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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
191/2011. (IX. 20.) Korm.

r e n d e l e t e
a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,

kifejezetten katonai, rendvédelmi,
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére,

illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó
sajátos szabályokról szóló

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
404. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva – a Kormány a követke-
zõket rendeli el:

1. §

A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, ki-
fejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az 1. számú mellék-
letben felsorolt, a védelem terén alapvetõ biztonsági érde-
ket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti
célokra szánt áruk beszerzésére (a továbbiakban: haditech-
nikai eszköz), szolgáltatások megrendelésére, rendszerek
és képességek kialakítására, a haditechnikai eszközhöz
közvetlenül kapcsolódó, valamint a katonai célú építési
beruházásokra.

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni
a) az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapve-

tõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy külön-
leges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos
szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben
meghatározott esetekben;

b) csapatok állomásoztatására vonatkozó és valamely
tagállam vagy harmadik ország vállalkozásait érintõen kötött
nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás alapján külön
eljárási rend szerinti beszerzésre;

c) valamely nemzetközi szervezet sajátos eljárási szabá-
lyainak hatálya alá tartozó, a saját céljai érdekében történõ
beszerzésre, továbbá arra a beszerzésre, amelyet a sajátos
eljárási szabályaival összhangban tagállammal folytat le;

d) a harmadik országokban kiírt, olyan beszerzésre, a ci-
vil célú beszerzéseket is beleértve, amelyek során a had-
erõknek az Európai Unió területén kívül történõ állomá-
soztatása során kerül sor, ahol a mûveleti igények megkö-
vetelik, hogy e beszerzést a mûveletek körzetében tevé-
kenykedõ ajánlattevõk bevonásával folytassák le;

e) szolgáltatás megrendelésre, amelyek tárgya föld,
meglévõ épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vo-

natkozó jogok bármely pénzügyi eljárással történõ megvá-
sárlása vagy bérlése;

f) az olyan kutatási és fejlesztési szolgáltatás megrende-
lésre, amelyek haszna nem kizárólag az ajánlatkérõnél je-
lentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való
felhasználása során, feltéve, hogy a kapott szolgáltatás el-
lenértékét teljes mértékben az ajánlatkérõ fizeti meg; vagy

g) a NATO Biztonsági Beruházási Program vagy egyéb
közös finanszírozású NATO támogatott program kereté-
ben megvalósuló beszerzésre.

(3) A következõ esetekben kizárólag a 74/B. §-t kell al-
kalmazni:

a) egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik
ország által kötött nemzetközi megállapodás vagy meg-
egyezés alapján külön eljárási rend szerinti beszerzésre;

b) legalább két tagállam által közösen folytatott, új ter-
mék kifejlesztésére irányuló, illetve adott esetben e termék
teljes életciklusára vagy annak egy részére vonatkozó ku-
tatáson és fejlesztésen alapuló együttmûködési programok
keretében történõ beszerzésre;

c) valamely kormányzat által egy másik kormányzatnak
odaítélt, katonai felszerelés szállítására, közvetlenül ezek-
hez a felszerelésekhez kapcsolódó építési beruházásra
vagy szolgáltatás megrendelésre vagy kifejezetten katonai
célú építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésre,
illetve építési beruházásra vagy szolgáltatás megrende-
lésre;

d) a Kormány egyedi döntésének megfelelõen az Euró-
pai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 346. cikke alapján
történõ beszerzésekre.”

2. §

A Rend. 4. §-a a következõ k) és l) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) katonai felszerelés: speciálisan katonai célokra ter-

vezett vagy alkalmazott, fegyverként, lõszerként vagy ha-
dianyagként történõ felhasználásra szánt eszközök;

l) katonai célú építési beruházás: a HM és az MH va-
gyonkezelésében, fenntartásában lévõ honvédelmi és ka-
tonai célú építményen, építményrészen, építményegyütte-
sen és ingatlanon, ideértve az ezekhez az ingatlanokhoz
közvetlenül tartozó nyomvonal jellegû építményeken
megvalósuló, Kbt. szerinti építési beruházást.”

3. §

A Rend. 5. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az eljárási cselekmények az e rendeletben megha-
tározott feltételek mellett elektronikusan is gyakorolhatók.
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(7) Az ajánlatkérõ a beszerzési eljárásban való részvétel
jogát fenntarthatja olyan védett foglalkoztatók számára,
amelyek ötven százalékot meghaladó mértékben megvál-
tozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztatnak.
Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlat-
kérõnek hivatkoznia kell.”

4. §

A Rend. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A beszerzési eljárás a Kbt.-ben meghatározott

közbeszerzési eljárásokon túl gyorsított és különleges eljá-
rás lehet. A nyílt eljárás alkalmazása kizárt. Hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos és különleges eljárást, va-
lamint versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha
azt e rendelet megengedi.

(2) A beszerzési eljárásban nem lehet áttérni egyik eljá-
rási fajtáról a másikra.

(3) A meghívásos, tárgyalásos eljárásra, egyébként – ha
e rendelet másként nem rendelkezik – a 17–53. §-okat kell
megfelelõen alkalmazni.

(4) A 9. számú melléklet szerinti szolgáltatások eseté-
ben kizárólag a 16. §, 52/A. § (2) bekezdés és az 53. §
(7) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Ha a beszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás,
amely a 8. és 9. számú melléklet szerinti valamely szolgál-
tatást is magában foglalja, az (1) bekezdés szerint kell el-
járni, feltéve, hogy a 9. számú melléklet szerinti szolgálta-
tás értéke meghaladja a 8. számú melléklet szerinti szol-
gáltatás értékét.”

5. §

(1) A Rend. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § (1) Az ajánlatkérõ az árubeszerzésre vagy szol-
gáltatásnyújtásra irányuló beszerzések esetén a 412 000 EUR
értéket elérõ, vagy azt meghaladó értékû beszerzéseirõl,
építési beruházásra irányuló beszerzés esetén az
5 150 000 EUR értéket elérõ, vagy azt meghaladó értékû
beszerzéseirõl a hirdetményeket megküldi a 2–7. számú
mellékletekben meghatározott tartalommal az Európai
Unió Kiadóhivatalának.

(2) A megküldés történhet a Közbeszerzési Értesítõn
keresztül, vagy elektronikus úton. A Közbeszerzési Értesí-
tõn keresztül történõ megküldés esetén a hirdetményeket a
megküldésük után legkésõbb tizenkét nappal kell közzé-
tenni. Gyorsított eljárás esetén ez az idõtartam öt nap.

(3) A hirdetmények elektronikus elküldéséhez szüksé-
ges formátum és eljárás a „http://simap.europa.eu” inter-
netcímen érhetõ el.

(4) A hirdetmény, vagy annak tartalma az Európai Bi-
zottság (a továbbiakban: Bizottság) részére történõ elkül-
désének idõpontja elõtt nemzeti szinten nem tehetõ közzé.

(5) A nemzeti szinten közzétett hirdetmények nem tar-
talmazhatnak a Bizottságnak megküldött hirdetmények-
ben foglalt adatoktól eltérõ adatokat, de tartalmazniuk kell
a hirdetmény Bizottság részére történõ feladásának idõ-
pontját.

(6) Az ajánlatkérõnek tudnia kell bizonyítani a hirdet-
mények feladásának idõpontját.

(7) A Bizottság által az ajánlatkérõnek megküldött
visszaigazolás az elküldött adatok közzétételérõl és annak
idõpontjáról a közzétételre vonatkozó bizonyítéknak mi-
nõsül.”

(2) A Rend. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A 10. § (1) bekezdésben meghatározott ér-

tékhatárt el nem erõ értékû beszerzésekrõl a hirdetménye-
ket a 2–7. számú mellékletekben meghatározott tartalom-
mal az ajánlatkérõ a honlapján teszi közzé. Az ajánlatkérõ
tájékoztató jelleggel a hirdetményt – a honlapon történõ
közzétételt követõen – bármilyen más fórumon megjelen-
tetheti. Az így közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más
adatokat, mint amelyek a honlapon megjelentek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a honla-
pon történõ megjelenés napja egyben a hirdetmény közzé-
tételének napja.

(3) A keretmegállapodások esetében az ajánlatkérõ nem
köteles a keretmegállapodáson alapuló minden egyes szer-
zõdés esetében hirdetményt küldeni a közbeszerzési eljá-
rás eredméyérõl.

(4) Egyes, a szerzõdés odaítélésére vagy keretmegálla-
podás megkötésére vonatkozó információk közlése mel-
lõzhetõ, amennyiben ezen információ közlése akadályoz-
ná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes volna a
közérdekkel, különösen a védelmi vagy biztonsági érdek-
kel, vagy sértené valamelyik gazdasági szereplõ törvényes
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági szereplõk közötti
tisztességes versenyt.

(5) Az euróban megadott értékhatár forintban történõ
meghatározása az államháztartásért felelõs miniszter által
az éves költségvetési törvényjavaslat összeállításához
használt technikai árfolyam alapján történik.”

6. §

A Rend. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Az ajánlatkérõ az eljárást megindító felhívás-

ban vagy dokumentációban köteles megadni a beszerzés
tárgyára vonatkozó mûszaki leírást.

(2) A mûszaki leírásoknak egyenlõ hozzáférést kell le-
hetõvé tennie valamennyi ajánlattevõ számára, és nem le-
het olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a be-
szerzés verseny elõtti megnyitását.

(3) A mûszaki leírásokat – a közösségi joggal össze-
egyeztethetõ kötelezõ mûszaki szabályok a termékbizton-
ságra vonatkozó elõírásokat is beleértve, valamint az Eu-
rópai Unió tagállamai számára nemzetközi szabványügyi
megállapodások által az interoperabilitás garantálása érde-
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kében elõírt mûszaki követelmények sérelme nélkül –
a következõ módon kell meghatározni:

a) az európai szabványokat átültetõ nemzeti civil szab-
ványokra, európai mûszaki engedélyekre, közös civil mû-
szaki leírásokra, a nemzetközi szabványokat átültetõ nem-
zeti civil szabványokra, egyéb nemzetközi civil szabvá-
nyokra, az európai szabványügyi szervezetek által létreho-
zott egyéb mûszaki hivatkozási rendszerekre, vagy ezek
hiányában egyéb építési beruházási munkák tervezésére,
számítási módszerére és kivitelezésére, valamint termékek
felhasználására vonatkozó nemzeti civil szabványokra,
nemzeti mûszaki tanúsítványokra, illetve nemzeti mûszaki
leírásokra, az iparból származó és ott széles körben elis-
mert civil mûszaki leírásokra, vagy nemzeti honvédelmi
szabványokra, illetve védelmi célú anyagok e szabványok-
hoz hasonló leírásaira hivatkozással; vagy

b) teljesítmény- és funkcionális követelmények meg-
adásával, ez utóbbi környezetvédelmi jellemzõket is tartal-
mazhat; vagy

c) egyes jellemzõk tekintetében az a) pontban meghatá-
rozottakra, más jellemzõk tekintetében pedig a b) pontban
meghatározott követelményekre történõ hivatkozással.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén az ajánlatkérõ köte-
les a szabvány, mûszaki engedély, mûszaki elõírás, mûsza-
ki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenérté-
kû” fordulatot szerepeltetni.

(5) Az egyenértékûséget az interoperabilitási és opera-
tív hatékonysági követelmények alapján kell elbírálni.
Az egyenértékûség bizonyításához az ajánlattévõk számá-
ra a bizonyítékok minden formájának használatát engedé-
lyezni kell. Az ajánlatkérõ szervnek minden olyan dönté-
sét meg kell indokolnia, amely szerint az adott esetben az
egyenértékûség nem áll fenn.

(6) Amennyiben NATO egységesítési egyezmény
(STANAG), illetve az európai vagy nemzetközi szabvá-
nyosító, vagy szabványügyi szervezetek által elfogadott és
a közösség számára hozzáférhetõvé tett szabvány alkal-
mazható, az ajánlatkérõ elõírhatja a megállapodásban
megállapított szabványoknak való megfelelést.

(7) A szerzõdés tárgya által indokolt esetek kivételével
a mûszaki leírás nem hivatkozhat olyan adott márkára
vagy forrásra, illetve olyan különleges eljárásra, vagy véd-
jegyre, szabadalomra, típusra, adott származásra vagy
gyártási folyamatra, amely egyes vállalkozások vagy ter-
mékek elõnyben részesítését vagy kiszorítását eredmé-
nyezné. Az ilyen hivatkozás kivételes esetekben megen-
gedhetõ, amennyiben nem lehetséges a szerzõdés tárgyá-
nak (2)–(6) bekezdés szerinti, kellõen pontos és érthetõ le-
írása; az ilyen hivatkozást a „vagy azzal egyenértékû” for-
dulatnak kell kísérnie.”

7. §

(1) A Rend. 17. §-át megelõzõ alcímek helyébe a követ-
kezõ alcímek lépnek:

„Általános eljárási szabályok
Eljárást megindító felhívás”

(2) A Rend. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A meghívásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás, valamint a versenypárbeszéd
a 2. számú mellékletben meghatározott részvételi felhívás-
sal, a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
a 4. számú mellékletben meghatározott ajánlattételi felhí-
vással indul.”

(3) A Rend. 17. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) A meghívásos eljárásban, a hirdetmény közzététe-
lével induló tárgyalásos eljárás során, valamint a verseny-
párbeszéd keretében az ajánlatkérõ egyidejûleg és írásban
hívja fel a kiválasztott részvételre jelentkezõket ajánlatuk
megtételére, illetve a tárgyalásban való részvételre, vagy
versenypárbeszéd esetében a párbeszédben való részvételre.”

8. §

A Rend. 19. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelés ese-
tén az ajánlatkérõ az eljárást megindító felhívásban elõír-
hatja, hogy az ajánlattevõ tájékozódjon az adózásra, kör-
nyezetvédelemre, munkavállalók védelmére és a munka-
feltételekre vonatkozó kötelezettségekrõl, amelynek a tel-
jesítés helyén és a szerzõdés teljesítése során meg kell fe-
lelni, továbbá elõírhatja, hogy az ajánlattevõ nyilatkozzon
arról, hogy ajánlata elkészítésénél figyelembe vette a mun-
kavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségeket.

(7) Ha az ajánlatkérõ elõírja a (6) bekezdés szerinti kö-
vetelményeket, a dokumentációban köteles megadni azok-
nak a szervezeteknek a nevét és címét, amelyektõl az aján-
latkérõ megfelelõ tájékoztatást kaphat.”

9. §

A Rend. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Az ajánlattevõ, a részvételre jelentkezõ a

megfelelõ ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdeké-
ben az ajánlattételi felhívásban, a részvételi felhívásban és
a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban ki-
egészítõ, értelmezõ tájékoztatást kérhet az ajánlatkérõtõl
vagy az általa meghatározott szervezettõl az ajánlattételi
vagy a részvételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb tíz nap-
pal, gyorsított eljárás esetén hat nappal.

(2) A kiegészítõ tájékoztatást az ajánlattételi vagy a
részvételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb hat nappal, meg-
hívásos vagy gyorsított eljárás esetén legkésõbb négy nap-
pal kell megadni.
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(3) A kiegészítõ tájékoztatás megadása során tekintettel
kell lenni az 5. § (2) bekezdésében foglalt esélyegyenlõsé-
gi követelményre. A tájékoztatás nem eredményezheti az
ajánlattételi felhívásban, a részvételi felhívásban és a do-
kumentációban foglaltak módosítását.”

10. §

(1) A Rend. 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az ajánlattevõnek és a beszerzés értékének tíz százalé-
kát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalko-
zójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági alkalmassága igazolható)

„a) pénzügyi intézménytõl származó – errõl szóló, leg-
feljebb az eljárást megindító felhívás feladásától vissza-
számított kettõ évre vonatkozó – nyilatkozattal, vagy adott
esetben a vonatkozó szakmai felelõsségbiztosítás igazolá-
sával;”

(2) A Rend. 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az ajánlattevõnek és a beszerzés értékének tíz százalé-
kát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalko-
zójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági alkalmassága igazolható)

„c) ajánlattevõ általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételérõl, és adott esetben a szerzõdés tárgyát képezõ
tevékenységi terület általános forgalmi adó nélkül számí-
tott árbevételérõl szóló nyilatkozatával, legfeljebb az elõ-
zõ három üzleti évre vonatkozóan attól függõen, hogy az
ajánlattevõ mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevé-
kenységét, amennyiben ilyen forgalmi adatok rendelke-
zésre állnak;”

11. §

(1) A Rend. 28. § (1) bekezdése a következõ g) és h) ponttal
egészül ki:

(Az ajánlattevõnek és a beszerzés értékének tíz százalé-
kát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalko-
zójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mûszaki és
szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében igazolható)

„g) szerzõdés teljesítéséhez, az ajánlatkérõ valamely
válsághelyzet miatt megnövekedett igényeinek kielégíté-
séhez, vagy a szerzõdés tárgyát képezõ áruk karbantartásá-
nak, korszerûsítésének és fejlesztésének biztosításához az
ajánlattevõ rendelkezésére álló szerszámok, berendezé-
sek, mûszaki felszerelés, személyzet létszáma és szakérte-
lem vagy ellátási források leírása – az ajánlattevõ földrajzi
elhelyezkedésének közlésével, amennyiben az Európai
Unió területén kívül található;

h) a minõsített adatokat felhasználó, igényelõ vagy tar-
talmazó beszerzési szerzõdések esetében arra vonatkozó
dokumentumokkal, hogy az ajánlattevõ alkalmas az ilyen

információknak az ajánlatkérõ által elvárt biztonsági szin-
ten történõ feldolgozására, tárolására és továbbítására.”

(2) A Rend. 28. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Az ajánlattevõnek és a beszerzés értékének tíz százalé-
kát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalko-
zójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mûszaki, ille-
tõleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése
esetén igazolható)

„f) a minõség biztosítása érdekében tett intézkedései-
nek, illetõleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával,
valamint azon környezetvédelmi intézkedéseinek megje-
lölésével, amelyeket a szerzõdés teljesítése során alkal-
mazni tud;”

(3) A Rend. 28. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Az ajánlattevõnek és a beszerzés értékének tíz szá-
zalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvál-
lalkozójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mûszaki
és szakmai alkalmassága építési beruházás esetében iga-
zolható

a) az elõzõ öt évben megvalósított építési beruházások
ismertetésével, a beszerzés tárgyához illeszkedõ legjelen-
tõsebb munkák megfelelõ elvégzésére vonatkozó igazolá-
sokkal a következõkben meghatározott tartalommal, me-
lyeket adott esetben az illetékes hatóság közvetlenül nyújt
be az ajánlatkérõnek:

aa) építési beruházások értéke, idõpontja, helyszíne és
ab) a beruházások a szakmai szabályoknak megfelelõen

valósultak meg, és azokat szabályszerûen fejezték be;
b) az ajánlattevõ, valamint vezetõ tisztségviselõi vég-

zettségének és képzettségének ismertetésével, és különö-
sen azon személyek végzettségének és képzettségének is-
mertetésével, akik az építési beruházás teljesítéséért fele-
lõsek;

c) az elõzõ legfeljebb három évre vonatkozóan az éves
átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezetõ tiszt-
ségviselõinek létszámáról készült kimutatással;

d) azoknak a szakembereknek vagy szervezeteknek és
vezetõknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésé-
vel, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok
bemutatásával, akik a minõség-ellenõrzésért felelõsek;

e) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berende-
zések és mûszaki felszereltség leírásával;

f) a minõség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek,
vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával és azon kör-
nyezetvédelmi intézkedésinek megjelölésével, amelyeket
a szerzõdés teljesítése során alkalmazni tud.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának, a (2) bekezdés a) pont-
jának, valamint a (3) bekezdés a) pontjának esetét a követ-
kezõ módon kell igazolni:

a) ha a szerzõdést kötõ másik fél e rendelet szerint
ajánlatkérõnek minõsülõ szervezet, az általa kiadott igazo-
lással,
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b) ha a szerzõdést kötõ másik fél az a) pontban foglal-
takhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevõ nyilatkozatával.”

12. §

A Rend. a következõ 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § Az ajánlatkérõ az ellátás és az információ biz-

tonsága érdekében kötelezettségként elõírhatja:
a) az ajánlatkérõre vonatkozó minden olyan korlátozás

feltüntetését, amely a beszerzés tárgyának nyilvánosságra
hozatalára, átadására vagy használatára vonatkozik, és
amely exportkorlátozással vagy biztonsági intézkedések-
kel járhat;

b) a teljesítést biztosító ellátási lánc elhelyezkedését és
megszervezését igazoló dokumentumok bemutatását, va-
lamint az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az
ellátási láncban a szerzõdés teljesítése során bekövetkezõ
változások az ellátás biztonságát nem veszélyeztetik;

c) az ajánlattevõ kötelezettségvállalását arra vonatkozó-
an, hogy válsághelyzet esetén az ajánlatkérõ megnöveke-
dett igényeit a közösen megállapított feltételeknek megfe-
lelõen biztosítja;

d) a 24. § e) pontja szerinti engedélyt kiadó szervezettõl,
kamarától származó dokumentum benyújtását annak alátá-
masztására, hogy az ajánlattevõ válság esetén eleget tesz
az ajánlatkérõ válsághelyzet eredményeképp megnöveke-
dett igényeinek;

e) az ajánlattevõ kötelezettségvállalását a tekintetben,
hogy biztosítja a szerzõdés tárgyát képezõ áruk karbantar-
tását, korszerûsítését és fejlesztését;

f) az ajánlattevõ kötelezettségvállalását a tekintetben,
hogy idõben értesíti az ajánlatkérõt a szervezetében, ellá-
tási láncában vagy ipari stratégiájában bekövetkezett
olyan változásokról, amelyek érinthetik az ajánlatkérõ irá-
nyában fennálló kötelezettségeit;

g) az ajánlattevõ kötelezettségvállalását a tekintetben,
hogy a közösen megállapított feltételeknek megfelelõen
minden, a pótalkatrészek, összetevõk, összeállított egysé-
gek és speciális tesztberendezések készítéséhez szükséges
eszközt az ajánlatkérõ rendelkezésére bocsát, amennyiben
õ maga többé nem képes ezek biztosítására;

h) az ajánlattevõ kötelezettségvállalását arra vonatko-
zóan, hogy megfelelõen biztosítja az összes birtokában
lévõ, illetve a szerzõdés idõtartama alatt vagy annak lezá-
rása után tudomására jutó minõsített információ védelmét.
A kötelezettségvállalásnak az ajánlattevõre és az összes al-
vállalkozóra ki kell terjednie.”

13. §

(1) A Rend. 29. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ha az ajánlatkérõ minõségirányítási rendszerszab-
ványoknak való megfelelésérõl szóló, független akkredi-
tált szervek által kiállított tanúsítványt kér, akkor az akkre-
ditációval és tanúsítással kapcsolatos európai szabványok-
nak megfelelõ független akkreditált szervek által tanúsí-
tott, a vonatkozó európai szabványokon alapuló minõség-
irányítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérõ
köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában szék-
hellyel rendelkezõ független akkreditált szervek által ki-
bocsátott egyenértékû tanúsítványokat, továbbá az egyen-
értékû minõségirányítási rendszerek egyéb bizonyítékait.”

(2) A Rend. 29. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) Ha az ajánlatkérõ környezetvédelmi vezetési szab-
ványoknak való megfelelésrõl szóló, független szervek ál-
tal kiállított tanúsítvány bemutatását kéri, akkor a közössé-
gi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre
(EMAS), vagy a tanúsítással kapcsolatos közösségi jog-
szabályoknak, illetve a vonatkozó európai vagy nemzetkö-
zi szabványoknak megfelelõ szervek által tanúsított, vo-
natkozó európai vagy nemzetközi szabványokon alapuló
környezetvédelmi vezetési szabványokra kell hivatkoznia.
Az ajánlatkérõ köteles elfogadni az Európai Unió más tag-
államában székhellyel rendelkezõ szervek által kiadott
egyenértékû tanúsítványokat, továbbá az egyenértékû kör-
nyezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyíté-
kait.”

14. §

A Rend. 31. §-a a következõ (3)–(8) bekezdésekkel egé-
szül ki:

„(3) Az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítése során köteles
bejelenteni az ajánlatkérõnek a szerzõdés teljesítéséhez
a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók szintjén bekövetkezõ
változtatási igényét. A beszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók cseréje
kizárólag az ajánlatkérõ hozzájárulásával lehetséges.

(4) Ha egy szervezet vagy személy a beszerzés értéké-
nek harminc százalékát meghaladó mértékben vesz részt a
szerzõdés – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása esetén
egy részre vonatkozó szerzõdés – teljesítésében, akkor kö-
zös ajánlattevõként (részvételre jelentkezõként) kell, hogy
szerepeljen. Egy személynek vagy szervezetnek a szerzõ-
dés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékébõl.

(5) A közös ajánlattevõk vagy részvételre jelentkezõk
kötelesek maguk közül kijelölni a nevükben eljárni jogo-
sult képviselõt. A közös ajánlattevõk vagy részvételre je-
lentkezõk csoportjának képviseletében tett minden nyilat-
kozatnak egyértelmûen tartalmaznia kell a közös ajánlatte-
võk (részvételre jelentkezõk) megjelölését.

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1263



(6) Ahol e rendelet az ajánlatkérõ számára az ajánlatte-
võk (részvételre jelentkezõk) értesítését írja elõ, valamint
a kiegészítõ tájékoztatás megadása (20. §) a hiánypótlás
(42. §), a felvilágosítás (43. §) és indokolás (44. §) kérése
esetében az ajánlatkérõ a közös ajánlattevõknek (részvé-
telre jelentkezõknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illet-
ve felhívását a (4) bekezdés szerinti képviselõnek küldi
meg.

(7) A közös ajánlattevõk a szerzõdés teljesítéséért az
ajánlatkérõ felé egyetemlegesen felelnek.

(8) Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést
benyújtó gazdasági szereplõ(k) személyében az ajánlatté-
teli vagy két szakaszból álló eljárásban a részvételi határ-
idõ lejárta után változás – ideértve a gazdasági társaság át-
alakulását is – nem következhet be.”

15. §

(1) A Rend. 33. §-át megelõzõ alcím helyébe a követke-
zõ alcím lép:

„Az ajánlattételi és részvételi határidõ,
az ajánlati kötöttség”

(2) A Rend. 33–37. §-ai helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek:

„33. § (1) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi és részvételi ha-
táridõt úgy köteles meghatározni, hogy – tekintettel a szer-
zõdés tárgyára, a benyújtandó ajánlat összetettségére, va-
lamint az ajánlattevõk, részvételre jelentkezõk által be-
nyújtandó dokumentumok körére – elegendõ idõ álljon
rendelkezésre az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés
összeállításához és benyújtásához.

(2) Az ajánlatkérõ a hirdetménnyel induló eljárásoknál
nem határozhatja meg a részvételi határidõt a részvételi
felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától szá-
mított 37 napnál rövidebb idõtartamban. Nem hirdet-
ménnyel induló eljárásokban, illetve a kétszakaszos eljá-
rás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidõt
az (1) bekezdés alapján kell meghatározni azzal, hogy
meghívásos eljárás esetében az ajánlattételi határidõ mini-
málisan az ajánlattételi felhívás feladásától számított
40 nap.

(3) Amennyiben a hirdetményeket elektronikus úton ké-
szítik el és továbbítják, a részvételi határidõ hét nappal
csökkenthetõ.

(4) A 40 napos ajánlattételi határidõ öt nappal csökkent-
hetõ, amennyiben az ajánlatkérõ elektronikus úton korlát-
lan és teljes körû közvetlen hozzáférést kínál az ajánlatté-
teli dokumentációhoz a hirdetmény közzétételének az idõ-
pontjától, megadva a hirdetmény szövegében azt az inter-
netcímet, amelyen e dokumentáció elérhetõ. Ez a csökken-
tés a (3) bekezdésben említett csökkentéshez hozzáadható.

34. § (1) Az ajánlatkérõ az eljárást megindító felhívás-
ban meghatározott ajánlattételi határidõt legfeljebb har-
minc nappal, a részvételi határidõt legfeljebb húsz nappal
– indokolt esetben – egy alkalommal meghosszabbíthatja,

ha az ajánlattételi vagy részvételi határidõ lejárta elõtt az 5.
számú melléklete szerinti hirdetményben közzéteszi a mó-
dosított határidõt és a határidõ meghosszabbításának indo-
kát, illetve a nem hirdetménnyel induló eljárásban és a két-
szakaszos eljárás ajánlattételi szakaszában errõl egyidejû-
leg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gaz-
dasági szereplõket.

(2) Az ajánlattételi és a részvételi határidõt rövidíteni
nem lehet.

35. § (1) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ, illetve
a részvételi határidõ lejártáig módosíthatja a felhívásban,
illetõleg a dokumentációban meghatározott feltételeket.
A módosított feltételekrõl e határidõ lejárta elõtt az 5. szá-
mú melléklet szerinti hirdetményt kell közzétenni, illetve a
nem hirdetménnyel induló eljárásban és a kétszakaszos el-
járás ajánlattételi szakaszában errõl egyidejûleg, közvetle-
nül tájékoztatni kell az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplõket. Módosítás esetén új ajánlattételi, illetve rész-
vételi határidõt kell megállapítani. A határidõ ebben az
esetben sem lehet a 34. § (1) bekezdésben foglaltaknál
rövidebb.

(2) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi, illetve a részvételi
felhívást az ajánlattételi, illetve a részvételi határidõ lejár-
táig az 5. számú melléklet szerinti hirdetménnyel, illetve a
nem hirdetménnyel induló eljárásban és a kétszakaszos el-
járás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplõk egyidejûleg történõ, közvetlen tájé-
koztatásával visszavonhatja.

36. § (1) Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig
módosíthatja ajánlatát.

(2) Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyúj-
tott ajánlatok az ajánlatkérõ hozzájárulásával sem módo-
síthatók.

