
zeti felépítésére vonatkozóan a HM Nemzetközi Együtt-
mûködési és Fegyverzetellenõrzési Hivatal (a továbbiak-
ban: HM NEFEH) bejelentéseket tesz és információt szol-
gáltat a részes/résztvevõ Államok számára.

4. Az adattárak elõkészítéséhez szükséges információ-
kat a HM NEFEH kezdeményezésére az érintett honvédel-
mi szervezetek minden év október 20-ig biztosítják a HM
NEFEH részére. Az adattárakat a részes/résztvevõ Álla-
mok felé történõ továbbítást megelõzõen egyeztetni kell az
adatszolgáltató szervezetekkel.

5. A Szerzõdések elõírásainak betartása és a nemzetközi
jelentési kötelezettségek teljesítése érdekében a HM NE-
FEH évközi változásokról tájékoztatást küld a ré-
szes/résztvevõ Államok részére. A Szerzõdések hatálya
alá tartozó technikai eszközzel rendelkezõ szervezetek
ezen eszközök átadásáról, áthelyezésérõl, átcsoportosítá-
sáról 5 napon belül tájékoztatást küldenek a HM NEFEH
részére, mely tájékoztatás alapján a szükséges nemzetközi
bejelentéseket végrehajtja.

6. A Szerzõdések végrehajtásában érintett részes/részt-
vevõ Államoktól beérkezõ adatok, bejelentések feldolgo-
zását, a politikai és katonai felsõ vezetés tájékoztatását a
HM NEFEH végzi.

7. Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
(továbbiakban: EBESZ) kommunikációs hálózatának és a
NATO fegyverzet-ellenõrzést támogató adatbázisának
(NATO VERITY rendszer) a Magyar Köztársaság Kül-
ügyminisztériumához (a továbbiakban: KüM) és a
HM-hez telepített munkaállomásainak fenntartásáért, üze-
meltetéséért a HM NEFEH a felelõs.
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8. A HM NEFEH összegzett éves és évközi, valamint a
honvédelmi szervezetek részletes adat-szolgáltatási fel-
adatait az intézkedés 1. melléklete tartalmazza.

3. Helyszíni ellenõrzések, megfigyelõ repülések
és rendezvények biztosítása

9. A CFE Szerzõdés, a Dokumentum és a Dokumentum
alapján kötött kétoldalú megállapodások, valamint a Nyi-
tott Égbolt Szerzõdés elõírásai szerint a Magyar Köztársa-
ság területén és a részes/résztvevõ Államok területén vég-
zett helyszíni ellenõrzése, értékelések, megfigyelõ repülé-
sek és egyéb rendezvények (a továbbiakban: nemzetközi
ellenõrzések) tervezéséért, a Szerzõdésekben elõírt kötele-
zettségek és határidõk betartásáért, az elõírt okmányok
elõkészítéséért, és a végrehajtás koordinálásáért a HM
NEFEH a felelõs.

10. A nemzetközi ellenõrzések fogadására kötelezett
szervezetek jegyzékét, valamint az érintett szervezetekrõl
az éves adattárakban közölt információkat a HM NEFEH
minden év január 1-jéig megküldi az érintetteknek. A nem-
zetközi ellenõrzések fogadásában érintett honvédelmi
szervezetek éves felkészítését, illetve a fegyverzet-ellen-
õrök felkészítését és továbbképzését a HM NEFEH végzi.

11. A HM NEFEH a nemzetközi ellenõrzések végrehaj-
tása, a külföldi ellenõrcsoportok kísérése érdekében kér-
heti más szervezetek állományából szakértõk kijelölését és
biztosítását. A kijelölt és felkészített ellenõröket – képzett-
ségük és tapasztalatuk alapján, az állományilletékes pa-
rancsnokaik egyetértésével – oktatói, elõadói, csoportpa-
rancsnoki vagy beosztott ellenõri, megfigyelõi, kísérõi fel-
adatokra bevonhatja.

12. A Szerzõdésekbõl adódó feladatok ellátására a hely-
színi ellenõrzésekben, a megfigyelõ repülések fogadásá-
ban és a rendezvények lebonyolításában érintett honvédel-
mi szervezetek vezetõi (parancsnokai), olyan tiszteket je-
lölnek ki, akik eredeti beosztásuk mellett a Szerzõdések-
bõl adódó feladatokat is ellátják.

13. A nemzetközi ellenõrzések logisztikai támogatását a
HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság (a to-
vábbiakban: HM PRI) végzi. A földi és légi szállító eszkö-
zöket és a Nyitott Égbolt megfigyelõ repülésekhez megfi-
gyelõ repülõgépet, a rendészeti biztosítást az MH kijelölt
katonai szervezetei biztosítják. A Nyitott Égbolt megfi-

gyelõ rendszer szenzorjait, a vezérlõ- és annotációs beren-
dezéseket, az útvonaltervezõ és feldolgozó szoftvereket, a
laboratóriumi kidolgozó- és másolóberendezéseket, a digi-
talizáláshoz szükséges eszközt, valamint a szükséges alap-
anyagokat és szakszemélyzetet a HM Térképészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM TNKFT) biz-
tosítja.

14. A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ haditechnikai esz-
közök rendszeresítése, rendszerbõl való kivonása (értéke-
sítése, átalakítása, megsemmisítése) esetén az elõírások
betartásáért a HM NEFEH felelõs. A HM NEFEH a CFE
Szerzõdés hatálya alóli kivonás tényét jegyzõkönyvben
rögzíti és az ott elõírt ellenõrzéseket követõen – igény ese-
tén – arról igazolást ad ki.

15. A szakmai-gyakorlati feladatok tervezése, elõkészí-
tése során a HM NEFEH az érintett honvédelmi szerveze-
tek képviselõinek bevonásával szakértõi munkacsoportok
összehívását kezdeményezi.

16. Az érintett honvédelmi szervezetek részletes felada-
tait az intézkedés 2. melléklete tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

17. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba.

18. Az érintett honvédelmi szervezetek vezetõi (pa-
rancsnokai) a jelen intézkedésben meghatározott feladatok
végrehajtásra, az intézkedés hatálybalépését követõen
90 napon belül pontosítják belsõ rendelkezéseiket, kiegé-
szítik a Szervezeti és Mûködési Szabályzataikat, az érin-
tett 24 órás õr- és ügyeleti szolgálatok szolgálati utasítása-
it, illetve az alárendeltségükbe tartozó, a feladatkör végzé-
sére kijelölt személyek munkaköri leírásait.

19. Az intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési,
valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények
által elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési feladatok végre-
hajtásáról szóló 69/2007. (HK 13.) HM védelempolitikai
szakállamtitkári szakutasítás.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök
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1. melléklet a 42/2011. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

A HM NEFEH és a honvédelmi szervezetek részletes
adatszolgáltatási feladatai

a HM NEFEH által végzett adatszolgáltatási
feladatok

1. A HM NEFEH az alábbi információk elõkészítéséért
és továbbításáért felelõs:

2. A CFE Szerzõdés elõírásai szerint összeállítja és de-
cember 15-ig nyomtatott és digitális változatban továbbít-
ja a CFE Szerzõdés részes Államai felé az alábbi informá-
ciókat:

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

b) A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ hagyományos fegy-
verzet- és harci technika valamennyi kategóriájának
összesített mennyisége;

c) A hagyományos fegyveres erõknél rendszerben lévõ
hagyományos fegyverzet és harci technika elhelyezkedé-
se, mennyisége és típusai;

d) Az alkalmazási területen lévõ, de nem a hagyomá-
nyos fegyveres erõknél rendszeresített harckocsik, páncé-
lozott harcjármûvek, tüzérségi eszközök, harci repülõgépek
és támadó helikopterek elhelyezkedése és mennyisége;

e) A bejelentett helyek és az ellenõrzési objektumok
adatai;

f) Azon helyek területi elhelyezkedése, ahonnan hagyo-
mányos fegyverzetet és harci technikát vontak ki;

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

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

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

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

k) A CFE Szerzõdés által korlátozott harckocsik, páncé-
lozott harcjármûvek és tüzérségi eszközök elhelyezkedé-
se, amelyek nem találhatók az adott állam területén;

l) A CFE Szerzõdés alkalmazási területén áthaladó,
vagy azon belül másik ország területére átlépõ hagyomá-
nyos fegyverzet és harci technika;

m) A CFE Szerzõdés alkalmazási területén állomásozó
vagy állomásoztatott harckocsik, páncélozott harcjármû-
vek, tüzérségi eszközök, harci repülõgépek és támadó heli-
kopterek;

n) A páncélozott sebesültszállító jármûvekre vonatkozó
adatok;

o) A békefenntartó mûveletekre vonatkozó adatok.

3. A Dokumentum elõírásai szerint összeállítja, és de-
cember 15-ig továbbítja a Dokumentum résztvevõ Államai
felé az alábbi információkat:

a) A katonai erõk parancsnoki rendszerének felépítésére
vonatkozó adatok (katonai szervezetek megnevezése, alá-
rendeltsége, rendeltetése, aktív vagy nem aktív jellege, a
parancsnokság béke elhelyezésének adatai, az alakulat
rendszeresített békelétszáma, fõbb szervezetszerû fegy-
ver- és harci technikai rendszerei);

b) A Dokumentumban megadott létszámküszöböket és
idõtartamot meghaladó létszámnövelés esetén a növelés
vagy aktivizálás célja, a létszámnövekedés mértéke, kez-
deti és befejezési idõpontja, tervezett helyszíne és az akti-
vizálás, növelés során alkalmazott fõbb fegyverzet és harci
technikai eszközök száma;

c) A következõ évben rendszeresítésre tervezett fegy-
verrendszerek típusa (megnevezése), összesített mennyi-
sége, és amennyiben ismert, a rendszeresítés helye, illetve
a kiváltott fegyverrendszer típusa.

4. A GEMI szerint összeállítja és április 15-ig nyomta-
tott és digitális változatban továbbítja a GEMI résztvevõ
Államai felé az alábbi információkat:

a) A parancsnokság (HVK) elhelyezkedése, rendszere-
sített béke állományának létszáma;

b) A hagyományos fegyveres erõk parancsnoki rendsze-
rének felépítése, a magasabb egységek megnevezése, alá-
rendeltsége, a parancsnokság béke elhelyezése;

c) A hagyományos fegyveres erõk személyi állományá-
ra vonatkozó adatok;

d) A fõbb fegyver-és harci technikai rendszerek összesí-
tett mennyiségére vonatkozó adatok;

e) Az adott állam területén állomásoztatott szárazföldi
erõkre és egyéb haderõnemre vonatkozó adatok;

f) Az adott állam területén kívül állomásoztatott száraz-
földi erõkre és egyéb haderõnemre vonatkozó adatok;

g) Az újonnan szolgálatba állított fegyver- és harci tech-
nikai rendszerekre vonatkozó adatok.

5. A Nyitott Égbolt Szerzõdés elõírásai szerint összeál-
lítja és nyomtatott és digitális változatban továbbítja a
Szerzõdés Részes Államai felé az alábbi információkat:

a) A feladatba bevonható állomány adatai, feladatai, il-
letve az azokban bekövetkezett változások;

b) A feladatok során alkalmazásra kerülõ technikai esz-
közök (repülõgép, szenzor) adataiban, a Nyitott Égbolt re-
pülõterek adataiban, bekövetkezett változások;

c) A következõ évi megfigyelõ repülési szándék ne-
gyedévekre, Részes Államokra lebontva.

A honvédelmi szervezetek feladatai
az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során

6. A Szerzõdések által elõírt éves adatszolgáltatási fel-
adatok végrehatása, az adatok határidõre történõ összeállí-
tása érdekében minden év októberében és novemberében a
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HM NEFEH szakértõi munkabizottság összehívását kez-
deményezi az érintett szervezetek részvételével. Az érin-
tett szervezetek az alábbi adatok biztosításáért felelõsek:

7. A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosz-
tály minden év október 20-ig – a HM NEFEH kezdemé-
nyezésére – tájékoztatást nyújt az állami tulajdonban lévõ,
a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó, inkurrens haditechni-
kai eszközökkel kapcsolatos tervekrõl, a tervezett változá-
sokról.

8. A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály minden
év október 20-ig tájékoztatást nyújt a HM NEFEH részére
a tervezett szervezeti változásokról.

9. A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továb-
biakban: HM FHH) minden év október 20-ig információt
szolgáltat a HM NEFEH részére a Szerzõdések szerinti
éves adatcsere összeállításához, a kutatás-fejlesztésben
lévõ, a fent említett dokumentumok hatálya alá tartozó
eszközök mennyiségérõl.. Értesíti továbbá a HM NE-
FEH-t a Rendszeresítési Bizottság döntése alapján a ha-
gyományos fegyveres erõknél rendszeresítésre tervezett,
illetve rendszerbe állított eszközökrõl, valamint a hadi-
technikai eszközökre kiadott export-import engedélyekrõl
és az inkurrencia szerzõdések kidolgozásáról (a 6., 9., 10.,
11., 12., 13. sz. táblázatok vonatkozó pontjai szerint)

10. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum minden év
október 20-ig tájékoztatást nyújt a HM NEFEH részére a
kezelésében lévõ, a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó ha-
ditechnikai eszközökrõl.

11. A HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK SZÜCSF) minden év október 20-ig bizto-
sítja a HM NEFEH részére – a következõ év január 1-jei
helyzetnek megfelelõen – az MH létszámára vonatkozó
adatokat az alábbiak szerint:

a) Az MH béke rendszeresített állományának össz-
létszáma (1. táblázat 1. pont).

b) Az MH katonai szervezeteinél szolgálatot teljesítõ
katona állományra vonatkozó összlétszám (1. táblázat 2. és
3. pontja).

c) Minden egyes katonai szervezet létszáma lefelé dan-
dár/ezred vagy annak megfelelõ szintig, megadva a szer-
vezet parancsnoksági felépítését, megnevezését, aláren-
deltségét (2. táblázat).

d) A Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban:
HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél
szolgálatot teljesítõ katona állomány összlétszáma (1. táb-
lázat 4. pontja).

e) Az MH központilag irányított szervezeteinél (dan-
dár/ezred, vagy annak megfelelõ pl. a külön elhelyezésben
lévõ önálló alegység szintig) szolgálatot teljesítõ katona
állomány összlétszáma (1. táblázat 5. pontja).

f) Az MH állományában szolgálatot teljesítõ hivatásos és
sorállomány (ha van) béke rendszeresített létszáma (3. táb-
lázat szerint).

g) Az aktív szolgálatban lévõ tiszt, tiszthelyettes, tisztes
állomány összlétszáma, rendfokozatonkénti bontásban
(17. sz. táblázat).