37. § (1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ
lejártától kezdõdik. Tárgyalásos eljárás esetén a végsõ
ajánlat megtételével jön létre az ajánlati kötöttség.

(2) Az ajánlattevõ legalább az ajánlattételi felhívásban
megadott tervezett szerzõdéskötési idõpont lejártáig kötve
van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérõ úgy nyilatko-
zott, hogy egyik ajánlattevõvel sem kíván szerzõdést köt-
ni.”

16. §

A Rend. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43. § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérõ

írásban és a többi ajánlattevõ egyidejû értesítése mellett
határidõ megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevõ-
tõl a kizáró okokkal, alkalmassággal, és a felhívásban vagy
dokumentációban elõírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem
egyértelmû kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartal-
mának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredmé-
nyezheti az ajánlat módosítását, kivéve a (2) bekezdés sze-
rinti esetet.
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(2) Ha az ajánlat különbözõ pontjain egy adat eltérõ tar-
talommal, értékben szerepel – kivéve az értékelésre kerülõ
adatokat –, az ajánlattevõ az (1) bekezdés szerinti felvilá-
gosítás kérés alapján

a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat helyes, és me-
lyik adat semmis, amelyet a beszerzési eljárásban, illetve
beszerzési szerzõdésben nem lehet figyelembe venni, ha-
nem a helyesnek minõsített adattal kell helyettesíteni, to-
vábbá

b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem
felel meg a felhívásnak vagy ajánlattételi dokumentáció-
nak, vagy e rendeletnek, jogosult az (1) bekezdés szerinti
határidõig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt
elõírással kapcsolatban a 42. § szerinti hiánypótlást teljesí-
teni.”

17. §

A Rend. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) Ha az ajánlat a becsült értékhez képest kirívó-

an alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérõ
írásban az értékelés szempontjából az ajánlat lényeges ele-
meire vonatkozóan indokolást kérhet a többi ajánlattevõ
egyidejû, írásban történõ értesítése mellett. Az ajánlatkérõ
köteles indokolást kérni, ha az ellenszolgáltatás több mint
húsz százalékkal eltér a becsült értékhez képest.

(2) Az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony voltának
megítélésekor az ajánlatkérõ különösen a korábbi tapasz-
talataira, a beszerzést megelõzõ piacfelmérés eredményére
vagy a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb
adatokra támaszkodik.

(3) Az ajánlatkérõ különösen az alábbi jellemzõkre ki-
terjedõ indokolást veheti figyelembe:

a) az építési módszer, a gyártási folyamat vagy a nyúj-
tott szolgáltatás gazdaságossága;

b) a választott mûszaki megoldások vagy az ajánlattevõ
számára az építési beruházás kivitelezéséhez, vagy az áruk
leszállításához, illetve a szolgáltatásnyújtáshoz rendelke-
zésre álló kivételesen elõnyös feltételek;

c) az ajánlattevõ által kínált építési beruházás, áru vagy
szolgáltatás eredetisége;

d) a szolgáltatás teljesítésének helyén hatályos munka-
védelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való
megfelelés;

e) az ajánlattevõ állami támogatások megszerzésére vo-
natkozó lehetõsége.

(4) Az ajánlatkérõ az indokolás és a rendelkezésére álló
iratok alapján köteles meggyõzõdni az ajánlati elemek
megalapozottságáról, valós helyzetérõl, teljesíthetõségérõl.
Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez,
az ajánlatkérõ írásban tájékoztatást kér az ajánlattevõtõl a
vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.

(5) Az ajánlatkérõ érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot,
ha nem tartja elfogadhatónak az indokolást.

(6) Amennyiben az ajánlatban szereplõ ellenszolgálta-
tás azért kirívóan alacsony, mert az ajánlattevõ állami tá-
mogatáshoz jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon
csak akkor utasíthatja el az ajánlatkérõ, ha az ajánlattevõ-
tõl írásban tájékoztatást kért, és az ajánlattevõ az ajánlat-
kérõ szerv/ajánlatkérõ által megállapított kellõ idõn belül
nem tudta igazolni, hogy a kérdéses támogatást jogszerûen
szerezte. Az ajánlatot ilyen körülmények között elutasító
ajánlatkérõ szerv/ajánlatkérõ errõl a tényrõl köteles tájé-
koztatni a Bizottságot.

(7) Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti
valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan
magas vagy alacsony mértékûnek, illetõleg kirívóan
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az
ajánlatkérõ az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adato-
kat, valamint indokolást köteles írásban kérni a többi aján-
lattevõ egyidejû, írásban történõ értesítése mellett, és a
(4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.”

18. §

A Rend. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § Meghívásos vagy hirdetmény közzétételével

induló tárgyalásos eljárás, valamint a keretmegállapodá-
sos eljárás második szakaszában verseny újbóli megnyitá-
sa esetén az ajánlatkérõ dönthet úgy, hogy az elbírálást
megelõzõen elektronikus árlejtést kezdeményez, feltéve,
hogy a bírálati részszempontok és a szerzõdéses feltételek
pontosan meghatározhatók, valamint azt az ajánlattételi
felhívásban elõzetesen jelezte. Az elektronikus árlejtés
részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.”

19. §

A Rend. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § (1) Az eredményhirdetés során az ajánlatkérõ kö-

teles ismertetni a 6. számú melléklet szerinti összegezés-
ben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredmény-
hirdetésen jelen levõ ajánlattevõknek át kell adni, a távol-
levõ ajánlattevõnek pedig az eredményhirdetés napján, az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul telefaxon
vagy elektronikus úton meg kell küldeni.

(2) Az ajánlatkérõ az eredményhirdetéstõl számított hu-
szadik napig egy alkalommal jogosult az írásbeli összege-
zést módosítani, szükség esetén az érvénytelenségrõl szóló
tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szer-
zõdéstõl elállni, ha az eredményhirdetést követõen észleli,
hogy a kihirdetett eredmény vagy eredménytelenség jog-
sértõ volt, és a módosítás a jogsértést orvosolja. Az ajánlat-
kérõ a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy
elektronikus úton haladéktalanul, egyidejûleg az összes
ajánlattevõnek megküldeni.

(3) Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást
(névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát
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vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérõ kérelemre vagy
kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli
összegezést az ajánlatkérõ legkésõbb az eredményhirde-
tést követõ tíz napon belül köteles egyidejûleg megküldeni
az összes ajánlattevõnek.

(4) A beszerzési eljárás a szerzõdés megkötésével zárul
le, vagy ha az eljárás eredménytelen, az eredményhirdetés
idõpontjával.”

20. §

A Rend. a következõ 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § (1) Az ajánlatkérõ az érvényes ajánlatot tevõ

ajánlattevõ kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes
ajánlat jellemzõirõl és az általa tett ajánlathoz viszonyított
elõnyeirõl a kérelem kézhezvételétõl számított öt napon
belül.

(2) Az ajánlatkérõ dönthet úgy, hogy egyes, a szerzõdés
odaítélésére vagy a keretmegállapodás megkötésére vo-
natkozó információk közlését mellõzi, amennyiben ezen
információk közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy
más módon ellentétes volna a közérdekkel és különösen
védelmi és biztonsági érdekekkel, vagy sértené – az akár
magán- vagy állami tulajdonú – ajánlattevõk törvényes üz-
leti érdekeit, vagy sértené az ajánlattevõk közötti tisztessé-
ges versenyt.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit a 10. §-ban meghatá-
rozott esetekben is alkalmazni lehet.”

21. §

A Rend. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § (1) Eredményes beszerzési eljárás alapján a szer-

zõdést a 47. § szerinti szervezettel (személlyel) kell az
ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az
ajánlat tartalmának megfelelõen írásban megkötni.

(2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontját az ajánlattételi
felhívásban kell megadni azzal, hogy arra nem kerülhet sor
az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történõ átadá-
sát, faxon vagy elektronikus úton való megküldését követõ
naptól számított tizedik nap lejárta elõtt, valamint kilenc-
venedik napnál késõbbi idõpontban.

(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a következõ
esetekben:

a) ha a (2) bekezdés szerinti egyetlen érintett ajánlattevõ
az, akinek a szerzõdést odaítélik, és nincsenek érintett
részvételre jelentkezõk,

b) az 56. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjai sze-
rinti esetekben.

(4) Az ajánlattevõk akkor tekintendõk érintettnek, ha
végleges kizárásukra még nem került sor. A kizárás akkor
végleges, ha arról az érintett ajánlattevõket értesítették, to-
vábbá, ha a kizárást egy független jogorvoslati szerv jog-

szerûnek ítélte, vagy ha a kizárás ellen jogorvoslati eljárás-
nak többé már nincs helye.

(5) A részvételre jelentkezõk akkor tekintendõk érin-
tettnek, ha a jelentkezésük elutasítására vonatkozó tájé-
koztatást az ajánlatkérõ nem tette hozzáférhetõvé az érin-
tett ajánlattevõknek az írásbeli összegezés megküldését
megelõzõen.

(6) Az ajánlatkérõ a 47. § szerinti szervezettel vagy sze-
méllyel szemben csak abban az esetben mentesül a szerzõ-
dés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhir-
detést követõen – általa elõre nem látható és elháríthatat-
lan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt
a szerzõdés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

(7) Az ajánlatkérõ a szerzõdés, illetve a keretmegállapo-
dás megkötésétõl számított 48 napon belül külön jogsza-
bályban meghatározott hirdetményt tesz közzé a beszerzé-
si eljárás eredményérõl.”

22. §

A Rend. a következõ alcímmel, valamint 53/A. §-sal
egészül ki:

„Versenypárbeszéd
53/A. § (1) Versenypárbeszéd során az ajánlatkérõ az

általa kiválasztott részvételre jelentkezõkkel párbeszédet
folytat a beszerzés tárgyának, valamint a szerzõdés típusá-
nak és feltételeinek – az ajánlatkérõ által meghatározott
követelményrendszer keretei közötti – pontos meghatáro-
zása érdekében, majd ajánlatot kér.

(2) Az ajánlatkérõ versenypárbeszédet akkor alkalmaz-
hat, ha megítélése szerint a meghívásos, illetve a hirdet-
mény közzétételével induló tárgyalásos eljárás nem tenné
lehetõvé a szerzõdés odaítélését. Versenypárbeszéd le-
folytatására egy jelentkezõ esetén is van lehetõség.

(3) A versenypárbeszédre a Kbt. versenypárbeszédre
vonatkozó rendelkezéseit (123/A.–123/G. §) kell e rende-
letben meghatározott eltérésekre figyelemmel alkalmazni.

(4) Nyílt eljárás helyett hirdetmény közzétételével indu-
ló tárgyalásos eljárást kell érteni a Kbt. 123/A. § (1) bekez-
dés a) és b) pontjában.”

23. §

A Rend. 55–57. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„55. § Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos el-
járás olyan, két szakaszból álló beszerzési eljárás, amely-
nek elsõ, részvételi szakaszában az ajánlatkérõ a részvétel-
re jelentkezõnek a szerzõdés teljesítésére való alkalmassá-
gáról, vagy alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás máso-
dik, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minõsített és
ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezõkkel tárgyal a
szerzõdés feltételeirõl.
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56. § (1) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás olyan egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amely-
ben az ajánlatkérõ az ajánlattételre felhívott és alkalmas-
nak minõsített ajánlattevõkkel tárgyal a szerzõdés feltéte-
leirõl.

(2) Az ajánlatkérõ a következõ esetekben hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ám
ezen eljárás alkalmazását a szerzõdés odaítélésérõl szóló
hirdetményben meg kell indokolnia:

a) építési beruházások, árubeszerzés és szolgáltatások
megrendelése esetében:

aa) amennyiben a meghívásos, hirdetmény közzétételé-
vel indult tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd során
nem nyújtottak be ajánlatot, részvételi jelentkezést, illetve
kizárólag érvénytelen ajánlatot, részvételi jelentkezést
nyújtottak be, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívásnak és
az ajánlattételi dokumentációnak a beszerzés tárgyára vo-
natkozó feltételei nem változtak meg lényegesen;

ab) ha az ajánlattevõk nem nyújtottak be olyan ajánlatot,
amely az ajánlatkérõ rendelkezésére álló anyagi fedezetre
tekintettel megfelelõ, feltéve, hogy az ajánlattételi felhí-
vásnak és az ajánlattételi dokumentációnak a beszerzés
tárgyára vonatkozó feltételei nem változtak meg lényege-
sen;

ac) ha a válsághelyzet vagy fegyveres konfliktus miatt
elõállt helyzet sürgõssége összeegyeztethetetlen a meghí-
vásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárás esetén elõírt határidõkkel;

ad) ha az ajánlatkérõ által elõre nem látható okból elõ-
állt rendkívüli sürgõsség miatt e rendeletben elõírt határ-
idõk nem lennének betarthatóak, a rendkívüli sürgõsséget
indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az aján-
latkérõ mulasztásából;

ae) a szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok, mûvé-
szeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott személy képes teljesíteni;

af) amennyiben a beszerzés kedvezõ feltételei csak rö-
vid ideig állnak fenn, és a kedvezõ feltételek igénybevétele
más típusú eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna;

ag) ha az érintett haditechnikai eszköz, illetve rendszer,
szolgáltatás bonyolultsága, komplexitása azt indokolttá
teszi;

ah) ha az érintett haditechnikai eszköz, illetve rendszer,
szolgáltatás természete, vagy az ehhez kapcsolódó kocká-
zatok nem teszik lehetõvé az ellenszolgáltatás elõzetes át-
fogó (mindenre kiterjedõ) meghatározását;

ai) nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekbõl a ha-
zai hadiipari termelõ vagy szolgáltató kapacitások fenntar-
tása indokolja, hogy egy meghatározott forrásból történjen
a beszerzés;

aj) a beszerzés egy elõzetes kutatás-fejlesztési eljárás
során, kifejezetten katonai célra és katonai követelmények
alapján kifejlesztett eszköz, szolgáltatás beszerzésére
irányul;

ak) a beszerzések a nemzetközi katonai tevékenységek
egységes technikai biztosítása és az interoperabilitás meg-
teremtése érdekében válnak szükségessé;

al) az Országgyûlés vagy a Kormány által elrendelt
speciális alkalmazásra felállítandó szervezetek felszerelé-
séhez válik szükségessé a beszerzés;

am) a haderõ valamely meghatározó képességét befo-
lyásoló technikai eszköz meghibásodás elhárítását célzó
beszerzés esetében;

an) a korábban rendszeresített, e rendelet hatálya alá
tartozó áruk pótlására vagy mennyiségi bõvítésére van
szükség;

b) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetében:
ba) a 2. § (3) bekezdés d) és k) pontjában meghatározot-

taktól eltérõ kutatási és fejlesztési szolgáltatások esetében;
bb) a kutatási és fejlesztési szolgáltatások, valamint ki-

zárólag kutatás és fejlesztés céljából gyártott termékek
esetében; ez a rendelkezés azonban nem terjed ki a piacké-
pességet megalapozó, illetve a kutatási és fejlesztési költ-
ségek fedezését szolgáló mennyiségi termelésre;

c) árubeszerzés esetében:
ca) a korábbi nyertes szállító általi olyan kiegészítõ

szállítások tekintetében, amelyek célja vagy áruk, felsze-
relések részleges pótlása, vagy a meglévõ áruk, felszerelé-
sek kibõvítése, amennyiben a szállító megváltozása esetén
az ajánlatkérõ arra kényszerülne, hogy olyan, eltérõ mû-
szaki jellemzõkkel rendelkezõ anyagot szerezzen be,
amely összeegyeztethetetlenséget, illetve az üzemeltetés-
ben és a karbantartásban aránytalan mûszaki nehézségeket
eredményezne;

cb) árutõzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében;
d) építési beruházás és szolgáltatás megrendelése eseté-

ben:
da) a korábban megkötött szerzõdésben nem szereplõ,

de elõre nem látható körülmények miatt az ott leírt építési
beruházások, illetve szolgáltatások teljesítéséhez szüksé-
gessé vált kiegészítõ építési beruházás és szolgáltatás
megrendelése szükséges az építési beruházás, illetõleg a
szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítõ építé-
si beruházást és szolgáltatást mûszaki vagy gazdasági
okok miatt az ajánlatkérõt érintõ jelentõs nehézség nélkül
nem lehet elválasztani a korábbi szerzõdéstõl, vagy ha a
kiegészítõ építési beruházás, szolgáltatás elválasztható az
eredeti szerzõdés teljesítésétõl, de feltétlenül szükséges
teljesítés befejezéséhez;

db) olyan új építési munkák, illetve szolgáltatások ese-
tében, amelyek attól az ajánlattevõtõl megrendelt munkák
megismétlésébõl állnak, akinek, illetve amelynek ugyanaz
az ajánlatkérõ már odaítélt egy korábbi szerzõdést, feltéve,
hogy ezek az építési munkák, illetve szolgáltatások megfe-
lelnek egy olyan alapprojektnek, amelyre az eredeti szer-
zõdést hirdetmény közzétételével indult meghívásos, tár-
gyalásos eljárást vagy versenypárbeszédet követõen
ítélték oda.

(3) A (2) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatáro-
zott kiegészítõ építési beruházás és szolgáltatás megrende-

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1267



lésekor – a korábbi nyertes ajánlattevõvel kötött – szerzõ-
dés és szerzõdések becsült összértéke azonban nem halad-
hatja meg az eredeti építési beruházás és szolgáltatás érté-
kének felét, ide nem értve a Polgári törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 403. § (4) bekezdése szerinti, az
ajánlattevõ kötelezettségi körét érintõ szabályokra tekin-
tettel a többletmunka körébe nem tartozó olyan munkákat,
melyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerûen nem hasz-
nálható (pótmunka).

(4) Az (1) bekezdés d) pont db) alpontjában szabályo-
zott új építési munkák, illetve szolgáltatások esetében az
elsõ projekt ajánlattételi felhívásában közölni kell, hogy ez
az eljárás alkalmazható. Ezt az eljárást kizárólag az eredeti
szerzõdés megkötését követõ öt éven belül lehet alkalmaz-
ni, kivéve a kivételes körülményeket, amelyek meghatáro-
zására bármilyen beszerzett eszköz, berendezés, rendszer
várható élettartamának, valamint a szállító megváltozása
következtében keletkezõ mûszaki nehézségek figyelem-
bevételével kerül sor.

(5) A (2) bekezdés ca) alpontjában meghatározott szer-
zõdések, illetve az ismétlõdõ szerzõdések tartama nem ha-
ladhatja meg az öt évet, kivéve a kivételes körülményeket,
amelyek meghatározására bármilyen beszerzett eszköz,
berendezés, rendszer várható élettartamának, valamint a
szállító megváltozása következtében keletkezõ mûszaki
nehézségek figyelembevételével kerül sor.

57. § (1) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárás két szakaszból – részvételi szakasz és ajánlattételi
szakasz – áll.

(2) Az ajánlatkérõnek tartózkodnia kell attól, hogy
olyan megkülönböztetõ módon adjon tájékoztatást, amely
egyes ajánlattevõket másokkal szemben elõnyhöz juttat.

(3) Az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban keretszámot
határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre je-
lentkezõk közül az eljárás második szakaszában legfeljebb
e keretszám felsõ határáig terjedõ számú alkalmas, egyben
érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezõnek
küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámnak legalább
három ajánlattevõt kell magában foglalnia, és biztosítania
kell a valódi versenyt.

(4) Ha az ajánlatkérõ keretszámot határoz meg, a rész-
vételi felhívásban meg kell adnia az alkalmas jelentkezõk
közötti rangsorolás módját is arra az esetre, ha a keretszám
felsõ határát meghaladja az alkalmas jelentkezõk száma.
A rangsorolást a jelentkezõ szerzõdés teljesítéséhez szük-
séges mûszaki, vagy szakmai alkalmasságának igazolása
körében lehet meghatározni.

(5) Az ajánlatkérõ rendelkezhet úgy, hogy az eljárás
ajánlattételi szakaszában a tárgyalásokat több fordulóban
bonyolítja le és a megadott fordulót követõen csak azokkal
az ajánlattevõkkel folytatja a tárgyalást, akik az értékelési
szempontok szerint a legkedvezõbb ajánlatot tették. Ilyen
esetben az ajánlatkérõ már az eljárást megindító felhívás-
ban feltünteti, hogy élni kíván az ajánlattevõk létszámának
csökkentésével a tárgyalás során.”

24. §

(1) A Rend. 74/A. §-át megelõzõ alcím helyébe a követ-
kezõ alcím lép:

„Egyedi eljárások”
(2) A Rend. 74/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ különleges eljárást alkalmazhat a

fegyveres szervezet alkalmazási képességét befolyásoló,
külföldi kormányok, minisztériumok, más állami szervek,
egyéb külföldi szervezetek (a továbbiakban együttesen:
felajánló szervezet) által elõnyös feltételek mellett felaján-
lott haditechnikai eszközök beszerzésére, valamint védel-
mi célú szolgáltatásokra, amennyiben a beszerzés értéke
nem éri el a 10. § (1) bekezdésében meghatározott értékha-
tárokat.”

(3) A Rend. 74/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Különleges eljárás esetén kizárólag e § rendelkezé-
seit kell alkalmazni.”

25. §

A Rend. a következõ 74/B. §-sal egészül ki:
„74/B. § (1) Ha a beszerzés a 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja

alapján történik, a beszerzés körülményeinek vizsgálatát
követõen – annak eredményétõl függõen – az egyedi felté-
teleket az iparügyekért felelõs miniszter és a honvédelmért
felelõs miniszter elõterjesztése alapján a Kormány hatá-
rozza meg.

(2) A beszerzésre vonatkozó egyedi feltételeket elsõsor-
ban a hazai védelmi ipar képességeinek fejlesztése köré-
ben kell elõírni.”

26. §

A Rend. a következõ alcímmel, valamint 74/C–74/G. §-sal
egészül ki:

„Keretmegállapodás
74/C. § (1) Az ajánlatkérõk keretmegállapodásokat alkal-

mazhatnak. A keretmegállapodásra a Kbt. keretmegállapo-
dásra vonatkozó rendelkezéseit (136/A. § (2)–(6) bekezdé-
sei, 136/B. §, 136/C. § (1)–(4) bekezdései, 136/D. §) kell e
rendeletben meghatározott eltérésekre figyelemmel alkal-
mazni.

(2) A verseny ismételt megnyitásának összhangban kell
lennie azokkal a szabályokkal, amelyeknek célja, hogy
biztosítsák a szükséges rugalmasságot és az 5. § (2) bekez-
désében meghatározott elvek tiszteletben tartását.

(3) A keretmegállapodás határozott idõre, legfeljebb
négy évre köthetõ, kivéve kivételes körülmények esetén,
amelyek meghatározása bármilyen beszerzett eszköz, be-
rendezés, rendszer várható élettartamának, valamint az
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ajánlattevõ megváltozása következtében keletkezõ mûsza-
ki nehézségek figyelembevételével kerül sor.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kivételes körül-
ményeket részletesen indokolni kell.

(5) A keretmegállapodásos eljárás két részbõl áll. Az el-
sõ részben az ajánlatkérõ tárgyalásos vagy meghívásos el-
járást alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából.

(6) A bírálati szempontok meghatározására, az írásbeli
összegezés elkészítésére és megküldésére, valamint a szer-
zõdéskötésre e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(7) A keretmegállapodáson alapuló szerzõdéseket az
(5)–(6) bekezdésben megállapított eljárásokkal összhang-
ban kell odaítélni. Az eljárások csak olyan ajánlatkérõk és
ajánlattevõk között alkalmazhatók, amelyek a keretmegál-
lapodás eredeti részes felei.

(8) A keretmegállapodásokon alapuló szerzõdések oda-
ítélésekor a felek nem módosíthatják lényegesen a keret-
megállapodásban megállapított feltételeket, különösen a
74/C. § (1) bekezdésben megállapított esetben.

74/D. § (1) Amennyiben a keretmegállapodás megköté-
sére egyetlen ajánlattevõvel kerül sor, a megállapodáson
alapuló szerzõdéseket a keretmegállapodásban megállapí-
tott feltételek keretei között kell odaítélni. E szerzõdések
odaítélése érdekében az ajánlatkérõ írásban konzultálhat a
keretmegállapodásban részt vevõ ajánlattevõvel, szükség
szerint ajánlatának kiegészítését kérve.

(2) Az ajánlatkérõ nem élhet vissza a keretmegállapo-
dással, és nem alkalmazhatja azt oly módon, hogy az a ver-
seny akadályozásához, korlátozásához vagy torzításához
vezetne.

(3) Ha a keretmegállapodás megkötésére több ajánlatte-
võvel kerül sor, a keretmegállapodásban részes ajánlatte-
võk száma nem lehet kevesebb háromnál, feltéve, hogy
legalább három ajánlattevõ tett érvényes ajánlatot.

(4) A több ajánlattevõvel kötött keretmegállapodáson
alapuló szerzõdések odaítélése történhet a keretmegálla-
podásban megállapított feltételek alkalmazásával a ver-
seny újbóli megnyitása nélkül, vagy amennyiben nem
minden feltétel szerepel a keretmegállapodásban, a felek
új – és ha szükséges, pontosabban megfogalmazott – felté-
telek mellett, továbbá adott esetben a keretmegállapodás
ajánlati dokumentációjában említett egyéb feltételek mel-
letti ismételt versenyeztetésével a következõ eljárással
összhangban:

a) az ajánlatkérõ minden odaítélendõ szerzõdés eseté-
ben lehetõség szerint írásban konzultál a keretmegállapo-
dásban részes ajánlattevõvel;

b) az ajánlattételi határidõt úgy kell meghatározni, hogy
elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre – ajánlattevõk
egyenlõ eséllyel történõ – megfelelõ ajánlattételéhez;

c) az ajánlatokat írásban kell benyújtani, és tartalmuk az
ajánlattételi határidõ lejártáig bizalmas marad;

d) az ajánlatkérõ minden egyes szerzõdést annak az
ajánlattevõnek ítél oda, aki, illetve amely a keretmegálla-
podás ajánlati dokumentációjában megállapított bírálati
szempontok alapján a legjobb ajánlatot nyújtotta be.

Meghívásos eljárás

74/E. § (1) A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból
álló beszerzési eljárás, amelynek elsõ, részvételi szakaszá-
ban az ajánlatkérõ a részvételre jelentkezõnek a szerzõdés
teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságá-
ról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában
csak az ajánlatkérõ által alkalmasnak minõsített és ajánlat-
tételre felhívott részvételre jelentkezõk tehetnek ajánlatot.
A meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni.

(2) A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul.

(3) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkezõ nem
tehet ajánlatot.

(4) Az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban keretszámot
határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre je-
lentkezõk közül legfeljebb e keretszám felsõ határáig ter-
jedõ számú alkalmas, egyben érvényes jelentkezést be-
nyújtó részvételre jelentkezõnek küld ajánlattételi felhí-
vást. A keretszámnak legalább öt ajánlattevõt kell magá-
ban foglalnia, és biztosítania kell a valódi versenyt.

(5) Ha az ajánlatkérõ keretszámot határoz meg, a rész-
vételi felhívásban meg kell adnia az alkalmas jelentkezõk
közötti rangsorolás módját is arra az esetre, ha a keretszám
felsõ határát meghaladja az alkalmas jelentkezõk száma.
A rangsorolást a jelentkezõ szerzõdés teljesítéséhez szük-
séges mûszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása
körében lehet meghatározni.

(6) Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredmény-
nek a részvételre jelentkezõkkel történt közlésétõl számí-
tott öt napon belül az ajánlatkérõ köteles az alkalmasnak
minõsített jelentkezõknek – amennyiben ajánlatkérõ meg-
határozta az ajánlattevõk keretszámát, a pénzügyi és gaz-
dasági, valamint mûszaki, vagy szakmai alkalmasság alap-
ján kiválasztott jelentkezõknek – az írásbeli ajánlattételi
felhívást egyidejûleg megküldeni.

(7) Amennyiben az alkalmasnak minõsített jelentkezõk
száma nem éri el a keretszám alsó határát, az ajánlatkérõ
az alkalmasnak minõsített jelentkezõk ajánlattételre felhí-
vásával folytatja az eljárást. Az ajánlattételre felhívott
jelentkezõk közösen nem tehetnek ajánlatot.

(8) Az ajánlattételi felhívás tartalmának meghatározásá-
ra a 66. §-t kell alkalmazni, kivéve a 66. § l)–m) pontokat.

(9) A meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszában nem
módosítható az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció
olyan eleme, amely már a részvételi felhívásban is
szerepelt.

Gyorsított eljárás

74/F. § (1) Gyorsított eljárás lefolytatására meghívásos
és hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
esetében van lehetõség, amennyiben sürgõsség miatt nem
lehet alkalmazni az ezen eljárásoknál elõírt határidõket.

(2) Ajánlatkérõ a gyorsított eljárás alkalmazásának
szükségességét az eljárást megindító felhívásban köteles
megindokolni.
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(3) Az ajánlatkérõ
a) a részvételi határidõt nem határozhatja meg a hirdet-

mény feladásától számított tizenöt napnál rövidebb idõtar-
tamban,

b) meghívásos eljárás esetén az ajánlattételi határidõt
nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldé-
sének napjától számított tíz napnál rövidebb idõtartamban.

Alvállalkozásra vonatkozó szabályok
74/G. § (1) Az ajánlatkérõ az eljárást megindító felhí-

vásban elõírhatja az ajánlatkérõnek nem minõsülõ nyertes
ajánlattevõ számára, hogy az alvállalkozók részére kiszer-
vezendõ rész odaítélésekor a (2)–(9) bekezdések szerint
járjon el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minõsülnek
alvállalkozónak azok a gazdasági szereplõk, akik közös
ajánlattevõként jelennek meg.

(3) Az ajánlattevõnek az 5. §-ban megfogalmazott alap-
elvek szerint kell eljárnia.