12. A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK HTCSF eseti jelleggel, az éves adat-
szolgáltatásban szereplõ szervezeteket érintõ szervezeti
változások esetén, a változások bekövetkezését megelõzõ-
en 50 nappal tájékoztatja a HM NEFEH-t. Minden év ok-
tóber 20-ig pontosítja az MH következõ év január 1-jétõl
érvényes béke szervezeti felépítését az alábbiak szerint:

a) Az MH katonai szervezeteinek parancsnoksági rend-
szere, részletezve a szervezetek megnevezését és aláren-
deltségét dandár/ezred vagy ennek megfelelõ szintig.
A közvetlenül a dandár/ezred parancsnoksági szint alatt
lévõ önálló egységeket, amelyek a dandár (ezred szint fe-
letti szervezetek) közvetlen alárendeltségébe tartoznak
(pl. önálló zászlóaljakat) olyan adattal kell azonosítani,
amely jelzi, hogy ezek az egységek mely szervezet aláren-
deltségébe tartoznak.

b) A HVK HTCSF az MH szervezeteinél az aktuális
szervezeti felépítést befolyásoló, vagy jelentõs méretû lét-
számváltozást eredményezõ változásokról tájékoztatja a
HM NEFEH-t az alábbiak szerint:

– A január 1-jei helyzetnek megfelelõen jelentett lét-
számadatokhoz képest bekövetkezõ tartós változásokat a
változás hatálybalépését megelõzõen 60 nappal kell meg-
küldeni. Jelentést kell tenni bármely szervezet létszámá-
nak növelésérõl, ha az ilyen növekedés dandár/ezred szin-
ten eléri, vagy meghaladja az 1000 fõt, vagy repülõezred,
vagy annak megfelelõ szinten az 500 fõt, valamint, ha a
létszámnövelés idõtartama meghaladja a 21 napot, és mér-
téke az aktív egységek esetében meghaladja az 1500 fõt, az
aktív magasabb egységek esetében az 5000 fõt. Jelentést
kell tenni továbbá, ha bármely nem aktív szervezetnél
21 napnál hosszabb idõtartamú és 2000 fõnél nagyobb
mértékû létszámnövelést, aktivizálást terveznek.

– A jelentésnek tartalmaznia kell a katonai szervezet
megnevezésére és alárendeltségére, a létszámnövelés vagy
aktivizálás céljára, tervezett létszámemelés mértékére, a
létszámnövelés vagy aktivizálás elõrelátható kezdési és
befejezési idõpontjára, az aktivizálás tervezett helyére, a
fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek egyes típusai-
nak mennyiségére vonatkozó adatokat.

13. A HVK Kiképzési Csoportfõnökség minden év
október 20-ig adatokat biztosít az MH szervezeteinek ka-
tonai tevékenységérõl, valamint a Magyar Köztársaság te-
rületén más állam által végrehajtott gyakorlatokról,
amennyiben azok a bejelentési kötelezettség hatálya alá
esnek. A tevékenységrõl 60 nappal a feladat megkezdését
megelõzõen részletes tájékoztatást kell szolgáltatni. Ha a
tevékenység a bevont csapatok elõzetes értesítése nélkül
történik, úgy a bejelentést a tevékenység megkezdésekor
kell megtenni és a 18. táblázat szerinti adatokat kell tartal-
maznia. A bejelentési kötelezettség hatálya alá az alábbi
katonai tevékenységek tartoznak:

a) A katonai tevékenység bejelentés kötelesnek minõ-
sül, amennyiben a tevékenység során azon legalább 6000 fõ
(beleértve a támogató csapatokat is), vagy legalább 100 db
harckocsi, vagy legalább 150 db páncélozott harcjármû,
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vagy 75 db 100 mm-es, vagy annál nagyobb ûrméretû tü-
zérségi eszköz vesz rész, illetve elõreláthatólag több mint
50 repülõgép (helikopter) bevetés történik.

14. A HVK SZÜCSF és a HM Humánpolitikai Fõosz-
tály minden év október 20-ig – a HM NEFEH kezdemé-
nyezésére – tájékoztatást nyújt az MH szervezeteinél az
aktuális szervezeti felépítést befolyásoló, vagy jelentõs
méretû létszámváltozást eredményezõ változásokról az
alábbiak szerint:

a) Az elõzõ év során behívott vagy önkéntesen bevonult
tartalékos állomány létszáma, külön jelölve a 90 napnál
hosszabb idõtartamra bevonult állomány létszámát.

b) A január 1-jei helyzetnek megfelelõen jelentett lét-
számadatokhoz képest bekövetkezõ tartós változásokat a
változás hatálybalépését megelõzõen 60 nappal kell meg-
küldeni. Jelentést kell tenni bármely szervezet létszámá-
nak növelésérõl, ha az ilyen növekedés dandár/ezred szin-
ten eléri, vagy meghaladja az 1000 fõt, vagy repülõezred,
vagy annak megfelelõ szinten az 500 fõt, valamint, ha a
létszámnövelés idõtartama meghaladja a 21 napot, és mér-
téke az aktív egységek esetében meghaladja az 1500 fõt, az
aktív magasabb egységek esetében az 5000 fõt. Jelentést
kell tenni továbbá, ha bármely nem aktív szervezetnél
21 napnál hosszabb idõtartamú és 2000 fõnél nagyobb
mértékû létszámnövelést, aktivizálást terveznek.

c) A jelentésnek tartalmaznia kell a katonai szervezet
megnevezésére és alárendeltségére, a létszámnövelés vagy
aktivizálás céljára, tervezett létszámemelés mértékére, a
létszámnövelés vagy aktivizálás elõrelátható kezdési és
befejezési idõpontjára, az aktivizálás tervezett helyére, a
fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek egyes típusai-
nak mennyiségére vonatkozó adatokat.

d) Az információkat a HM NEFEH kezdeményezésére
minden év október-november hónapokban megtartott
adatcsere elõkészítõ és hitelesítõ szakértõi munkacsoport
ülések során pontosítani kell.

15. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH ÖHP) minden év október 20-ig – a HM
NEFEH kezdeményezésére – információt szolgáltatnak a
HM NEFEH részére a Szerzõdések hatálya alá tartozó ha-
ditechnikai eszközeik, (beleértve a sebesült szállító jármû-
veket) mennyiségére, elhelyezkedésére vonatkozóan.

Közremûködik a 4. 5. 7. 8. 15. sz. táblázatok adatainak
összeállításában, egyeztetésében. Eseti jelleggel az alábbi
információkat továbbítja a HM NEFEH részére:

a) Öt napon belül tájékoztatást küld a CFE Szerzõdés
hatálya alá esõ hagyományos fegyverzet vagy harci tech-
nika bármely kategóriáját érintõ, a legutóbbi éves informá-
ciócsere (beleértve a legfrissebb változás jelentését is) óta
bekövetkezett mennyiségi változásról (14. sz. táblázat szerint).

b) A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök átcsoportosításáról, az átcsoportosítást
megelõzõen 60 nappal, abban az esetben, ha az átcsoporto-
sítás az MH ellenõrzési objektumnak nem minõsülõ alaku-
lataihoz, katonai szervezeteihez történik.

c) A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
technikai eszközök „Ellenõrzési Objektumoktól” történõ
végleges kivonásáról, a kivonást megelõzõen 60 nappal
korábban.

d) A legutóbbi éves információ csere (január 1-jei hely-
zet) óta a szervezeti felépítésben bekövetkezett állandó
jellegû szervezeti változásokról a változást megelõzõen
60 nappal (16. sz. táblázat).

e) A Magyar Köztársaság területén kívül állomásozta-
tott szárazföldi erõkrõl és egyéb haderõnemre vonatkozó
adatokról a következõ és január 01-i helyzetnek megfele-
lõen, október 20-ig.

16. Az MH Központi Kiképzõ Bázis, az MH Támoga-
tó Dandár (a továbbiakban: MH TD) és a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem minden év október 20-ig infor-
mációt szolgáltatnak a HM NEFEH részére a Szerzõdések
hatálya alá tartozó haditechnikai eszközeik mennyiségére,
elhelyezkedésére vonatkozóan. A technikai eszközök
mennyiségének január 1-jei állapotához képest bekövetke-
zett változásáról – legkésõbb a változás bekövetkezésekor
– értesítik a HM NEFEH-het és tájékoztatják az MH
ÖHP-t (14. sz. táblázat).

17. A HM TNKFT a változást követõ 30 napon belül
információt szolgáltat a HM NEFEH részére a megfigyelõ
repülések során alkalmazott szenzorkonfigurációkban és
laboratóriumi berendezések adataiban bekövetkezett mó-
dosításokról, pontosítja és elküldi a Szerzõdés által elõírt
formátumokat.
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Táblázatok az adatok továbbítására

1. táblázat:
Összesített létszámadatok.
Fsz. Kategória Alkategória Létszám

(a) (b) (c) (d)

1. Korlátozás alá esõ katonai szervezetek
állományának összlétszáma

2. Szárazföldi csapatok

3. Légi és légvédelmi csapatok

4. Központi törzsek, parancsnokságok

5. Központi alárendeltségû szervek, csapatok

6. Egyéb katonai szervek

2. táblázat:
Szervezeti felépítésre és az alárendelt alakulatok létszámára vonatkozó adatok.

Szervezet megnevezése
Szolgálati elöljárók

Békelétszám
I. szint II. szint

(a) (b) (c) (d)

3. táblázat:
A rendszeresített sorállomány és a rendszeresített hivatásos tiszti/tiszthelyettesi állomány összlétszámára vonatkozó

táblázat.
Rendszeresített sorállomány összlétszáma Rendszeresített tiszti/tiszthelyettesi/tisztesi állomány összlétszáma

(a) (b)

4. táblázat:
A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszközök összesített mennyiségérõl.

Fegyverkategória és alkategória megnevezése Fegyvertípus megnevezése Meglévõ összesen Ebbõl KÁR-ban össz.

(a) (b) (c) (d) (e)

Harckocsik Összesen

Páncélozott harcjármûvek Összesen

Páncélozott szállító harcjármû Összesen

Páncélozott gyalogsági harcjármû Összesen

Tüzérség Összesen

Löveg, ágyú/tarack Összesen

Aknavetõ Összesen

Sorozatvetõ Összesen
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5. táblázat:
A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó eszközök összesített mennyiségérõl.

Fegyverkategória és alkategória megnevezése Fegyvertípus megnevezése Meglévõ összesen

(a) (b) (c) (d)

Harci repülõgépek Összesen

Támadó helikopterek Összesen

6. táblázat:
A rendszerbõl kivont és kutatás-fejlesztésre felhasznált, CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá tartozó észközökrõl.

Szervezet, raktár neve, helye,
földrajzi koordináták

Harckocsi Páncélozott harcjármû
Tüzérség 100 mm

és a felett
Támadó helikopter

Harci
repülõgép

Típus db Típus db Típus db Típus db Típus db

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

Kivont-eszköz tárolók

Kutatás-fejlesztés

7. táblázatok:
A CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó eszközök elhelyezkedésérõl és mennyiségérõl.
Harckocsik és páncélozott hídvetõ harcjármûvek:

Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet megnevezése
Béke

elhelyezés

Eszközök típusa és mennyisége

Harckocsik
Páncélozott hídvetõ

harcjármûvek

(a) (b) (c) (d) (e)

Páncélozott harcjármûvek:

Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke elhelyezés
Eszközök típusa és mennyisége

Páncélozott szállító jármûvek Gyalogsági harcjármûvek

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Tüzérségi eszközök:

Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke elhelyezés
Eszközök típusa és mennyisége

Ágyúk, tarackok, ágyútarackok Aknavetõk Sorozatvetõk

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
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Páncélozott szállító jármûvekhez és gyalogsági harcjármûvekhez hasonló eszközök:

Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke elhelyezés Eszközök típusa és mennyisége

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

Páncéltörõ eszközök:

Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke elhelyezés Eszközök típusa és mennyisége

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

8. táblázat:
A CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó eszközök elhelyezkedésérõl és mennyiségérõl.
Harci repülõgépek, támadó helikopterek, oktató repülõgépek, harci támogató és fegyvertelen szállító helikopterek:

Katonai szervezet
azonosítója

Szervezet
megnevezése

Béke elhelyezés

Eszközök típusa és mennyisége

Harci repülõgépek
Támadó
helikop-

terek

Harci támogató,
fegyvertelen szállító

helikopterek, valamint
oktató és szállító

repülõgépek

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

9. sz. táblázat:
A CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó, a kizárólag kutatásra és fejlesztésre használt harckocsik, páncélozott harcjármûvek,

tüzérségi eszközök, harci repülõgépek, támadó helikopterek teljes mennyiségérõl.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége

(a) (b) (c)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek
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10. sz. táblázat:
Az elõzõ 12 hónap alatt a szolgálatba állított, a CFE Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és felszerelés.

Fegyverzet kategória és alkategória
megnevezése

Eszköz típusa Eszköz mennyisége Származási hely, forrás

(a) (b) (c) (d)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállító jármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

11. sz. táblázat:
Az elmúlt 12 hónap alatt a következõ hagyományos fegyverzetek kerültek kivonásra az alkalmazási területen lévõ

fegyveres erõktõl.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége
Legutolsó
bejelentett

elhelyezkedés
Rendelkezés

(a) (b) (c) (d) (e)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállítójármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek
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12. sz. táblázat:
Az elõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területre került, a fegyveres erõknél rendszeresített, a CFE Szerzõdés által kor-

látozott fegyverzet és felszerelés.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége
Rendeltetési
mennyisége

(a) (b) (c) (d)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállítójármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

13. sz. táblázat:
Az elõzõ 12 hónap alatt az alkalmazási területrõl kivont és azon kívül maradó hagyományos fegyverzet és felszerelés.

Fegyverzet kategória és alkategória megnevezése Eszköz típusa Eszköz mennyisége
Legutolsó
bejelentett

elhelyezkedés

(a) (b) (c) (d)

Harckocsik Összesen:

Páncélozott harcjármûvek Összesen:

Páncélozott szállítójármûvek

Gyalogsági harcjármûvek

Tüzérségi eszközök Összesen:

Ágyúk, tarackok

Aknavetõk

Sorozatvetõk

Harci repülõgépek Összesen:

Támadó helikopterek Összesen:

Speciális támadó helikopterek

14. sz. táblázat:
A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ technikai eszközök mennyiségében beálló változásokról.

Alakulat adatai

Eszköz

Típus Régi Vált Új Hatályos

Egyedi
azonosító

(gyári szám,
farok szám

stb.)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
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15. sz. táblázat:
A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ, béke elhelyezési körleteikbõl távollévõ technikai eszközökrõl.

Bejelentett békeidõs elhelyezés

Kategória
megnevezése

Eszköz
típusa

Eszköz
mennyisége

Befogadó szervezet

Alakulat
megnevezése

Alakulat
azonosító

száma
Elhelyezkedése

Földrajzi
koordináták

Azonosító
szám, alakulat
megnevezése

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Csak ha be-
jelentett

hely.

16. sz. táblázat:
Az állandó jellegû változásokról a szervezeti felépítésben.

1. VÁLTOZÁS: Módosítás/Törlés/Létrehozás

(a) (b) (c) (d)

(1) Alakulat CFE azonosító:

(2) Alakulat/egység megnevezése:

(3) Helyõrség/koordináta:

(4) Elsõ szintû elöljáró:

(5) Második szintû elöljáró:

(6) A változás hatálybalépése:

17. sz. táblázat:
Az aktív szolgálatban lévõ tiszt, tiszthelyettes, tisztes állomány összlétszáma.