(4) Amennyiben a kiszervezni kívánt rész értéke a 10. §
(1) bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladja,
az ajánlatkérõnek hirdetményt kell közzétennie a 10. mel-
léklet szerinti tartalommal. A hirdetmény közzétételére
a 10–10/A. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

(5) A nyertes ajánlattevõ abban az esetben is tehet közzé
hirdetményt, ha erre egyébként nem köteles.

(6) Amennyiben a kiszervezendõ rész vonatkozásában
fennállnak az 56. § (2) bekezdésben meghatározott feltéte-
lek, nem kell hirdetményt közzétenni.

(7) A kiszervezendõ rész vonatkozásában a 74/C–74/D. §
rendelkezéseinek megfelelõen keretmegállapodásos eljá-
rást is lehet alkalmazni. A keretmegállapodással nem lehet
visszaélni a verseny akadályozása, korlátozása vagy torzí-
tása céljából.

(8) A kiszervezendõ rész becsült értékének kiszámításá-
ra a 11–14/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A hirdetménynek tartalmaznia kell az ajánlatkérõ ál-
tal elõírt alkalmassági követelményeket, továbbá a nyertes
ajánlattevõ által szükségesnek tartott egyéb követelmé-
nyeket, amelyeknek összhangban kell lennie az ajánlatké-
rõ által elõírt, valamint a kiszervezendõ rész tárgyával
összefüggõ szempontokkal.

(10) Az ajánlatkérõnek minõsülõ nyertes ajánlattevõnek
az ajánlatkérõre irányadó szabályok szerint kell eljárnia.”

27. §

(1) A Rend. 76. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„76. § (1) A beszerzésekkel kapcsolatban felmerülõ vi-
tás kérdésekben a feleknek törekedniük kell a megegye-
zésre.

(2) A szerzõdéskötési tilalmi idõszak lejártáig az aján-
latkérõhöz kérelemmel fordulhat az a személy, akinek ér-

dekében áll vagy állt egy adott szerzõdés elnyerése, és aki-
nek az állítólagos jogsértés kárt okozott vagy okozhat. Az
53. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a jogor-
voslatra nyitva álló határidõ a szerzõdéskötésrõl való tudo-
másszerzéstõl számított tíz nap, de legfeljebb az írásbeli
összegezés eredményhirdetésen történõ átadását vagy
megküldését követõ kilencven nap.

(3) A kérelem benyújtása a szerzõdés lehetséges meg-
kötésére azonnali felfüggesztõ hatállyal bír. A kérelmet fa-
xon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ
részére, amelyben meg kell jelölni az írásbeli összegezés
vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jog-
sértõnek tartott elemét, továbbá a kérelmezõ javaslatát,
észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adato-
kat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumok-
ra – ha vannak ilyenek – hivatkoznia kell.

(4) A kérelem benyújtásáról az ajánlatkérõ haladéktala-
nul tájékoztatja az ajánlattevõket, valamint az ajánlatkérõ
irányító vagy felügyeleti szervét.

(5) Az ajánlatkérõ a kérelem megérkezésétõl számított
öt napon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlat-
tevõket és részvételre jelentkezõket ötnapos határidõvel
– a korábban már hiánypótoltatott hiány kivételével – hi-
ánypótlás (42. §), felvilágosítás (43. §), vagy indokolás
(44. §) benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabá-
lyai szerint erre már nem lenne lehetõség, ha az eljárásban
történt jogsértés ezen eljárási cselekmények útján orvosol-
ható.

(6) A kérelmet az ajánlatkérõ tizenöt napon belül elbí-
rálja, ennek eredményeként az írásbeli összegezést módo-
síthatja, amennyiben a módosítás a jogsértést orvosolja.
Az ajánlatkérõ a kérelemre adott, indokolással ellátott
döntést, illetve a módosított írásbeli összegezést faxon
vagy elektronikus úton az érintett ajánlattevõknek egyide-
jûleg megküldi.

(7) A (3) bekezdésben meghatározott azonnali hatályú
felfüggesztés a (6) bekezdés szerinti döntés megküldésé-
nek napját követõ tizedik napig tartó idõszak lejártakor
szûnik meg. Amennyiben a felfüggesztés idõtartama alatt
lejárna a szerzõdéskötési moratórium, ajánlatkérõ felhív-
hatja az érvényes ajánlatot tevõ ajánlattevõket ajánlataik
fenntartására.”

(2) A Rend. a következõ 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § (1) Ha az ajánlatkérõ a 76. § (2) bekezdésében

meghatározott kérelem elbírálása során olyan jogsértést
tár fel, amely a 76. § (5)–(6) bekezdése szerint nem orvo-
solható, jogosult a jogellenesen meghozott döntések sem-
missé nyilvánítására (beleértve a megkülönböztetõ mûsza-
ki, szakmai, pénzügyi, gazdasági alkalmasságra vonatko-
zó elõírások törlését), ezzel összefüggésben új eljárási cse-
lekmények lefolytatására.

(2) Az ajánlatkérõ – a 76/A. § (3) bekezdéstõl eltérõen –
dönthet úgy, hogy a kérelem benyújtása nem jár felfüg-
gesztõ hatállyal és megkötheti a szerzõdést, ha felfüggesz-
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tés következményei vagy a szerzõdéskötés elmaradása sú-
lyosan veszélyeztetnék a kiemelkedõen fontos védelmi,
biztonsági érdekeket.

(3) A felfüggesztõ hatály mellõzése nem érinti az aján-
latkérõ kötelezettségét a kérelemben foglaltak elbírálásá-
ra. Amennyiben az ajánlatkérõ a kérelem elbírálása során
olyan jogsértést tár fel, amely az a 76. § (5)–(6) bekezdése
szerint nem orvosolható, és a szerzõdést már jogellenesen
odaítélte, köteles a szerzõdés idõtartamát lerövidíteni leg-
feljebb az új eljárás eredményes befejezéséig oly módon,
hogy azzal ne veszélyeztessen kiemelkedõen fontos védel-
mi, biztonsági érdekeket.

(4) Amennyiben a kérelem elbírálása nem vezet ered-
ményre, a fennmaradó vitás kérdések eldöntése bírói út
igénybevételével lehetséges. Jogorvoslati kérelem a bíró-
sághoz a 76. § (6) bekezdés szerinti döntés megküldésének
idõpontját követõ naptól számított tíz napon belül nyújtha-
tó be.

(5) A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény XX. fejezete az irányadó a Kbt. 348. §
(1)–(6) bekezdésben, a 348/A. § (1)–(2), (5) bekezdésben,
a 350. § (1)–(5) bekezdésében, 350/D. §-ban és a 351. §-ban
meghatározott eltérésekkel azzal, hogy Közbeszerzési
Döntõbizottság helyett a 76. § (6) bekezdés szerinti dön-
tést kell érteni, továbbá a keresetlevelet közvetlenül a bíró-
ságra kell benyújtani.”

(3) A Rend. a következõ alcímmel, valamint 76/B. §-sal
egészül ki:

„Statisztikai kötelezettségek
76/B. § (1) A Rend. 1. §-ában felsorolt szervezetek a

(2) bekezdésben elõírt statisztikai jelentést készítenek leg-
késõbb minden év október 31-ig, melyet a honvédelmért
felelõs miniszter megküld a Bizottság illetékes szervének
az elõzõ év során az ajánlatkérõk által odaítélt beszerzési
szerzõdésekrõl. A jelentéshez szükséges adatokat az érin-
tett minisztériumoktól minden év szeptember 30-ig meg-
kéri.

(2) A statisztikai jelentés az odaítélt szerzõdések számát
és értékét a nyertes ajánlattevõ tagállama, illetve harmadik
országa szerint határozza meg. Külön-külön foglalkozik
az árubeszerzéssel, szolgáltatásnyújtás, illetve építési be-
ruházás megrendeléssel.

(3) A (2) bekezdésben említett adatokat az alkalmazott
eljárás szerinti bontásban, és minden eljárásra külön,
a CPV-nómenklatúra kategóriái alapján azonosított árube-
szerzés, szolgáltatások és építési beruházás szerint kell
megadni.

(4) Ha a szerzõdés megkötése hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárás szerint történt, a (2) bekezdés-

ben felsorolt adatokat az 56. §-ban említett körülmények
szerinti bontásban is meg kell adni.”

28. §

A Rend. a következõ alcímmel, valamint 78. §-sal egé-
szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
78. § Ez a rendelet a honvédelem és biztonság területén

egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatás-
nyújtásra irányuló, ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk
által odaítélt szerzõdések odaítélési eljárásainak összehan-
golásáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

29. §

(1) A Rend. 1. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

(2) A Rend. 2–5. számú mellékletei helyére e rendelet
2. számú melléklete szerinti mellékletek lépnek.

(3) A Rend. e rendelet 3. számú melléklete szerinti
6–10. számú melléklettel egészül ki.

30. §

(1) A Rend. 1. § b) pontjában az „Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium” szövegrész helyébe a „Belügyminisz-
térium” szöveg lép.

(2) A Rend. 1. § f) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség
Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala” szöveg lép.

(3) A Rend. 4. § b) pontjában az „önálló költségvetési
fejezettel rendelkezik” szövegrész helyébe az „önálló költ-
ségvetési fejezettel, címmel, alcímmel rendelkezik”, az
„önálló fejezettel rendelkezõ” szövegrész helyébe az „ön-
álló költségvetési fejezettel, címmel, alcímmel rendelke-
zõ” szöveg lép.

(4) A Rend. 17. § (3) bekezdésében az „az ajánlati felhí-
vásban” szövegrészek helyébe az „a felhívásban” szöveg
lép.

(5) Rend. 17. § (4) bekezdésében, az „Az ajánlati felhí-
vásban” szövegrész helyébe az „A felhívásban” szöveg
lép.

(6) A Rend. 17. § (5) bekezdésében, a 19. § (2) bekezdé-
sében az „az ajánlati felhívásban” szövegrész helyébe
az „a felhívásban” szöveg lép.
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(7) A Rend. 19. § (3) bekezdésében és (5) bekezdés
a) pontjában az „az ajánlati felhívást” szövegrész helyébe
az „a felhívást” szöveg lép.

31. §

(1) A Rend. 23. § (1) bekezdés c) pontjában az „5. §-a
(2) bekezdésének b), illetõleg f) pontja alapján” szöveg-
rész helyébe az „5. § (2) bekezdésének b) pontja alapján”
szöveg lép.

(2) A Rend. 27. § (2) bekezdésében a „biztosíték (fele-
lõsségbiztosítás) fennállásáról” szövegrész helyébe a „biz-
tosíték fennállásáról” szöveg lép.

(3) A Rend. 28. § (1) bekezdés f) pontjában a „célra
szolgál.” Szövegrész helyébe a „célra szolgál;” szöveg lép.

(4) A Rend. 34. §-ában a „3. számú melléklete” szöveg-
rész helyébe az „5. számú melléklete” szöveg lép.

(5) A Rend. 35. § (1) és (2) bekezdésében, a 60. § (2) és
(3) bekezdésében a „3. számú melléklet” szövegrész he-
lyébe az „5. számú melléklet” szöveg lép.

(6) A Rend. 49. §-ában a „4. számú melléklet” szöveg-
rész helyébe a „6. számú melléklet” szöveg lép.

(7) A Rend. 58. § (2) bekezdésében a „34. §-t” szöveg-
rész helyébe a „33–37. §-t” szöveg lép.

(8) A Rend. 59. §-ában az „5. számú melléklet” szöveg-
rész helyébe a „2. számú melléklet” szöveg lép.

(9) A Rend. 67. §-ában a „17. § (2)–(5) bekezdését” szö-
vegrész helyébe a „17. § (2)–(6) bekezdését” szöveg lép.

(10) A Rend. 70. §-ában a „17. § (2)–(5) bekezdését” szö-
vegrész helyébe a „17. § (2)–(6) bekezdését” szöveg lép.

32. §

Hatályát veszti a Rend. 15. §-a, 60. §-a, 68. § (1)–(2) be-
kezdése, a 71–74. §-a és az azt megelõzõ alcím, a 75. §-a és
az azt megelõzõ fejezetcím és alcím.

33. §

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

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

34. §

Ez a rendelet a honvédelem és biztonság területén egyes
építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtás-
ra irányuló, ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk által
odaítélt szerzõdések odaítélési eljárásainak összehangolá-
sáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelethez

„1. számú mellélet a 228/2004. (VII. 30) Korm. rendelethez

Általános megjegyzések:
1. A jelen jegyzékben szereplõ „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, rendvédelmi és rendészeti, büntetés-végre-

hajtási, titkosszolgálati fogalomkört is tartalmazza.
2. Az „idézõjelben” lévõ kifejezések definíciók. Fogalom-meghatározásuk a listának „A listában szereplõ kifejezések

fogalom meghatározása” címû mellékletében található.
3. A vegyi anyagok névvel, és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti képletû vegyi anyagok (beleért-

ve a hidrátokat is) engedélykötelesek, függetlenül elnevezésüktõl és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak
megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, tekintet nélkül a nómenklatúrára.
A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különbözõ
CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különbözõ CAS-számuk lehet.

4. Lásd még a Tanács 428/2009/EK rendeletét (2009. május 5.) a kettõs felhasználású termékek kivitelére, transzferjé-
re, brókertevékenységre és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenõrzõi rendszer kialakításáról (EU Dual-use List).

5. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék megnevezés (vagy márkanév)
szerepel, ott értelemszerûen a magyar nyelvû termékmeghatározás alá esõ termék is a Jegyzék hatálya alá tartozónak ér-
tendõ.

I. fejezet
(ML 1)

Sima csövû fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hü-
velyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következõk szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:

a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák:
Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következõkre:
a) az 1938 elõtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;
b) az eredetileg 1890 elõtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai;
c) az 1890 elõtt gyártott revolverek, pisztolyok és géppisztolyok és azok másolatai;
b) sima csövû fegyverek, a következõk szerint:
1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csövû fegyverek;
2. más sima csövû fegyverek, a következõk szerint:
a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek;
b) félautomata és pumpás mûködtetésû típushoz tartozó fegyverek;
c) hüvely nélküli lõszerrel mûködõ fegyverek;
d) a fenti a), b) és c) pontban meghatározott fegyverek hangtompítói, különleges fegyverállványok, csatlakozó (kap-

csolódó) elemek, fegyver célzókészülékek és lángrejtõk.
1. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik a sport és vadászati célra használt sima csövû fegyverekre, amennyiben

azokat nem katonai célra tervezték vagy automata tüzelési módúak.
2. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik a kizárólag vaktöltényhez tervezett tûzfegyverekre és azokra, ame-

lyek nem képesek kilõni semmilyen, az ML3. pontban meghatározott lõszert.
3. megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lõszert hasz-

nálnak és nem teljesen automatikus tüzelési rendszerûek.
4. megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb négysze-

res nagyítású, optikai fegyver célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából
tervezték vagy alakítottak át.

II. fejezet
(ML 2)

20 mm és ennél nagyobb kaliberû sima csövû fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,5 hü-
velyk/inch) nagyobb kaliberrel, tûzvetõk és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következõk
szerint:
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a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetõk, páncéltörõ (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetõk, katonai lángszórók,
puskák, hátrasiklás nélküli lõfegyverek, sima csövû fegyverekés az ezekhez tartozó lángrejtõ eszközök.

1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és más kü-
lönlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott berendezések folyékony
hajtóanyag tölteteihez használatosak.

2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következõkre:
1. az 1938 elõtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;
2. az eredetileg 1890 elõtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai.
3. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végû, robbanó

anyagot vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó kézi indítású, irányított lövedékekre.
b) Füst, gáz és pirotechnikai vetõk vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy

alakítottak át.
Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzõpisztolyra.
c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkezõ fegyverirányzékok és fegyverirányzék-rögzítõ szerelékek:
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és
2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték.
d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok.

III. fejezet
(ML 3)

Lõszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következõk szerint:
a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek lõszerei;
b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lõszerekhez tervezett gyújtószerkezetek.
1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott alkatrészek felölelik a következõ-

ket:
a) fém- vagy mûanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedék csészék, lõszer hevederek, forgó hevedere-

kés lõszerek fém alkatrészei;
b) biztosító és élesítõ eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó eszközök;
c) egyszeri mûködésû, nagy teljesítményû tápegységek;
d) éghetõ töltényhüvelyek;
e) lõszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésû lövedékek.
2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik azon lõszerre, amely lövedék nélkül kerül leperemezésre

(vaktöltény), valamint az átlyuggatott lõporkamrás vaklõszerre.
3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lõszerre, amelyet kifejezetten az alábbi célra terveztek:
a) jelzés;
b) madárriasztás; vagy
c) olajkút gázfáklya begyújtása.

IV. fejezet
(ML 4)

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó
eszközök és részegységek a következõ felsorolás szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek:

NB 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.
NB 2: A légi jármûvek rakétavédelmi rendszerei vonatkozásában (AMPS) lásd az ML4. fejezet c) pontját.
a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst/köd gránátok, nem irányított rakéták (reaktív

töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök, romboló készletek, pirotechnikai esz-
közök, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzõit szimulálják).

Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal:
a) füst/köd gránátokat, gyújtóbombákat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket;
b) rakétahajtómû fúvókákat és visszatérõ szerkezetek orrkúpjait.
b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkezõ berendezések:
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; és
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2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggõ ’tevékenység’ céljára tervezték:
a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy
b) rögtönzött robbanószerkezetek (lED-k).
Mûszaki megjegyzés:
Az ML4. fejezet b) pont 2. alpont b) alpontjának alkalmazásában a ’tevékenység’ a következõkre vonatkozik: kezelés,

indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, mûködtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává ala-
kítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés.

1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal:
a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1.000 kg gáznak a folyékony alakban történõ elõállításá-

ra alkalmas;
b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.
2. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, amelyeket kizárólag fém tár-

gyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól.
c) Légi jármûvek rakétavédelmi rendszerei (AMPS).
Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével rendelkezõ AMPS-ekre: a) az

alábbi rakétajelzõ érzékelõk bármelyike:
1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkezõ passzív érzékelõk; vagy
2. aktív pulzált doppler rakétajelzõ érzékelõk;
b) ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek;
c) látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a földlevegõ rakéták eltérítésére; és
d) „polgári légi jármûre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzõk mindegyikével rendelkezik:
1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi jármûvön” mûködtethetõ, amelybe az adott konkrét AMPS-t beszerel-

ték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
a) polgári típusú minõsítéssel; vagy
b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert okmánnyal;
2. az AMPS a „szoftverhez” való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló védelmet alkalmaz; és
3. az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a rendszer mûködését, ha azt eltávolí-

tották abból a „polgári légi jármûbõl”, amelyikbe eredetileg beszerelték.

V. fejezet
(ML 5)

Kifejezetten katonai célra terveztt tûzvezetõ, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, továbbá a kapcsolódó
rendszerek, teszt és illesztõ és ellentevékenység berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerel-
vények a következõk szerint:

a) fegyverirányzékok, bombavetõ számítógépek, lövegbemérõ irányzó berendezések és fegyverzet irányító rendsze-
rek;

b) cél-felderítõ, -megjelölõ, távolságmérõ, megfigyelõ vagy rávezetõ rendszerek; felderítés, adatfúzió, felismerés
vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések;

c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység eszközei;
Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei közé tartoznak a felderítõ

berendezések is.
d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez használatos be-

rendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.

VI. fejezet
(ML 6)

Szárazföldi jármûvek és részegységeik, a következõk szerint:
NB: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. fejezetet.
a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi jármûvek és részegységeik.
Mûszaki megjegyzés:
Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi jármûvek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat is.
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b) Egyéb szárazföldi jármûvek és részegységeik, a következõk szerint:
1. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkezõ jármûvek, amelyeket a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985.

szeptember, vagy a megfelelõ nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító
anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el.

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkezõ részegységek:
a) kifejezetten az ML6. fejezet b) pont 1. alpontjában meghatározott jármûvekhez tervezték; és
b) a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelõ nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb bal-

lisztikai védelmi képességet biztosít.
NB: Lásd még az ML13. fejezet a) pontját.
1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat:
a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott jármûvek, valamint fegyverek rögzítésre szolgáló elõkészítéssel,

vagy aknatelepítõ, vagy az ML4. fejezetben meghatározott lõszerek indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai jár-
mûvek;

b) páncélozott jármûvek;
c) kétéltû és mély gázló képességgel rendelkezõ jármûvek;
d) mûszaki mentõ jármûvek, lõszer vagy fegyverrendszerek, vontatásra vagy szállításra használt jármûvek, valamint a

rakomány kezelésére szolgáló berendezések/eszközök.
2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármû kifejezetten katonai használatra történõ

átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak:

a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten lövedékálló tulajdonsággal terveztek;
b) az alapvetõ fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy jármûkabin);
c) különleges megerõsítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;
d) világítás, elsötétítés esetére.
3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári gépkocsikra vagy teherautókra, amelyeket pénz-

vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át, és páncélzattal vagy ballisztikai védelemmel láttak el.

VII. fejezet
(ML 7)

Vegyi vagy biológiai mérgezõ harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, kapcsolódó berende-
zések, összetevõkés anyagok a következõk szerint:

a) „Háborús felhasználáshoz igazított” biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek képesek emberekben vagy ál-
latokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni.

b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve:
1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:
a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)

– fluorfoszfonátok, úgymint:
Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és
Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0);

b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy
izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint:
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6);

c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt),
S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és
megfelelõ alkilált és protonált sók, úgymint:
VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9);

2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok:
a) kénmustárok, úgymint:
1.2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5);
2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2);
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3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6);

4.1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8);

5.1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2);

6.1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7);

7.1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8);

8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1);

9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8);

b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint:

1.2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541 -25-3);

2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1);

3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8);

c) nitrogénmustárok, úgymint:

1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1);

3. cselekvõképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint:

3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581 -06-2);

4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint:

a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);

b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-75-7) [Agent Orange
(CAS 39277-47-9)];

c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következõk szerint:

1. alkil [metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint

DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3)];

2. o.-alkil (amelyben a H egyenlõ vagy kevesebb mint C10, beleértve a cikloalkilt)

O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonitok és
megfelelõ alkilált és protonált sók, úgymint:

QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8);

3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7);

4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5).

d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevõkbõl álló vegyi anyagok és azok kombinációi, beleértve:

1. a-bromofenilacetonitril, (a-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41 -1);

3.2-klór-1 -feniletanon, fenacil-klorid (w-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

5.10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a tömegoszlató harcanyagokra, amelyek kiszerelése
egyedi és személyes önvédelemre szolgál.
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2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra azonosított
és csomagolt aktív összetevõkbõl álló vegyi anyagokra és azok kombinációira.

e) A következõkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett részegységek szétterítésére terve-
zett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések:

1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy
2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok.
f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítõ berendezések, részegységek és

vegyi keverékek a következõk szerint:
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára tervezett vagy átalakított berende-

zések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi mentesítésére tervezett

vagy átalakított berendezések és azok részegységei;
3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények mentesítésére ki-

fejlesztett vagy elõállított vegyi keverékek.
Megjegyzés: Az ML7. fejezet f) pont 1. alpontja magában foglalja a következõket:
a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szûrésre tervezett, vagy átalakított légkondicionáló berendezések;
b) védõruházat.
NB: A polgári gázálarcok, védõ- és fertõtlenítõ felszerelésekrõl további részletek a kettõs felhasználású termékek és

technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában is találhatók.
g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére vagy azonosítására tervezett

vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azok-
hoz tervezett részegységek.

Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérõ doziméterekre.
NB: Lásd még a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját.
h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok érzékelésére vagy azonosítására ter-

vezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek elõállításához használt specifikus sejtkultúrák.
i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok biológiai rendszerei a kö-

vetkezõk szerint:
1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok semlegesítésére és lebontására terve-

zett „biokatalizátorok”, amelyek a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója, vagy genetikai manipuláci-
ója eredményeként jönnek létre;

2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pont 1. alpontjában meghatározott „biokatalizáto-
rok” elõállításához szükséges specifikus genetikai információt az alábbiak szerint:

a) „expressziós vektorok”;
b) vírusok;
c) sejtkultúrák.
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következõkre:
a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének

1C450.a.5. pontját.
b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);
c) klór (CAS 7782-50-5);
d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének

1C450.a.4. pontját.
e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8);
f) 2004 óta nem használatos;
g) xylyl bromide, ortho: (CAS 89-92-9), méta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81 -4);
h) benzil-bromid (CAS 100-39-0);
i) benzil-jodid (CAS 620-05-3);
j) brómaceton (CAS 598-31-2);
k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3);
I) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0);
m) klóraceton (CAS 78-95-5);
n) etil-jódacetát (CAS 623-48-3);
o) jódaceton (CAS 3019-04-3);
p) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének

1C450.a.7. pontját.
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2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pont 2. alpontjában meghatározott sejtkultúrák és biológiai rendsze-
rek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre,
amelyeket például a mezõgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, környezetvédelemben,
hulladékfeldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.

VIII. fejezet
(ML 8)

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevõk, a következõk szerint:
1. NB: Lásd még a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját.
2. NB: Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettõs felhasználású termékek és technológiák uni-

ós jegyzékének 1A008. pontját. Technikai megjegyzés:
1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül legalább az

egyik az ML8. pontban szerepel.
2. Ez a lista az ML8. pontban szereplõ minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a feltüntetett alkalmazásra

szolgál (pl. a TAGN fõképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert).
a) „Robbanóanyagok” és azok keverékei:
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai (lásd még VIII. fejezet

g) „Perkurzorok” 3. és 4. alpontjait);
5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (S.S’-diamino-2,2’,4,4’,6,6,’-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);
12. furazanok a következõk szerint:
a) DAAOF (diaminoazoxifurazan);
b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);
13. HMX és változatai az alábbiak szerint:
a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7-tetranit-

ro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);
b) HMX difluoroaminált analógjai;
c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus

HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0);
16. Imidazolok, a következõk szerint:
a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];
b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);
c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];
e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);
17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);
19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal;
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2);
21. RDX és változatai:
a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohe-

xén, hexogén) (CAS 121-82-4);
b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2);
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23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) [lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 7. alpontját];
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];
25. Tetrazoloka következõk szerint:
a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);
b) NTNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];
26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok”

6. alpontját);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) [lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 2. alpontját];
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9);
31. Triazinok a következõk szerint:
a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);
b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);
32. Triazolok a következõk szerint:
a) 5-azido-2-nitrotriazol;
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);
c) ADNT (1 -amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);
d) BDNTA [(bisz-dinitrotriazol)amin];
e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);
f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9);
g) 2010 óta nem használatos;
h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];
i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);
33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következõ jellemzõk bármelyikével ren-

delkeznek:
a) maximális sûrûségnél a 8700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy
b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás;
34. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, amelyek a következõ jellemzõk mindegyi-

kével rendelkeznek:
a) a detonációs nyomás eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket, valamint
b) 523 °K (250 °C) vagy magasabb hõmérsékletnél 5 percnyi vagy hosszabb idõtartamig stabilak maradnak;
b) „Hajtóanyagok”:
1. az ENSZ „UN 1.1" osztályába tartozó bármely szilárd hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa (szab-

ványos feltételek között) több mint 250 másodperc a nem fémezett vagy több mint 270 másodperc az alumíniumozott
kompozíciók esetében;

2. az ENSZ „UN 1.3.” osztályába tartozó bármely szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa
(szabványos feltételek között) több mint 230 másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fémes kompozíciók,
és 266 másodperc a fémes kompozíciók esetében;

3. „hajtóanyagok”, amelyek erõállandója nagyobb, mint 1200 kJ/kg;
4. „hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani szabványos feltéte-

lek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hõmérsékleten;
5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek nyújthatósága maximális nyomá-

son, 233 K (–40 °C) hõmérsékleten az 5%-ot meghaladja;
6. bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott összetevõt tartalmaz;
7. az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „hajtóanyagok”;
c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevõik a következõk szerint és azok keverékei:
1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülõgép-üzemanyagok;
2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6);
3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-84-6) és azok szárma-

zékai;
4. hidrazin és származékai, [lásd még az ML8. fejezet d) pont (oxidáló hidrazin származékok) 8. és 9. alpontját]:
a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban;
b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4);
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c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);
d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);
5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerûek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek

vagy õröltek, melyek legalább 99%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikébõl:
a) a következõ fémek és azok keverékei:
1. berillium (CAS 7440-41 -7) 60 µm-nél kisebb részecskemérettel;
2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 µm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból hidrogénnel végzett redukciós gyártással

elõállítva;
b) az alábbi összetevõket tartalmazó keverékek:
1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 µm-nél kisebb részecskemérettel;

vagy
2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85%-os vagy magasabb tisztasággal és

60 µm-nél kisebb részecske mérettel;
6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történõ felhasználáshoz összeállított, szénhidrogén üzemanya-

goknál alkalmazott „sûrítõket”, pl. fém sztearátokat vagy palmátokat [pl. octal (CAS 637-12-7)], valamint M1, M2, és
M3 sûrítõket tartalmazó katonai anyagok;

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejû üzemanyag adalékokkal;
8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 µm vagy kisebb részecskemérettel, legalább 99%-os alumínium

tartalmú anyagból;
9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65-1,68.
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 1. alpontjában felsorolt repülõgép-üzemanyagok végtermékek, nem összete-

võk.
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 4. alpont a) pontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló hidrazin ke-

verékekre nem vonatkozik.
3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpontját a robbanóanyagokra és üzemanyagokra alkalmazni kell, függetle-

nül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e.
4. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpont b) pont 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és bórkarbidra

(20%-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik.
5. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpont b) pontja csak a részecske formában lévõ fémes üzemanyagokra vo-

natkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan katonai célú keverékek elõállítása érdekében,
mint például a folyékony, sûrû szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek.

d) A következõ oxidánsok és azok keverékei:
1. ADN (ammóniumdinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9);
3. fluorgáznak a következõkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:
a) egyéb halogének;
b) oxigén; vagy
c) nitrogén;
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra (CAS 7790-91-2).
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú nitrogén-trifluoridra (CAS

7783-54-2).
4. DNAD (1,3-dinitro-i ,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (hidroxil-ammóniµm-nitrát) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (hidroxil-ammóniµm-perklorát) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8);
8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4);
9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7);
10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) összeállítva, vagy azt tar-

talmazva.
Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra nem vonatkozik.
e) Kötõanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következõk szerint:
1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) [lásd még az ML8. fejezet g) pont (Prekur-

zorok) 1. alpontját];
2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) [lásd még az ML8. fejezet g) pontjának (Pre-

kurzorok) 1. alpontját];
3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0);
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4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) [lásd még az ML8. fejezet g) pontjának (Prekurzorok) 8. alpontját];
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következõk közül bármelyiket tartalmazó energetikai monome-

rek, lágyítók vagy polimerek:
a) nitrocsoportok;
b) azidocsoportok;
c) nitrát-csoportok;
d) nitraza-csoportok; vagy
e) difluoroamino csoportok;
7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei;
8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formai] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formai) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formai);
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai;
12. HTPB (hidroxil végzõdésû polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlõ vagy nagyobb, mint 2,2 és

egyenlõ vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise
30 C hõmérsékleten (CAS 69102-90-5);

13. kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin) a következõk sze-
rint:

a) poli(epiklórhidrindiol);
b) poli(epiklórhidrintriol);
14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 és 85954-06-9);
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-48-8);
16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3-Nitratometil-3-metiloxetane)]

(CAS 84051-81-0);
17. Polinitro-orto-karbonátok;
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék]

(CAS 53159-39-0).
f) „Adalékanyagok” a következõk szerint:
1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41 -5);
3. BNO (butadién-nitril-oxid) (CAS 9003-18-3);
4. ferrocén származékok a következõk szerint:
a) butacén (CAS 125856-62-4);
b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1);
c) ferrocén-karboxilsavak, beleértve az alábbiakat:
ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7)
1,1’-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4);
d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7);
e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke;
5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7);
6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3);
7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4);
8. ólom-malát (CAS 19136-34-6);
9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9);
10. ólom-sztanát (CAS 12036-31 -6);
11. MAPO [tris-1 -(2-methyl)aziridinyl phosphine oxide] (CAS 57-39-6) BOBBA8 [bis(2-methyl aziridinyl)

2-(2-hydroxypropanoxy) propylamino phosphine oxidé]; és más MAPO származékok;
12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);
14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9);
15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következõk szerint:
a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert mint titá-nium IV, 2,2 [bisz

2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2);
b) Titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538;
c) Titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát;
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16. policián-difluor-aminoetilénoxid;
17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén imin-trimezamid), izocianursavas

vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-metil vagy 2-etil helyettesítõkkel az aziridin gyûrûben;
18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);
19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy an-

nál kisebb átlagos részecskemérettel;
20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;
21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal cianoetilénezett poliaminok

és azok sói;
22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8).
g) „Prekurzorok” a következõk szerint:
NB: Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott „Energiahordozó anya-

gok”-ra vonatkoznak:
1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) [lásd még az ML8. fejezet e) pont 1. és 2. alpontját];
2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 28. alpontját];
3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 4. alpontját];
4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 4. alpontját]

(CAS 182763-60-6);
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 13. al-

pontját];
6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 27. alpontját];
7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 23. alpontját];
8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) [lásd még az ML8. fejezet e) pont 5. alpontját].
5. megjegyzés: 2009 óta nem használják.
6. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve, ha elegyet alkotnak, vagy keverve van-

nak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott energiahordozó anyagokkal, vagy az ML8. fejezet c) pontjában megha-
tározott fémporokkal:

a) ammóniµm-pikrát (CAS 131-74-8);
b) fekete lõpor;
c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);
d) difluór-amin (CAS 10405-27-3);
e) nitrokeményítõ (CAS 9056-38-6);
f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1);
g) tetranitronaftalin;
h) trinitroanisol;
i) trinitronaftalin;
j) trinitroxilén;
k) N-pirrolidinon; 1 -metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);
I) dioktil-malát (CAS 142-16-5);
m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11 -7);
n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1),

és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai
vagy ariljai;

o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);
p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);
q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);
r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11 -5);
t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), vala-

mint primer robbanóanyagok és élesítõ elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak;
u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111 -22-8);
v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3);
w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611 -92-7); metil-etil-difenil karbamid

(centralitok);
x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3); y) etil-N,N-difenil karbamid (metil

nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2);
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z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);
aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);
dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) [lásd a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének C011. d)

alpontját].

IX. fejezet
(ML 9)

Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, alkatrészek és egyéb vízfelszí-
ni jármûvek a következõk szerint:

NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. pontot.
a) vízi jármûvek és alkatrészek a következõk szerint:
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi jármûvek, függetlenül a

jelenlegi mûszaki állapottól vagy mûködési feltételektõl, és attól, hogy rendelkeznek-e fegyverzet hordozó rendszerek-
kel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi jármûvek úszótestei vagy azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra
tervezett alkatrészei;

2. az ML9. fejezet a) pont 1. alpontjában meghatározottaktól eltérõ felszíni vízi jármûvek, amelyek a következõk bár-
melyikével rendelkeznek, a jármûre rögzítve vagy abba beépítve:

a) az ML1. pontban meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberû automata fegyverek, vagy az ML2., az
ML4., az ML12. vagy az ML19. pontban meghatározott fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a „rögzítési” vagy fel-
függesztési pontjai;

Mûszaki megjegyzés:
A „rögzítési pontok” a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók rögzítéséhez szükséges szerkezeti

megerõsítéskre vonatkoznak
b) az ML5. pontban meghatározott tûzvezetõ rendszerek;
c) rendelkeznek a következõk mindegyikével:
1. „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem”; és
2. semlegesítési célokra tervezett „elõmosó vagy leöblítõ rendszer”; vagy Technikai megjegyzés
1. A „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem” egy zárt rendszerû helyiség, amelyet túlnyomás, szi-

getelt szellõztetõrendszer, korlátozott számú, CBRN-szûrõkkel ellátott szellõzõnyílás és légzárókkal felszerelt, korláto-
zott személyzeti hozzáférési pontjellemez.

2. Az „elõmosó vagy leöblítõ rendszer” tengervizet permetezõ rendszer, amely képes a hajó külsõ felületének és fedél-
zetének egyidejû lemosására.

d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet a) pontjában meghatározott, ak-
tív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következõk bármelyikével rendelkeznek:

1. „CRBN-védelem”;
2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és parancshídház;
3. hõkibocsátást csökkentõ eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hûtõrendszere), kivéve a kifejezetten a hajtómû haté-

konyságának általános növelésére vagy a környezeti hatások csökkentésére tervezett eszközöket; vagy
4. a vízi jármû egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló rendszer;
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtómûrendszerek, és azok kifejezetten katonai felhaszná-

lásra tervezett alkatrészei, a következõk szerint:
1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzõk mindegyikével rendelkezõ dízelmoto-

rok:
a) legalább 1,12 MW (1500 LE) teljesítmény; és
b) legalább 700/perc fordulatszám;
2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzõk mindegyikével rendelkezõ elektromos

motorok:
a) több mint 0,75 MW (1000 LE) teljesítmény;
b) gyors forgásirány-váltási képesség;
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c) folyadékhûtés; és
d) teljesen zárt kivitel;
3. a következõ jellemzõk mindegyikével rendelkezõ antimágneses dízelmotorok:
a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és
b) a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetevõk;
4. *levegõfüggetlen* (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtómûrendszerek; Mûszaki megjegyzés:
*Levegõfüggetlen hajtómûrendszer* (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült tengeralattjáró atmoszferi-

kus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtómûrendszerének mûködtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes.
Az ML9. fejezet b) pont 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a nukleáris energiát.

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelõ eszközök, azok vezérlõberendezései és kifejezetten
katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók;
e) 2003 óta nem használatos;
f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a hajótesten kívüli

berendezésekkel a kölcsönös együttmûködésre, és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;
Megjegyzés: Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú csat-

lakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 100 mé-
ternél nagyobb merülési mélységben a szükséges jellemzõket; továbbá a mélységtõl függetlenül kifejezetten „lézernya-
láb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a nor-
mál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolóira.

g) alacsony zajszintû csapágyak a következõ alkatrészek bármelyikével felszerelve, és azok a kifejezetten katonai fel-
használásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak magukba:

1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés;
2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy
3. vibráció elnyomás-vezérlés.

X. fejezet
(ML 10)

„Repülõgép”, „levegõnél könnyebb légi jármû”, személyzet nélküli légi jármû, repülõgéphajtómû (motor) és„repülõ-
gép”-részegység, hozzátartozó berendezésekés részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek
vagy alakítottak át, a következõk szerint:

NB: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. pontot.
a) „harci repülõgép” és a kifejezetten hozzá tervezett részegységek;
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított egyéb „repülõgép”, „levegõnél könnyebb légi jármû”,

többek között a katonai felderítõ, támadó, katonai kiképzõ, szállító és személyi állományt vagy katonai eszközt adott
körzetbe kijuttató, logisztikai támogató repülõgép, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek;

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított személyzet nélküli légi jármûvek és kapcsolódó be-
rendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következõk szerint:

1. személyzet nélküli légi jármûvek (UAV), többek között távirányítással vezetett légi jármûvek (RPV), autonóm
programozható légi jármûvek, és a „levegõnél könnyebb légi jármûvek”;

2. a kapcsolódó indító szerkezetek és földi kiszolgáló eszközök;
3. a vezérléshez és irányításhoz szükséges kapcsolódó berendezések;
d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülõgép-hajtómûvek, és a kifejezetten azokhoz ter-

vezett részegységek;
e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag utántöltés eszközeit, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a)

vagy b) pontjában meghatározott „repülõgéphez” való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott
légi-hajtómûvekhez terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

f) nyomás alatt mûködõ üzemanyag-feltöltõk, nyomás alatti üzemanyag-utántöltõ berendezések, kifejezetten szûk te-
rületeken végrehajtandó mûveletekhez tervezett berendezések és földi kiszolgáló eszközök, amelyeket kifejezetten az
ML10. fejezet a) vagy b) pontjában meghatározott „repülõgéphez” való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában
meghatározott repülõgép-hajtómûvekhez terveztek;
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g) túlnyomásos légzõkészülék és részlegesen túlnyomás alatt álló ruhák „repülõgépen” való használatra, antigravitá-
ciós ruhák, katonai védõ sisakok és védõ álarcok, „repülõgépen”, vagy rakétáknál használatos folyékony oxigén átalakí-
tók, katapultok és töltet által mûködésbe hozható eszközök vészhelyzetben a személyzet „repülõgépbõl” történõ kimen-
tésére;

h) ejtõernyõk, siklóernyõk és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a kö-
vetkezõk szerint:

1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtõernyõk;
2. siklóernyõk;
3. kifejezetten nagy magasságból történõ ejtõernyõs ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. ruhák, különleges sisakok,

légzõkészülékek, navigációs berendezések);
i) az ejtõernyõvel ledobott terhek automatikus irányítórendszerei, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy

átalakított berendezések késleltetett nyitású ugrásokhoz bármilyen magasságban, beleértve az oxigént biztosító berende-
zést is.

1. megjegyzés: Az ML10. fejezet b) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra tervezett „repülõgépekre”
vagy a „repülõgépek” azon változataira, amelyek:

a) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított be-
rendezéssel vagy tartozékkal; és

b) valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vevõ állam polgári légügyi hatósága által polgári hasz-
nálatra lajstromozásra kerültek.

2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra:
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülõgéphajtómûvek, amelyek valamely tagállam

vagy a wassenaari megállapodásban részt vevõ állam polgári légügyi hatósága „polgári repülõgépen való használatra”
lajstromozott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

b) dugattyús repülõgépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve azokat, amelyeket pilóta
nélküli légi jármûvekhez terveztek.

3. megjegyzés: Az ML10. fejezet b) és d) pontjai csak azokra a kifejezetten nem katonai „repülõgépekre”, vagy repü-
lõgép-hajtómûvekhez tervezett azon katonai jellegû részegységekre és katonai jellegû kapcsolódó berendezésekre vo-
natkoznak, amelyek a katonai felhasználásra történõ átalakításhoz szükségesek.

XI. fejezet
(ML 11)

Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez
tervezett részegységek a következõk szerint:

a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett elektronikai berendezések;
Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következõket:
a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket (úgymint oda nem tartozó,

vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs vevõkbe történõ bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy
amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevõket a hatásos vételben, mûködésben, bele-
értve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és zavarás elleni berendezéseket is;

b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;
c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenõrzésére és megfigyelésére,

katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására ter-
veztek;

d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a szonár
vevõkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító berendezések;

e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott biztonsági
távközlési és jelátviteli berendezések;

f) azonosító, engedélyezõ és kulcsbetöltõ berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására szolgáló
berendezés;

g) irányítási és navigációs berendezések;
h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések;
i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljából kifejlesztett digitális demodulátorok;
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j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”.
NB: a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver” tekintetében lásd az ML21. pontot.
b) a globális navigációs mûholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései.

XII. fejezet
(ML 12)

Nagy sebességû, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges
részegységek a következõk szerint:

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett kinetikai ener-
giájú fegyverrendszerek; kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelõ berendezések és vizsgálati modellek, bele-
értve a diagnosztikai mûszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.

NB: Ûrméret alatti lõszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok lõszerei tekinteté-
ben lásd az ML1-ML4. pontot.

1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai energiájú fegy-
verrendszer céljára tervezték:

a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésû üzemmódban 0,1 grammot megha-
ladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történõ felgyorsítására;

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hõ-gazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzem-
anyag-kezelõ berendezések; valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és
egyéb meghajtások számára;

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tûzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek;
d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítõ hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei.
2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi hajtásmódok bárme-

lyikével mûködnek:
a) elektromágneses;
b) elektrotermikus;
c) plazma;
d) könnyûgáz (könnyû gáz löveghez); vagy
e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják).

XIII. fejezet
(ML 13)

Páncélozott vagy védõberendezések, szerkezetek és részegységek a következõk szerint:
a) az alábbi jellemzõk bármelyikével rendelkezõ páncéllemezek:
1. katonai szabvány vagy elõírás szerint gyártva; vagy
2. katonai felhasználásra alkalmas;
b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek, vagy azok kom-

binációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott sisakok és különleges ki-

alakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és komfort-töltés);
d) testvédõ páncélzat és védõruházat katonai szabvány, elõírás vagy annak megfelelõ követelmény szerint gyártva, és

a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek.
1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai óvóhe-

lyek létrehozására tervezett anyagokat.
2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, kivéve, ha az módosításra ke-

rült vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítõ tartozékkal.
3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédõ páncélzatokra és az azokhoz

tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselõje személyes védelmére tart magánál.
4. megjegyzés: Az ML 13. pontban meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten bombák hatástalanítását végzõk

számára tervezett, kifejezetten katonai használatú védõsisakok tartoznak.
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1. NB: Lásd még a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. pontját.
2. NB: A testvédõ páncélzatok és sisakok gyártásához használt szálas és rostos anyagok tekintetében lásd a kettõs fel-

használású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. pontját.

XIV. fejezet
(ML 14)

„Kifejezetten katonai gyakorló eszközök” vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára szolgáló berendezé-
sek, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy az ML2. pontban meghatározott bármilyen tûzfegyver és fegyver-
zet használatának begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítõ eszközök:

Mûszaki megjegyzés:
*Kifejezetten katonai gyakorló eszközök*: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a repülésoktató eszközök, a lo-

kátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhá-
rító harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/ûrhajósok kiképzésére szolgáló em-
berméretû centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a mûszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató berendezés, a
navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél)
„repülõgépek”, a fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „repülõgép” gyakorló berendezés, a mobil gyakorló
egységek és a szárazföldi katonai hadmûveletek gyakorlására szolgáló berendezések.

1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és interaktív környezeti rendszere-
it, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át.

2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek használatának gyakorlására
szolgáló berendezésekre.

XV. fejezet
(ML 15)

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, valamint a kifejezetten
ezekhez tervezett részegységek és kiegészítõ eszközök a következõk szerint:

a) rögzítõ és képfeldolgozó berendezések;
b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések;
c) képerõsítõ berendezések;
d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések;
e) képalkotó lokátorszenzor berendezések;
f) az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavaráselhárító berendezések.
Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai képalkotó rend-

szerek mûködésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen csökkentõ hatásoknak a minimalizálására
terveztek.

1. megjegyzés: Az ML15. pontban a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” kifejezés kifejezetten katonai fel-
használásra való tervezés esetében az alábbiakat foglalja magában:

a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez);
b) képerõsítõ csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsõgenerációs);
c) mikrocsatorna panelek;
d) alacsony fényszinten is mûködõ tv képfelvevõ csövek;
e) felderítõ rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit);
f) piroelektromos tv kamera csövek;
g) képalkotó berendezések hûtõrendszerei;
h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerû, villamos kioldású redõnyzárak legfeljebb 100 mikrosec redõnyzárási se-

bességgel, kivéve azon redõnyzárakat, amelyek nagysebességû kamerák fontos alkatrészei;
i) száloptikai képátalakítók;
j) kompound félvezetõ fotókatódok.
2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az „elsõ generációs képerõsítõ csövekre”, vagy a kifejezetten az

„elsõ generációs képerõsítõ csövek” alkalmazásával tervezett berendezésekre.
NB: Az „elsõ generációs képerõsítõ csöveket” alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása tekintetében lásd az

ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját.
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NB: Lásd még a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 6A002.b. pontját.

XVI. fejezet
(ML 16)

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12. vagy
ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek:

Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján azonosítható félkész
gyártmányokra vonatkozik.

XVII. fejezet
(ML 17)

Különféle berendezések, anyagok és *könyvtárak*, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek a következõk
szerint:

a) önálló alámerülõ és víz alatti úszó készülék a következõk szerint:
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszerû (ismételt belégzésû) készülék (azaz kife-

jezetten nem mágneses kivitelben megtervezve);
2. a nyitott rendszerû készülék kifejezetten katonai felhasználásra történõ átalakításához tervezett részegységek;
3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerülõ és víz alatti úszó készülékekhez;
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés;
c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások;
d) kifejezetten a harci zónában történõ használatra tervezett tábori mûszaki eszközök;
e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következõ jellemzõk valamelyikével bírnak:
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték;
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek által kívülrõl okozott

szakadás ellen (pl. öntömítõ vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 °C) hõmérsékletnél magasabb lobbanáspontú
hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való mûködésre tervezték vagy minõsítették;
Mûszaki megjegyzés:
Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, készülékek vagy elektroni-

kai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta szándékolatlan interferenciára.
f) az EU közös katonai listájában meghatározott berendezésekkel, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett

*könyvtárak* (parametrikus mûszaki adatbázisok);
g) nukleáris energia elõállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek magukban foglalják a

kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „atomreaktorokat”, valamint az azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra
tervezett vagy *átalakított* részegységeket;

h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy kezelt berendezés és
anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel;

i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok;
j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy *átalakított* mobil javító mûhelyek;
k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* harctéri generátorok;
I) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* konténerek;
m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten katonai felhaszná-

lásra tervezett hidak és pontonok;
n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek fejlesztéséhez tervezett kísérle-

ti modellek;
o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- és érzékelõvédelem);
p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított*, az EU közös katonai listájában máshol említettektõl

eltérõ „üzemanyagcellák”.
Technikai megjegyzés:
1. Az ML17. fejezet alkalmazásában mûszaki *könyvtár* (parametrikus adatbázis): a katonai természetû mûszaki in-

formációk gyûjteménye, amely növelheti a katonai berendezések vagy rendszerek teljesítményét.
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2. Az ML17. fejezet alkalmazásában *átalakított*: bármely strukturális, elektromos, mechanikai vagy egyéb változás,
amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el.

XVIII. fejezet
(ML 18)

Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai:
a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek *gyártásához* tervezett vagy átalakított gyár-

tóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, minõsítéséhez és vizsgálatához

tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések.
Mûszaki megjegyzés:
Az ML18. fejezet alkalmazásában *gyártás*: a tervezés, vizsgálat, elõállítás, tesztelés és ellenõrzés.
Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következõ berendezéseket foglalja magában:
a) folyamatos nitrálók;
b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek bármelyikével rendelkezik:
1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW (400 LE);
2. hasznos terhelhetõsége legalább 113 kg; vagy
3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást állít elõ;
c) dehidratáló prések;
d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy átalakított csavaros extruderek;
e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához;
f) legalább 1,85 m átmérõjû, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), amelyek tárolókapacitása nagyobb,

mint 227 kg;
g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei;
h) fluidhajtóanyag-õrlõk katonai robbanóanyagok összetevõinek zúzására vagy õrlésére;
i) az ML8. fejezet c) pont 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és egységes szemcsemére-

tének egyidejû elérését biztosító berendezések;
j) az ML8. fejezet c) pont 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvekciós áramú konverterek.

XIX. fejezet
(ML 19)

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy ellentevékenység eszközei,
és kísérleti modellek a következõk szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek részegységek:

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett „lézer”-rend
szerek;

b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas részecskesu-
gárzó rendszerek;

c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas nagy teljesítmé-
nyû rádiófrekvenciás (RF) rendszerek;

d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére vagy azonosítására, vagy az
ellenük való védelemre tervezett berendezések;

e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti modelljei;
f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védõeszközök nélküli látószerv – azaz a szabad szem vagy a látást javí-

tó eszközzel ellátott szem – maradandó vakságának elõidézésére terveztek.
1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek közé tartoznak

azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ:
a) elégséges teljesítményû „lézerek” olyan megsemmisítõ hatás létrehozására, amely hasonló a hagyományos lõszer

pusztítási hatásához;
b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges részecskesugarat lõnek ki;
c) nagy lüktetõ teljesítményû vagy nagy átlagos teljesítményû rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kellõen intenzív

mezõt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévõ elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék.
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2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított energiát kibocsátó rend-
szerek:

a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy üzemanyag-kezelõ berendezések;
b) célkeresõ vagy követõ rendszerek;
c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése megakadályozásának megtörténtét

felmérõ rendszerek;
d) sugárnyaláb-kezelõ, továbbító vagy célmegjelölõ berendezés;
e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors mûveletekre;
f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok;
g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár elõállítására;
h) „ûrminõsítésû” gyorsító alkatrészek;
i) negatívionsugár-összpontosító berendezés;
j) nagy energiájú ionsugár ellenõrzésére és mozgatására szolgáló berendezés;
k) „ûrminõsítésû” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.

XX. fejezet
(ML 20)

Kriogén és „szupravezetõ” berendezések a következõk szerint, valamint kifejezetten azokhoz tervezett részegységek
és kiegészítõ eszközök:

a) kifejezetten katonai földi, vízi, reülõgép fedélzeti vagy ûrjármûvekbe való beépítésre tervezett berendezések, ame-
lyek képesek a jármû mozgása közben 103 K (–170 °C) alatti hõmérsékletet elõállítani vagy fenntartani;

Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes vagy nem vil-
lamos vezetõ anyagokból – például a mûanyagok, vagy az epoxigyantával impregnált anyagok – elõállított kiegészítõ
eszközökbõl vagy részegységekbõl épülnek fel.

b) olyan szupravezetõ villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai földi, vízi, re-
pülõgép fedélzeti, vagy ûrjármûvekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármû mozgása közben is mûködtethetõk.

Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid homopoláris generátorokra,
amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezõben forognak, amelyet szupravezetõ
tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezetõ elemek.

XXI. fejezet
(ML 21)

„Szoftver”, a következõk szerint:
a) kifejezetten az EU közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok vagy „szoftver” „kifejlesztésére”,

„gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftver”;
b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérõ egyéb speciális „szoftver” az alábbiak szerint:
1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése céljára

tervezett „szoftver”;
2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai mûveletek modellezése vagy szimulálása céljára tervezett „szoftver”;
3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására szolgáló „szoftver”;
4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és hírszerzési (Command,

Communications, Control and Intelligence – C3I) vagy vezetési, hírközlési, irányítási, számítástechnikai és hírszerzési
(Command, Communications, Control, Computer and Intelligence – C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett
„szoftver”;

c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott szoftver, amelyet kifejezetten arra terveztek vagy alakí-
tottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem szereplõ berendezések számára lehetõvé tegye az EU közös katonai
listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését.
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XXII. fejezet
(ML 22)

„Technológia” a következõk szerint:
a) „technológia”, amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az EU közös katonai listáján sze-

replõ termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „használatához” „szükséges”;
b) „Technológia” a következõk szerint:
1. „technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek teljes gyártási eljárásának

tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok mûködtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához „szükséges”
még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei nincsenek meghatározva;

2. „technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” „szükséges” még akkor is, ha azt antik kézi-
fegyverek másolatainak gyártására használják;

3. „technológia”, amely az ML7. fejezet a)–g) pontjaiban meghatározott mérgezõ anyagok, kapcsolódó berendezések
vagy elemek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „használatához” „szükséges”;

4. „technológia”, amely az ML7. fejezet h) pontjában meghatározott biopolimerek vagy specifikus sejtkultúrák „fej-
lesztéséhez”, „elõállításához” vagy „használatához” szükséges;

5. „technológia”, amely kizárólag az ML7. fejezet i) pont 1. alpontjában meghatározott „biokatalizátoroknak” a kato-
nai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történõ elegyítéséhez „szükséges”.

1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplõ termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „használatához”
„szükséges” „technológia” akkor is engedélyköteles marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplõ termékekre
kell alkalmazni.

2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következõkre:
a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles tételek vagy az engedélye-

zett kivitelû tételek üzembe helyezéséhez, mûködtetéséhez, mûködtetés folyamatos fenntartásához (ellenõrzéséhez) és
javításához;

b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alapkutatás” vagy a szabadalmi engedélyekhez szüksé-
ges minimum információk;

c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses indukcióhoz kapcsolódó „techno-
lógiák”.

XXIII. fejezet
(HUML 23)

Kifejezetten katonai célú felszerelések
Kizárólag katonai elõírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy annak megfelelõ kö-

vetelmény szerint gyártott termékek:
a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett hadi-, egyenruházati felsze-

relések, lábbelik, málhazsákok és hord eszközök;
b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök;
c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védõeszközök, védõfunkciójú eszközök és

felszerelések.

XXIV. fejezet
(HUML 24)

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások, valamint tábori ellátást biztosító, kifejezetten katonai célokra használt esz-
közök:

a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történõ kitelepítése, váltása, át-, illetve ha-
zatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatá-
sok;

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I–VII., a IX–XXIII., valamint a XXV–XXVI. feje-
zetében felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszer-
bõl történõ kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggõ szolgáltatások;
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c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – beleértve az I–IV.,
VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplõ termékeket – megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel
összefüggõ tevékenységre irányuló szolgáltatás;

d) mûveleti, hadmûveleti területen vásárolt, tábori ellátást biztosító szolgáltatások;
e) elasztikus üzemanyagtartály (üzemanyag szaktechnikai eszköz);
f) tábori mozgókonyha (élelmezési szaktechnikai eszköz);
g) tábori hûtõ- és vízszállító utánfutó (élelmezési szaktechnikai eszköz);
h) komplettírozott élelmiszercsomag (élelmezési szakanyag);
i) élelmezési ellátást biztosító, kifejezetten katonai célra kifejlesztett terepjáró gépjármûvek és szakfelépítmények

(élelmezési szaktechnikai eszköz).”

XXV. fejezet
(HUML 25)

Rendvédelmi, rendészeti kényszerítõ eszközök, bûnfelderítõ eszközök, illetve azok alkalmazásához szükséges anya-
gok:

1. Különféle rendõrbotok, ütõeszközök
a) gumibotok
b) bevetési botok,
c) összetolható rendõrbotok,
d) többcélú rendõrbotok (tonfák),
e) kardok.
2. Mozgásszabadságot korlátozó eszközök
a) mûanyag bilincsek,
b) patentbilincsek,
c) zsanéros bilincsek,
d) testbilincsek,
e) vezetõszáras bilincsek,
f) elfogó villák,
g) elfogó hálók,
h) útzárak,
i) kordonok,
j) gabalyító eszközök.
3. Elektromos sokkolók
4. Pirotechnikai eszközök és anyagok
a) hanggránátok,
b) fénygránátok,
c) hang- és fénygránátok.
5. Tömegoszlatásra szolgáló speciális gépjármûvek
a) vízágyúk,
b) tömegoszlató ráccsal vagy barikád romboló toló lappal felszerelt gépjármûvek.
6. Védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotot elõidézõ, természetes vagy mesterséges hatóanyagú,

könnyfakasztó, szemet, nyálkahártyát irritáló eszközök és anyagok.
7. A vízágyúk alkalmazásához szükséges kémiai anyagok.
8. Speciális rendeltetésû biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, tartozékaik.
9. Nyomrögzítõ berendezések és anyagok.”
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2. melléklet a 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Részvételi felhívás

1. Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és telefaxszámai, e-mail címe:
2. a) A választott eljárás:
b) a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
c) annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó:
d) elektronikus árverés alkalmazására kerül-e sor:
e) A szerzõdés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
b) A teljesítés helye:
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevõ a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
d) * A részajánlat tételének szempontja:
e) Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
5. A teljesítés határideje, vagy a szerzõdés idõtartama:
6. * A nyertes közös ajánlattevõktõl gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:
7. a) A részvételi jelentkezés határideje:
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
c) A részvételi jelentkezés nyelve:
d) A részvételi jelentkezések felbontásának helye:
e) A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés idõpontja:
8. * Az (elsõ) tárgyalás idõpontja, lefolytatásának menete, az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályok:
9. A jogi, pénzügyi, gazdasági, mûszaki és szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges információk, a megkövetelt

igazolási mód meghatározásával:
a) A részvételre jelentkezõ jogi helyzetét tanúsító okiratok:
b) A minimális pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok

megjelölésével:
c) A minimális mûszaki, szakmai alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok megje-

lölésével:
d) A részvételre jelentkezõ kizárásának, illetõleg teljesítésre alkalmatlanná minõsítésének szempontjai:
10. * Az 57. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak:
11. * Az ajánlatkérõ által már kiválasztottak nevei és címei:
12. A hirdetmény feladásának idõpontja:
13. a) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodás elõírt idõtartama:
b) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásban részt vevõ gazdasági szereplõk létszáma:
14. A szerzõdés védett foglalkoztatók számára fenntartott:
15. Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.”