Aktív szolgálatban lévõ tiszt, tiszthelyettes, tisztes állomány összlétszáma rendfokozatonként a tárgyév január 1-jei helyzetnek megfelelõen

(a) (b)

Tábornok

Ezredes

Alezredes

Õrnagy

Százados

Fõhadnagy

Hadnagy

Zászlósok

Fõtörzsõrmester

Törzsõrmester

Õrmester

Tisztesek
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18. sz. táblázat:
A katonai tevékenységek bejelentéséhez szükséges információk.

(a) (b)

a) a bejelentendõ katonai tevékenység száma;

b) a katonai tevékenység típusa és megnevezése;

c) a katonai tevékenység általános jellemzõi és célja;

d) a katonai tevékenységben részt vevõ Államok;

e) a katonai tevékenység területe földrajzi koordinátákkal
meghatározva, és ahol lehetséges, földrajzi meghatározásokkal jelölve;

f) a katonai tevékenység tervezett idõtartama az elõrelátható kezdési
és befejezési idõpontokkal jelölve;

g) a katonai tevékenységben részt vevõ állomány elõrelátható
összlétszáma;

h) a részt vevõ állomány elõrelátható összlétszáma részt vevõ
Államonként, amennyiben több mint egy Állam vesz részt a
tevékenységben;

i) a katonai tevékenységben részt vevõ haderõnemek;

j) a katonai tevékenység várható szintje és a közvetlen irányító
parancsnokság megnevezése, amelynek vezetése alatt a katonai
tevékenységre sor kerül;

k) a katonai tevékenységben várhatóan részt vevõ szervezetek száma
és típusa;

l) kiegészítõ információk.
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2. melléklet a 42/2011. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

A CFE Szerzõdés, a Dokumentum
és a Nyitott Égbolt Szerzõdés által elõírt ellenõrzések,

megfigyelõ repülések

1. A CFE Szerzõdés alapján minden Részes Állam jogo-
sult helyszíni ellenõrzéseket végrehajtani, illetve köteles
helyszíni ellenõrzést fogadni az éves adatcsere során kö-
zölt információ ellenõrzésére. Az ellenõrzések típusai az
alábbiak lehetnek:

a) „Bejelentett hely” ellenõrzés, melynek során az éves
és évközi információcserében megküldött adatok, vala-
mint a mennyiségi korlátozások betartásának ellenõrzésé-
re kerül sor. Az ellenõrzés nem utasítható vissza, fogadá-
sára mindazon katonai szervezetek kötelezettek, melyek a
CFE Szerzõdés által korlátozott technikai eszköz típussal
rendelkeznek, illetve a CFE Szerzõdés meghatározásai
alapján „ellenõrzési objektumnak” minõsülnek.

b) „Soron kívüli ellenõrzés kijelölt területen”, melynek
során a nem az ellenõrzési objektumokban tárolt, de a CFE
Szerzõdés által korlátozott technikai eszközök ellenõrzé-
sére szolgál. A területen lévõ ellenõrzési objektumok ilyen
esetben nem ellenõrizhetõk.

c) „Csökkentések és átminõsítések ellenõrzése”, mely-
nek végrehajtása a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya
alá tartozó eszközök csökkentési folyamatának (átminõsí-
tésének) megfigyelését jelenti.

2. A Dokumentumban javasolt rendezvények a résztve-
võ Államok között felmerülõ – katonai tevékenységekkel
kapcsolatos – kétségek eloszlatását, kapcsolataik javítását,
az együttmûködés fejlesztését, illetve az adatcsere során
megküldött információk és bejelentések értékelését, ellen-
õrzését szolgálják. A rendezvények az alábbiak lehetnek:

a) „Értékelõ látogatás”, amely a katonai erõkre és a
fõbb fegyver- és harci technikai rendszerekre vonatkozó
információ-szolgáltatás helyszínen történõ értékelésének
végrehajtását jelenti.

b) „Kijelölt terület ellenõrzés”, amely egy, a Résztvevõ
Állam területén kijelölt térségben folytatott vagy feltétele-
zett, bejelentés köteles katonai tevékenység ellenõrzését
jelenti.

c) „Látogatás légitámaszpontokon /katonai létesít-
ményben”, amely egy, a Résztvevõ Állam területén lévõ
légitámaszpont/katonai létesítmény napi rendszeres tevé-
kenységének bemutatását jelenti, melynek során a Részt-
vevõ Államok képviselõi lehetõséget kapnak az alakulat
rendeltetésének, feladatainak, fõbb létesítményeinek, napi
tevékenységének megismerésére, értékelésére.

d) „Fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek új típu-
sainak bemutatása”, amely a Résztvevõ Állam területén
rendszerbe állított új típusú fegyver- és harci technikai esz-
köz bemutatását jelenti, a többi Résztvevõ Állam képvise-
lõi számára.

e) „Meghatározott katonai tevékenységek megfigyelé-
se”, amely a résztvevõ erõk létszáma, vagy az alkalmazott
eszközök mennyisége miatt – a Dokumentum elõírásai
szerint – bejelentési kötelezettség hatálya alá esõ katonai
tevékenységek, résztvevõ Államok képviselõi által törté-
nõ, megfigyelését jelenti.

3. A Nyitott Égbolt Szerzõdés lehetõvé teszi „Megfi-
gyelõ repülés” végrehajtását, amelynek során egy részes
Állam (megfigyelõ fél) egy másik részes Állam (megfi-
gyelt fél) területe felett, a Szerzõdésben engedélyezett,
szenzorokkal felszerelt és hitelesített megfigyelõ repülõ-
géppel, egyeztetett és jóváhagyott repülési terv alapján
légi ellenõrzést – megfigyelõ repülést – hajt végre és légi
felvételeket készít a megfigyelt fél katonai (polgári) objek-
tumairól.

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„bejelentett hely ellenõrzés” fogadásakor

4. A HM NEFEH igazgatója az ellenõrzési szándék be-
jelentését követõen (legalább 36 órával az ellenõrzést
megelõzõen) jelentést tesz a HVKF-nek, aki szolgálati
úton intézkedik a feladatban érintett alárendeltjei kiértesí-
tésére. Ezt követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát,
aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállításáért
és a feladatok koordinálásáért és végrehajtásáért. A kísérõ-
csoport parancsnok a bejelentés adatai alapján feldolgozza
az ellenõrzésre vonatkozó információkat. Az ellenõrzési
szándék bejelentését három órán belül vissza kell igazolni.

5. Az MH Mûveleti és Doktrinális Központ szervezeti
eleme az MH Központi Ügyelet (a továbbiakban MH KÜ)
a HVKF intézkedése, valamint a HM NEFEH-tõl kapott
adatok alapján (szolgálati úton, legalább 36 órával az el-
lenõrzést megelõzõen) értesíti a CFE Szerzõdés szerinti
„bejelentett hely ellenõrzés” fogadásában érintett szerve-
zetek parancsnokait, vezetõit. Az értesítés tartalmazza az
ellenõrcsoport nemzetiségére, létszámára, érkezésének
idõpontjára és szükség esetén a légi és földi szállítóeszkö-
zök készenlétbe helyezésére vonatkozó információkat. Az
értesítés alapján a parancsnok végrehajtja alárendeltjei ki-
értesítését, intézkedik a parancsnoki tájékoztatók szövegé-
nek és a bejelentett hely vázlatok, továbbá a technikai esz-
közök nyilvántartásának pontosítására és a szükséges in-
formációvédelmi rendszabályok bevezetésére (a parancs-
noki tájékoztatók formátumát és a bejelentett hely vázla-
tokkal szemben támasztott követelményeket az 1, 2 és az
5-9 sz. minta okmányok tartalmazzák).

6. A kísérõcsoport az ellenõrcsoport megérkezését kö-
vetõen lefolytatja a beléptetési eljárást, melynek során el-
lenõrzik, hogy az ellenõrcsoport tagjai megegyeznek-e az
ellenõrzési szándék bejelentésben megadottakkal. A be-
léptetési eljárást követõen az ellenõrcsoport, leghamarabb
egy, legkésõbb 16 órán belül kijelöli az elsõ ellenõrizni kí-
vánt bejelentett helyet. A kísérõcsoport parancsnok az el-
lenõrcsoport parancsnokának a bejelentett helyre és a pa-
rancsnoki tájékoztató kért idõpontjára vonatkozó bejelen-
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tése alapján tájékoztatja az MH KÜ-t, aki az elöljáró szer-
vezetek egyidejû tájékoztatásával kiértesíti a bejelentett
hely parancsnokát. A kísérõcsoport parancsnoka a HM
PRI logisztikai biztosítást végzõ tisztjével egyezteti az
együttmûködés rendjét, útba indítja az elõkészítõ részleget
úgy, hogy az, az ellenõrcsoport elõtt legalább 2 órával ko-
rábban érkezzen meg a bejelentett helyre. A kísérõcsoport
parancsnoka a továbbiakban az együttes intézkedés
12. pontja alapján kijelölt személyekkel szoros együttmû-
ködésben végzi feladatát.

7. Az ellenõrzésre kijelölt bejelentett hely parancsnoka
az MH KÜ által továbbított értesítési formátumból szerez
tudomást az ellenõrzésrõl (a bejelentést követõen hat óra
áll rendelkezésre a kijelölt bejelentett hely felkészítésére).
Az értesítés tartalmazza az ellenõrzésre kijelölt bejelentett
hely megnevezését, azonosító számát, a bejelentett helyen
lévõ ellenõrzési objektumok megnevezését, azonosító szá-
maikat, az ellenõrzés kezdési idõpontját és a kísérõcso-
porttal való kapcsolatfelvétel lehetõségeit. A bejelentett
hely kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvételét köve-
tõen annak parancsnoka intézkedik az alábbi feladatok
végrehajtására:

a) A tájékoztatásra kijelölt helyiség berendezésére (egy
25 fõ befogadására alkalmas eligazító helyiség) és egy, az
ellenõrök rendelkezésére bocsátandó – 9 fõ befogadására
alkalmas – zárható iroda kijelölésére, amelyben zárható
vas iratszekrényt kell biztosítani az ellenõrök felszerelése,
okmányai részére.

b) A híradás megszervezésére (szükség esetén 3-4 kis-
vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készülék az el-
lenõrcsoport alcsoportjai közötti kapcsolattartásra az el-
lenõrzés során, de az összeköttetés biztosítható a kísérõ-
csoport szolgálati mobil telefonjaival is).

c) A helyi kísérõk kijelölésére (3 fõ, az objektumot és a
technikai eszközök elhelyezkedését jól ismerõ személy).

d) Szállítóeszközök elõkészítésére (3–4 terepjáró szgk.
10-18 fõ szállítására). Az ellenõrzésre kerülõ katonai szer-
vezetek saját eszközeikkel a kijelölt helikopter leszálló-
helyrõl a laktanyába, a laktanyából a kiképzési bázisra,
gyakorlótérre és a laktanyán belül, nagyobb távolságra esõ
tároló helyekre történõ szállítások során felelõsek a sze-
mélyszállítási feladatok biztosításáért.

e) Az étkezéssel, elszállásolással és a bejelentett helyre
történõ szállítással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a
HM PRI a felelõs.

8. Az elõkészítõ részleg parancsnoka a bejelentett hely-
re történõ érkezését követõen jelentkezik a bejelentett hely
parancsnokánál (megbízott parancsnokánál), majd ezt kö-
vetõen meggyõzõdik a végrehajtás feltételeinek meglété-
rõl az alábbiak szerint:

a) Ellenõrzi a bejelentett hely és az ellenõrzési objektum
parancsnok(ok) tájékoztatójának tartalmát. (bejelentett
hely megnevezése, azonosító száma, koordinátái, aláren-
deltség szintjei, ellenõrzési objektumok megnevezése,
azonosító száma, technikai eszközök száma, létszámada-
tok). Eltérés esetén az eltérés okát a jelentés során indokol-

ni kell (ideiglenes távollét esetén fel kell készülni a távol-
lét idõtartamának és az eszközök jelenlegi elõtalálási he-
lyének jelentésére). Lehetõség szerint az ellenõrzés meg-
gyorsítása érdekében kimutatást kell készíteni a technikai
eszközök elhelyezkedésérõl.

b) Ellenõrzi és pontosítja a bejelentett hely vázlatát.
c) Az alakulat parancsnokával egyezteti, hogy találha-

tó-e a bejelentett hely területén „érzékeny terület (pont)”
ahová a belépés az ellenõrcsoport tagjai részére nem enge-
délyezhetõ.

d) Meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl (munkaszobák, összeköttetés,
nemzetközi jogú telefonvonal az ellenõrcsoport részére,
helyi kísérõk, szállítóeszközök, egészségügyi biztosítás,
beléptetés az objektumba, étkezés).

e) Hiányosság esetén kéri az alakulat parancsnokát azok
pótlására.

9. A kísérõcsoportból kijelölt elõkészítõ részleg az ala-
kulat parancsnoka által kijelölt személlyel közösen fogad-
ja az ellenõr- és a kísérõcsoportot.

10. A kísérõcsoport parancsnoka az elõkészítõ részleg
jelentése alapján meggyõzõdik az alakulat felkészültségé-
rõl, ellenõrzi a bejelentett hely vázlatok átadását vagy át-
adásra történõ elõkészítését. A bejelentett hely parancsnok
tájékoztatóján részt vesz valamennyi, a bejelentett hely te-
rületén elhelyezkedõ katonai szervezet képviselõje, akik
szükség esetén biztosítják az ún. közös használatúnak mi-
nõsülõ területeken az ellenõrzést.

11. Az ellenõrzési helyre történõ megérkezést követõen
az ellenõrcsoportot – fogadása után – a tájékoztató helyére
kell kísérni, át kell adni a bejelentett hely vázlatát és a be-
jelentett hely rangidõs parancsnoka rövid általános tájé-
koztatót tart (bejelentett hely parancsnoki tájékoztató).
A tájékoztatót követõen lehetõséget kell biztosítani az el-
lenõrök részére a tájékoztató értelmezésére, a vázlat tanul-
mányozására, az ellenõrizni kívánt objektum kiválasztására.

12. Amennyiben a bejelentett helyen több ellenõrzési
objektum (katonai szervezet) található az ellenõrcsoport a
bejelentett hely vázlat kézhezvételétõl számított fél órán
belül köteles megjelölni, hogy melyiknél kívánják az el-
lenõrzést lefolytatni. A kijelölésrõl a jelenlévõ alakulatok
parancsnokai (képviselõjük) a helyszínen szereznek tudo-
mást.