„3. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Ajánlattételi felhívás (kétszakaszos eljárás)

1. Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és telefaxszámai, e-mail címe:
2. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra:
3. a) * A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:
b) A dokumentáció megkérésének határideje:
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei:
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4. A részvételi felhívásban elõírtakkal összhangban – ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilat-
kozatok, dokumentumok meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevõ, illetõleg alvállalkozója az ajánlattételi
szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá:

5. a) Az ajánlattételi határidõ, mely azonos az ajánlatok felbontásának idõpontjával:
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
c) Az ajánlattétel nyelve:
6. a) Az ajánlatok felbontásának helye:
b) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
7. Az ajánlati kötöttség idõtartama:
8. a) Az eredményhirdetés idõpontja:
b) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
c) A hirdetmény feladásának idõpontja:
d) A tárgyalás idõpontja, a tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályok:
9. Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges, vagy az adott infor-

mációkat az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban nem adta meg.”

„4. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Ajánlattételi felhívás (egyszakaszos eljárás)

1. Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és telefaxszámai, e-mail címe:
2. a) A választott eljárás jogcíme:
b) Elektronikus árverés alkalmazására sor kerül-e:
3. a) A szerzõdés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
b) A szerzõdés idõtartama vagy a teljesítés határideje:
4. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
b) A teljesítés helye:
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevõ a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
d) * A részajánlat tételének szempontja:
e) Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:
5. A teljesítés határideje, vagy a szerzõdés idõtartama:
6. a) * A dokumentációt rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei,
ha az ajánlatkérõ dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejûleg nem küldte meg:
7. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
b) Az ajánlattételi határidõ, mely azonos az ajánlatok felbontásának idõpontjával:
c) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
d) Az ajánlattétel nyelve:
e) Az ajánlatok felbontásának helye:
8. a) * Az ajánlati biztosíték összegszerûen meghatározott mértéke:
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó elõírásokra:
10. * A nyertes közös ajánlattevõktõl gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:
11. A jogi, pénzügyi, gazdasági, mûszaki és szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges információk, a megkövetelt

igazolási mód meghatározásával:
a) Az ajánlattevõ jogi helyzetét tanúsító okiratok:
b) A minimális pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok

megjelölésével:
c) A minimális mûszaki, szakmai alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat bizonyító igazolási módok megje-

lölésével:
d) Az ajánlattevõ kizárásának, illetõleg teljesítésre alkalmatlanná minõsítésének szempontjai:
12. a) Az eredményhirdetés idõpontja:
b) A szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
13. A hirdetmény feladásának idõpontja:
14. A tárgyalás idõpontja, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai:
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15. A szerzõdés védett foglalkoztatók számára fenntartott:
16. Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.”

„5. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Hirdetmény módosítása, visszavonása, a dokumentáció vagy a határidõ módosítása

1. Az ajánlatkérõ neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
2. a) A beszerzés tárgya:
b) A választott eljárás:
3. E hirdetmény célja:
4. a) A módosítással (visszavonással) érintett hirdetmény vagy dokumentáció típusa:
b) Az érintett, illetõleg a dokumentációhoz kapcsolódó hirdetmény közzétételének helye, a közzététel napja:
5. Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ lejártának napja:
6. a) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentáció módosuló pontjai és a módosítás szövege:
b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ:
7. A visszavonás ténye:
8. a) A határidõ hosszabbítás indoka:
b) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidõ:
9. E hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:”

3. melléklet a 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Összegezés az eljárásról

1. a) Az ajánlatkérõ neve, címe:
b) A beszerzés tárgya, mennyisége:
c) Eredményes volt-e az eljárás:
d) * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
e) A választott eljárás:
f) A beérkezett ajánlatok száma:
2. a) Az érvényes ajánlatot tevõ, ki nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevõk neve, ajánlatuknak az elbírálás szempontja
és – az összességében legelõnyösebb ajánlat választása esetén – annak részszempontjai szerinti tartalmi elemei:
b) ** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következõ táblázatba foglalva:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlatot vá-

lasztja.
(táblázat)
c) ** A táblázatban szereplõ értékelési pontszámok indokolása:
3. Az érvénytelen ajánlatot tevõ, kizárt, illetve alkalmatlan ajánlattevõk neve és az érvénytelenség, a kizárás vagy az

alkalmatlanság indokai:
4. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ neve és ajánlata kiválasztásának indokai:
b) * A nyertest követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve és ajánlata kiválasztásának indokai:
5. * A beszerzés azon része, melyre a nyertes, illetve az õt követõ ajánlattevõ harmadik személlyel szerzõdést fog kötni:
6. * Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlatot vá-

lasztja.”
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„7. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Szerzõdés odaítélésérõl szóló hirdetmény

1. a) Az ajánlatkérõ neve, címe:
b) A választott eljárás:
c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén indokolás:
d) A beszerzés tárgya, mennyisége (CPV kódokkal):
e) Eredményes volt-e az eljárás:
f) * Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
g) Az eredményhirdetés idõpontja:
h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
i) A beérkezett ajánlatok száma:
4. a) A nyertes ajánlattevõ neve és címe:
b) A kifizetésre kerülõ ár vagy ártartomány (minimum/maximum):
c) Az ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
d) A hirdetmény feladásának idõpontja:
5. * A beszerzés azon része, melyre a nyertes harmadik személlyel szerzõdést köt, valamint annak értéke:
6. * Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlatot vá-

lasztja.”

„8. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatások

Kategória
száma

Tárgy CPV-hivatkozási szám

1. Karbantartási és javítási szolgáltatások 50000000–5, 50100000–6-tól 50884000–5-ig (kivéve
50310000–1-tõl 50324200–4-ig és 50116510–9,
50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) és
51000000–9-tõl 51900000–1-ig

2. Külföldi katonai segítséggel kapcsolatos szolgáltatá-
sok

75211300–1

3. Védelmi szolgáltatások, katonai védelmi szolgáltatá-
sok és polgári védelmi szolgáltatások

75220000–4, 75221000–1, 75222000–8

4. Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgálta-
tásai

79700000–1-tõl 79720000–7-ig

5. Szárazföldi közlekedési szolgáltatások 60000000–8, 60100000–9-tõl 60183000–4-ig (kivéve
60160000–7, 60161000–4), és 64120000–3-tól
64121200–2-ig

6. Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatá-
sok, kivéve a postai küldemények szállítását

60400000–2, 60410000–5-tõl 60424120–3-ig (kivéve
60411000–2, 60421000–5), 60440000–4-tõl
60445000–9-ig és 60500000–3

7. Szárazföldi és légipostai küldemények szállítása 60160000–7, 60161000–4, 60411000–2,
60421000–5

8. Vasúti közlekedési szolgáltatások 60200000–0-tól 60220000–6-ig

9. Vízi szállítás 60600000–4-tõl 60653000–0-ig, és 63727000–1-tõl
63727200–3-ig
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Kategória
száma

Tárgy CPV-hivatkozási szám

10. Közlekedési mellék- és kiegészítõ szolgáltatások 63100000–0-tól 63111000–0-ig, 63120000–6-tól
63121100–4-ig, 63122000–0, 63512000–1 és
63520000–0-tól 6370000–6-ig

11. Távközlési szolgáltatások 64200000–8-tól 64228200–2-ig, 72318000–7, és
72700000–7-tõl 72720000–3-ig

12. Pénzügyi szolgáltatások: Biztosítási szolgáltatások 66500000–5-tõl 66720000–3-ig

13. Számítógépes és azzal összefüggõ szolgáltatások 50310000–1-tõl 50324200–4-ig, 72000000–5-tõl
72920000–5-ig (kivéve 72318000–7, és
72700000–7-tõl 72720000–3-ig), 79342410–4,
9342410–4

14. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások (1) és értékelõ
vizsgálatok

73000000–2-tõl 73436000–7-ig

15. Számviteli, könyvvizsgálói és könyvvelõi szolgálta-
tások

79210000–9-tõl 79212500–8-ig

16. Vezetési tanácsadó szolgáltatások (2) és ezzel össze-
függõ szolgáltatások

73200000–4-tõl 73220000–0-ig, 79400000–8-tól
79421200–3-ig és 79342000–3, 79342100–4
79342300–6, 79342320–2 79342321–9,
79910000–6, 79991000–7, 98362000–8

17. Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások
és integrált mélyépítési szolgáltatások; várostervezési
és tájépítészeti szolgáltatások; az ezekkel összefüggõ
tudományos és mûszaki tanácsadási szolgáltatások;
mûszaki vizsgálati és elemzõ szolgáltatások

71000000–8-tól 71900000–7-ig (kivéve
71550000–8) és 79994000–8

18. Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési
szolgáltatások

70300000–4-tõl 70340000–6-ig, és 90900000–6-tól
90924000–0-ig

19. Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások; Köz-
tisztasági és hasonló szolgáltatások

90400000–1-tõl 90743200–9-ig (kivéve
90712200–3), 90910000–9-tõl 90920000–2-ig és
50190000–3, 50229000–6, 50243000–0

20. Védelmi és biztonsági képzési és szimulációs szol-
gáltatások

80330000–6, 80600000–0, 80610000–3,
80620000–6, 80630000–9, 80640000–2,
80650000–5, 80660000–8

”

„9. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatások

Kategória
száma

Tárgy CPV-hivatkozási szám

21. Szállodai és éttermi szolgáltatások 55100000–1-tõl 55524000–9-ig, és 98340000–8-tól
98341100–6-ig

22. Közlekedési mellék- és kiegészítõ szolgáltatások 63000000–9-tõl 63734000–3-ig (kivéve
63711200–8, 63712700–0, 63712710–3),
63727000–1-tól 63727200–3-ig és 98361000–1

23. Jogi szolgáltatások 79100000–5-tõl 79140000–7-ig
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Kategória
száma

Tárgy CPV-hivatkozási szám

24. Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások 79600000–0-tól 79635000–4-ig (kivéve
79611000–0, 79632000–3, 79633000–0) és
98500000–8-tól 98514000–9-ig

25. Egészségügyi és szociális szolgáltatások 79611000–0 és 85000000–9-tõl 85323000–9-ig (ki -
véve 85321000–5 és 85322000–2)

26. Egyéb szolgáltatások

”

„10. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Alvállalkozói hirdetményben

1. A nyertes ajánlattevõ neve, faxszáma, és e-mail címe, valamint – amennyiben eltérõ – a további információk kérése
esetén használható név, cím, fax-szám és e-mail cím.

2. a) az építési beruházás kivitelezésének, az áruszállítás teljesítésének, illetve a szolgáltatás teljesítésének a helye.

b) az építési beruházás jellege, a munka mennyisége és terjedelme, a munkák általános jellege; CPV-nómenklatúra
szerinti hivatkozási szám(ok);

c) a szállítandó áruk jellege, annak feltüntetése, hogy az ajánlatot adásvételre, bérletre, haszonbérletre, pénzügyi lí-
zingre vagy részletvételre, illetve ezek bármilyen kombinációjára kérték-e; CPV-nómenklatúra szerinti hivatkozási
szám(ok);

d) a szolgáltatás kategóriája és megnevezése; CPV-nómenklatúra szerinti hivatkozási szám(ok).

3. Adott esetben a kikötött teljesítési határidõ.

4. Annak a szervnek a neve és címe, amelytõl az ajánlattételhez szükséges dokumentáció és a kiegészítõ iratok besze-
rezhetõk.

5. a) A részvételi jelentkezések és/vagy az ajánlatok beérkezésének határideje;

b) az a cím, amelyre a részvételi jelentkezést küldeni kell;

c) a jelentkezések/ajánlatok nyelve(i).

6. A kikötött óvadék és biztosítékok.

7. Az alvállalkozó személyes helyzetére vagy ajánlatának értékelésére vonatkozó azon objektív kritériumok, amelye-
ket az alvállalkozók kiválasztása során figyelembe vesznek.

8. Egyéb információk.

9. A hirdetmény feladásának idõpontja.”
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HATÁROZATOK

Az Országgyûlés
62/2011. (IX. 14.) OGY

h a t á r o z a t a
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erõk

kiképzésére irányuló missziójához
(„EUTM Somalia”) történõ további magyar katonai

hozzájárulásról szóló
1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt

döntésrõl szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés az Európai Uniónak a szomáliai biz-
tonsági erõk kiképzésére irányuló missziójához („EUTM
Somalia”) történõ további magyar katonai hozzájárulásról
szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt dön-
tésrõl szóló beszámolót elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. szeptember 12-i ülésnapján fo-
gadta el.

A köztársasági elnök
215/2011. (IX. 14.) KE

h a t á r o z a t a
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Lenkey László Zoltán mérnök dandártábornok
szolgálati viszonyát 2011. szeptember 1-jén kezdõdõ fel-
mentéssel 2011. december 29-én megszüntetem és
2011. december 30-ai hatállyal szolgálati nyugállomány-
ba helyezem.

Budapest, 2011. augusztus 26.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. augusztus 29.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04502/2011.

A Honvédelmi Minisztérium
irányítása alá tartozó költségvetési szervek

alapító okiratai

A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)

alapító okirata (a módosításokkal egységes
szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvényben, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, a honvédelmi szerve-
zetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl
eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. ren-
deletben, valamint a központi egészségügyi szolgáltató
szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm.
határozatban, továbbá az Állami Egészségügyi Központ
létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról
szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltakra
– a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ (Hon-
véd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) alapító
okiratát az alábbiak szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter felügyelete alatt 2007. július
1-jei hatállyal központi költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédkórház –
Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasútegészségügyi Központ).

Rövidített megnevezése: Honvédkórház.
Angol nyelvû megnevezése: Military Hospital – State

Health Centre (Military Hospital).

3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest
XIII., Róbert Károly krt. 44.

Postacíme: 1380 Budapest, Pf. 1214.
Telephelyei: 1062 Budapest VI., Podmaniczky u.

109–111.;
1121 Budapest XII., Szanatórium u. 2/A;
2621 Verõce (postacíme: 2621 Verõce, Pf. 20.);
8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;
8381 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A;
8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5.

4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest

VII., Városligeti fasor 9–13.;
– Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Verõcei

Betegotthon, 2621 Verõce, Pf. 20.;
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– MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet,
8381 Hévíz, Ady Endre út 31.;

– MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Inté-
zet, 8230 Balatonfüred, Szabadság út 1.;

– MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet (a külön
jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével),
1062 Budapest VI., Podmaniczky utca 109–111.;

– Budai MÁV Kórház (a külön jogszabályban meghatá-
rozott tevékenység kivételével), 1121 Budapest XII., Sza-
natórium utca 2/A;

– Országos Gyógyintézeti Központ, 1135 Budapest
XIII., Szabolcs utca 33–35.;

– MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
(fekvõbeteg-ellátó – és egyes járóbeteg-ellátó elemeinek
jogutódlással történõ átvételével), 1134 Budapest XIII.,
Róbert Károly körút 44.

A költségvetési szerv kizárólag az elõdintézmények
fekvõbeteg-ellátó és egyes járóbeteg-ellátó elemeinek át-
vételébõl adódó jogok és kötelezettségek tekintetében jog-
utódja az elõdintézményeknek.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. In-
gatlanfenntartási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek
fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány
ellátásához szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási fel-
adatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingat-
lanfenntartási és -üzemeltetési feladatok központosított
végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 861000 Fekvõ-
beteg-ellátás szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet, személyi állománya a
HM tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH
létszámát nem terheli, az MH középirányító szervénél
szolgálatot teljesítõkkel azonos elbírálás alá esik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító (felügyeleti) szerve: a Magyar Köztársaság

Honvédelmi Minisztériuma;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter felügyelete alatt végzi.

10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

11.1. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jo-
gosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény, a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egész-
ségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény, az egyes központosított egészségügyi
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl,
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében
fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007.
(VI. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint az igényjogosul-
tak és jogosultak egészségügyi ellátása.

11.2. A költségvetési szerv honvédelem és rendvédelem
egészségügyi területén ellátandó speciális állami feladata:

a) Részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, terü-
leti és légtér integritása védelmében, valamint a szövetségi
rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szük-
séges katona-egészségügyi képességek kialakításában és
fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltétel-
rendszer biztosításában;

b) részvétel az egészségügy területén a társadalombizto-
sítással összefüggõ és a katona-egészségügyre vonatkozó
tevékenység végrehajtásában;

c) az MH nemzetközi kötelezettségeibõl adódó egész-
ségügyi feladatok végzésében való részvétel;

d) légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása;
e) részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint

az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírá-
lásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálat-
képtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevé-
kenység (FÜV) végzésében a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szó-
ló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), vala-
mint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatá-
lya alá tartozó személyek esetében az MH HEK-kel
együttmûködve.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

12.1. Fekvõbeteg-ellátás keretében
861001 fekvõbetegek aktív ellátása;
861002 fekvõbetegek krónikus ellátása;
861003 bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás;
861004 egészségügyi ápolás bentlakással;
861005 bentlakásos hospice ellátás.
12.2. Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás keretében
a) 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás:
86221 Járóbeteg-szakellátás;
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása;
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása;
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása;
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl.: mûvese-

kezelés);
86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavat-

kozás);
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavat-

kozás);
86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás;
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862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás;
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás;
86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás;
b) 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás:
862303 Fogorvosi szakellátás.
12.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében
8690 Egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, szakértõi te-

vékenység, tanácsadás;
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogsza-

bályban elõírt okból kötelezõen végzett egészségügyi
szakértõi tevékenység;

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezé-
sének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggõ
szakértõi tevékenység;

86903 Egészségügyi kiegészítõ szolgáltatások;
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások;
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások;
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat;
869034 Mentés;
869035 Betegszállítás, orvosi rendelvényre történõ halott-

szállítás;
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank;
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás;
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egész-

ségügyi ellátás;
86904 Betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás;
869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás;
869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járvány-

ügyi ellátás;
869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése;
869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi

ellátás;
86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi

feladatok;
869051 Környezet-egészségügyi feladatok;
869053 Sugár-egészségügyi feladatok;
869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi fel-

ügyelet, ellenõrzés, tanácsadás;
12.4. A tudományos kutatás és fejlesztés területén
7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fej-

lesztés;
721921 Orvostudományi alapkutatás;
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás;
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés;
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés.
12.5. Az oktatás területén
853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás;
853135 Szakiskolai felnõttoktatás;
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali

rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolya-
mokon;

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szak-
mai elméleti felnõttoktatás;

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfo-
lyamokon;

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szak-
mai gyakorlati felnõttoktatás;

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
855935 Szakmai továbbképzések;
8542 Felsõfokú oktatás;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854221 Alapképzés;
854222 Mesterképzés;
854223 Doktori képzés.
12.6. Egyéb
712101 Mérõeszközök hitelesítése;
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység;
477300 Gyógyszer-kiskereskedelem.
12.7. Honvédelem területén
842202 Védelmi képességek fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás.

13.1. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelemért felelõs miniszter nevezi

ki és menti fel.
13.2. A munkáltatói jogok a fõigazgatót illetik meg, me-

lyeknek gyakorlása meghatározott körben a költségvetési
szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatában megosztható.

13.3. A fõigazgatót a költségvetési szerv feladatainak
ellátásában a Honvédkórház Munkaköri jegyzékében ne-
vesített, valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
meghatározott vezetõ állomány támogatja.

14.1. A költségvetési szervnél a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tarto-
zó közalkalmazottak állnak jogviszonyban, illetve a Hjt.
hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák telje-
sítenek szolgálatot.

14.2. A katonai és közalkalmazotti státusban egyaránt
betölthetõ magasabb vezetõi, vezetõi megbízásokkal kap-
csolatos pályázatokat a honvédelemért felelõs miniszter
írja ki. A magasabb vezetõi, vezetõi feladatok ellátásával
pályázatot elnyert személyt a honvédelemért felelõs mi-
niszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást.

15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei ará-
nyának felsõ határa 20% a költségvetési szerv kiadásaiban.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.
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17. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje készít el, és terjeszt fel jóváhagyásra a hon-
védelmi miniszter részére.

18. Az Alapító Okirat 2011. augusztus 20-án lép hatály-
ba, és azzal egyidejûleg az Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) köz-
ponti költségvetési szerv alapításáról szóló 89/2007.
(HK 12.) HM határozat, valamint az Állami Egészségügyi
Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Köz-
pont) központi költségvetési szerv alapító okiratának mó-
dosításáról szóló 118/2007. (HK 18.) és a 142/2007. (HK
22.) HM határozat rendelkezései, a Honvédelmi Miniszté-
rium Állami Egészségügyi Központ alapító okiratának
módosításáról szóló 9/2009. (VI. 5.) HM határozat rendel-
kezései, az egyes költségvetési szervek alapító okiratának
módosításáról szóló 56/2009. (VII. 1.) és az 5/2010.
(V. 12.) HM határozat HM Állami Egészségügyi Központ
alapító okirata módosítására vonatkozó rendelkezései, a
Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) köz-
ponti költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról
szóló 11/2010. (VIII. 2.) HM határozat rendelkezései, az
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítá-
sáról szóló 13/2010. (IX. 28.) HM határozat Honvédkór-
ház – Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti
és Vasútegészségügyi Központ) alapító okirata módosítá-
sára vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus
30-án kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2011. augusztus 19.

Nyt. szám: 144/25/2011.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium
Tábori Lelkészi Szolgálat

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvényben, a Tábori Lelkészi Szolgálatokról szóló
61/1994. (IV. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Hon-
védelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat alapító
okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében
– 1994. május 1-jei hatállyal – Tábori Lelkészi Szolgálat
létesül.

2. A szervezet megnevezése: Honvédelmi Minisztérium
Tábori Lelkészi Szolgálat.

Rövidített megnevezése: HM TLSZ

3. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat egységes szervezet, amely az alábbi három, egymással
azonos jogállású – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 18/I. §-ának (2) bekezdése alapján –
nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyként mû-
ködõ szolgálati ágra tagozódik:

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Katolikus Tábori
Püspökség

Rövidített megnevezése: HM KTP
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Protestáns Tá-
bori Püspökség

Rövidített megnevezése: HM PTP
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus
Rövidített megnevezése: HM TR

4. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat szolgálati ágainak székhelye és postacíme:

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.
Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori

Püspökség
1054 Budapest, Szabadság tér 3.
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:
Székhelye: 1025 Budapest, Muraközi utca 17.
Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábo-

ri Püspökség
1025 Budapest, Muraközi utca 17.
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13.
Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Tábori Rabbinátus
1077 Budapest, Wesselényi u. 13.

5. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartá-
sa szakágazatba tartozik.

6. Alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladat-
rend szerint:

949900 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevé-
kenység.
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7. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
a) alapítója: a Kormány;
b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

Minisztériuma;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Bala-

ton utca 7–11.

8. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat szolgálati ágai jogi személyek. A HM Tábori Lelkészi
Szolgálat önálló munkaköri jegyzékkel rendelkezõ szerve-
zet.

9. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgá-
lat feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségében végzi, felügyeletét a honvédelmi miniszter által
átruházott jogkörben a HM parlamenti államtitkár gyako-
rolja.

10. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat mûködési köre: országos.

11. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat jogszabályban meghatározott feladata:

Az Alkotmány 60. §-ában, a lelkiismereti és vallássza-
badságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV.
törvényben, a Tábori Lelkészi Szolgálatokról szóló
61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet 6. §-ában, továbbá a tör-
ténelmi egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött meg-
állapodásokban rögzített, a Magyar Honvédség (a további-
akban: MH) szervezetein, továbbá a honvédelmi miniszter
közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint fel-
ügyelete alá tartozó szervezeteken belüli vallásgyakorlás
és lelki gondozás biztosítása.

12. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat alaptevékenysége:

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítá-
sa, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;

b) egyéni és közösségi lelki gondozás;
c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;
d) szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédel-

mi tárca egészségügyi és szociális intézményeiben;
e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;
f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges

eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;
g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nem-

zetközi zarándoklatokon;
h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi

szolgálat.

13. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mû-
ködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
látja el. A logisztikai anyagokkal és eszközökkel való ellá-
tását az MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költ-

ségvetési szerve; ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, fej-
lesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a
személyi állomány ellátásához szükséges tárgyieszköz- és
anyagellátási feladatait az MH önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemeltetési feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
végzi.

14. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi
Szolgálat szolgálati ágainak vezetõi, azok kinevezésének
rendje:

– katolikus tábori püspök;
– protestáns tábori püspök;
– vezetõ tábori rabbi.
A vezetõket – az illetékes egyházi vezetõk javaslatára –

a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálatnál a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses ál-
lományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses kato-
nák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá
tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

16. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat szolgálati ágainak nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.

17. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol-
gálat részletes szervezeti és mûködési rendjét a szolgálati
ágak Szervezeti és Mûködési Szabályzatai tartalmazzák. A
Szervezeti és Mûködési Szabályzatokat a szolgálati ágak
vezetõi készítik el, és a HM parlamenti államtitkár útján
jóváhagyásra felterjesztik a honvédelmi miniszter részére.

18. Az alapító okirat 2011. augusztus 20-án lép hatály-
ba, és azzal egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium Tá-
bori Lelkészi Szolgálat alapító okiratának kiadásáról szóló
61/2009. (XII. 23.) HM határozat, valamint az egyes költ-
ségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló
13/2010. (IX. 28.) HM határozat Honvédelmi Minisztéri-
um Tábori Lelkészi Szolgálat alapító okirata módosítására
vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án
kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. augusztus 19.

Nyt. szám: 144/26/2011.

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

A honvédelmi miniszter
102/2011. (IX. 23.) HM

u t a s í t á s a
a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos

egyes feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes felada-
tok végrehajtására – a Magyar Köztársaság legfõbb ügyé-
szének egyetértésével – az alábbi

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a
továbbiakban: HM) és a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, valamint a Honvéd Vezérkar fõnökének
(a továbbiakban: HVKF) szolgálati alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, valamint a Katonai Ügyészségre (a to-
vábbiakban együtt: érintett szervezetek) terjed ki.

(2) A Katonai Ügyészség (a továbbiakban: KÜ), mint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) szervezeti ke-
retébe tartozó kettõs jogállású, a Magyar Köztársaság leg-
fõbb ügyészének irányítása alatt mûködõ szervezet a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011.
évi CXIII. törvény hatálybalépésével egyidejûleg, 2011.
december 31-i hatállyal átadásra kerül és 2012. január
1-jétõl a Magyar Köztársaság ügyészi szervezetébe – a
Legfõbb Ügyészségbe (a továbbiakban: LÜ) mint jogutód
intézménybe – integrálódva mûködik tovább.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak a jelen utasítás hatály-
balépésének napja és 2012. február 28-a közötti szervezési
idõszakban kerülnek végrehajtásra. A személyügyi felada-
tok vonatkozásában a szervezési idõszak vége 2011. de-
cember 31.

(4) A KÜ átadásával kapcsolatos tárcaszintû feladatok
végrehajtását a HM közigazgatási államtitkára (a további-
akban: HM KÁT) koordinálja.

2. A szervezési idõszakban végrehajtásra kerülõ
feladatok

2. §

(1) A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) fõosztályvezetõje, a Honvéd Vezérkar (a továb-

biakban: HVK) Személyzeti Csoportfõnökség (a további-
akban: HVK SZCSF) csoportfõnökével és a katonai fõ-
ügyész feladatainak ellátásával megbízott személlyel (a
továbbiakban: katonai fõügyész) együttmûködésben 2011.
szeptember 30-ig az LÜ-n foglalkoztatni tervezett katona
állomány személyügyi biztosítására, illetve a KÜ állomá-
nyából az LÜ-n foglalkoztatni nem tervezett, vagy a to-
vábbfoglalkoztatást nem vállaló katona állomány sze-
mélyügyi helyzetének rendezésére vonatkozóan javaslatot
terjeszt fel a HM KÁT részére.

(2) A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a további-
akban: HM FHH) a HM Hadfelszerelési és Vagyonfel-
ügyeleti Fõosztállyal (a továbbiakban: HM HVF) és a ka-
tonai fõügyésszel együttmûködésben 2011. október 7-ig a
KÜ által használt, a Magyar Állam tulajdonában és a HM
vagyonkezelésében lévõ, valamint a HM által bérelt, és az
LÜ részére átadásra kerülõ ingatlanok helyzetét felülvizs-
gálja. A vizsgálat eredménye alapján a HM HVF 2011. no-
vember 10-ig a KÜ által használt ingatlanokra vonatkozó
javaslatot terjeszt fel a HM KÁT útján a honvédelmi mi-
niszter részére.

(3) A HM FHH fõigazgatója a katonai fõügyésszel
együttmûködésben 2011. november 30-ig intézkedik az
ingatlanállománnyal kapcsolatos üzemeltetési és karban-
tartási feladatokat szabályozó Szolgáltatási Szerzõdés
megfelelõ módosításának – vonatkozó rendelkezések sze-
rinti – elõkészítésére.

(4) A katonai fõügyész 2011. november 15-ig javaslatot
terjeszt fel a HM KÁT részére a KÜ kezelésében lévõ in-
góvagyonnak a HM FHH, az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) és az LÜ közötti
elosztására. A javaslat jóváhagyását követõen 2011. no-
vember 30-ig végrehajtják az átadás-átvételt.

(5) A KÜ ellátásában érintett – ellátási-utaltsági rend
szerinti – közvetlenül ellátó katonai szervezetek a KÜ-vel
együttmûködve, 2011. szeptember 30-ig az MH központi
ellátó szervezeteivel egyeztetik ingóvagyon nyilvántartá-
saikat, majd az általuk biztosított ingóságokat – az MH
ÖHP koordinálásával – 2011. november 10-ig az MH köz-
ponti ellátó szervezeteinek nyilvántartásába átvezetik.

(6) Az ingó és ingatlan vagyon átadás-átvételét, birtok-
bavételét vagyonfelmérõ, tételes leltárral kell végrehajta-
ni. A leltározás elõkészítési idõszaka 2011. november
15–30., végrehajtási idõszaka 2011. december 1–16., a lel-
tár kiértékelésének és lezárásának idõszaka 2011. decem-
ber 16–23. közötti számvetéssel kerül végrehajtásra.

3. §

(1) A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM TKF) fõosztályvezetõje – a katonai fõ-
ügyésszel és a szakmailag illetékes HM szervek és szerve-
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zetek vezetõivel együttmûködésben – elõkészíti és jóváha-
gyásra a honvédelmi miniszter, illetve a Magyar Köztársa-
ság legfõbb ügyésze részére felterjeszti a KÜ megszüntetõ
okiratának tervezetét olyan számvetéssel, hogy annak ha-
tálybalépése és a Hivatalos Értesítõben a megszûnés idõ-
pontját megelõzõen legalább 40 nappal történõ közzététele
biztosított legyen.

(2) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség – a katonai fõügyésszel együttmûködés-
ben – utasítás hatálybalépését követõ második napig felül-
vizsgálja a KÜ mûködése érdekében biztosított távközlési
szolgáltatások elõ- és számlafizetõi jogának az LÜ részére
történõ átadás-átvételével, a szolgálati mobiltelefonokkal,
az üzemelõ híradástechnikai berendezések, szoftverek és
informatikai eszközök igény szerinti átadás-átvételével,
valamint a központi és helyi informatikai szolgáltatások-
kal kapcsolatos feladatokat, igényeket és 2011. szeptem-
ber 30-ig javaslatot terjeszt fel a HM KÁT részére, amelyet
jóváhagyás elõtt az LÜ részére megküld.

(3) A HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke
2011. december 31-i fordulónappal törli a KÜ-t az MH el-
látási-utaltsági rendjébõl.

3. A 2012. évi költségvetés tervezésével
kapcsolatos feladatok

4. §

(1) A HM Gazdasági Tervezési Fõosztály az LÜ gazda-
sági fõigazgatóságával együttmûködve elkészíti a KÜ át-
adásával kapcsolatos báziskorrekcióról szóló országgyû-
lési módosító indítványt és a Parlamenti Iroda együttmû-
ködésével – a honvédelmi miniszter és a legfõbb ügyész
egyetértése esetén – gondoskodik annak a Házszabály
102. § (1) bekezdése szerinti benyújtásáról.

(2) A parlament által elfogadott módosító indítványban
meghatározottak szerint a HM Gazdasági Tervezési Fõ-
osztály végrehajtja a HM fejezet 2012. évi költségvetési
javaslatának módosítását.

4. Záró rendelkezések

5. §

(1) A szervezési idõszakban végrehajtandó személy-
ügyi feladatok tárca szintû szakmai koordinációját – a
HVK SZCSF csoportfõnökével együttmûködésben – a
HM HPF fõosztályvezetõje látja el.

(2) A HM TKF fõosztályvezetõje – az érintett HM szer-
vek és szervezetek, valamint a katonai fõügyész szakmai
közremûködésével és javaslata alapján – 2011. október
10-ig elõkészíti, elõzetesen az LÜ részére megküldi és jó-
váhagyásra felterjeszti a KÜ alárendeltségének változásá-

val összefüggõ szakmai feladatok részletes szabályozásá-
ról szóló HM KÁT – HVKF együttes intézkedést.

(3) A HVKF a szolgálati alárendeltségébe tartozó, ezen
utasításban meghatározott feladatok végrehajtásában érin-
tett MH katonai szervezetek részletes feladatainak szabá-
lyozására 2011. október 10-ig intézkedik.

6. §

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

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
103/2011. (IX. 23.) HM

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

valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek
szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – a költségvetési forrásokkal történõ takarékosabb
gazdálkodás megvalósítása érdekében – a Honvédelmi
Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes
szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának fel-
adatairól az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

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

2. §

(1) Az érintett szervezetek szervezeti, illetve lét-
szám-racionalizálása egyes szervezetek feladatrendszer-
ének, struktúrájának és rendszeresített létszámának kor-
rekciójával, új szervezetek létrehozásával, más szerveze-
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tek egyesítésével, illetve megszüntetésével kerül végrehaj-
tásra.

(2) A szervezeti, illetve létszám-racionalizálás során ki-
emelt figyelmet kell fordítani:

a) a szervezetek közötti feladatköri párhuzamosságok
elkerülésére, illetve megszüntetésére;

b) a feladatok végrehajtásához szükséges optimális hu-
mán erõforrás létszámának meghatározására;

c) a vezetõi munkakörök számának csökkentésére;
d) a hatályos jogszabályoknak megfelelõ munkakörök,

illetve katonai beosztások rendszeresítésére;
e) a szervezetbõl kiválni kényszerülõk jogszabályban

rögzített járandóságainak biztosítására;
f) a HM fõosztályok (csoportfõnökségek) létszáma 16

fõnél, a HM önálló szervezeti egységeinél (fõosztályok,
csoportfõnökség, kabinet, titkárság, iroda), parancsnoksá-
gon és háttérintézménynél kialakításra kerülõ osztályszin-
tû szervezetek létszáma 7 fõnél kevesebb ne legyen.

3. §

(1) A szervezési tevékenység (idõszak):
a) kezdete: 2011. október 15.;
b) befejezése: 2012. április 30.
(2) A szervezeti racionalizálás következtében megszû-

nõ szervezetek megszüntetésének idõpontja 2011. novem-
ber 14.

(3) A szervezeti racionalizálás következtében a szerve-
zetek átalakításának és új szervezeti rend szerinti mûködé-
sének idõpontja 2011. november 15.

(4) A létszám-racionalizálás következtében a szervezet-
bõl kiválók felmentésének:

a) legkorábbi idõpontja: 2011. november 15.,
b) legkésõbbi idõpontja: a szervezési idõszak utolsó

napja.

A szervezeti, illetve létszám-racionalizálás
végrehajtásának irányítása

4. §

(1) A szervezeti, illetve létszám-racionalizálás tárca
szintû elõkészítéséért a közigazgatási államtitkár, az MH
katonai szervezetei tekintetében a Honvéd Vezérkar fõnö-
ke felelõs.

(2) Az érintett szervezetek szervezeti racionalizálásá-
nak irányításáért a honvédelmi miniszter közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetek tekintetében a közigazgatá-
si államtitkár, az MH katonai szervezetei tekintetében a
Honvéd Vezérkar fõnöke felelõs.

(3) A közigazgatási államtitkár irányítja:
a) az érintett szervezetek alapító okirata módosításának,

illetve megszüntetõ okiratának elõkészítését;

b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek munkaköri jegyzékének, illetve mun-
kaköri jegyzéke módosításának elõkészítését;

c) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek tekintetében a végrehajtás folyamatában
szükséges honvédelmi miniszteri döntések elõkészítését;

d) szervezeti, illetve létszám-racionalizálás végrehajtá-
sával összefüggõ normatív szabályzók elõkészítését.

(4) A Honvéd Vezérkar fõnöke irányítja:
a) az érintett katonai szervezetek állománytáblájának,

állománytáblája módosításának elõkészítését;
b) a katonai szervezetek tekintetében a végrehajtás fo-

lyamatában szükséges honvédelmi miniszteri döntések
elõkészítését.

(5) A Honvéd Vezérkar fõnöke a katonai szervezetek
szervezeti, illetve létszám-racionalizálása keretében elõ-
készített javaslatait a közigazgatási államtitkár útján ter-
jeszti fel a honvédelmi miniszter részére.

Létszámkeretek

5. §

(1) A HM feladatrendszerének racionalizálásával a
szervezeti struktúrát úgy kell megtervezni és kialakítani,
hogy a minisztérium létszáma legfeljebb 523 fõ legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó sze-
mélyi állomány együttes létszáma legfeljebb 40 fõ. A par-
lamenti államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 17 fõ. A köz-
igazgatási államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó sze-
mélyi állomány együttes létszáma legfeljebb 93 fõ. A jogi
és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár közvet-
len irányítása alá tartozó személyi állomány együttes lét-
száma legfeljebb 50 fõ. A védelempolitikáért és védelmi
tervezésért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítá-
sa alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfel-
jebb 54 fõ. A védelemgazdaságért felelõs helyettes állam-
titkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
együttes létszáma legfeljebb 52 fõ. A Honvéd Vezérkar
együttes legfeljebb létszáma 216 fõ.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett létszámokat a ka-
binetfõnökkel, a parlamenti államtitkárral, a közigazgatási
államtitkárral, a helyettes államtitkárokkal és a Honvéd
Vezérkar fõnökével együtt kell érteni.

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

Mûködési alapokmányok elõkészítése

6. §

(1) Az érintett szervezetek alapító okiratának módosítá-
sát – a szervezet vezetõjének javaslata alapján – a HM Ter-
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vezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF) a HM Jogi Fõosztállyal (a továbbiakban: HM JF)
együttmûködésben készíti elõ az alábbi határidõk betartá-
sával:

a) az alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatok
kidolgozása és a HM TKF részére történõ megküldése az
utasítás hatálybalépését követõ második napig;

b) a tervezetek véleményeztetése, pontosítása, felter-
jesztése honvédelmi miniszteri jóváhagyásra 2011. szep-
tember 30-ig;

c) a kincstári nyilvántartás pontosításának kezdeménye-
zése az okiratok honvédelmi miniszteri jóváhagyását kö-
vetõ 8 napon belül.

(2) A megszûnõ szervezetek megszüntetõ okiratainak
tervezetét a HM TKF készíti elõ és az érintett szervezetek
vezetõivel és a HM JF-fel történõ véleményeztetést és
egyeztetést követõen terjeszti fel jóváhagyásra az alábbi
határidõk betartásával:

a) a megszüntetõ okiratok tervezetének elõkészítése és
egyeztetése az utasítás hatálybalépését követõ második
napig;

b) a tervezetek véglegezése és felterjesztése honvédelmi
miniszteri jóváhagyásra 2011. szeptember 30-ig.

(3) Az érintett szervezetek kincstári nyilvántartásának
pontosításához, illetve nyilvántartásból való törlésének
kezdeményezéséhez szükséges okmányokat a HM TKF
készíti elõ, és az azokra vonatkozó okirat honvédelmi mi-
niszteri aláírását követõen a Magyar Államkincstár részére
haladéktalanul megküldi.

(4) Az érintett szervezetek az alapító okiratukban meg-
határozott határidõig kidolgozzák és jóváhagyásra felter-
jesztik Szervezeti és Mûködési Szabályzatukat, illetve an-
nak módosítását.

7. §

(1) Az érintett HM szervezetek munkaköri jegyzékét, il-
letve annak módosítását az adott szervezet irányítását vég-
zõ minisztériumi vezetõ javaslata alapján – az állomány-
táblákról és munkaköri jegyzékekrõl szóló 138/2006. (HK
1/2007.) HM utasítás szerinti eljárásrendben és az érintett
szervezetek vezetõivel együttmûködésben – a HM TKF
készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) a szervezet munkaköri jegyzékére vonatkozó javaslat
összeállítása és megküldése a HM TKF részére az utasítás
hatálybalépését követõ második napig;

b) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, elõkészítése
jóváhagyásra 2011. október 7-ig;

c) az okmányok jóváhagyása 2011. október 10-ig;
d) a jóváhagyott okmányok kiadása 2011. október

14-ig.
(2) Az érintett MH katonai szervezetek állománytáblá-

ját, illetve annak módosítását – az állománytáblákról és
munkaköri jegyzékekrõl szóló 138/2006. (HK 1/2007.)
HM utasítás szerinti eljárásrendben és az érintett szerveze-

tek vezetõivel együttmûködésben – a HVK Haderõterve-
zési Csoportfõnökség készíti elõ az alábbi határidõk betar-
tásával:

a) a tervezet elõkészítése, egyeztetése és felterjesztése
jóváhagyásra 2011. október 7-ig;

b) a jóváhagyott okmányok kiadása 2011. október
14-ig.

(3) A HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának mó-
dosítását a HM TKF készíti elõ és a honvédelmi miniszteri
jóváhagyást követõen gondoskodik a kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért felelõs miniszter részére törté-
nõ megküldésérõl az alábbi határidõk betartásával:

a) a tervezet szakmai véleményeztetésre történõ elõké-
szítése, szakmai véleményeztetése és véglegesítése 2011.
október 25-ig;

b) a tervezet honvédelmi miniszteri jóváhagyása és
megküldése a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelõs miniszter részére 2011. október 31-ig.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti okmányok hatályba
lépésének idõpontja 2011. november 15.

A szervezeti racionalizálás feladatai

8. §

(1) A HM Miniszteri Kabinet feladatrendszere kiegé-
szül a katonai emlékhely-, hadisír- és hadigondozással, va-
lamint a hagyományõrzéssel kapcsolatos feladatokkal,
szervezetében létrehozásra kerül a Katonai Hagyományõr-
zõ és Hadisírgondozó Osztály.

(2) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság feladat-
rendszere kiegészül a társadalmi szervezetekkel való kap-
csolattartással összefüggõ feladatokkal, szervezetében lét-
rehozásra kerül a Társadalmi Kapcsolatok Iroda.

(3) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság feladat-
rendszere racionalizálásra kerül, létszáma csökken.

9. §

(1) A HM TKF szervezete, feladatrendszere racionali-
zálásra kerül, létszáma csökken.

(2) A HM Humánpolitikai Fõosztály szervezete, fela-
datrendszere és létszáma módosul. A fõosztály a HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Hivataltól és a HVK Személyzeti
Csoportfõnökségtõl átveszi az illetményekkel, költségtérí-
tésekkel és egyéb juttatásokkal összefüggõ szabályozási és
elemzési feladatokat, továbbá a képzésekhez kapcsolódó
tárcaszintû feladatokkal, a HM KGIR+ humán erõforrás
alrendszere fejlesztésének szakmai követelménytámasztá-
sával kapcsolatos tevékenységeket.

(3) A megszûnõ HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal szerve-
zeti egységeibõl – a közigazgatási államtitkár közvetlen
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irányítása alatt – új HM szervként létrehozásra kerül a HM
Belsõ Ellenõrzési Fõosztály.

10. §

(1) A HM JF feladatrendszere módosul. A fõosztály át-
veszi a HVK Vezérkari Iroda és a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek által vég-
zett egyes jogi, illetve szabályozási feladatokat.

(2) A HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály fela-
datrendszere módosul. A fõosztály átveszi a HVK Vezér-
kari Iroda és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetek által végzett egyes igazgatási
és jogi képviseleti feladatokat.

11. §

(1) A HM Védelempolitikai Fõosztály feladatrendszere
racionalizálásra kerül, létszáma csökken.

(2) A HM Védelmi Tervezési Fõosztály feladatrendsze-
re módosul, létszáma csökken.

(3) A megszûnõ HM Nemzetközi Együttmûködési és
Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal nemzetközi együttmûkö-
déssel kapcsolatos feladatainak és az azok ellátásához
szükséges szakállománynak átvételével – a védelempoliti-
kai és védelmi tervezési helyettes államtitkár közvetlen
irányítása alatt – új HM-szervként létrehozásra kerül a HM
Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály.

12. §

(1) A HM Gazdasági Tervezési Fõosztály létszáma
csökken és megnevezése HM Gazdasági Tervezési és Sza-
bályozási Fõosztály megnevezésre változik. A fõosztály
átveszi a HM Kontrolling és Szabályozási Fõosztálytól a
gazdálkodás szabályozásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosz-
tály feladatrendszere racionalizálásra kerül, létszáma
csökken.

(3) A HM Kontrolling és Szabályozási Fõosztály fela-
datrendszere racionalizálásra kerül, létszáma csökken és
megnevezése HM Kontrolling Fõosztály megnevezésre
változik. A fõosztály feladatrendszerébõl kikerülnek a
gazdálkodás szabályozásával kapcsolatos feladatok.

13. §

(1) A HVK Személyzeti Csoportfõnökség feladatrend-
szere racionalizálásra kerül, létszáma csökken. Feladat-
rendszerébõl kikerülnek a képzésekhez kapcsolódó tárca-
szintû, illetve a HM KGIR+ humán erõforrás alrendszere
fejlesztésének szakmai követelménytámasztási tevékeny-

ségével, a katonai igazgatás szakirányításával, a NATO
Nemzeti Tartalék Erõk Tanácsa (NRFC) tagsággal kap-
csolatos feladatok. Feladatrendszere kiegészül a Humán-
stratégia megvalósításával összefüggõ feladatokkal.

(2) Az MH felderítõ és elektronikai hadviselési tevé-
kenységének tervezésével, irányításával és ellenõrzésével
kapcsolatos minisztériumi feladatok végrehajtásának biz-
tosítása érdekében a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
Felderítõ Osztályából és más szervtõl átvett szervezeti ele-
mekbõl új HM szervként – a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségében – létrehozásra ke-
rül a HVK Felderítõ Csoportfõnökség.

(3) A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség feladatrend-
szere, létszáma módosul. Feladatrendszerébõl és szerveze-
tébõl kikerülnek a felderítéssel és elektronikai hadviselés-
sel kapcsolatos feladatok, és az azok ellátásához szükséges
szakállomány.

(4) A HVK Logisztikai Csoportfõnökség létszáma mó-
dosul, feladatrendszere kiegészül a megszûnõ HVK
Egészségügyi Csoportfõnökség által ellátott egyes felada-
tokkal.

(5) A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség feladat-
rendszere racionalizálásra kerül, létszáma csökken.

14. §

(1) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség feladatrendszere módosul, létszáma
csökken. Feladatrendszerébõl kikerülnek a NATO–NYEU
Központi Nyilvántartató feladatai, és az azokat ellátó szer-
vezeti egység, melyek átadásra kerülnek az MH Támogató
Dandár részére.

(2) A HVK Kiképzési Csoportfõnökség feladatrendsze-
re módosul, létszáma csökken. Feladatrendszere kiegészül
a Katonai Sportok Nemzetközi Tanács tagsággal (CISM),
a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivataltól átvett, a kikép-
zéstechnikai és szimulációs rendszerek stratégiai szintû
tervezésével kapcsolatos feladatokkal.

(3) A HVK Egészségügyi Csoportfõnökség megszûnik.
Állományából megalakul a HVK Logisztikai Csoportfõ-
nökség Egészségügyi Osztálya.

(4) A HVK Vezérkari Iroda feladatrendszere módosul,
feladatrendszerébõl a jogi koordinációs, fegyelmi, méltat-
lansági, büntetõkivizsgálási, fegyelmi nyilvántartási, vala-
mint értékelõ és a kommunikációs feladatok átadásra ke-
rülnek a HM JF, a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõ-
osztály és a HM Sajtóiroda részére.

15. §

(1) A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
megnevezése MH Honvédkórház megnevezésre módosul,
és a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati aláren-
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deltségébe kerül az MH Hadrendjébe tartozó katonai szer-
vezetként. Szervezetébe beolvadnak az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ részei.

(2) A HM Hatósági Hivatal feladatrendszere racionali-
zálásra kerül, létszáma csökken.

(3) A HM Védelmi Hivatal feladatrendszere racionali-
zálásra kerül, létszáma csökken.

(4) A HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal, mint önálló HM
szervezet megszûnik, szervezeti egységeibõl megalakul a
HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály.

(5) A HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgató-
ság feladatrendszere racionalizálásra kerül, létszáma csök-
ken.

16. §

(1) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal feladat-
rendszere módosul, létszáma csökken. Feladatrendszeré-
bõl és szervezetébõl kikerülnek az illetményekkel, költ-
ségtérítésekkel és egyéb juttatásokkal összefüggõ szabá-
lyozási és elemzési feladatok, az érintett szervezetek pénz-
ügyi ellátásával kapcsolatos egyes feladatok és az azokat
ellátó szervezeti egységek. Ezen feladatok, kapcsolódó fe-
lelõsségi körök és szervezeti egységek, átadásra kerülnek
a HM Humánpolitikai Fõosztály továbbá az érintett szer-
vezetek részére. A jogi képviseleti tevékenység ellátása a
HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály részére kerül
átadásra. A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivataltól átve-
szi az egyes központi elõirányzat nyilvántartási tevékeny-
ség támogatásával kapcsolatos feladatokat.

(2) A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal feladat-
rendszere módosul, létszáma csökken. Feladatrendszeré-
bõl és szervezetébõl kikerülnek az egyes központi elõ-
irányzat nyilvántartási és gazdálkodási tevékenység támo-
gatásával, a nem fegyveres külszolgálatot folytatók ellátá-
sához kapcsolódó nemzeti támogatással, a kiképzéstechni-
kai és szimulációs rendszerek stratégiai szintû tervezésé-
vel, illetve az intézményi támogatással, az ellátással kap-
csolatos, továbbá a jogi képviseleti feladatok és az azokat
ellátó szervezeti egységek, melyek átadásra kerülnek a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal, a HVK Kiképzési
Csoportfõnökség, valamint az MH 64. Boconádi Szabó Jó-
zsef Logisztikai Ezred, továbbá az MH Támogató Dandár
részére. A jogi képviseleti tevékenység ellátása a HM
Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály részére kerül át-
adásra.

(3) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum feladatrend-
szere módosul, létszáma csökken, a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivataltól átveszi a szervezet pénzügyi ellátásá-
val kapcsolatos egyes feladatokat, felelõsségi köröket és
az azok ellátásához szükséges személyi állományt.

(4) A HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyver-
zet-ellenõrzési Hivatal, mint önálló HM szervezet meg-
szûnik. A nemzetközi együttmûködési feladatai átadásra

kerülnek az új HM szervként létrehozásra kerülõ HM
Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály, a fegyverzet el-
lenõrzéssel kapcsolatos feladatai az MH Vezetési és Dokt-
rinális Központ részére az azok ellátásához szükséges állo-
mánnyal.

(5) A HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó
Hivatal, mint önálló HM szervezet megszûnik. A katonai
emlékhely-, hadisír- és hadigondozással, valamint a ha-
gyományõrzéssel kapcsolatos feladatai átadásra kerülnek
a Katonai Hagyományõrzõ és Hadisírgondozó Osztály, a
társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartással össze-
függõ feladatai a Társadalmi Kapcsolatok Iroda, továbbá a
Katonai Sportok Nemzetközi Tanács tagsággal (CISM)
kapcsolatos feladatai a HVK Kiképzési Csoportfõnökség
részére az azok ellátásához szükséges állománnyal.

(6) A HM Tábori Lelkészi Szolgálat létszáma csökken.

17. §

(1) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság feladatrendszere racionalizálásra kerül, létszáma csök-
ken.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke szolgálati alárendeltsé-
gébe tartozó érintett katonai szervezetek a HM Közgazda-
sági és Pénzügyi Hivataltól átveszik a pénzügyi ellátásuk-
kal kapcsolatos egyes feladatokat, felelõsségi köröket és
az azok ellátásához szükséges személyi állományt.

(3) Az MH Mûveleti és Doktrinális Központ feladat-
rendszere racionalizálásra kerül, létszáma csökken, meg-
nevezése MH Vezetési és Doktrinális Központ megneve-
zésre módosul. Átveszi a HM Nemzetközi Együttmûködé-
si és Fegyverzet-ellenõrzési Hivataltól a fegyverzet-ellen-
õrzéssel kapcsolatos feladatokat és az azok ellátásához
szükséges személyi állományt.

(4) Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ, mint önálló MH szervezet megszûnik. Az MH
Támogató Dandár részére átadásra kerülõ, a Róbert Károly
körúti telephelyen mûködõ fogorvosi rendelõ kivételével
beolvad az MH Honvédkórház szervezetébe.

(5) Az MH Támogató Dandár átveszi a HVK Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökségtõl a
NATO–NYEU Központi Nyilvántartó, az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központtól a Róbert Ká-
roly körúti telephelyen mûködõ fogorvosi rendelõ, vala-
mint a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivataltól az intéz-
ményi támogatással és ellátással kapcsolatos feladatokat
és az azok ellátásához szükséges személyi állományt.

18. §

(1) Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Köz-
pont megnevezése MH Hadkiegészítõ és Központi Nyil-
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vántartó Parancsnokság megnevezésre módosul és szerve-
zetébe beolvadnak a területi hadkiegészítõ parancsnoksá-
gok, valamint a HVK Személyzeti Csoportfõnökség Kato-
nai Igazgatási Osztálya. Feladatrendszere kiegészül a ka-
tonai igazgatás szakirányításával, a NATO Nemzeti Tarta-
lék Erõk Tanácsa (NRFC) tagsággal kapcsolatos felada-
tokkal.

(2) Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Pa-
rancsnokság és az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegé-
szítõ Parancsnokság, mint önálló MH szervezetek meg-
szûnnek és beolvadnak az MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság szervezetébe.

(3) Az MH Központi Kiképzõ Bázis megnevezése MH
Altiszti Akadémia megnevezésre változik és szervezetébe
beolvadnak az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ
Iskola oktatási tevékenységet nem végzõ szervezeti ele-
mei.

(4) Az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
feladatrendszere racionalizálásra kerül, rendszeresített lét-
száma csökken. Oktatási tevékenységet nem végzõ szerve-
zeti elemei beolvadnak az MH Altiszti Akadémia szerve-
zetébe.

(5) Az MH Ludovika Zászlóalj szervezete racionalizá-
lásra kerül, létszáma csökken.

(6) Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ez-
red a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivataltól átveszi a
nem fegyveres külszolgálatot folytatók ellátásához kap-
csolódó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatrend-
szert és az azok végrehajtásához szükséges személyi állo-
mányt.

(7) Az MH 25. Klapka György Lövészdandár harcko-
csizó, tüzér és páncéltörõ képessége fejlesztésre, szerveze-
te racionalizálásra kerül.

Vegyes rendelkezések

19. §

(1) Az érintett szervezetek ezen utasításban meghatáro-
zottakhoz kapcsolódó szakfeladatait a közigazgatási ál-
lamtitkár és a Honvéd Vezérkar fõnöke együttes intézke-
désben szabályozza. Az együttes intézkedés tervezetét a
HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ ezen utasí-
tás hatálybalépését követõ 8 munkanapon belül készíti elõ.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke a szolgálati alárendelt-
ségébe tartozó, ezen utasításban meghatározott feladatok
végrehajtásában érintett MH katonai szervezetek részletes
feladatainak szabályozására és az MH Hadrendjének mó-
dosítására ezen utasítás hatályba lépését követõ 8 munka-
napon belül intézkedik.

(3) Ezen utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek veze-
tõi gondoskodnak a költségvetési gazdálkodásra vonatko-
zó szabályozók felülvizsgálatáról. A szükséges módosítá-
sok elõkészítését olyan számvetéssel tervezzék, hogy azok
a szervezeti és létszám-racionalizálás végrehajtásával pár-
huzamosan hatályba léphessenek.

(4) Az új szervezeti struktúrának megfelelõ pénz-
ügyi-számviteli utaltsági rend a Honvéd Vezérkar fõnöké-
nek helyettese és a HM védelemgazdaságért felelõs he-
lyettes államtitkár közös megállapodásában kerül rögzí-
tésre. Az új utaltsági rendre történõ áttérést úgy kell üte-
mezni, hogy az biztosítsa az elõzõ idõszak gazdálkodásá-
nak jogszabályokban meghatározott formában és határidõ-
re történõ zárását, illetve az új szervezeti struktúrában a
gazdálkodási feladatok zökkenõmentes végrehajtását.

(5) A katonai igazgatási feladatok struktúrájának válto-
zása, a hadkiegészítõ parancsnokságok és MH Katonai
Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ egy szervezetbe
történõ integrálása következtében szükségessé váló tör-
vénymódosításokat a HM JF készíti elõ a HVK Személy-
zeti Csoportfõnökséggel együttmûködésben. A HVK Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség szakmai javaslatait a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény módosításának elõkészítése érdekében
2011. szeptember 30-ig megküldi a HM JF részére.

20. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
és 2012. szeptember 30-án hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
104/2011. (IX. 23.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti

és Mûködési Szabályzatáról szóló
87/2010. (X. 6.) HM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében, valamint a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény 97. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, fi-
gyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
23. § (2) bekezdésére – a kormányzati tevékenység össze-
hangolásáért felelõs miniszter jóváhagyásával – a követ-
kezõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás mellék-
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letének (a továbbiakban: Melléklet) 6. § (71) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv ve-
zetõje, illetve a Magyar Honvédség irányításáért és felsõ-
szintû vezetéséért felelõs vezetõ:)

„(71) Meghatározza a NATO Biztonsági Beruházási
Programja (NSIP) keretében meghirdetett beszerzési eljá-
rásokban történõ részvétel feltételeit, az értékelési eljárás
rendjét. A tárcaközi Biztonsági Beruházási Bizottság
(BBB) véleményének figyelembevételével dönt az értéke-
lési eljárásban benyújtott kérelmekrõl. A „NATO Beszál-
lításra Alkalmas” minõsítéssel rendelkezõ, magyarországi
székhelyû gazdálkodó szervezetek jegyzékét évente egy
alkalommal megküldi a NATO, valamint az érintett NA-
TO-tagállamok szervezetei részére.”

2. §

A Melléklet 12. §-a a következõ (139) bekezdéssel egé-
szül ki:

(A közigazgatási államtitkár a kormányzati döntés-elõ-
készítéssel, a minisztérium szerveinek összehangolt mû-
ködésével és a Magyar Honvédség szakirányításával kap-
csolatos feladatkörében:)

„(139) A miniszter külön jogszabályban meghatározott
hatósági feladatkörében kiadmányozási jogot gyakorol a
NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) kereté-
ben meghirdetett beszerzési eljárásban részt vevõ magyar-
országi székhelyû gazdálkodó szervezetek szakmai és gaz-
dasági megfelelõségét tanúsító „NATO Beszállításra Al-
kalmas” határozatok és hatósági bizonyítványok vonatko-
zásában.”