13. Az ellenõrzési objektum kijelölését követõen az el-
lenõrcsoport részére a kijelölt ellenõrzési objektum pa-
rancsnoka tájékoztatót tart, amely a tolmácsolással együtt
sem tarthat tovább egy óránál. A tájékoztatóban magyará-
zatot kell adni minden olyan eltérésre, amely a CFE Szer-
zõdés által korlátozott eszközök az ellenõrzési helyen elõ-
található mennyisége, illetve az információcserére vonat-
kozó jegyzõkönyv szerint a legutolsó bejelentésben meg-
adott mennyiségek között áll fenn (a legutolsó bejelentés-
ben szereplõ számadatokkal a HM NEFEH kísérõcsoport-
ja rendelkezik) az alábbiak szerint:

a) Amennyiben az ellenõrzési helyen jelenlévõ, a CFE
Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci technika
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száma kisebb, mint a legutolsó bejelentésben megadott
mennyiség, akkor az ilyen magyarázat tartalmazza ezek
ideiglenes elhelyezkedését is.

b) Amennyiben az ellenõrzési helyen jelenlévõ hagyo-
mányos fegyverzet és harci technika mennyisége megha-
ladja a legutolsó bejelentésben megadott mennyiséget, a
magyarázat tartalmazza az ilyen többlet eredetét, az eredet
helyérõl történõ távozásának idõpontját, az érkezés idõ-
pontját és az ellenõrzési helyen tervezett tartózkodásának
idõtartamát.

14. A tájékoztatót követõen az ellenõrcsoport részére le-
hetõséget kell biztosítani, hogy kérdéseket tegyenek fel a
tájékoztatóval és a bejelentett hely vázlatával kapcsolato-
san.

15. A kísérõcsoport parancsnoka biztosítja az ellenõrzés
elõírásszerû végrehajtását, segítséget nyújt az alakulat pa-
rancsnokának a vitás kérdések tisztázásában, meggyõzõ-
dik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztatón elhangzott,
illetve az ellenõrzés során tapasztalt adatok kerültek-e.
Amennyiben az ellenõrcsoport követõ ellenõrzést jelent
be, arról a kísérõcsoport parancsnoka tájékoztatja az MH
KÜ-t. Követõ ellenõrzés bejelentése esetén biztosítja a kö-
vetõ ellenõrzés végrehajtásának feltételeit, amennyiben
követõ ellenõrzést nem jelentenek be, tájékoztatja az MH
KÜ-t és intézkedik az ellenõrzés befejezésérõl szóló érte-
sítés kiküldésére.

16. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befeje-
zését követõen ugyanazon vagy más bejelentett helyen
folytatni kívánja az ellenõrzést, annak helyszínérõl tájé-
koztatja a kísérõcsoportot. Az új ellenõrzés helyszínérõl az
érintett alakulat parancsnoka az MH KÜ által továbbított
értesítés útján szerez tudomást.

17. A kísérõcsoport parancsnoka az ellenõrzés logiszti-
kai biztosításának feladatairól egyeztet a HM PRI képvise-
lõjével.

18. „Érzékeny pont” ellenõrzési szándéka, fényképek,
felvételek készítése esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

a) Az ellenõrzést megelõzõen a HM NEFEH kísérõcso-
port vezetõje az ellenõrzött alakulat képviselõjével egyez-
teti, hogy található-e az, objektum területén „érzékeny
pont”.

b) Az ellenõrök nem jogosultak olyan létesítményekbe
vagy azokon belüli olyan területekre belépni, amelyeknél
a belépésre az egyedüli fizikai lehetõséget olyan, szemé-
lyek által használt ajtók jelentik, amelyek mérete nem ha-
ladja meg a két méter szélességet.

c) A kísérõcsoport jogosult megtagadni az „érzékeny
pont”-nak minõsített épületbe, tároló helyre, hangárba,
vagy egyéb létesítménybe való belépést. Ilyenkor azonban
minden esetben jelenteni köteles az ellenõrcsoportnak (az
ellenõrcsoport parancsnokának), hogy az épület, tároló
hely, hangár vagy egyéb létesítmény nem tartalmaz a CFE
Szerzõdés által korlátozott eszközöket. Amennyiben az ér-
zékenynek nyilvánított létesítmény tartalmaz ilyen eszkö-
zöket, azok ellenõrizhetõségét biztosítani kell a technikai
eszköz kihozatalával, vagy a létesítményben lévõ érzé-

keny eszközök letakarását követõen a belépés biztosítá-
sával.

d) A CFE Szerzõdés lehetõvé teszi fényképek, videó
felvételek készítését az ellenõrzött katonai létesítmények-
ben a technikai eszközök jelenlétének dokumentálása cél-
jából, azonban a kísérõcsoport kérheti, hogy jelezzék az
ilyen szándékot, a tevékenységet megelõzõen. Érzékeny
pontokról a csak a kísérõcsoport hozzájárulásával készül-
het fénykép, vagy videó felvétel.

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti „soron kívüli
kijelölt terület ellenõrzés” fogadásakor

19. A HM NEFEH igazgatója az ellenõrzési szándék be-
jelentését követõen (legalább 36 órával az ellenõrzést
megelõzõen) követõen jelentést tesz a HVKF-nek, aki
szolgálati úton intézkedik a feladat végrehajtásában érin-
tett alárendeltjei kiértesítésére. A HM NEFEH igazgatója
ezt követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát, aki a
továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállításáért és a
feladatok koordinálásáért és végrehajtásáért. A terület és a
kezdõpont kijelölését követõen tájékozódik, hogy az el-
lenõrzés kezdõpontjaként megjelölt hely közvetlen körze-
tében, mely katonai szervezetek milyen tevékenységet
folytatnak. Egyezteti a HVK HIICSF szaktisztjével, hogy
a területen van-e olyan objektum mely felett az átrepülés, a
belépés tiltott. A területre történõ érkezést követõen az el-
lenõrcsoport tájékoztatást kérhet a területen lévõ, nem el-
lenõrzési objektumnak minõsülõ katonai szervezetekrõl
vagy létesítményekrõl is.

20. A CFE Szerzõdés szerinti terület-ellenõrzésben
érintett szervezetek vezetõi, parancsnokai az MH KÜ elõ-
zetes értesítését szolgálati úton legalább az ellenõrzést
megelõzõen 36 órával kapják meg. Az értesítés tartalmaz-
za az ellenõrcsoport nemzetiségére, létszámára, érkezésé-
nek idõpontjára, a légi és földi szállítóeszközök készenlét-
be helyezésére vonatkozó információkat. Az érintett szer-
vezetek parancsnokai az értesítés alapján végrehajtják az
alárendeltjeik tájékoztatását, intézkednek a parancsnoki
tájékoztatók szövegének, továbbá a technikai eszköznyil-
vántartások tartalmának pontosítására.

21. Az elõzetes értesítés kézhezvételét követõen a béke
elhelyezési körleteiken kívül tartózkodó, illetve a CFE
Szerzõdés szerint nem ellenõrzési objektumként azonosí-
tott alárendeltekkel rendelkezõ alakulat(ok) parancsnoká-
nak intézkednie kell a szükséges információvédelmi rend-
szabályok bevezetésére, továbbá a területen tartózkodó
alárendeltjeik értesítésére, akik felkészülnek a tájékozta-
tók megtartására és az esetlegesen a területen tartózkodó
technikai eszközeikkel történõ elszámolásra.

22. Magyarországra történõ megérkezését követõen a
kísérõcsoport fogadja az ellenõrcsoportot, lefolytatja a be-
léptetési eljárást és meggyõzõdik arról, hogy a bejelentés-
ben megadott személyek az ellenõrcsoport tagjai. Az el-
lenõrcsoport a Magyar Köztársaság területére érkezését
követõen, legkorábban egy, de legkésõbb 16 órán belül
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megadja az ellenõrizni kívánt terület földrajzi leírását.
A terület kijelölését követõen a kísérõcsoport parancsnoka:

a) tájékoztatja az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt
kapcsolattartó személyt és az MH KÜ-t a kijelölt terület
földrajzi leírásáról;

b) felveszi a kapcsolatot az ellenõrzésre kijelölt terüle-
ten elhelyezkedõ, vagy ott tevékenységet folytató alakula-
tok parancsnokaival, a Magyar Köztársaság Belügymi-
nisztériumával, a kijelölt területen található Polgármesteri
Hivatalokkal, tájékoztatja õket az ellenõrzés várható prog-
ramjáról, egyeztetik a tájékoztatók tartalmát. Tájékoztatja
az alakulatok parancsnokát a korábban végrehajtott ellen-
õrzések tapasztalatairól.

c) Az MH KÜ útján kéri a földi és légi szállítóeszközök
kirendelését a kijelölt indulópontra, pontosítja, hogy a biz-
tosított helikopter személyzet milyen képesítéssel rendel-
kezik (repülhet-e éjszaka, leszállhat-e elõkészítetlen heli-
kopter leszállóhelyen). A helikopter ellenõrzésre történõ
igénybevételének összesített idõtartama nem haladhatja
meg a 60 percet.

d) meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl (munkahelyiségek, összeköt-
tetés, szállítóeszközök, egészségügyi biztosítás, beléptetés
a területen lévõ objektumokba).

23. Az ellenõrzésre kijelölt területen lévõ szervezetek
parancsnokait az MH KÜ értesíti az ellenõrzésrõl, mely a
kijelölést követõen, hat órán belül megkezdõdhet. Az érte-
sítés tartalmazza az ellenõrzés kezdési idõpontját, a kije-
lölt terület földrajzi koordinátáit, a légi és földi szállítóesz-
közök igénybevételére vonatkozó információkat, az
igénybevétel várható idõtartamát, továbbá a kísérõcso-
porttal való kapcsolatfelvétel lehetõségeit.

24. A terület kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvé-
telét követõen, az érintett katonai szervezet parancsnoka
intézkedik a tájékoztatásra kijelölt helyiség elõkészítésére
(25 fõ részére), szükség esetén a híradás megszervezésére
(3–4 kis- vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készü-
lék), a helyi kísérõk kijelölésére (3 fõ, az objektumot vagy
a területet jól ismerõ személy), a szállítóeszközök elõké-
szítésére (3–4 terepjáró szgk. 10–18 fõ szállítására). A pa-
rancsnoki tájékoztatót a 7. sz. melléklet szerinti jelentés
minta alapján kell elõkészíteni.

25. A kísérõcsoport parancsnoka a terület kijelölését kö-
vetõen egyezteti az ellenõrzés ütemtervét az ellenõrcso-
port parancsnokával, majd biztosítja az „indulópontra”
történõ szállítást. A kijelölt indulópontra való megérkezést
követõen az egyeztetésen részt vesz a helikopter szállító
személyzet és a földi szállító jármûoszlop parancsnoka is.

26. A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listá-
ra az MH ÖHP parancsnoka, a HM NEFEH által összeállí-
tott névjegyzék alapján engedélyezi.

27. A kijelölt területen bejelentett helyként azonosított
katonai szervezet nem ellenõrizhetõ. Az ellenõrzés során
csak olyan katonai szervezet ellenõrizhetõ, amelyet koráb-
ban bejelentett helyként nem jelentettek be, vagy ha a terü-

leten tevékenykedõ katonai szervezet olyan bejelentett
helyrõl érkezett, amely nem a kijelölt területen van. Ilyen
esetekben a tájékoztatót a területen lévõ, vagy az ott tevé-
kenykedõ katonai szervezet parancsnoka vagy helyettese
tartja. A tájékoztató az alakulat megnevezésére, CFE azo-
nosító számaira (ha van) alárendeltségére, technikai esz-
közeinek számára (kizárólag a CFE Szerzõdés hatálya alá
esõ eszközök), illetve ha az alakulat nem állandó jelleggel
települt a kijelölt területen, az ott folytatott tevékenység
jellegére, idõtartamára, a tevékenységben résztvevõk szá-
mára, technikai eszközeik mennyiségére (csak CFE hatá-
lya alá tartozó) terjedhet ki.

28. Az ellenõrzés folyamán a kísérõcsoport parancsno-
ka együttmûködik az MH ÖHP képviselõjével és folyama-
tosan kapcsolatot tart az MH KÜ szolgálatával, az ellenõr-
zés során érintett alakulatok parancsnokaival, valamint a
légi és a földi szállító személyzettel. Folyamatosan ponto-
sítja az ellenõrzés programját, változások esetén megteszi
a szükséges intézkedéseket, biztosítja az ellenõrzés során
az elõírt tájékoztatók megtartását, az ellenõrcsoport részé-
rõl feltett kérdések megválaszolásához segítséget nyújt.

29. Az ellenõrzés befejezését követõen a kísérõcsoport
parancsnoka részt vesz az ellenõri jelentés elõkészítésé-
ben, a feltett kérdések észrevételek megválaszolásában,
meggyõzõdik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztató-
kon elhangzott, illetve az ellenõrzés során tapasztalt ada-
tok kerültek.

30. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befeje-
zését követõen egy bejelentett helyen kívánja folytatni az
ellenõrzést, arról az érintett bejelentett hely vagy alakulat
parancsnoka az MH KÜ által továbbított értesítés útján
szerez tudomást.

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„csökkentés ellenõrzés” fogadásakor

31. A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
eszközök csökkentését a CFE Szerzõdés elõírásai szerint
az ellenõrzés feltételeinek biztosítása mellett kell végezni.

32. A csökkentési tevékenységek éves tervek szerint, a
végrehajtó szerv kapacitásának figyelembevételével foly-
nak. Minden csökkentési naptári periódus kezdete és vége,
a csökkentésre kerülõ eszközök típusával és mennyiségé-
vel, valamint az alkalmazásra kerülõ csökkentési eljárás
meghatározásával a CFE Szerzõdés végrehajtásában érin-
tett Részes Államok részére bejelentésre kerül.

33. A HM NEFEH igazgatója az ellenõrzési szándék be-
jelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát,
aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállításáért
és a feladatok koordinálásáért.

34. A csökkentés ellenõrzésérõl szóló értesítést a HM
NEFEH legalább 36 órával az ellenõrcsoport érkezését
megelõzõen szolgálati úton megküldi a csökkentési hely
parancsnokának.
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35. A csökkentési hely parancsnoka a bejelentett perió-
dus kezdetétõl a végéig (és még három napig) biztosítja a
csökkentési eljárás ellenõrizhetõségét, a technikai eszkö-
zök azonosításának (gyári alvázszám, egyes meghatáro-
zott fõdarabok számainak ellenõrzésével), továbbá a csök-
kentésrõl készült Munkanapló (regiszter) megtekintésé-
nek lehetõségét.

36. Az ellenõrzés kezdetekor a csökkentési hely vezetõ-
je tájékoztatja az ellenõrcsoportot a csökkentési helyen
lévõ technikai eszközök típusáról és mennyiségérõl, az
adott periódus során megsemmisített eszközök összesített
mennyiségérõl, az elvégzett feladatokról, az alkalmazott
csökkentési technológiáról, valamint a csökkentési eljá-
rásba bevont technikai eszközök származási helyérõl, a
csökkentési helyre történt érkezésük idõpontjáról.

37. Az ellenõrcsoport részére megfelelõ munkafeltéte-
leket kell biztosítani.

38. Az ellenõrzés befejezésekor részletes, alvázszám és
fõdarab szám szerinti jegyzõkönyv készül a csökkentett
haditechnikai eszközökrõl.