3. §

A Melléklet 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A miniszter kabinetfõnöke)
„(3) Irányítja a Miniszteri Titkárság, a Miniszteri Kabi-

netiroda és a Sajtóiroda vezetõjének tevékenységét.”

4. §

A Melléklet
a) 1. számú függeléke helyébe az 1. függelék,
b) 3. számú függeléke helyébe a 2. függelék

lép.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti a Melléklet 25. § (14) bekezdése, vala-
mint a Melléklet 2. számú függeléke 7.0.0.1. HM Minisz-
teri Kabinet 2. pontjának a) és b) alpontja.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

Jóváhagyom:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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2. függelék a 104/2011. (IX. 23.) HM utasításhoz
„3. számú függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A Honvédelmi Minisztérium szervezeti egységei és státusainak megoszlása
a szervezeti egységek között

Irányító (vezetõ)
állami, illetve katonai

vezetõ
Szervezeti egység Létszám (fõ)

7.Miniszter 1
7.0.0.1. Kabinetfõnök 31

7.0.0.1. HM Miniszteri Kabinet
7.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság
7.0.0.1.2. Miniszteri Kabinetiroda
7.0.0.1.3. Sajtóiroda

7.1. Közigazgatási államtitkár 79
7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság
7.1.0.2. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
7.1.0.2.1. Elvi Kidolgozó és Koordinációs Osztály
7.1.0.2.2. Szervezési Osztály
7.1.0.2.3. Légügyi Osztály
7.1.0.2.4. Tervezési Osztály
7.1.0.3. HM Humánpolitikai Fõosztály
7.1.0.3.1. HM Személyügyi Osztály
7.1.0.3.2. Humánstratégiai Osztály
7.1.0.3.3. Oktatási és Tudományszervezõ Osztály

7.2. Parlamenti államtitkár 12
7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság
7.2.0.1.1. Parlamenti Iroda

7.1.1. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár 50
7.1.1.1. HM Jogi Fõosztály
7.1.1.1.1. Nemzetközi Osztály
7.1.1.1.2. Kodifikációs Osztály
7.1.1.1.3. Koordinációs Osztály
7.1.1.2. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály
7.1.1.2.1. Igazgatási Osztály
7.1.1.2.2. Jogi Képviseleti Osztály

7.1.2. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár 40
7.1.2.1. HM Védelempolitikai Fõosztály
7.1.2.1.1. Védelempolitikai és Non-proliferációs Osztály
7.1.2.1.2. Mûvelet-stratégiai Osztály
7.1.2.1.3. EU Elnökségi Koordinációs Titkárság
7.1.2.2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály
7.1.2.2.1. Stratégiai Elemzõ és Értékelõ Osztály
7.1.2.2.2. Hosszú Távú Tervezõ Osztály
7.1.2.2.3. Rövid Távú Tervezõ Osztály

7.1.3. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár 69
7.1.3.1. HM Gazdasági Tervezési Fõosztály
7.1.3.1.1. Védelmi Erõforrás Tervezési Osztály
7.1.3.1.2. Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály
7.1.3.1.3. Beszerzés Tervezési Osztály
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Irányító (vezetõ)
állami, illetve katonai

vezetõ
Szervezeti egység Létszám (fõ)

7.1.3.2. HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály
7.1.3.2.1. Nemzetközi Hadfelszerelési és Együttmûködési Osztály
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
7/2011. (HK 14.) HM KÁT

s z a k u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény

Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, valamint 110. §
(1) bekezdése alapján a Honvédelmi Minisztérium, mint
intézmény Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról az
alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatalra, a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatalra, va-
lamint az Magyar Honvédség Támogató Dandárra.

2. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény opera-
tív belsõ kontrollrendszerének részét képezõ Kockázatke-
zelési Szabályzatát a jelen szakutasítás mellékleteként ki-
adom.

3. Jelen szakutasítás a közzététele napján lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Melléklet
a 7/2011. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium,
mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata

2011.

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény (a továb-
biakban: minisztérium) operatív belsõ kontrollrendszeré-
nek részét képezõ kockázatkezelési eljárásainak végrehaj-
tása során (kockázat azonosítása, értékelése és kezelése te-
kintetében) a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, vala-
mint a honvédelmi szervek operatív belsõ kontrolljának
kialakításáról és mûködtetésérõl szóló 49/2011. (IV. 22.)
HM utasításban (a továbbiakban: Utasítás) valamint az
Utasítás alapján kiadott Operatív Belsõ Kontrollok Kézi-
könyvében (a továbbiakban: OBKK) foglaltaknak megfe-
lelõen az alábbiakat kell figyelembe venni:

I. Általános rész

1. A szabályzat célja
a) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell

állapítani a honvédelmi szerv tevékenységében, gazdálko-
dásában rejlõ kockázatokat.

b) A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az
egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és meg-
tételük módját.

c) A szervezet mûködésében rejlõ kockázatos területek
kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell al-
kalmazni.

2. A szabályzat vonatkozásában:
Kockázat: valamely esemény, tevékenység, vagy tevé-

kenység elmulasztása, mely bekövetkezése esetén negatí-
van (némely esetben pozitívan) hatna a minisztérium cél-
jainak elérésére. A kockázat lehet véletlenszerû esemény,
hiányos ismeret, vagy információ.

HM szervek: a minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzata (a továbbiakban: HM SZMSZ) 1. § (2) bekez-
dés 7. pontja szerinti szervezeti elemei.

3. A kockázatok csoportosítása
a) Eredendõ kockázat: a minisztérium feladatkörével és

mûködésével kapcsolatos olyan belsõ sajátossága, ami a
környezeti hatások vagy az erõforrások elégtelensége mi-
att hibák elõfordulásához vezethet, és ami önmagában a
minisztérium által nem befolyásolható;

b) Kontroll kockázat: Az az eset, amikor a minisztérium
belsõ kontroll rendszere a nem megfelelõ kialakítás és mû-
ködtetés miatt saját hibájából nem képes, vagy tudatosan
nem tárja fel, illetve nem elõzi meg a hibákat, szabályta-
lanságokat;

c) Megmaradó (reziduális) kockázat: A vezetés által a
kockázatokra adott válasz után fennmaradó kockázat.

4. A kockázatkezelési tevékenység célja
a) a kockázatelemzés során felmérni és megállapítani a

minisztérium valamennyi (az ellenõrzési nyomvonalban
szerepeltetett) tevékenységében rejlõ kockázatokat;

b) a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg-
határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, ame-
lyek csökkentik (illetve megszüntetik) a kockázatokat,
másrészt megelõzik a minisztériumra gyakorolt negatív
hatások bekövetkeztét.

5. A kockázatkezelésért felelõs vezetõk kijelölése
(1) A minisztérium kockázatkezelési tevékenysége a

HM SZMSZ-ében, illetve gazdálkodási intézkedésében
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meghatározott tevékenységek, feladatok vezetõi szintû fe-
lelõsségi rendszeréhez kötött kockázatkezelésen alapul.

(2) Az operatív belsõ kontrollrendszeren belül a minisz-
térium kockázatkezelési feladatainak ellátásáért a HM
közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) a fe-
lelõs, aki tevékenységét a (4) bekezdésben meghatározott
vezetõk útján gyakorolja.

(3) A HM KÁT a kockázatkezelés rendjének mûködte-
tésében szükséges korrekciók megállapítása és elrendelése
tekintetében támaszkodik a külsõ ellenõrzõ szervezetek, a
HM fejezet belsõ kontrolltevékenységének koordinációját
végzõ HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a további-
akban: HM KPH) és a minisztérium belsõ ellenõrzését
végzõ HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: HM
BEH) ajánlásaira, valamint a szakellenõrzések megállapí-
tásaira.

(4) A szakfeladatok végzése során felmerülõ kockázat-
kezelésért az alábbi személyek a felelõsek:

a) a HM szervek vezetõi saját szervezetük tevékenysége;
b) a HM KPH Ellenõrzési és Ellenjegyzési igazgatója a

pénzügyi és számviteli szakterület;
c) az MH Támogató Dandár parancsnoka az utaltsági

rendnek megfelelõen, ellátási szakterületei vonatkozásá-
ban.

(5) Az ellátást biztosító honvédelmi szervek vezetõi
szervezetüket illetõen kötelesek intézkedni a minisztérium
belsõ kontrollrendszere kidolgozásában, ellenõrizhetõ,
dokumentált módon történõ szakmai együttmûködésre, a
kapcsolódó tevékenységek, illetve a kötelezõ egyeztetések
meghatározása, a kockázatok felmérése, értékelése és ke-
zelése terén jelentkezõ feladatok, a kapcsolódási pontok,
hatáskörök egyértelmû, összehangolt szerepeltetése
érdekében.

(6) A szervezeti elkülönülés okán jelentkezõ, az ellátói
jogosultságból, kötelezettségbõl fakadó folyamatok sza-
bály- és elõírásszerû végrehajtásáért az ellátó honvédelmi
szerv vezetõje, a minisztérium belsõ kontrollrendszerébe
történõ beépítéséért a HM KÁT a felelõs.

(7) A tevékenységek mélységét, részletességét kizáró-
lag a minisztérium kapcsolódó szakfeladataival összhang-
ban kell meghatározni.

(8) Kockázatkezelõ a fentieken túl minden olyan sze-
mély, aki döntéseivel, tevékenységével befolyással bír a
szervezeti cél megvalósításához szükséges folyamatokra.

(9) A minisztérium kockázatkezelésével kapcsolatos
feladatainak végrehajtását a HM Kontrolling és Szabályo-
zási Fõosztály (a továbbiakban: HM KSZF) koordinálja.

6. A kockázatkezelési feladatok meghatározása
(1) A minisztérium kockázatkezelésért felelõs vezetõi-

nek feladata az éves munkaterv és a költségvetési terv ki-
alakítása, végrehajtása, belsõ kontrollja során a kockázati
tényezõk és elemek azonosítása, a kockázatok valószínû-
ségének meghatározása, a kockázatok hatásainak mérése
és lehetõség szerinti csökkentése.

(2) A kockázatelemzésnek fel kell ölelnie a minisztéri-
um valamennyi tervezési és végrehajtási szaktevékenysé-
gét, területét, melyeket az ellenõrzési nyomvonal alapján
állapít meg.

(3) A kockázatkezelésért felelõs vezetõ(k)
a) saját szakterületük vonatkozásában elvégzik a mi-

nisztérium tevékenységét leíró fõ-, és részfolyamatok, te-
vékenységek azonosítását és kockázatértékelését,

b) elkészítik a szakterületük célkitûzéseinek végrehajtá-
sát akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értéke-
lés), meghatározzák annak kezelési módját,

c) felmérik, hogy mi jelenthet kockázatot az adott terü-
leten (kockázati tényezõk azonosítása) és a kockázat mek-
kora valószínûséggel léphet fel (1-3), és milyen hatással
lehet a honvédelmi szerv tevékenységére (1-3),

d) az éves munkaterv és a költségvetési terv elfogadása
után, az ellenõrzési nyomvonal és a kockázat-nyilvántartás
felülvizsgálatával, az új, illetve év közben jelentkezõ fel-
adatok vonatkozásában a kockázat-nyilvántartási táblázat
kitöltésével elkészítik a szakterületükön felmerülõ kocká-
zatok elemzését, meghatározzák azok kezelési módját;

e) a szükséges intézkedések meghatározását követõen
intézkednek azok végrehajtására és ellenõrzésére.

7. Kockázatkezelési Bizottság
(1) A kockázatkezelési feladatok minisztériumi szintû

összehangolása, a Honvédelmi Minisztérium, mint intéz-
mény kockázat-nyilvántartásának összeállítása a HM
Kockázatkezelési Bizottság (a továbbiakban: HM KKB)
feladata.

(2) A HM KKB tagjai az 5. pont (4) bekezdésében felso-
rolt szervezetek vezetõi által kijelölt személyek (kockázat-
kezelési felelõsök), vezetõje a HM KSZF fõosztályvezetõje.

(3) Az operatív belsõ kontrollok rendszere, így a kocká-
zatkezelési rendszer, aktualizálását a minisztérium felada-
tainak változásával összefüggésben esetenként, de évente
legalább egy alkalommal, az Utasítás 5. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott beszámolási (értékelési) kötelezettség
végrehajtásával egyidejûleg, felülvizsgálat keretében el
kell végezni. Indokolt esetben soron kívüli ülést a HM
KKB vezetõjénél kell kezdeményezni.

II. A végrehajtás szabályai

8. A kockázat azonosítása, az azonosítás kereteinek
meghatározása

(1) A kockázatazonosítás célja annak megállapítása,
hogy a HM szerv által végzett tevékenységnek melyek a
minisztérium feladatainak ellátását veszélyeztetõ fõ koc-
kázati tényezõi. A tevékenység során felmerülõ kockáza-
tok típusait, a tipikus kockázati tényezõket és azok lehetsé-
ges kezelési lehetõségeit jelen szabályzat 1. számú függe-
léke tartalmazza.
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(2) A kockázati tényezõk azonosítását a kockázatkeze-
lésért felelõs vezetõk végzik a minisztérium ellenõrzési
nyomvonala tevékenységei alapján.

9. A kockázati tényezõk értékelése
(1) A beazonosított kockázati tényezõket azok felmerü-

lésének valószínûsége és a tevékenységre gyakorolt hatása
alapján tevékenységenként az alábbi táblázat szerint kell
értékelni:

A kockázat
bekövet-

kezésének
hatása

a szervezetre

nagy
(3)

3 6 9

közepes
(2)

2 4 6

kicsi
(1)

1 2 3

alacsony
(1)

közepes
(2)

magas
(3)

A kockázat bekövetkezésének valószínûsége

(2) A kockázatok bekövetkezésének valószínûsége:
a) alacsony (1), ha nem valószínû, vagy 30%-nál kisebb

az esély a bekövetkezésre,
b) közepes (2), ha 50% a bekövetkezés esélye,
c) magas (3), ha a bekövetkezés valószínûsége nagyon

magas, vagy rendszeresen be is következik.
(3) A bekövetkezés hatása a szervezetre: ebben az eset-

ben az adott kockázati tényezõ elemzési kritériumait kell
meghatározni, hogy a kockázati tényezõ állapota alapján a
kockázat bekövetkezésének a hatása kicsi (1), közepes (2),
vagy nagy (3).

(4) A minisztérium tevékenységei kockázatelemzését,
illetve annak felülvizsgálatát félévente, a tárgyévi munka-
terv elkészítésekor, nem tervezett feladatok esetén év köz-
ben, a feladatok felmerülésekor kell végrehajtani.

(5) Elfogadható kockázati szint: azon kockázati ténye-
zõk, melyek valószínûségének és hatásának szorzata 1–3
közé esik, elfogadható kockázatúnak minõsülnek. Esetük-
ben kockázatkezelési intézkedésre nincs szükség.

10. A kockázatkezelés, a kockázatokra adott válaszok
meghatározása

(1) A feltárt kockázatok ismeretében saját szakterületük
vonatkozásában a kockázatkezelésért felelõs vezetõk
meghatározzák, hogy az egyes feladatok/tevékenységek
vonatkozásában az alábbi kockázatkezelési módok közül
melyiket kell alkalmazni:

a) kockázat átadása (Á) – biztosítás kötésével;
A szükséges biztosítások megkötésére a HM védelem-

gazdaságért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban:
HM VGHÁT) intézkedik. A biztosítási igényeket a HM-I.
Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Re-

feratúra útján a HM KPH fõigazgatója részére kell felter-
jeszteni.

b) kockázat elviselése (E) – nincs reakció;
Külsõ kockázati tényezõk esetében, illetve ha a kocká-

zati tényezõ felmerülési valószínûsége és hatása értékei-
nek szorzata 1-3 közé esik, további intézkedés nem szük-
séges.

Külsõ kockázati elemeknek kell tekinteni a minisztéri-
um alaprendeltetés szerinti feladatainak azon kockázati té-
nyezõit, melyek felmerülése független a minisztérium te-
vékenységétõl, ezért azok kezelése a minisztériumban
nem lehetséges.

c) kockázat kezelése (K) – célja a kockázat elfogadható
szintre csökkentése;

A kockázatkezelésért felelõs vezetõk meghatározzák,
illetve az illetékes vezetõnél kezdeményezik azoknak az
intézkedéseknek a megtételét, amelyek a kockázati szint
csökkenését eredményezhetik.

d) kockázatos tevékenység befejezése (B);
Amennyiben egy adott szervezeti elem alaprendelteté-

sébe nem tartozó tevékenységének kockázata meghaladja
a minisztérium számára a tevékenység végzésébõl szárma-
zó elõnyöket, és lehetõség van rá, az érintett szervezeti
elem vezetõje javaslatot tehet a HM VGHÁT útján a HM
KÁT részére az adott tevékenység beszüntetésére vagy ki-
szervezésére, illetve más honvédelmi szervezetnek történõ
átadására.

e) kihasználni a lehetõséget;
Ez a fentiekkel ellentétben nem egy alternatíva a kocká-

zatok kezelésére, hanem sokkal inkább egy lehetõség,
amelyet érdemes figyelembe venni akár elfogadjuk, áthá-
rítjuk vagy kezeljük a kockázatot. Két aspektusa a kocká-
zatmérséklés pozitív hatásainak kiaknázása és a kedvezõ
körülmények kiaknázása. Például az újonnan felmerülõ
kockázatnak lehetnek szervezeti megújulást segítõ
hatásai.

(2) A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek eseté-
ben (ahol a kockázat bekövetkezése valószínûsége és hatá-
sa értékeinek szorzata 9) a HM KÁT intézkedik azok el-
lenõrzésére (preventív ellenõrzés), folyamatos jelentést,
beszámolót kér, vagy a HM BEH hatáskörébe tartozó ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzést kezdeményez az adott fo-
lyamat értékelése és hatékony kockázatkezelése céljából.

(3) A kockázatkezelésért felelõs vezetõk a szakterüle-
tük vonatkozásában gondoskodnak a választott intézkedé-
sek kockázatkezelési folyamatba történõ beépítésérõl fi-
gyelembe véve a kockázatkezelõ kontrollok (megelõzõ,
korrekciós, iránymutató, felderítõ kontrollok) alkalmazá-
sának alábbi jellemzõit:

a) Megelõzõ (preventív) kontrollok: korlátozzák egy
nem kívánt következménnyel járó kockázat bekövetkezé-
sének lehetõségét. A mûködõ belsõ kontrollok többsége
ehhez a kategóriához tartozik.

b) Korrekciós (korrektív) kontrollok: a realizálódott,
nem kívánt kockázat következményeit korrigálják, úgy,
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hogy kisegítõ megoldást nyújtanak a kár vagy veszteség
csökkentésére.

c) Iránymutató (direktív) kontrollok: egy bizonyos, kí-
vánt következmény elérését biztosítják. Általában egy te-
vékenység vagy tevékenységcsoport konkrét lépéseit,
végrehajtását tartalmazzák.

d) Felderítõ (detektív) kontrollok: azt a célt szolgálják,
hogy fényt derítsenek olyan esetekre, amikor nem kívánt
események következtek be. Mivel csak az esemény bekö-
vetkezése után fejtik ki hatásukat, ezért csak abban az eset-
ben használhatók, amennyiben lehetõség van a kockázat
hatásának az elfogadására.

Az egyes kockázati lehetõségek bekövetkezése valószí-
nûségének csökkentését, vagy megszüntetetését leghaté-
konyabban a különbözõ módok együttes alkalmazásával
lehet, illetve kell elérni.

(4) Szükséges felmérni a választott intézkedés hatását
is, a felmérés eredményét össze kell vetni az adott mûve-
lettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett
végeredménnyel.

11. A kockázatkezelés idõtartama, a kockázatok felül-
vizsgálata

(1) A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakor-
lati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás
alapvetõ része, amely magába foglalja a kockázatok meg-
határozását, azok bekövetkezésébõl eredõ hatások felbe-
csülését, majd végül a kockázati tényezõkre történõ reagá-
lást. Folyamatosan „nyomon” kell követni a kockázatke-
zelés tevékenységét, frissíteni a megállapításokat, illetve
ellenõrizni a megtett intézkedések hatásait.

(2) A kockázatok felülvizsgálata során
a) fel kell mérni, hogy a korábban beazonosított kocká-

zati tényezõk még mindig fennállnak-e, esetleg merültek-e
fel új kockázati tényezõk, változott-e az egyes kockázatok
bekövetkezésének valószínûsége, illetve szervezetre gya-
korolt hatása;

b) meg kell vizsgálni, hogy az adott HM szerven belül
mûködõ kontroll tevékenységek megfelelõen tudják-e
csökkenteni a felmerülõ kockázatok hatását, bekövetkezé-
sük valószínûségét, szükség van-e új kontroll tevékenysé-
gek bevezetésére, a meglévõk kibõvítésére, esetleg a feles-
legessé váltak kiszûrésére.

12. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása
(1) A HM KSZF elkészíti és vezeti a minisztérium

összesített kockázat-nyilvántartását. A nyilvántartás tevé-
kenységenként/feladatonként minden kockázati tényezõre
nézve tartalmazza:

a) a kockázat bekövetkezésének valószínûségének és a
szervezetre gyakorolt hatása nagyságának értékelését, il-
letve ezek szorzatát;

b) a kockázat kezelésére javasolt intézkedést;
c) a felelõs megnevezését;
d) a kockázatkezelés hatékonyságát ellenõrzõ eljárás le-

írását;
e) megfelelõ hatékonyságú kockázatkezelés esetén az

alkalmazandó eljárás leírását.
(2) A kockázatelemzés a szaktevékenységek végzése

során folyamatosan jelentkezõ feladat, melynek során a
kockázatkezelési felelõsök a központi kockázat-nyilván-
tartás vezetéséhez félévente (április 15-ig, illetve október
15-ig) a jelen szabályzat 2. számú függeléke, a tevékeny-
ség során bekövetkezett kockázatokról 3. számú függeléke
szerinti formában adatokat szolgáltatnak a HM KSZF ré-
szére. Az adatszolgáltatások teljesítését a felülvizsgálati
(bekövetkezésbõl fakadó) kötelezettségekkel összefüg-
gésben kell teljesíteni.

(3) A HM KKB vezetõje évente február 28-ig jelentést
terjeszt fel a HM VGHÁT útján a HM KÁT részére, mely-
ben az intézményi költségvetési beszámoló elkészítése ré-
szeként összegzi, elemzi az elõzõ év kockázatkezelési te-
vékenysége során nyert tapasztalatokat.

(4) A kockázat-nyilvántartás felülvizsgálatát a HM el-
lenõrzési nyomvonalának változásakor – összefüggésben
a 7. pont (3) bekezdésében foglaltakkal – kell végrehajtani.

Függelékek

1. számú függelék: Kockázattípusok és tipikus kockáza-
ti tényezõk, 1 lap

2. számú függelék: Kockázat-nyilvántartás, 1 lap
3. számú függelék: Nyilvántartás a bekövetkezett koc-

kázatokról, 1 lap
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1. számú függelék a HM, mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzatához

Kockázattípusok és tipikus kockázati tényezõk (minta)

Kockázat típusa Leírása Konkrét kockázati tényezõk Kezelési lehetõségek

1. Külsõ kockázatok
1.1. Gazdasági infláció magasabb a tervezettnél a költségvetési források szûkösnek

bizonyulnak
takarékos gazdálkodás

1.2. Infrastrukturális az infrastruktúra hiányosságai vagy hibái szolgáltatás idõszakos kimaradása
(gáz, villany, víz)

tartalék kapacitás biztosítása

1.3. Jogi és szabályozási Jogszabályok vagy egyéb szabályozók hibái,
hiánya, bonyolultsága, egymásnak ellentmondó
jogszabályok, törvény végrehajtási
rendeletének hiánya, idõbeli csúszása

szabályozatlan területek,
jogszabályváltozás

jogszabály/szabályozó alkotás, ill.
annak kezdeményezése

1.4. Politikai kormányváltás, a szervezet tevékenységének
politikai megítélése változik

politikai ellenállás a szervezet
tevékenységével kapcsolatban

lobbitevékenység

1.5. Elemi csapások „vis major” események tûz, árvíz, belvíz stb. kedvezõtlen
idõjárás

katasztrófavédelmi terv készítése,
tevékenység más idõpontra
helyezése, felkészülés a tervezéskor

2. Pénzügyi kockázatok
2.1. Költségvetési a feladat ellátásához elégtelen a rendelkezésre

álló forrás
költségvetési elvonás prioritások kijelölése,

feladatelhagyás kezdeményezése

2.2. Gazdasági, pénzügyi és
vagyonelleni bûncselekmények

szándékos magatartással történõ károkozás eszközvesztés, leltárhiány õrzés-védelem ellenõrzésének
megszervezése, belsõ ellenõrzés,
nyilvántartások fegyelmi eljárás

2.3. Felelõsségvállalási ellenjegyzési eljárási hibák, szabálytalan
kötelezettségvállalás

ellenjegyzés elmaradása, jogtalan
kifizetések

belsõ (vezetõi) ellenõrzés

3. Tevékenységi kockázatok
3.1. Mûködési elérhetetlen célkitûzések, csak részben

megvalósuló feladatok mûködési folyamatok
nem hatékony kialakítása ellátási hibák
(szakágak szerint), jogszabályok megsértése

erõforrások pazarló felhasználása
épületek, úthálózat rossz állapota
kevés/rossz minõségû a
rendelkezésre álló anyag

hatékonysági számítások, ellenõrzés
outsourcing felújítás

3.2. Információs információhiány, megalapozatlan döntések elõzmények ismeretének hiánya,
elmaradt feladatok, elégtelen
információáramlás

döntés kizárólag az elõzmények
(korábbi anyagok) ismeretében
információs csatornák kiépítése

3.3. Technológiai csökkenõ hatékonyság az elavult technika
miatt, rendszerhiba

tûz-, robbanás- stb. veszélyes
anyagok használata,
számítástechnikai háttér
hiányosságai, elavult eszközök,
balesetveszély, károkozás harmadik
személyeknek

felkészítés, munkavédelmi oktatás, a
balesetekre való elõzetes felkészülés,
beruházás ellenõrzés, átvizsgálás
gyakoriságának emelése, beszerzés
kezdeményezése
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Kockázat típusa Leírása Konkrét kockázati tényezõk Kezelési lehetõségek

3.4. Döntési hosszú döntési lánc, kompetenciák nem
egyértelmûek, hatáskörök átfedik egymást,
egyes területeknek nincs gazdája, rövid
határidõ szabása

késõn meghozott döntések
„egymásra mutogatás”

döntési lánc pontosítása,
szabályozók változtatása, döntési
hatáskörök alacsonyabb szintre
szállítása

4. Emberi erõforrás kockázatok
4.1. Személyzeti a szükséges számú, megfelelõ képzettségû

személyi állomány hiánya
szakemberhiány állománytábla módosítás

kezdeményezése, toborzás

4.2. Munkahelyi környezet egészséges és biztonságos munkahelyek hiánya betegség miatti hiányzás, rossz
munkahelyi hangulat, balesetek

munkahelyi körülmények javítása,
vagy kompenzáció (pihenõidõ, külön
juttatás) ösztönzés, közös programok

4.3. Emberi túlzott leterheltség, nem megfelelõ hozzáállás
ismeretek, rutin hiánya

határidõk be nem tartása, téves
kifizetések, könyveléstechnikai
hibák

vezetõi ellenõrzés (pl. határidõs
munkák nyilvántartása) oktatás,
továbbképzés szervezése

2. számú függelék a HM, mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzatához

Szervezeti elem
Nyt. szám:

A szervezeti elem Kockázat-nyilvántartása

Érvényes 20.....-tõl

Ssz.
Tevékenység/

feladat megnevezése
Kockázati tényezõk

Bekövetkezés
valószínûsége

Tevékenységre
gyakorolt hatás

Kockázat
értéke

Besorolás Javasolt/hozott intézkedés Felelõs
Ellenõrzési

eljárás

Eljárás
eredménytelenség

esetén

Szervezeti egység
1.
2.
3.
4.

................................, 20..... .......................................-n

........................................................................
szervezeti elem vezetõje
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3. számú függelék a HM, mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzatához

Szervezeti elem
Nyt. szám:

Nyilvántartás a bekövetkezett kockázatokról

Ssz.
Beazonosítás
a kockázat nyt.

alapján

Tevékenység/feladat
megnevezése

Kockázati tényezõk
Bekövetkezés
valószínûsége

Tevékenységre
gyakorolt hatás

Kockázat
értéke

Besorolás Javasolt/hozott intézkedés Felelõs
Ellenõrzési

eljárás

Eljárás
eredmény-
telenség
esetén

Szervezeti egység
1.
2.
3.
4.

(A bekövetkezett kockázatok értékelése megváltozik, hiszen a bekövetkezés valószínûsége magasabb lesz. A korrekciót a kockázat-nyilvántartásban kell átvezetni
a meghatározott új értékekkel.)
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A HM közigazgatási államtitkárának
8/2011. (HK 14.) HM KÁT

s z a k u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) bekezdése, valamint 110. §
(1) bekezdése alapján a Honvédelmi Minisztérium, mint
intézmény Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
kiadásáról az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatalra, a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatalra, va-
lamint a Magyar Honvédség Támogató Dandárra.

2. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény opera-
tív belsõ kontrollrendszerének részét képezõ Szabályta-
lanságok Kezelésének Eljárásrendjét a jelen szakutasítás
mellékleteként kiadom.