Feladatok a Dokumentum szerinti
„értékelõ látogatás” fogadásakor

39. A HM NEFEF igazgatója az értékelési szándék be-
jelentését követõen (legalább 5-7 nappal az értékelést
megelõzõen) jelentést tesz a HVKF-nek, aki szolgálati
úton intézkedik a feladatban érintett alárendeltjei kiértesí-
tésére. A HM NEFEH igazgatója ezt követõen kijelöli a kí-
sérõcsoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a kí-
sérõcsoport összeállításáért és a feladatok koordinálásáért
és végrehajtásáért.

40. A kísérõcsoport parancsnoka a nemzetközi bejelen-
tés kézhezvételét követõen:

a) Tájékozódik az értékelés feltételeinek meglétérõl, az
értékelõ csoport érkezésének idõpontjáról, az országba
történõ belépés helyérõl, a csoport összetételérõl és távo-
zásának idõpontjáról. Tájékoztatja az MH KÜ-t a fenti in-
formációkról.

b) Felveszi a kapcsolatot a HM PRI logisztikai biztosí-
tásért felelõs tisztjével, egyezteti a logisztikai biztosítás
rendjét.

c) Szolgálati út betartásával felveszi a kapcsolatot az ér-
tékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnoká-
val (megbízottjával) és közösen egyeztetik a látogatás
programját, a tájékoztató tartalmát, a Dokumentum szerin-
ti adattárban bejelentett technikai eszközök mennyiségét,
létszámadatokat.

d) Az értékelésre kijelölt alakulat parancsnoka az érté-
kelõ látogatásról az MH KÜ által az értékelõ csoport érke-
zését megelõzõen – 5 nappal korábban, szolgálati úton –
megküldött értesítés alapján szerez tudomást, amely tartal-
mazza az értékelõ csoport nemzetiségére, az értékelés kez-
deti idõpontjára és a kísérõcsoporttal történõ kapcsolatfel-
vétel lehetõségeire vonatkozó információkat.

41. Az értesítés alapján a kijelölt alakulat parancsnoka a
kísérõcsoport parancsnokával pontosítja az értékelõ cso-
port programját és intézkedik a technikai eszközök szám-
szaki adatainak pontosítására, a tájékoztatásra kijelölt he-
lyiség berendezésére (mintegy 8-10 fõ részére), a helyi kí-
sérõk kijelölésére (1-2 fõ), a szállítóeszközök elõkészíté-
sére (szükség esetén), intézkedik továbbá a szükséges in-
formációvédelmi rendszabályok bevezetésére.

42. A kísérõcsoport parancsnoka fogadja az értékelõ
csoportot, egyezteti a bejelentésben megadott és a megér-
kezett személyeket, majd tájékoztatást nyújt az értékelõk
részére az alakulattal egyeztetett programról. Amennyiben
az értékelõ csoport részérõl az elõzetes tervektõl eltérõ
igény merül fel, megteszi a szükséges intézkedéseket és
egyeztetést folytat az alakulat parancsnokával.

43. Az értékelõ csoport alakulathoz történõ megérkezé-
sét követõen az alakulat parancsnoka megtartja tájékozta-
tóját, majd a tájékoztató értelmezését, a kérdések megvála-
szolását követõen, lehetõséget biztosít az értékelõ csoport
számára az objektum, és az információ csere során meg-
adott technikai eszközök megtekintésére, valamint a kü-
lönbözõ állománykategóriákkal való találkozásra és be-
szélgetésre (a parancsnoki tájékoztatót a 3. sz. minta alapján
kell összeállítani).

44. A kísérõcsoport parancsnoka az értékelõ csoport ré-
szérõl feltett kérdések megválaszolásához, a vitás kérdé-
sek tisztázásához segítséget nyújt az alakulat parancsnoká-
nak. A látogatás befejezését követõen a kísérõcsoport pa-
rancsnoka tájékoztatja az MH KÜ-t az értékelés befejezé-
sérõl.

Feladatok a Dokumentum szerinti
„terület-ellenõrzés” fogadásakor

45. A HM NEFEH igazgatója az ellenõrzési szándék vé-
telét (legalább 72 órával az ellenõrzést megelõzõen) köve-
tõen jelentést tesz a HVKF-nek, aki szolgálati úton intéz-
kedik a feladatban érintett alárendeltjei kiértesítésére.
A HM NEFEH igazgatója ezt követõen kijelöli a kísérõ-
csoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõ-
csoport összeállításáért és a feladatok koordinálásáért és
végrehajtásáért. A kísérõcsoport parancsnoka kijelölését
követõen végrehajtja – szolgálati úton – az érintett MH
alakulatok értesítését és kéri az ellenõrcsoport fogadására és
a tájékoztatók megtartására illetékes személyek kijelölését.

46. Az MH KÜ a HVKF intézkedése, valamint a HM
NEFEH–tõl kapott adatok alapján (szolgálati úton, leg-
alább 72 órával az ellenõrzést megelõzõen) értesíti az el-
lenõrzésben érintett szervezetek vezetõit parancsnokait.
Az értesítés tartalmazza az ellenõrzés kezdési idõpontját, a
kijelölt terület földrajzi koordinátáit, a légi és földi szállí-
tóeszközök készenlétbe helyezésére vonatkozó kérést, a
kísérõcsoport parancsnokának nevét, elérhetõségét.

47. Az ellenõrzés során a kijelölt területen a béke elhe-
lyezési körletekben, vagy azon kívül elhelyezkedõ katonai
szervezetek felkészülnek az ellenõrcsoport fogadására, és
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a tájékoztatók megtartására. A tájékoztatókat a 4. sz. minta
szerint kell elkészíteni.

48. Az ellenõrzésre történõ felkészülés során a kísérõ-
csoport parancsnoka az alábbi feladatokat hajtja végre:

a) A bejelentés alapján tájékoztatja az MH KÜ-t.
b) Pontosítja, hogy az ellenõrzésre kijelölt térség terüle-

tén mely katonai szervezetek, milyen tevékenységet foly-
tatnak.

c) Egyezteti a HVK HIICSF szaktisztjével, hogy a tér-
ségben melyek azok a területek, melyek felett az átrepülés,
illetve a belépés tiltott, illetve a HVK HDMCSF, a HVK
KIKCSF és az MH ÖHP szaktisztjeivel, hogy a térségben
milyen katonai tevékenység folyik. A térségben folytatott
katonai tevékenységrõl az ellenõrök részére tájékoztatást
kell biztosítani.

d) Felveszi a kapcsolatot az MH ÖHP összekötõ tisztjé-
vel, egyeztetik, mely alakulatok helyezkednek el a kijelölt
térségben és tájékoztatást ad az ellenõrzés várható prog-
ramjáról. Közösen egyeztetik a parancsnoki tájékoztatók
tartalmát, az ellenõrzés biztosításának feladatait.

e) Amennyiben a kijelölt területen más résztvevõ Állam
fegyveres erõi hajtanak végre katonai tevékenységet, a
HM NEFEH haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az érin-
tett résztvevõ Állam partner szervezetével és kéri az alaku-
lat értesítését, valamint együttmûködésüket az ellenõrzés
során.

f) Az ellenõrzés elõzetes programjának összeállítását
követõen az MH MÜ útján kéri a légi és földi szállítóesz-
közök kirendelését az értesítésben szereplõ indulópontra.
A kérés tartalmazza az ellenõrzés indulópontjára, a kijelölt
terület koordinátáira, a készenlét idõpontjára, az igényelt
eszközökre, az igénybevétel elõrelátható idõtartamára és a
kísérõcsoporttal történõ kapcsolatfelvétel módjára vonat-
kozó információkat.

g) Pontosítja, hogy a biztosított helikopter személyzet
milyen képesítéssel rendelkezik, szükség esetén az üzem-
anyag utántöltés biztosítása érdekében kéri üzemanyag
utántöltõ gépkocsi telepítését az ellenõrzésre kijelölt tér-
ség területén olyan számvetéssel, hogy a konkrét program
ismeretében áttelepíthetõ legyen.

h) A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listá-
ra az MH ÖHP parancsnoka, a HM NEFEH által összeállí-
tott névjegyzék alapján engedélyezi.

49. Az ellenõrcsoportot a Magyar Köztársaság területé-
re érkezését követõen a kísérõcsoport fogadja, a bejelen-
tett és az érkezett személyek egyeztetését követõen tájé-
koztatót tart a kijelölt területrõl, valamint az ellenõrzés fel-
tételeinek biztosításáról. A tájékoztatón lehetõség szerint
részt vesznek a kijelölt területen lévõ parancsnokságok
képviselõi, a helikopter szállító személyzet és a földi szál-
lító jármûoszlop parancsnoka.

50. Amennyiben az ellenõrcsoport részérõl a javasolt
programtól eltérõ igény merül fel, a kísérõcsoport parancs-
noka tájékoztatja az MH ÖHP összekötõjét és az érintett
szervezetek vezetõit, parancsnokait az ellenõrcsoport által

kért változtatásokról. Együttmûködve az MH ÖHP össze-
kötõjével egyezteti a kért repülési útvonalat a légi és a föl-
di szállító személyzettel, pontosítja a helikopter utántölté-
sének lehetõségeit, összehangolja a légi és a földi szállí-
tást, a HVK HIICSF szaktisztjével pontosítja azokat a te-
rületeket melyek felett az átrepülés tiltott. A pontosítást
követõen elfogadja az ellenõrcsoport kezdeményezését,
vagy módosító javaslatot tesz.

51. A kísérõcsoport az ellenõrzés során folyamatosan
kapcsolatot tart az ellenõrzés során érintett alakulatok pa-
rancsnokaival, valamint a légi és a földi szállító személy-
zettel. Folyamatosan pontosítja az ellenõrzés programját,
változások esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

52. Amennyiben olyan katonai szervezet ellenõrzését
kéri az ellenõrcsoport, amely béke elhelyezési körletén kí-
vül tartózkodik, vagy gyakorlatot hajt végre, a katonai
szervezetet az ellenõrzési szándékról a kísérõcsoport veze-
tõje szolgálati úton értesíti.

53. A kísérõcsoport parancsnoka részt vesz az ellenõr-
zés során érintett alakulatok parancsnokainak tájékoztató-
ján, az ellenõrcsoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához segítséget nyújt. Az ellenõrzés befejezésérõl
tájékoztatja az MH KÜ szolgálatát.

54. Az ellenõrzés befejezését követõen az MH KÜ MH
ÖHP útján kéri a légi és földi szállítóeszközök készenlété-
nek megszüntetését és az érintett katonai szervezetek tájé-
koztatását.

Feladatok a külföldön
és a Magyar Köztársaság területén végrehajtott

gyakorlat ideje alatti ellenõrzések során

55. A Magyar Köztársaság területén kívül, a CFE Szer-
zõdés és a Dokumentum alkalmazási övezetében végrehaj-
tott gyakorlat idõtartama alatt, a gyakorlaton résztvevõ ka-
tonai szervezet a CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerin-
ti ellenõrzések során ellenõrizhetõ. Az ellenõrzés bejelen-
tése esetén az alakulat és a magyar fegyverzet-ellenõrzési
szervezet értesítése, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése
a fogadó nemzet felelõssége.

a) A CFE Szerzõdés szerinti „soron kívüli ellenõrzés”
során az ellenõrcsoport jogosult a CFE Szerzõdés hatálya
alá tartozó technikai eszközök ellenõrzésére, függetlenül
attól, hogy azok mely Résztvevõ Állam fegyveres erõinek
állományába tartoznak. Ennek megfelelõen az ellenõrcso-
port jogosult tájékoztatást kérni és kapni a kijelölt terüle-
ten lévõ katonai szervezet parancsnokától az alárendeltsé-
gébe tartozó – a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai
eszközök hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az
ott-tartózkodás idõtartamáról. Az ellenõrzés feltételeinek
biztosítása a befogadó nemzet felelõssége, a területen tar-
tózkodó magyar katonai szervezetre vonatkozó tájékozta-
tó és az abban szereplõ adatok ellenõrizhetõségének bizto-
sítása a magyar katonai szervezet feladata.
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b) A Dokumentum szerinti ellenõrzés bejelentése esetén
az értesítés, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése a befo-
gadó nemzet felelõssége. Az ellenõrzés során az ellenõr-
csoport jogosult tájékoztatást kérni és kapni a térségben
tartózkodó katonai szervezet parancsnokától a térségben
folyó tevékenységrõl, annak jellegérõl, kiterjedésérõl a
résztvevõk számáról és a technikai eszközök mennyiségé-
rõl. A kijelölt térségben az ellenõrcsoportnak az ellenõrzés
során lehetõvé kell tenni a területen lévõ katonai szerveze-
tek települési helyének és technikai eszközeinek ellenõr-
zését. A zárt területek számát és azok kiterjedését,
amennyire lehetséges, korlátozni kell. Az ellenõrzés föld-
rõl, levegõbõl vagy egyidejûleg mindkét helyrõl végre-
hajtható és maximum 48 órán keresztül tarthat. Az ellenõr-
zés feltételeinek biztosítása a befogadó nemzet felelõssé-
ge, a területen tartózkodó magyar katonai szervezetre vo-
natkozó tájékoztató és az abban szereplõ adatok ellenõriz-
hetõségének biztosítása a magyar katonai szervezet fel-
adata.

c) A CFE Szerzõdés szerinti „bejelentett hely ellenõr-
zés” csak a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szerve-
zeteket érintheti, helyszíne a befogadó Részes Állam, CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szervezetének béke el-
helyezési körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton részt vevõ
magyar állomány ideiglenes elhelyezési körletét,
amennyiben az a befogadó alakulat béke elhelyezési körle-
tében került kialakításra. Az ellenõrzés során az ellenõr-
csoportok jogosultak tájékoztatást kérni és kapni a befoga-
dó nemzethez tartozó „bejelentett helyen” lévõ magyar ka-
tonai szervezet parancsnokától az alárendeltségébe tartozó
– a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai eszközök
hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az ott-tar-
tózkodás idõtartamáról. Jogosultak továbbá a megadott
számadatok ellenõrzésére, a technikai eszközök megtekin-
tésére is.

d) A Dokumentum szerinti „értékelõ látogatás” csak a
Dokumentum hatálya alá esõ katonai szervezeteket érint-
heti, helyszíne a befogadó Résztvevõ Állam Dokumentum
hatálya alá esõ katonai szervezetének béke elhelyezési
körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton résztvevõ magyar ál-
lomány ideiglenes elhelyezési körletét, amennyiben az a
befogadó alakulat béke elhelyezési körletében került ki-
alakításra. Az értékelõ látogatás során az értékelõ csoport,
tájékoztatást kérhet az objektumban tartózkodó katonai
szervezet parancsnokától az alakulat tevékenységének jel-
legérõl, a résztvevõk számáról és a technikai eszközök
mennyiségérõl.

56. Amennyiben az ellenõrzés, értékelés idõszakában a
Magyar Köztársaság területén hajtanak végre más államok
katonai szervezetei gyakorlatot vagy egyéb tevékenysé-
get, az ellenõrzés, értékelés idõszakában a Magyar Köztár-
saság területén az ellenõr-, értékelõ csoport kíséréséért, a
gyakorlatot, katonai tevékenységet folytató nemzet értesí-
téséért, az ellenõrzés, értékelés feltételeinek jelen intézke-
dés szerinti biztosításáért a HM NEFEH a felelõs.

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” fogadásakor

57. A HM NEFEH igazgatója az ellenõrzési szándék be-
jelentését követõen jelentést tesz a HVKF-nek, majd kije-
löli a kísérõcsoport parancsnokát, aki a továbbiakban fele-
lõs a kísérõcsoport összeállításáért és a megfigyelõ repülés
elõkészítésért, koordinálásáért és végrehajtásáért. A kísé-
rõcsoport parancsnoka – a bejelentés alapján – a megfigye-
lõ csoport érkezésének idõpontjáról, a beléptetés helyérõl,
idõpontjáról, a csoport összetételérõl és a csoport várható
távozásának idõpontjáról tájékoztatja az MH KÜ-t. A HM
NEFEH továbbítja az általános értesítést a megfigyelõ re-
pülés fogadásában érintett alárendeltekkel rendelkezõ
szervezeteknek és megküldi a megfigyelõ csoport név-
jegyzékét. A megfigyelõ repülés fogadásában érintett szer-
vezetektõl kéri a kijelölt állomány kirendelését.

58. Felveszi a kapcsolatot a HM PRI kijelölt állományá-
val, egyezteti a logisztikai biztosítás rendjét, tájékoztatja
az ellenõrzés fogadásának rendjérõl (programjáról). Az ét-
kezéssel, elszállásolással és a szállítással, valamint az ide-
iglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végrehajtásá-
ért a HM PRI a felelõs.

59. A feladat elrendelésének kézhezvételét követõen az
MH ÖHP kijelölt képviselõje, valamint a HVK HIICSF, a
HM TKNKFT és az MH GEOSZ kijelölt állománya vagy
képviselõje felveszi a kapcsolatot a kísérõcsoport parancs-
nokával. A kísérõcsoport parancsnoka az érintett szerve-
zetek képviselõivel egyezteti a végrehajtás és az együtt-
mûködés rendjét, tájékoztatja õket a rendelkezésre álló
adatokról.

60. Az MH ÖHP intézkedik a kijelölt Nyitott Égbolt re-
pülõtér, megfigyelõ repülés fogadására történõ elõkészíté-
sére, valamint a megfigyelõ csoport, a kísérõcsoport és az
ideiglenes határnyitást végzõk beléptetésének biztosításá-
ra. A Nyitott Égbolt feladatokra kijelölt repülõtér parancs-
noka az értesítést követõen intézkedik a szükséges helyisé-
gek, a kapcsolattartás és az ellátás biztosítására, valamint a
szükséges információvédelmi rendszabályok bevezetésére.

61. A kísérõcsoport parancsnoka a repülõtérre történõ
érkezését követõen jelentkezik a bázis parancsnokánál, és
az MH ÖHP kijelölt képviselõjével együttmûködve ponto-
sítják a megfigyelõ repülés végrehajtásához szükséges fel-
tételek biztosítását (fogadó helyiségek, pihenõ és munka-
helyiségek, nemzetközi jogú telefonvonal a megfigyelõ
csoport részére, helyi kísérõk, szállítóeszközök, egészség-
ügyi biztosítás, beléptetés az objektumba).

62. A kísérõcsoport parancsnoka a megfigyelõ csoport
megérkezésekor fogadja a megfigyelõket és lefolytatja a
beléptetési eljárást, megtartja az általános, megfigyelõ re-
pülés végrehajtására vonatkozó tájékoztatóját, és felügyeli
a szakszolgálatok által megtartandó tájékoztatókat.
A megfigyelõ csoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához segítséget nyújt.

63. A HM TNKFT végrehajtja és dokumentálja a megfi-
gyelõ repülõgép szenzorfedõk zártságának ellenõrzését.
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Részt vesz a repülés elõtti tájékoztatókon, a tervezett repü-
lési útvonal ellenõrzésében, a megfigyelõ repülõgép és a
szenzorok, kiegészítõ berendezések földi és a repülés köz-
beni ellenõrzésében, kontrolálja a repülési paraméterek
betartását és az annotációt, elvégzi az útvonalkövetést és
az adatrögzítést, az exponált légifilm kísérését, laboratóri-
umi kidolgozását, lemásolását, digitalizálását, tárolását, az
adatszolgáltatást a Részes Államok és az illetékes Szerve-
zetek számára, részt vesz a feladatról készült Jelentés- és
számlaformátum elkészítésében.

64. Az MH ÖHP biztosítja a hatáskörébe tartozó tájé-
koztatók megtartását, illetve a megfigyelõ repülés végre-
hajtásában közremûködõ légiforgalmi-irányítók, mér-
nök-mûszaki és meteorológus szakértõk részvételét. Kije-
lölt szakértõi ellátják a megfigyelõ csoportot a repülések
elõkészítéséhez és végrehajtásához szükséges repülési, lé-
ginavigációs és repülésmeteorológiai információkkal az
alábbiak szerint:

a) Az MH ÖHP képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ fél
által átadott feladattervet, indokolt esetben javaslatot tesz
a kísérõcsoport parancsnok részére annak módosítására,
felügyeli a repülési terv kitöltését és a repülési terv enge-
délyeztetését.

b) Légiforgalmi-irányítási szakértõje intézkedik a repü-
lési útvonal által érintett veszélyes légterekben folyó tevé-
kenységek szükség szerinti korlátozására, a polgári repü-
lésirányító-szolgálattal összehangoltan a megfigyelõ repü-
lés végrehajtásának szavatolására és az igényelt tartalék
repülõterek fogadókészségének biztosítására.

c) Repülõ-mûszaki Szolgálat szakértõje vezeti a megfi-
gyelõ fél repülõgépének repülés elõtti ellenõrzését, meg-
szervezi a megfigyelõ repülõgép kiszolgálását.

d) Meteorológiai csoport szakértõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatón, javaslatot tesz az idõjárási viszonyok-
nak megfelelõen a repülés idõpontjára. Biztosítja a megfi-
gyelõ repülések végrehajtásához szükséges repülés-mete-
orológiai információt.

65. A HVK HIICSF képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ
csoport feladattervét információvédelmi szempontból,
melynek eredményérõl tájékoztatja a kísérõcsoport pa-
rancsnokát. Amennyiben szükséges, javaslatot tesz a repü-
lési útvonal módosítására. Szükség szerint értesíti az érin-
tett szervezeteket az átrepülés idõpontjáról. Részt vesz a
repülés során készített felvételek kiértékelésében.

66. A feladat befejezését követõen az érintett szakállo-
mány végrehajtja a feladat értékelését és összeállítja a fel-
adatról készült jelentést, csatolva a feladat során küldött és
fogadott jelentés formátumokat. Az MH ÖHP a kísérési
feladat befejezését követõen továbbítja a megfigyelõ repü-
lés során felhasznált repülõ-üzemanyag töltési napló má-
solatának egy-egy példányát a HM NEFEH és az MH Ve-
szélyes Anyag Ellátó Központ részére.

67. A HM PRI elkészíti és továbbítja a feladatok végre-
hajtásával kapcsolatban felmerült költségeket tartalmazó
számlát a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság által meg-
határozott formátum alapján. A kísérõcsoport parancsnok

a megfigyelõ csoport tevékenységének programját a HM
FHH képviselõjével folyamatosan egyezteti.

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
átrepülés biztosítása során

68. Az átrepülési szándék bejelentést követõen a HM
NEFEH igazgatója kijelöli a készenlétet ellátó személyt,
aki a továbbiak folyamán felelõs a feladatok koordinálásá-
ért. A kijelölt személy ellenõrzi a kapott információkat, tá-
jékozódik a megfigyelõ repülõgép átrepülésének várható
idõpontjáról, és értesíti a HM TKNKFT-t és az MH KÜ-t a
fenti információkról.

69. Az átrepülés során folyamatosan kapcsolatot tart a
kijelölt Nyitott Égbolt repülõtérrel, amennyiben az átrepü-
lés során mûszaki meghibásodás miatt nem tervezett le-
szállást hajtanak végre, megszervezi a kamerafedõk zárt-
ságának ellenõrzését és – igény esetén – biztosítja az ideig-
lenes határnyitást, a megfigyelõ csoport elhelyezését, ellá-
tását, szállítását.

70. Amennyiben a megfigyelõ repülõgép technikai ki-
szolgálás céljából leszállást tervez magyar Nyitott Égbolt
repülõtéren, akkor a HM NEFEH szolgálati úton megküldi
az általános értesítést az átrepülésrõl az átrepülés biztosítá-
si feladataiban érintett szervezeteknek (Nyitott Égbolt re-
pülõtér), valamint tájékoztatja a HM TNKFT-t és kéri a
szakembereik útba indítását. A feladat biztosítására kije-
lölt személy összeállítja az átrepülés során leszálló megfi-
gyelõ repülõgép fogadásához, ellenõrzéséhez szükséges
okmányokat, fogadja a megfigyelõ csoportot. Elvégzi a
kamerafedõk zártságának ellenõrzését, a formátumok ki-
töltését és továbbítását a HM NEFEH részére.

71. A HM PRI a technikai kiszolgálást követõen
– együttmûködve a HM NEFEH kijelölt szaktisztjével –
számlát állít ki. A tranzitáló részes Állam repülõgépének
technikai meghibásodása, vagy egyéb, elõre nem tervezett
leszállás során a HM NEFEH szolgáltatási igénylése
(ilyen esetben utólagos igénylése) alapján megszervezi a
megfigyelõ csoport, illetve a kijelölt kísérõ személyek
szállítását, elhelyezését és étkeztetését.

72. A HM NEFEH kijelölt képviselõjének a feladata a
technikai kiszolgálást követõen addig tart, amíg a megfi-
gyelõ repülõgép elhagyja a Magyar Köztársaság légterét.

Feladatok a CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti
„ellenõrzések” végrehajtásakor

73. A HM NEFEH az ellenõrzések célországaira és az
objektumokra vonatkozó javaslatát az érintett szervezetek
képviselõinek részvételével szervezett szakértõi munka-
csoport ülésen állítja össze.
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74. A HM NEFEH szakállománya a felkészülés során
elgondolást alakít ki a végrehajtás rendjére, összeállítja az
ellenõrcsoportot, javaslatot tesz a bevonható állományú
ellenõrök alkalmazására. Önköltséges ellenõrzés esetén
intézkedik az ellenõrzés költségeinek biztosítására, az an-
gol és orosz nyelvû garancialevél elkészítésére és megkül-
désére az MK Katonai Felderítõ Hivatalnak. Megküldi a
külföldi vendégellenõrök részére az ellenõrzés részadatait,
kéri a bevonható állományú ellenõrök kijelölését, útbain-
dítását és végzi felkészítésüket, összeállítja a kiutazáshoz
szükséges okmányokat. Pontosítja a célobjektumokat és a
tartalék objektumot, adatot gyûjt, feldolgozza a korábbi el-
lenõrzések tapasztalatait, elemzi az adattárak vonatkozó
adatait és ennek alapján tájékoztató anyagokat állít össze.

75. A HM NEFEH szakállománya az ellenõrzés elõtt
pontosítja a felkészülés érdekében tett intézkedések végre-
hajtását, a berendelt és a vendégellenõri állomány ellátásá-
nak, szállításának elszállásolásának helyzetét, az ellenõri
felszerelés, ajándékok, repülõjegyek, útlevelek, napidíjak
felvételezését, elosztását. Elkészíti és továbbítja a megfe-
lelõ formátumot az ellenõrzés bejelentésére vonatkozóan.

76. Az ellenõrzés során az ellenõrcsoport parancsnoka
jelentést tesz az ellenõrcsoport indulásáról, az ellenõrzés
fõbb mozzanatairól és a csoport haza érkezésérõl.

77. Az ellenõrzési feladat befejezését követõen az érin-
tett szakállomány végrehajtja a feladat értékelését, össze-
állítja a jelentéseket az ellenõrzésrõl és a „Mission Re-
port”-ot.

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
,,megfigyelõ repülés” végrehajtásakor

78. A HM NEFEH szakállománya végzi a HM védelem-
politikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes állam-
titkár és a KÜM biztonságpolitikáért felelõs helyettes ál-
lamtitkár (politikai igazgató) által jóváhagyott megfigye-
lési feladatok tervezését, a hivatalos csatornákon keresztül
a Magyar Köztársaság aktív kvótájának bejelentését, ter-
vezi a megfigyelõ repülések útvonalait, egyeztetést folytat
a NATO tagországok társszervezeteivel az aktív kvóták
felhasználásáról. Az aktív kvóták felhasználásának idõ-
pontját és célját az éves tervben szerepeltetni, arról az érin-
tett szervezeteket a tárgyévet megelõzõ év október végéig
elõzetesen tájékoztatni kell. A feladat tervezéséhez szük-
séges elõzetes egyeztetéseket az érintett szervezetekkel le
kell folytatni.

79. A HM NEFEH igazgatója kijelöli a megfigyelõ cso-
port parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a megfigye-
lõ csoport összeállításáért és a feladatok koordinálásáért.
A HM NEFEH a feladat elrendelésérõl – a végrehajtást
megelõzõen legalább 5 héttel – tájékoztatja az érintett
szervezeteket. Az elrendelés kézhezvételét követõen a
végrehajtásban érintett szervezetek állományából kijelölt

személy felveszi a kapcsolatot a megfigyelõ repülés veze-
tésére kijelölt csoport parancsnokával, tájékozódik a meg-
figyelõ repülés adatairól.

80. A megfigyelõ csoport parancsnoka elkészíti a kiuta-
zási engedélyt, illetve a szolgáltatási igényt, amelyeket
legalább két héttel a feladat megkezdése elõtt megküld a
HM PRI részére, illetve az feladat elõkészítésének idõsza-
kában tájékoztatja az MH KÜ-t a megfigyelõ repülésrõl.

81. Az igényelt ellátással, szállítással, valamint az ide-
iglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végrehajtásá-
ért, a feladatok végrehajtásával kapcsolatban felmerült
költségeket tartalmazó számlák összeállításáért a Nyitott
Égbolt Konzultatív Bizottság által meghatározott formá-
tum alapján a HM PRI a felelõs.

82. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedik a megfigyelõ
repülõgép és a személyzet biztosítására, a megfigyelõ re-
pülõgép, valamint a kijelölt Nyitott Égbolt repülõtér elõ-
készítésére és a megfigyelõ repülés végrehajtására, a meg-
figyelõ csoport tagjainak és az ideiglenes határnyitást vég-
zõk beléptetésének biztosítására. A HM NEFEH által
összeállított névjegyzék alapján engedélyezi a nem ma-
gyar állampolgárok és a nem az MH állományába tartozó
megfigyelõk felvételét az utas listára.

83. A HM TNKFT a HM NEFEH-hel együttmûködve, a
rendelkezésekre álló adatok alapján, megtervezi a megfi-
gyelõ repülés útvonalait. A feladatot megelõzõ 30 napon
belül gyakorlórepülésen elvégzi a szenzor és a kamerave-
zérlõ mûködésének és a laboratóriumi kidolgozó és máso-
lóberendezések ellenõrzését. A Nyitott Égbolt feladat so-
rán bemutatja a szenzorkonfigurációkat, a laboratóriumi
kidolgozó és másolóberendezéseket, részt vesz a repülõ-
gép és szenzorok földi ellenõrzésében a megfigyelõ repü-
lés alatt mûködteti a szenzort, a vezérlõ- és annotációs be-
rendezést, rögzíti az útvonalat és a repülési adatokat, gon-
doskodik a légifilm kezelésérõl, kísérésérõl. Végrehajtja
az exponált légifilmek laboratóriumi kidolgozását, lemá-
solását, digitalizálását, tárolását, az adatszolgáltatást a Ré-
szes Államok és az illetékes Szervezetek számára, részt
vesz a feladatról készült Jelentés- és számlaformátum
elkészítésében.

84. A Nyitott Égbolt megfigyelõ rendszer szenzorjai-
nak üzemeltetését, a készített dokumentáció elõhívását és
tárolását, valamint igény szerinti sokszorosítását a HM
Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

85. Az MH GEOSZ képviselõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatókon, segíti a megfigyelõ csoport munká-
ját, javaslatot tesz az idõjárási viszonyoknak megfelelõen
a repülés idõpontjára. Igény esetén az MH GEOSZ térké-
peket biztosít a feladatok tervezéséhez és végrehajtásához.
Biztosítja a megfigyelõ repülések végrehajtásához szüksé-
ges repülésmeteorológiai információkat.

86. A feladat befejezését követõen az érintett szakállo-
mány végrehajtja a feladat értékelését, és összeállítja a ma-
gyar nyelvû jelentéseket, csatolva a feladat során küldött
és fogadott nemzetközi jelentési formátumokat.
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A honvédelmi szervezetek egyéb feladatai
az ellenõrzések biztosítása során

87. A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség a HM NE-
FEH kezdeményezésére javaslatot tesz a CFE Szerzõdés, a
Dokumentum és a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti ellen-
õrzések, értékelõ látogatások, megfigyelõ repülések cél-
objektumaira, illetve területeire. Képviselõje részt vesz a
HM NEFEH által szervezett, objektum, terület kiválasz-
tást egyeztetõ szakértõi munkacsoport üléseken.

88. A HM PRI végzi a CFE Szerzõdés, a Dokumentum,
a kétoldalú megállapodások és a Dayton-i Béke Ke-
ret-megállapodás, valamint a Nyitott Égbolt Szerzõdés ál-
tal elõírt – a Magyar Köztársaság által tervezett és fogadott
– ellenõrzések, megfigyelõ repülések és egyéb rendezvé-
nyek végrehajtásának és fogadásának logisztikai támoga-
tását, amelyet a HM NEFEH igazgató által aláírt kiutazási
engedély és szolgáltatási igénylés alapján szervez és bizto-
sít. A szállás, étkeztetés, szállítás, határnyitás és a felada-
tok egyéb logisztikai biztosítása során a hatályos belsõ
rendelkezések elõírásai szerint jár el.

89. A HM PRI kijelölt képviselõje a nemzetközi ellen-
õrcsoportok tevékenységének biztosítása során, együttmû-
ködik a kísérõcsoport parancsnokával a szállás, az étkezte-
tés, a szállítás, a határnyitás és egyéb, a feladat végrehajtá-
sához kapcsolódó szolgáltatások megszervezésében. A fe-
ladatok befejezését követõen pontosítják a felhasznált

költségkereteket, valamint a külföldi partnerszervezet felé
történõ elszámolás rendjét.

90. Az MH TD katonai rendészeket biztosít a Magyar
Köztársaság területén feladatot végzõ ellenõrcsoportok te-
vékenységének biztosítása érdekében. A feladatra kijelölt
katonai rendész járõr parancsnoka felveszi a kapcsolatot a
kísérõcsoport parancsnokával a feladat részleteinek ponto-
sítása érdekében, illetve a feladat megkezdését megelõzõ-
en részt vesz a kísérõcsoport parancsnoka által vezetett fel-
készítésen. A feladat végrehajtásának teljes idõtartama
alatt a rendész járõr parancsnoka folyamatosan kapcsola-
tot tart a kísérõcsoport parancsnokával, vagy az általa kije-
lölt személlyel. Az MH TD a Magyar Köztársaság terüle-
tén fogadott CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti te-
rület ellenõrzések során – igény esetén – híradó eszközök-
kel felszerelt terepjáró személygépkocsikat biztosít.

91. Az MH GEOSZ a HM NEFEH elõzetes igénylése
alapján az MH alapellátásában lévõ és külön engedéllyel
igényelhetõ analóg és digitális térképészeti és katona föld-
rajzi anyagokat, továbbá meteorológiai adatokat, idõjá-
rás-elõrejelzéseket biztosít a fegyverzet-ellenõrzési tevé-
kenységek végrehajtásához.

92. A HM TNKFT a Részes Államok felkérésére el-
végzi a Részes Államok által végrehajtott megfigyelõ re-
pülések során exponált légifilmek laboratóriumi kidolgo-
zását és duplikálását.
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Minta a parancsnoki tájékoztatókhoz

1. sz. minta:
A bejelentett hely parancsnokának tájékoztatója
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2. sz. minta
Az ellenõrzési objektum parancsnokának tájékoztatója
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3. sz. minta.

A Dokumentum szerinti értékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója
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4. sz. minta
A Dokumentum szerinti ellenõrzés

fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója
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5. sz. minta:
A bejelentett hely vázlatával kapcsolatos általános elõírások:

a) A bejelentett hely vázlatának tartalmaznia kell, valamennyi, katonai alakulathoz, egységhez, vagy más katonai
szervezethez tartozó összefüggõ területet, olyan módon, hogy a bejelentett hely külsõ határvonala válassza el e területe-
ket a civil területektõl. A határvonal lehet természetes vagy mesterséges. Bármely határ, amely két katonai alakulat, egy-
ség, vagy szervezet összefüggõ területei között húzódik, nem képezheti a bejelentett hely külsõ határát.

b) A bejelentett helyhez tartozik:
i) valamennyi terület, amely kizárólagos jelleggel a bejelentett helyen lévõ ellenõrzési objektumhoz, vagy objektu-

mokhoz tartozik. A bejelentett helyhez tartozik valamennyi, a bejelentett hely határain belül esõ terület, amely (vagy
amelyek) bármely más – nem ellenõrzési objektumként nyilvántartott – katonai alakulathoz, egységhez, illetve szerve-
zethez tartozik;

ii) valamennyi lõtér, gyakorlótér, javító bázis, raktár, helikopter leszállóhely, vasúti berakodó hely, amely bármely
fentiekben meghatározott alakulathoz, egységhez, illetve katonai szervezethez tartozik, és a CFE Szerzõdés hatálya alá
tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik a területükön;

iii) valamennyi külön elhelyezésben lévõ terület, amelyen az ellenõrzési objektumhoz tartozó, – CFE Szerzõdés hatá-
lya alá esõ – hagyományos fegyverzet vagy harci technika található állandó vagy ideiglenes jelleggel.

6. sz. minta:
A bejelentett hely vázlat formai kellékei

a) Földrajzi koordináta, melynek meg kell egyezni, a tárgyévi adattár V. Fejezetében megadott koordinátáival és a
vázlaton jól láthatóan – az adott Részes Állam valamennyi bejelentett hely vázlatán egységes jellel – jelölt koordináta
bemérési pont,.

b) Méretarány: valamennyi bejelentett hely vázlaton egy általánosan érvényes méretarányt kell feltüntetni. A külön el-
helyezésben lévõ területek esetében, amennyiben másképp nem oldható meg, eltérõ méretarány is alkalmazható (több
külön elhelyezésben lévõ terület esetén több eltérõ méretarány is szerepelhet). A méretarányokat valamennyi vázlaton
fel kell tüntetni, beleértve a külön elhelyezésben lévõ területekét is amennyiben azok eltérnek az alap bejelentett hely
vázlat méretarányától.

c) A bejelentett hely határvonala: a bejelentett hely határa Részes Államonként egységesen meghatározott jellel, vagy
jelekkel kerül feltüntetésre a vázlatokon. A határvonal jelöli a bejelentett hely külsõ határát. A bejelentett hely vázlata
magába kell, hogy foglalja valamennyi területet melyek kizárólag az ellenõrzési objektumokhoz tartoznak, valamint a
vázlat külsõ határán belül helyezkednek el, de más katonai szervezet tartoznak, illetve az ellenõrzési objektumok közös
használatában vannak. A bejelentett hely vázlat szemlélteti a külön elhelyezésben lévõ területek földrajzi elhelyezkedé-
sét, távolságát és irányát a bejelentett hely alap objektumától. A külön elhelyezésben lévõ területekhez vezetõ útvonala-
kat is fel kell tüntetni a vázlatokon (amennyiben más módon nem oldható meg a bejelentett hely vázlathoz térképvázlat
csatolása javasolt, amelyen azonosítható a koordináta bemérési pont, valamint szemléltethetõ a külön elhelyezésben
lévõ területek iránya, távolsága, és az odavezetõ útvonal). A bejelentett hely állhat több nem összefüggõ területbõl is, eb-
ben az esetben minden különálló területnek fel kell tüntetni a saját külsõ határvonalát a vázlaton.

d) Az ellenõrzési objektumokhoz tartozó területek határvonala: minden ellenõrzési objektum határvonalát a bejelen-
tett hely határvonalától eltérõ jelzéssel (színezéssel) kell jelölni. A területeken belül jelölni kell az ellenõrzési objektum
azonosító számát, melyet fel kell tüntetni az objektumhoz tartozó, de önálló elhelyezésben lévõ területek vázlatán is.

e) Fõbb épületek és utak: a bejelentett hely, valamint a hozzá tartozó külön elhelyezkedõ területek vázlatán fel kell
tüntetni azon helyeket, ahol a CFE Szerzõdés által korlátozás alá esõ technikát (vagy hasonló eszközöket) ideiglenes
vagy állandó jelleggel tárolják. Jelölni kell továbbá a fõbb épületeket és utakat méretarányosan úgy, hogy biztosított le-
gyen az ellenõrök részére a tájékozódás az objektum területén (a vázlatnak minden olyan épületet tartalmaznia kell,
amely rendelkezik 2 méter, vagy annál szélesebb bejárattal).

f) A bejelentett hely bejáratai (személyi és gépjármûvek): a bejelentett hely vázlatának – az adott Részes Államon be-
lül egységesen – szemléltetnie kell azokat a helyeket, ahol az ellenõrzési objektumba való be-, illetve kijutás lehetséges.
Hasonló módon kell feltüntetni a külön elhelyezésben lévõ területek (ideiglenes vagy állandó) ki- és bejáratait is.

g) Egyéb, a bejelentett hely vázlaton feltüntetendõ adatok: a bejelentett hely vázlatokon minden esetben fel kell tüntet-
ni a bejelentett hely megnevezését és azonosítóját, a jelmagyarázatot, a vázlat készítésének idõpontját, az észak-déli
irányt, a bejelentett helyhez tartozó helikopter leszálló helyeket, valamint azt hogy a bejelentett hely területe kisebb vagy
nagyobb-e, mint 20 km2.
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7. sz. minta:
A bejelentett hely vázlatok felirata és a jelmagyarázat
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8. sz. minta:
A kiegészítõ térképvázlat és a bejelentett hely vázlat
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
43/2011. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

az afganisztáni mûveleti területen lévõ egyes magyar
erõkkel összefüggõ elhelyezési szakterületi feladatok

szabályozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdései, vala-
mint a 101. § (4) és (5) bekezdései alapján – figyelemmel
az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportban résztve-
võ katonai szervezet létrehozásának feladatairól, valamint
a személyi állomány kihelyezésének elõkészítésérõl és
végrehajtásáról szóló 78/2006. (HK 16.) HM utasítás ren-
delkezéseire – a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépí-
tési Csoportban, a Magyar Honvédség Mûveleti Tanács-
adó és Összekötõ Csoport és a Magyar Honvédség Nemze-
ti Támogató Elem Afganisztán szervezetében résztvevõ
katonai szervezetek elhelyezési feltételeinek kialakítása,
az elhelyezési szolgáltatások biztosítása, az elhelyezési
üzemvitel és az elhelyezési anyagellátás feladatai végre-
hajtásának részletes szabályozása érdekében a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Tartományi Újjáépítési Csoport (a továbbiakban: MH
PRT), az MH Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport
(a továbbiakban: MH OMLT) és az MH Nemzeti Támoga-
tó Elem Afganisztán (a továbbiakban: MH NTE) szerveze-
teire, az afganisztáni mûveleti területen feladatot végre-
hajtó magyar erõkre, valamint a megalakításban, mûkö-
désben és a ki vonásban érintett honvédelmi szervezetekre.

2. Az elhelyezési szakterületet érintõ beszerzés (szol-
gáltatás, bérlés, vásárlás) a honvédelmi szervek beszerzé-
seinek eljárási rendjérõl szóló HM utasítás vonatkozó ren-
delkezései alapján történhet.

3. Az MH PRT, az MH OMLT és az MR NTE elhelye-
zési ellátásában érintett katonai szervezetek tevékenysé-
gük során az alábbiak szerint járnak el:

a) Az elhelyezési szolgáltatások, anyagok és eszközök
igénylésében – a beszerzés idõszükségletére figyelemmel
– a biztosításra kért határidõt is fel kell tüntetni. Az anyag-,
eszközbeszerzés idõszükségletét a Honvédelmi Miniszté-
rium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális
Igazgatóság (a továbbiakban: HM FHH II) Elhelyezési
Osztály osztályvezetõjével, szolgáltatás beszerzésének
idõszükségletét a HM FHH II Ingatlankezelési és Létesít-
ményi Osztály osztályvezetõjével kell egyeztetni.

b) Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
(a továbbiakban: MH 64. log. e.) az érvényben lévõ pénz-

ügyi és számviteli szabályok alapján megszervezi a tábori
üzemeltetéshez szükséges elhelyezési anyagok nyilvántar-
tási rendjét, az elhelyezési anyagok felhasználásának ok-
mányolását az alábbiakra figyelemmel:

ba) Az MH NTE anyagfelhasználását – anyagelosztó la-
pon vezetett anyagfelhasználásokat – a szakági analitikus
nyilvántartásban (ESZKÖZ prg.) kiállított eszközutalvá-
nyon kell a számviteli nyilvántartás on történõ átvezetés
érdekében havi rendszerességgel az MH 64. log. e. részére
megküldeni.

bb) Az MH 64. log. e. a hazai felkészítés idõszakában az
elhelyezési anyagok, eszközök okmányolási, nyilvántartá-
si feladatairól szakkiképzést tart az MH PRT és az MH
NTE érintett állományának.

c) Amennyiben a HM vagyonkezelésében lévõ elhelye-
zési szakanyag tönkremegy, további használatra alkalmat-
lanná válik, a selejtezést az MH NTE parancsnoka az aláb-
biak figyelembe vételévei hajtja végre:

ca) A saját hatáskörû selejtezést megelõzõen a selejte-
zésre tervezett anyagok jegyzékét jóváhagyás céljából a
szolgálati út betartásával a HM FHH II igazgató részére fel
kell terjeszteni.

cb) Az írásos jóváhagyás alapján az MH NTE parancs-
noka a selejtezést végrehajtja. A selejtezés számviteli nyil-
vántartáson történõ átvezetése érdekében a selejtezéssel
kapcsolatban keletkezett okmányokat – a jogszabályi ha-
táridõ betartásával – megküldi az MH 64. log. e. részére.
A keletkezett hulladék anyagokról, azok felszámolásának
módjáról, a selejtezés számviteli nyilvántartáson történt
átvezetésérõl az MH NTE parancsnoka – a selejtezés lezá-
rását követõ 30 napon belül – tájékoztatást küld a szolgála-
ti út betartásával a HM FHH II igazgató részére.

d) Amennyiben elhelyezési szakanyag megsemmisül,
ennek tényét bizottságilag jegyzõkönyvbe kell foglalni,
amelyben meg kell jelölni az anyag megnevezését,
mennyiségét, értékcsoportját, a megsemmisülés okát.
A káreljárást a vonatkozó szabályok szerint le kell folytatni.

e) A munka-, baleset- és tûzvédelmi oktatás során ki-
emelt figyelmet kell fordítani az elektromos berendezések
használatára.

f) A helyben elõtalált építõ- és karbantartó anyagok fel-
használása nem megengedett, kivéve a nemzetközi köte-
lékben feladatot végrehajtó koalíciós féltõl minkét fél által
aláírt/igazolt okmányon átvett, megfelelõen azonosított,
minõsített anyagokat. Ismeretlen eredetû (beazonosítha-
tatlan) anyag elõtalálása esetén annak eltávolítása csak vé-
dõfelszerelésben – szükség es etén tûzszerész szakember
bevonásával – történhet.

g) A környezet védelmére kiemelt figyelmet kell fordí-
tani. A tábor területén a Magyarországon érvényes környe-
zetvédelmi követelményeket lehetõség szerint biztosítani
kell. A környezetvédelemért felelõs tiszt/megbízott elké-
szíti a Szervezeti Környezetvédelmi Szabályzatot, a helyi,
a táborra vonatkozó környezetvédelmi elõírások figyelem-
bevételével, mely elõírásainak betartásával biztosítani kell
az ökológiai lábnyom hagyása nélküli feladatvégzést.
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h) A tábor üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatokat
és az esetlegesen felmerült problémákat a heti jelentések
elhelyezési szakterületre vonatkozó kivonatának megkül-
désével, az ellátást veszélyeztetõ elhelyezési problémákat
soron kívül szolgálati úton jelenteni kell a HM FHH II-n
keresztül a HM FHH fõigazgató részére.

4. Utánpótlás jellegû ellátást, elhelyezési tisztító anya-
gok esetében – a honvédelmi szervek beszerzéseinek eljá-
rási rendjérõl szóló HM utasítás szabályai szerint, a gazda-
ságossági szempontok figyelembe vételével – elhelyezési
tartós fogyasztási cikkek esetében helyszíni eszköz be-
szerzéssel, vagy bérlettel kell biztosítani a 2. pont megfele-
lõ alkalmazásával.

5. Magyarországról történõ utánszállítással történõ el-
helyezési anyagbiztosítás csak a helyszínen gazdaságos an
nem beszerezhetõ anyagok esetében hajtható végre.

6. Elhelyezési fogyó, karbantartó anyagok beszerzése
– tekintettel arra, hogy a táborok üzemeltetése szolgáltatá-
si szerzõdés és/vagy technikai egyezmény keretein belül
valósul meg – csak a HM FHH fõigazgató elõzetes írásos
engedélyével történhet.

7. A HM FHH II az MH ÖHP-tõl beérkezett igényeket,
az utánszállítás menetét minden esetben leegyezteti, a
szükség szerinti pontosítást követõen a szakanyagokat
alapvetõ en a rendelkezésre álló raktári készlet felhaszná-
lásával biztosítja.

8. A biztosításra kerülõ elhelyezési szakanyagok az MH
64. log. e. részére kerülnek utalványozásra és biztosításra
úgy, hogy az anyagok átadás-átvétele – elõre egyeztetett
idõpontban, akár munkaidõn túl is – biztosított legyen.

9. Az MH NTE, az MH PRT és az MH OMLT felszámo-
lásával kapcsolatos elhelyezési szakfeladatok végrehajtá-
sát külön intézkedés tartalmazza.

10. A végrehajtásban érintett katonai szervezetek ellátá-
sért felelõs vezetõi ezen intézkedést teljes egészében is-
merjék meg, elõírásait tartsák be és gondoskodjanak az
alárendeltségükben lévõ szervezetek elhelyezési ellátásért
felelõs személyi állományának felkészítésérõl.

11. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

12. Hatályát veszti az afganisztáni tartományi újjáépíté-
si csoportban résztvevõ katonai szervezettel, valamint az
afganisztáni mûveleti területen lévõ magyar erõkkel
összefüggõ egyes elhelyezé si szakterületi feladatok szabá-
lyozásáról szóló 122/2006. (HK 22.) HM IKH intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. június 30.

A HM védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkárának

12/2011. (HK 11.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a HM rendelkezése alatt lévõ lakások
elidegenítésébõl származó kárpótlási jegyek

kezelésérõl és elszámolásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az
állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpót-
lásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szó-
ló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendeletre és a Honvédelmi
Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet 126. §-ára – a HM rendel-
kezése alatt lévõ lakások elidegenítésébõl származó kár-
pótlási jegyek kezelésére és elszámolására a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igazgatóságra (a to-
vábbiakban: HM FHH II) és a HM FHH II pénzügyi ellátá-
sát végzõ pénzügyi referatúrára (a továbbiakban: Refera-
túra), illetve a feladat végrehajtásában érintett HM szerve-
zetekre.

2. A vételár(rész) megfizetése címén, az állami tulajdo-
nú HM vagyonkezelésû lakások elidegenítésekor az adás-
vételi szerzõdések szerint a magánszemélyektõl, továbbá
az önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû lakások el-
idegenítését követõen a helyi önkormányzatoktól átvett
kárpótlási jegyek kezelését és elszámolását ezen szakuta-
sítás rendelkezései szerint kell végrehajtani.

3. Az átvett kárpótlási jegyeket a HM FHH II a tulajdon-
viszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtala-
nul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13/B. § (2) bekezdés-
nek megfelelõen nyilvántartja, és folyamatosan adja át a
Referatúra részére.

4. A Referatúra az átvett kárpótlási jegyeket a HM
Számlarendben meghatározottak szerint, az értékpapírok-
ra vonatkozó elõírásoknak, valamint az R. 13/B. § (2) be-
kezdésének megfelelõen tartja nyilván. A kárpótlási je-
gyek kezelését és tárolását a szigorú számadású pénzügyi
nyomtatványok kezelésére, nyilvántartására vonatkozó
elõírások szerint kell végrehajtani.

5. A Referatúra negyedévenként a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatnál kezdeményezi a kárpótlási jegyek
átadás-átvételét úgy, hogy az átadás-átvétel legkésõbb a ne-
gyedév utolsó hónapjának 30. napjáig végrehajtásra kerüljön.
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6. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat átvételt igazoló
okmánya alapján a Referatúra a kárpótlási jegyeket az ana-
litikus és fõkönyvi nyilvántartásból kivezeti.

7. A HM FHH II-nél, illetve a Referatúránál meglévõ
kárpótlási jegyekrõl negyedévente leltár készül, melynek
alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásai szerint szám-
szaki beszámoló készül.

8. A kárpótlási jegyek kezelésének és elszámolásának
ellenõrzését a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal a stratégiai,
valamint az éves belsõ ellenõrzési terve szerint végzi.

9. A kárpótlási jegyek átvételének, tárolásának szakmai
feladatairól és a kárpótlási jegyek Referatúra részére törté-
nõ átadásának rendjét és idejét a HM FHH a HM Közgazda-
sági és Pénzügyi Hivatallal szakutasításban szabályozza.

10. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Márki Gábor s. k.,
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
103/2011. (HK 11.) HVKF

p a r a n c s a
a Honvéd Vezérkar

és a Magyar Honvédség katonai szervezetei
2010. évi feladatai végrehajtásának értékelésérõl

és a 2011. évi feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
500/2011. (HK 11.) HVKF

p a r a n c s a
aaz inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával

és átcsoportosításával kapcsolatos szervezési
feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
501/2011. (HK 11.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó

és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
493/2011. (HK 11.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a nyílászáró robbantási feladatok végrehajtására
vonatkozó HVKF szakutasítás kidolgozásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
520/2011. (HK 11.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az EU harccsoportban részt vevõ Magyar Honvédség

EU Harccsoport 2012 ideiglenes katonai szervezet
megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai

szakmai feladatok elõkészítésérõl
és végrehajtásáról szóló

340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 101. §
(7) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság határain kí-
vüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcso-
latos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló
78/2007. (HK 15.) HM utasítás 5. § alapján, figyelemmel a
Hvt. 101. § (3) bekezdés a) pontjára az EU harccsoport
2012. évi II. váltásában történõ részvételre tervezett Ma-
gyar Honvédség EU Harccsoport (a továbbiakban: MH
EU HCS) megalakításával és felkészítésével kapcsolatos
katonai szakmai feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásá-
ról szóló 340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedést (a továb-
biakban: Intézkedés) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az Intézkedés 7. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

,,7. Az MH EU HCS 2012 létszáma 245 fõ lehet."

2. Az Intézkedés 8. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

,,8. A harccsoport összetétele:
a)törzstiszti csoport (dandár, illetve ezred)
b)egy lövész század
c) egy logisztikai szakasz
d) nemzeti támogató elem
e) egészségügyi összekötõ csoport
f) egy katonai rendész részleg



g) tartalék, amellyel az MH EU HCS 2012. szervezeti
elemei szükség szerint megerõsíthetõek az MH ÖHP pa-
rancsnok döntése alapján.”

3. Az Intézkedés 11. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

,,11. Az MH ÖHP parancsnoka az elkészített állomány-
táblát és felszerelési jegyzéket a Honvéd Vezérkar (a to-
vábbiakban: HVK) Haderõtervezési Csoportfõnökség út-
ján, a mûveleti utasítást a HVK Hadmûveleti Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) útján 2011. ok-
tóber 0l-ig terjeszti fel jóváhagyásra a HVKF-nek.”

4. Az Intézkedés 13. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

,,13. A HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK KIKCSF) 2011. július 31-ig intézkedést készít
elõ az MH EU HCS kiképzési követelményeirõl és a nem-
zeti felkészítését lezáró ellenõrzésrõl, melyet jóváhagyás-
ra és kiadásra a HVKF részére terjeszt fel.”

5. Az Intézkedés 25. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

,,25. Az MH ÖHP – együttmûködésben az illetékes
szervezetekkel – 2013. április 30-ig végrehajtja a felszá-
molás szakmai feladatait.”

6. Az Intézkedés a következõ pontokkal egészül ki:
,,26. A tapasztalatok feldolgozását követõen az MH

ÖHP 2013. június 1-jéig összefoglaló jelentést terjeszt fel
a HVKF-nek.

27. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.
28. Ez az intézkedés 2013. július 1-jén hatályát veszti.”

7. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

8. Ez az intézkedés 2013. július 1-jén hatályát veszti.

Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja: 2011. július 27.
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A Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ parancsnokának

(MH egészségügyi fõnök)
1020/2010. (HK 11/2011.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség robbanóanyag keresõ szolgálati

kutyaállománya kiképzési, ellátási és szolgálati
szakutasítás kiadásáról

A honvédelernrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi ev. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdé-
sére-

kiadom

A Magyar Honvédség robbanóanyag
keresõ szolgálati kutyaállománya kiképzési, ellátási

és szolgálati szakutasítását

1. A 21/380 nyt. számú robbanóanyag keresõ szolgálati
kutyaállománya kiképzési, ellátási és szolgálati szakutasí-
tás (a továbbiakban: szakutasítás) személyi hatálya az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a to-
vábbiakban MH HEK) a feladat szervezésében és irányítá-
sában érintett személyi állománya, továbbá az õrzõ-védõ
kutyaállományt foglalkoztató katonai szervezeteknek a

feladat végrehajtásában érintett személyi állományára
terjed ki.

2.A szakutasítás rendelkezéseit a kutyavezetõi és kutya-
gondozói szakállomány teljes részletességgel, a logiszti-
kai szakbeosztást ellátó személyi állománya a szükséges
mértékben ismerje meg.

3.A szakutasítás területi hatálya kiterjed az 1. pontban
felsorolt állomány szolgálatteljesítésére, illetve munka-
végzésére, annak helyétõl függetlenül úgy belföldön, mint
külföldi kiküldetés alatti szolgálatteljesítésre, illetve mun-
kavégzésére.

4. Az intézkedés és a szakutasítás az aláírása napján lép
hatályba*, ezzel egyidejûleg a Magyar Néphadsereg õr-
zõ-védõ kutyaállománya kiképzési, ellátási és szolgálati
szabályzatáról szóló 207/149/1984. számú MN HTPF szá-
mú szabályzatot hatályon kívül helyezem. A szabályzat
rendelkezéseit a folyamatban lévõ feladatokra is alkalmaz-
ni kell.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2010. december 8.



A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

250/2011. (HK 11.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 7179 CFR 1. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 1l0. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 7179 (1. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 7/2010.

(X. 15.) HM HVKFH közleményében fenntartás nélkül el-
fogadott és hatályba léptetett STANAG 7179 CFR
(EDITION 1) – PLANNING GUIDELINES FOR FIRE
AND EMERGENCY SERVICES RESPONSE TO
MAJOR FIRE AND EMERGENCY INCIDENTS címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egyezmény irányelveket határoz meg a súlyos tûz
és káresemények felszámolását végzõ tûzoltó, mentõ és
egyéb szolgálatok számára a kialakítandó vezetési szerve-
zet felépítésére és mûködtetésére vonatkozóan. Az egyez-
mény alkalmazása elõsegíti a beavatkozást végzõ szerve-
zetek összehangolt tevékenységét, illetve azok elõzetes
megtervezését. Az irányelvek elõírásait az érintettek ve-
gyék figyelembe a veszélyhelyzeti tervezésre vonatkozó
elõírások kialakításakor, illetve a veszélyhelyzeti tervek
elkészítésekor.

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

Kovács József vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZERZÕDÉSEK

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

Szerzõdés
megnevezése

(típusa)
Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve,

azonosítója Szerzõdés értéke Szerzõdéskötés
idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Szállítási
keretszerzõdés

Elemek és
akkumulátorok
beszerzése

MH 64. Boconádi
Szabó József
Logisztikai Ezred
15702505-2-51
Comendis-Nyugat
Magyarország Kft.
14631601-2-02

6 794 810 Ft 2011. július 12. 2011. július 12. 2011. december 31.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás



1022 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