3. A szakutasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szerve-
zetek vezetõi a szakutasítás hatályba lépését követõ 60 na-
pon belül tekintsék át a Szabálytalanságok Kezelésének
Eljárásrendje 1. számú függelékében felsorolt szabályozó-
kat és a felelõsségi körükbe tartozó szabályozók esetében
intézkedjenek a szabályozó felülvizsgálatára, szükség sze-
rinti módosítására, valamint a felelõsségi körükbe tartozó,
de az 1. számú függelékben fel nem sorolt szabályozók
esetén kezdeményezzék a függelék kiegészítését.

4. A szakutasítás közzététele napján lép hatályba.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Melléklet
a 8/2011. (HK 14.) HM KÁT szakutasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje

2011.

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 156. § (3) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen a „Honvédelmi Minisztérium, mint in-
tézmény” (a továbbiakban: Honvédelmi Minisztérium)
mûködése során elõforduló szabálytalanságok kezelésére

a jelen szabályzatban meghatározott eljárásrendet kell al-
kalmazni.

I.

Az eljárásrend kialakításával kapcsolatos általános fele-
lõsségi szintek:

a) A 87/2010. (X. 6.) HM utasítással kiadott Honvédel-
mi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
(a továbbiakban: HM SZMSZ) foglaltak alapján a Honvé-
delmi Minisztérium szabálytalansági felelõsi feladatait a
HM Kontrolling és Szabályozási Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM KSZF) fõosztályvezetõje látja el.

b) A Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjét a
HM KSZF dolgozza ki.

c) Az eljárásrend tartalmazza a Honvédelmi Minisztéri-
um mûködési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bár-
mely gazdasági eseményében, az egyes mûveletekben elõ-
forduló, valamely normától, belsõ rendelkezéstõl, felettesi
utasítástól, elöljárói parancstól való eltérés esetén a veze-
tõk, illetve a beosztott állomány által alkalmazandó eljárá-
si rendet és szabályokat az alábbiak szerint.

II.

1. A szabálytalanság fogalma
Jelen eljárásrend alkalmazásában szabálytalanság: az

államháztartás mûködési rendjében a költségvetési gaz-
dálkodás bármely gazdasági eseményében, az egyes mû-
veletekben elõforduló, valamely normától (jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz), belsõ rendelkezés-
tõl, valamint felettesi utasítástól, vagy elöljárói parancstól
való eltérés. Ide tartoznak mindazon tevékenységek, mu-
lasztások, hiányosságok, amelyek büntetõ-, szabálysérté-
si-, fegyelmi-, vagy kártérítési eljárás megindítására okot
adó cselekménynek minõsülnek.

2. Az eljárásrend vonatkozásában a szabálytalanságok
szándékosságának, illetve gondatlanságának megítélése
tárgyában a következõ szempontok figyelembevételével
kell eljárni:

(1) Szándékosan okozott a szabálytalanság, ha azt a
munkatárs tudatosan, többnyire valamilyen elõny saját
részre való megszerzése céljából követi el (félrevezetés,
csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott
szabálytalan kifizetés);

(2) Gondatlanságból okozott a szabálytalanság, ha azt a
munkatárs figyelmetlenségbõl, hanyagságból, pontatlan
nyilvántartás miatt követi el.

3. A szabálytalanságok kialakulásának megelõzését
szolgálja

a) a szabálytalanságok megelõzésére vonatkozó vezetõi
tudatosság, stratégia kialakítása;
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b) a követelmények írásban való egyértelmû rögzítése,
dokumentálása, megismertetése, elfogadtatása;

c) a hatékony belsõ kontrollok kialakítása;
d) vezetés folyamatos tájékoztatására alkalmas informá-

ciós rendszer mûködtetése;
e) vagyonvédelem és az eszközbiztonság érvényesítése;
f) munkatársak megfelelõ motiváltságának kialakítása;
g) az elégtelen munkavégzés, az elkövetett szabályta-

lanság megfelelõ szankcionálása;
h) a konkrét feladat ellátásához szükséges általános

és/vagy speciális szakmai ismeret biztosítása.

3.1. Az elõfordult szabálytalanság tapasztalatait össze-
gezve más hasonló szabálytalanságok megelõzése céljából
a HM KÁT

a) intézkedik az érintett HM szerv vezetõje felé a veze-
tési tevékenység elõsegítése érdekében,

b) intézkedik a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal (a továb-
biakban: HM BEH) felé az ellenõrzõ tevékenység megfe-
lelõ irányú kiterjesztése érdekében,

c) szükség szerint elrendeli a személyi állomány oktatá-
sát az adott témában.

3.2. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések
általános célja:

a) a szabálytalanságok kialakulásának megakadályozása
(megelõzés);

b) a jogszerû állapot helyreállítása (a hibák, hiányosságok,
tévedések korrigálása);

c) a tapasztalatok feldolgozása és beépítése a belsõ
kontrollrendszerbe és a belsõ szabályozókba;

d) a felelõsség megállapítása, a szankcionálás.

3.3. A szabálytalanságok megelõzése érdekében
a) a Honvédelmi Minisztérium személyi állománya –

saját munkakörét és személyét illetõen – köteles megis-
merni és betartani a gazdálkodással összefüggõ jogszabá-
lyokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket.

b) a gazdálkodást érintõ jogszabályok kihirdetésekor, a
fejezetszintû, valamint a helyi belsõ rendelkezések kiadá-
sakor, illetve jelentõsebb módosításuk esetén az egységes
értelmezést és alkalmazást elõsegítõ feldolgozásuk érde-
kében – témakörtõl függõen – HM szerv szintû (értekezle-
teket), illetve a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal
érintett szervezeti egységeinek vezetõi részérõl saját ha-
táskörben szervezett továbbképzéseket kell tartani.

4. A HM KSZF fõosztályvezetõ, mint a Honvédelmi
Minisztérium szabálytalansági felelõse ellátja az alábbi
feladatokat:

a) Adminisztratív feladatok:
aa)a jelen szabályzatban elõírtak betartásának felügye-

lete;
ab) szabálytalanságok megelõzését szolgáló képzések

szervezése;

ac) a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartások
naprakész vezetése;

ad) az elõírt adatszolgáltatások, jelentéstételi kötelezett-
ségek teljesítése;

ae) a jelen szabályzat évenkénti felülvizsgálata, javas-
lattétel a korszerûsítésére.

b) Operatív feladatok:
ba) a szabálytalanságok okainak kivizsgálásában való

részvétel;
bb) a várható következmények, hatások felmérése;
bc) az intézkedések gyakorlati megvalósításának figye-

lemmel kísérése;
bd) az elrendelt jogkövetkezmények végrehajtásának

nyomon követése, monitoringja;
be) a szabálytalanságok ismétlõdését megakadályozó

intézkedések kidolgozásában való részvétel;
bf) a személyiségi jogok, valamint a szabálytalanságot

bejelentõk védelme.

5. A szabálytalanságok észlelése és kezelése a belsõ
kontroll rendszerében:

5.1. A szabálytalanságok észlelése
A szabálytalanságok észlelése a belsõ kontrollrendszer-

ben történhet:
a) a Honvédelmi Minisztérium beosztott személyi állo-

mánya;
b) a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti egysé-

geinek vezetõi;
c) a Honvédelmi Minisztérium vezetõi;
d) a HM BEH által végzett államháztartási belsõ ellen-

õrzés,
e) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban:

KEHI) részérõl végzett kormányzati ellenõrzés,
f) az Állami Számvevõszék (a továbbiakban: ÁSZ) ré-

szérõl végzett külsõ ellenõrzés,
g) egyéb küldõ személy

által.

5.2. A szabálytalanságok kezelése a belsõ kontrollfo-
lyamatok rendszerében

5.2.1. A Honvédelmi Minisztérium beosztott állománya
részérõl belsõ kontrollfolyamatok keretében észlelt sza-
bálytalanság kezelése

(1) Amennyiben a szabálytalanságot a beosztott szemé-
lyi állomány tagja észleli, köteles arról értesíteni a HM ál-
lományilletékes szervezeti egységének vezetõjét (parancs-
nokát).

(2) Amennyiben az állományilletékes szervezeti egység
vezetõje (parancsnoka) az adott ügyben érintett, a beosz-
tott személyi állomány tagja a szolgálati szabályzatban, il-
letve a munkaköri leírásban rögzített szabályok szerint kö-
teles eljárni.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben értesített szervezeti
egység vezetõje megalapozottnak találja a szabálytalansá-
got, a feladat- és hatásköri, illetve felelõsségi rendnek
megfelelõen intézkedik a szabálytalanság korrigálására,
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megszüntetésére, illetve hatáskör hiányában az ügyet köte-
les jelenteni a HM KÁT részére.

(4) A HM KÁT gondoskodik a megfelelõ intézkedések
megtételérõl, illetve indokolt esetben a szükséges eljárá-
sok megindításáról.

5.2.2. A HM szervek vezetõi részérõl észlelt szabályta-
lanság kezelése

(1) Amennyiben a szabálytalanságot a HM szerv veze-
tõje (parancsnoka) észleli, a feladat- és hatásköri, illetve
felelõsségi rendnek megfelelõen köteles intézkedni a sza-
bálytalanság korrigálására, megszüntetésére, illetve hatás-
kör hiányában köteles az ügyet jelenteni közvetlen felette-
se (elöljárója) részére.

(2) Amennyiben a közvetlen felettes (elöljáró) az ügy-
ben érintett, annak felettesét (elöljáróját) kell értesíteni.

(3) A HM szerv vezetõje a részére jelentett esetekben
gondoskodik a megfelelõ intézkedések megtételérõl, illet-
ve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

5.2.3. A HM KÁT által észlelt szabálytalanság kezelése
A HM KÁT a közvetlenül észlelt szabálytalanság alap-

ján, annak megalapozottsága esetén megteszi az ügyben
érintett vezetõje felé a szükséges lépéseket, illetve a hatás-
körébe tartozóan intézkedést hoz. Indokolt esetben gon-
doskodik a szükséges eljárás megindításáról.

5.3. A belsõ ellenõr, illetve a belsõ ellenõrzési vezetõ
részérõl észlelt szabálytalanság kezelése

(1) A Honvédelmi Minisztériumban az államháztartási
belsõ ellenõrzési feladatokat – a költségvetési szervek bel-
sõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ber.) 4. § (1)–(3) és (5) bekezdése vala-
mint a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal költségvetési szerv
alapításáról szóló 24/2010. (XII. 3.) HM határozatban elõ-
írtakra figyelemmel – a HM BEH látja el.

(2) A HM BEH a Honvédelmi Minisztérium államház-
tartási belsõ ellenõrzése során észlelt szabálytalanság ese-
tén a Ber., illetve a HM fejezet államháztartási belsõ ellen-
õrzési rendjének szabályairól, és a HM fejezet egységes ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzési kézikönyvének kiadásáról
szóló 81/2007. (HK 17.) HM utasítás (a továbbiakban:
Utasítás) elõírásaival összhangban köteles eljárni.

(3) A HM BEH által a Honvédelmi Minisztérium állam-
háztartási belsõ ellenõrzése során észlelt szabálytalanság
gyanúja esetén a Ber. 12. § f) pontjában foglaltakra tekin-
tettel a HM BEH igazgatója köteles az illetékes HM veze-
tõt haladéktalanul tájékoztatni, és a megfelelõ eljárások
megindítására javaslatot tenni, illetve tudomására jutott
bûncselekmény esetén a Ber. 171. § (2) bekezdésben fog-
laltak szerint eljárni.

(4) A HM-szerv vezetõjének, illetve a miniszter közvet-
len alárendeltségébe és jelen szakutasítás hatálya alá tarto-
zó szervezet vezetõjének érintettsége esetén a honvédelmi
miniszter a Ber. 2. § r) pontja értelmében köteles gondos-
kodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, illetve az
eljárások megindításáról, ez azonban az államháztartási
belsõ ellenõrzés lezárását nem befolyásolhatja.

(5) A HM BEH által végrehajtott államháztartási belsõ
ellenõrzés lezárására a Ber. 28. §-ában, illetve az Utasítás
11. § (22) bekezdésében foglaltak szerint a HM által jóvá-
hagyott ellenõrzési jelentés megküldésével kerül sor. Az
ellenõrzési jelentés vezetõi összefoglalójában szereplõ el-
lenõri javaslatok képezik az alapját a feltárt szabálytalan-
ságok megszüntetését célzó „Intézkedési terv” elkészíté-
sének, amelyet a HM elrendelésnek megfelelõen az ellen-
õrzési jelentésben megjelölt vezetõ(k) köteles(ek) elkészí-
teni az egyes feladatok végrehajtásáért felelõs vezetõ, a ki-
dolgozó és együttmûködõ szervek, valamint a végrehajtás
határidejének megjelölésével. Az „Intézkedési terv” kidol-
gozásának, véleményeztetésének és jóváhagyásra történõ
felterjesztésének eljárásrendjét a Ber. 17. § (1) bekezdés
d) pontja, a 29–30. §-a, valamint az Utasítás 11. § (22) be-
kezdése rögzíti.

(6) Az érintett szervezet, szervezeti egység vezetõje a
honvédelmi miniszter hatáskörében jóváhagyásra kerülõ
„Intézkedési terv”-ben elrendelt feladatokat köteles telje-
síteni, illetve végrehajtatni annak érdekében, hogy az ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzés megállapításai alapján fel-
tárt szabálytalanság megszüntetésre kerüljön.

5.4. A külsõ ellenõrzõ szerv (ÁSZ, KEHI) részérõl ész-
lelt szabálytalanság kezelése

(1) A büntetõ-, szabálysértési, kártérítési-, illetve fe-
gyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mu-
lasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szerv
a mûködését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el.

(2) A külsõ ellenõrzõ szervek megállapításait, a sza-
bálytalanságok megszüntetésére vonatkozó javaslatait az
érintett külsõ ellenõrzõ szerv vezetõje által lezárt ellenõr-
zési jelentés tartalmazza.

(3) A külsõ ellenõrzés tárgya, hatóköre, illetve a sza-
bálytalanságra vonatkozó megállapításai jellegének függ-
vényében, a fejezet szintjén, a honvédelmi miniszter által
jóváhagyott „Intézkedési terv” alapján kerül sor a külsõ el-
lenõrzés által felvetett szabálytalanságok megszüntetésére.

(4) A külsõ ellenõrzõ szervezetek fejezetet érintõ – álta-
lában több HM szerv feladat- és hatáskörére kiterjedõ – el-
lenõrzéseinek koordinációja – a szervezési, a véleménye-
zési, valamint az intézkedési tervek kidolgozása, vélemé-
nyeztetése, jóváhagyatása, továbbá az ellenõrzések során
tett javaslatok hasznosulásának nyomon követését biztosí-
tó miniszteri tájékoztatások összeállítása tekintetében – az
Utasítás 8. § i) és j) pontjai értelmében miniszteri feladat-
szabás alapján a HM BEH feladatkörében történik. A HM
BEH részére a HM szervek vezetõi a szakterületüket érin-
tõen a szükséges együttmûködést kötelesek biztosítani.

5.5. Egyéb külsõ személy részérõl észlelt szabálytalan-
ság kezelése

(1) Az egyéb külsõ személyek által jelzett, szabálytalan-
ságokra vonatkozó dokumentumokat annak az állományil-
letékes HM szerv vezetõjéhez kell eljuttatni, ahol a sza-
bálytalanságot elkövették.
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(2) Az állományilletékes HM szerv vezetõje köteles a
bejelentésben foglaltak minõsítésére. Megállapított sza-
bálytalanság esetén köteles az eljárásrendnek megfelelõen
eljárni, és a szabálytalanság minõsítésérõl, valamint a tett
intézkedésekrõl a bejelentõt is tájékoztatni.

6. A feltárt szabálytalanságok, a tett intézkedések nyil-
vántartása, elemzése

(1) A szabálytalansági felelõs HM KSZF feladatkörébe
tartozik a feltárt szabálytalanságok és a kapcsolódó intéz-
kedések koordinálása érdekében a feltárt szabálytalansá-
gokról a naprakész, pontos (a jelen szabályzat 6. számú
függelékében megtalálható) nyilvántartás vezetésének
megszervezése, biztosítása.

(2) A szabálytalanságokkal kapcsolatosan a HM KSZF
köteles biztosítani minden írásos dokumentum – különö-
sen a feltárást rögzítõ, az intézkedések végrehajtását, ille-
tõleg az eljárások lefolytatását bizonyító iratok – nyilván-
tartását és megõrzését, a vezetõ részére a nyomon követést
célzó összegzõ jelentések elkészítését. A jelentésnek tar-
talmaznia kell a rendszeresen, tipikusan elõforduló, rend-
szerbeli hiányosságokra utaló, a pénzügyi kihatással járó,
a kiemelt jelentõségû, a szándékosan elkövetett, a kártérí-
tési igény érvényesítésével együtt járó szabálytalanságo-
kat, a bejelentõket ért esetleges hátrányokat, valamint a
megtett intézkedések pozitív tapasztalatait.

(3) A személyes érintettséget feltételezõ eljárási iratokat
a vonatkozó szabályok szerint a HM Humánpolitikai Fõ-
osztálynál kell nyilvántartani és megõrizni.

(4) A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje kere-
tében feltárt hibák a „HM Igazgatása”-ra vonatkozó össze-
sített nyilvántartását és a tevékenység eredményével, ta-
pasztalataival kapcsolatos összesített értékelõ jelentést a
HM KSZF készíti el az érintett HM szervek a tárgyévet kö-

vetõ év január 31-ig történõ adatszolgáltatásai alapján.
A HM KSZF összesített beszámolót készít a tárgyévet kö-
vetõ év március 31-ig, amelyet megküld a HM KPH részé-
re a HM tárca éves szöveges beszámolójába történõ bedol-
gozás érdekében. A szabálytalanságok kezelésének eljá-
rásrendje keretében feltárt hibák a Honvédelmi Minisztéri-
umra vonatkozó összesített nyilvántartását a HM KSZF
készíti el. Az összesített nyilvántartást és beszámoló jelen-
tést a HM, mint intézmény szabálytalansági felelõsi fel-
adatait ellátó HM KSZF fõosztályvezetõ hagyja jóvá és tá-
jékoztatásul felterjeszti a HM KÁT, valamint a HVKF
részére.

(5) A Honvédelmi Minisztérium vezetõje (a szabályta-
lansági felelõs tevékenységén keresztül) nyomon követi az
elrendelt vizsgálatokat, az általa meghozott döntések alap-
ján tett intézkedéseket, a megindított eljárások helyzetét, a
kijelölt vizsgáló, illetõleg vizsgáló bizottság mûködését.
Figyelemmel kíséri az általa elrendelt intézkedések, illetve
a vizsgálatok során tett javaslatok végrehajtását.

Függelékek

1. számú függelék: A Honvédelmi Minisztérium, mint
intézmény mûködését meghatározó hatályos szabályozók,
1 lap

2. számú függelék: A szabálytalanságok kezelésének el-
járásrendjét megalapozó jogszabályok jegyzéke, 1 lap

3. számú függelék: Az egyes eljárások esetében irány-
adó jogszabályok fõbb rendelkezései, 2 lap

4. számú függelék: Jegyzõkönyv a szabálytalanságról,
1 lap

5. számú függelék: Példa a szabálytalanságfajtákra,
1 lap

6. számú függelék: Szabálytalanság nyilvántartás, 1 lap
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1. számú függelék a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéhez

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény mûködését meghatározó hatályos szabályozók

Fsz. Tárgy

1. A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata (kiadva a 87/2010. (X. 6.) HM utasítás
mellékleteként)

2. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásának szabályairól szóló 25/2011. (HK 6.) HM
KÁT intézkedés

3. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény (köz)beszerzési szabályzatának kiadásáról szóló
50/2009. (HK 13.) KF intézkedés

4 a honvédelmi miniszter 81/2007. (HK 15.) HM utasítása a HM fejezet államháztartási belsõ ellenõrzési
rendjének szabályairól, és a HM fejezet egységes államháztartási belsõ ellenõrzési kézikönyvének kiadásáról

5. A honvédelmi szervek operatív belsõ kontrolljainak kialakításáról és mûködtetésérõl szóló 49/2011.
(IV. 22.) HM utasítás

6. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény kockázatkezelési szabályzatának kiadásáról szóló
11/2011. HM utasítás

7. A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történõ használatának
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII 29.) HM utasítás

8. A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves
és havi munkaterveinek elkészítésével összefüggõ feladatokról szóló 30/2009. (IV. 29.) HM utasítás

9. A honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról szóló 94/2009. (XI. 27.) HM utasítás

10. A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság,
a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006.
(III. 21.) HM rendelet

11. A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996.
(HK 7.) HM utasítás módosításáról szóló 20/2008. (HK 6.) HM utasítás

12. A bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról szóló 56/2008. (HK 12.) HM utasítás

13. A honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási
tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló 6/2010. (I. 15.) HM utasítás

14. A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasítás

15. A Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének szabályozásáról szóló 116/2007. (HK 20.) HM HVKF
intézkedés

16. Az MH Támogató Dandár szervezeti környezetvédelmi szabályzata (9/268. MH TD intézkedés)

17. A Honvédelmi Minisztérium I. objektum tûzvédelmi szabályzata (9/377. MH TD intézkedés)

18. A Honvédelmi Minisztérium I. objektum Munkavédelmi Szabályzat (9/378. MH TD intézkedés)

19. A HM I. objektum mûködési rendjérõl szóló 228/2001. (HK 3-2002.). HVK – HDMCSF intézkedés

20. A Honvédelmi Minisztérium I. objektum parkolási rendjérõl szóló 14/2010. (HK 18.) HM I. objektum
parancsnoki intézkedés

21. A Honvédelmi Minisztérium II. objektum környezetvédelmi szabályzata (9/349. HM II. objektum
parancsnoki intézkedés)

22. A Honvédelmi Minisztérium II. objektum tûzvédelmi szabályzata (9/499. HM II. objektum parancsnoki
intézkedés)

23 A Honvédelmi Minisztérium II. objektum Munkavédelmi Szabályzat (12/238. HM II. objektum parancsnoki
intézkedés)

24. A HM II. objektum mûködési rendjérõl szóló 1/2009. HM II. objektum parancsnoki intézkedés

25. A Honvédelmi Minisztérium II. objektum parkolási és forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 1/2011. HM
II. objektum parancsnoki intézkedés
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2. számú függelék a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéhez

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét megalapozó jogszabályok jegyzéke

(Jogszabályi háttér a hivatásos és a szerzõdéses katona, valamint a közalkalmazotti állományt illetõen)

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;

2. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet;

3. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;

4. a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet;

5. a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet;

6. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény;

7. a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény;

8. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény;

9. a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény;

10. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;

11. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény;

12. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

13. a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény;

14. a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény;

15. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény

16. a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények vezetõi nyomozásáról szóló 19/2003.
(V. 8.) HM-IM együttes rendelet;

17. a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tarta-
lékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet;

18. a kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002. (IV. 5.)
HM rendelet;

19. az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény;

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

21. az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény;

22. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

23. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.
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3. számú függelék a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéhez

Az egyes eljárások esetében irányadó jogszabályok fõbb rendelkezései
(a hivatásos és szerzõdéses katona, valamint a kormányzati tisztviselõi állományt illetõen)

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bûncselekmény az a szándékosan
vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – a gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társa-
dalomra, és amelyre a törvénybüntetés kiszabását rendeli.

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróság-
nak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetõeljárást
megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése elõírja, hogy a hatóság tagja, a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudo-
mására jutott bûncselekményt érintõen feljelentést tenni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozó ha-
tóságnál kell megtenni.

Ha az állomány tagjával szemben büntetõeljárás indul, a szolgálati beosztásából az eljárás befejezéséig felfüggeszthe-
tõ, ha az állomány tagja terhére rótt bûncselekmény a Magyar Honvédség mûködésébe vetett közbizalmat súlyosan sérti
vagy veszélyezteti, illetve a büntetõeljárás miatt az elkövetõnek a szolgálattól való távol tartása indokolt.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. Törvény (a továbbiakban: Sztv.) 1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés
az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, amelyet törvény, kormányrendelet
vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetõit az e törvényben meghatározott joghát-
rány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimond-
ja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetõleg a szabálysértési hatóság részérõl eljáró személy észlelése vagy tudo-
mása alapján indulhat meg.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el,
ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény rendelkezései (elsõsorban a XXIII. fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegû jogviszonyból
származó perek) az irányadók.

Kártérítési felelõsség tekintetében irányadók továbbá:
– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.),
– a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény

(a továbbiakban: Hjt.),
– a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 58/2010. törvény [az e törvényben nem szabályozott kérdésekre vonat-

kozóan a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)],
– a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tarta-

lékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM
rendelet,

– a Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerzõdéses állományú katonáival szemben fennálló kártérítési felelõssé-
ge egyes szabályairól szóló 18/2002. (IV. 5.) HM rendelet,

– a kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002. (IV. 5.)
HM rendelet elõírásai.

Az állomány tagja a szolgálati viszonyból eredõ kötelességének vétkes (szándékos, vagy gondatlan) megszegésével
okozott kárért kártérítési felelõsséggel tartozik.

A károkozó vétkességét, a kár bekövetkeztét és mértékét, valamint az okozati összefüggést a Magyar Honvédségnek
kell bizonyítania.

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke – a következõ kivételektõl eltekintve – a károkozó 1 havi alapilletmé-
nyének 50%-át nem haladhatja meg.

A károkozó a 3 havi alapilletményének erejéig felel, ha
– a Magyar Honvédség gazdálkodására, az anyagi-technikai eszközök kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével,
– az ellenõrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével,
– hatósági jogkörben eljárva a jogszabályok megsértésével okozta a kárt, vagy
– a kár olyan – jogszabályba ütközõ – parancs, utasítás teljesítésébõl keletkezett, amelynek következményeire az

utasított elõzõleg a figyelmet felhívta.
Szándékos károkozás esetén a károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni.
A köztisztviselõ a közszolgálati jogviszonyából eredõ kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési

felelõsséggel tartozik.
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Gondatlan elkövetés esetén a köztisztviselõ háromhavi illetménye erejéig, a tartósan külföldön foglalkoztatott köz-
tisztviselõ – a külszolgálata alatt – három havi ellátmánya erejéig felel, amennyiben

– a közigazgatási szerv gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével,
– az ellenõrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével,
– a hatósági intézkedés során a jogszabályok megsértésével kárt okozott, valamint
– a kár olyan – jogszabályba ütközõ – utasítása teljesítésébõl keletkezett, amelynek következményeire az utasított

köztisztviselõ elõzõleg a figyelmét felhívta.
Az a köztisztviselõ, akinek kinevezési okiratában rögzített munkaköri feladatai közé tartozik a részére szabályszerûen

átadott és átvett anyag, áru (leltári készlet) kezelése, a keletkezett leltárhiányért vétkességére való tekintet nélkül felel.
A köztisztviselõ kártérítési felelõsségének megállapítására a Ktv. fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait kell alkal-

mazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
A leltárhiányért fennálló felelõsséget a leltárfelvétel befejezését követõ 60 napon belül el kell bírálni. Büntetõeljárás

esetén a határidõ a nyomozó hatóság, illetve a bíróság jogerõs határozatának kézbesítését követõ nappal kezdõdik. A 60 nap
eltelte után a leltárhiányért kinevezési okirata alapján felelõs köztisztviselõt kártérítésre nem lehet kötelezni.

Fegyelmi eljárás, illetve felelõsség tekintetében a Hjt., vagy Ktv. rendelkezései az irányadók.
A hivatásos és szerzõdéses állomány esetében a Hjt. szerint, ha az állomány tagja a szolgálati viszonyával kapcsolatos

kötelezettségét vétkesen (szándékosan vagy gondatlanul) megszegi – amennyiben cselekménye vagy magatartása nem
minõsül bûncselekménynek, vagy szabálysértésnek – fegyelemsértést követ el.

Fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni az állomány tagja által
– szolgálati helyén, illetõleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértést, valamint
– külföldi szolgálati ideje alatt külföldön elkövetett bármely szabálysértést, ha annak elbírálását nemzetközi szerzõ-

dés lehetõvé teszi.
Fegyelmi eljárás nem indítható, illetve a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha az állomány tagja:
– meghalt;
– a cselekményt a Hjt. fegyelmi felelõsségre vonatkozó szabályai szerint, illetve más törvényes eljárásban már elbírálták;
– szolgálati viszonya a fenyítés jogerõs kiszabása elõtt megszûnt;
– a fegyelemsértés elévült.

A fegyelemsértés elévülése miatt nem indítható fegyelmi eljárás, ha
– a fegyelemsértés elkövetése óta 1 év, vagy a fegyelmi jogkört gyakorló vezetõnek a fegyelemsértésrõl való tudo-

másszerzésétõl számítva 30 nap eltelt, a határidõket a külföldön elkövetett fegyelemsértés esetén az állomány
tagja belföldre történõ visszatérésétõl kell számítani, ha azt belföldön bírálják el;

– az Sztv. szerint a szabálysértés elévülése bekövetkezett, illetve a fegyelmi jogkört gyakorló vezetõnek az arról tör-
tént tudomásszerzésétõl számítva 30 nap eltelt.

A köztisztviselõk esetében a Ktv. szerint fegyelmi vétséget követ el a köztisztviselõ, ha közszolgálati jogviszonyból
eredõ kötelezettségét vétkesen megszegi.

A munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat,
amennyiben a tényállás megítélése egyszerû és a kötelezettségszegést a köztisztviselõ elismeri.

Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
– annak tartama alatt a közszolgálati jogviszony megszûnik,
– a fegyelmi eljárás megindítására a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, illetõleg a fegyelmi vétség

elkövetése óta három év eltelte után kerül sor,
– a köztisztviselõ a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható, valamint
– a felelõsségre vonást kizáró ok áll fenn.

Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidõket a belföldre történõ visszaérkezéstõl kell számítani.
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények vezetõi nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.)

HM–IM együttes rendelet határozza meg a szolgálati viszony tartama alatt elkövetett katonai vétség miatt a Magyar Hon-
védség tényleges katonai állományú tagja ellen indított büntetõeljárásban – ha a nyomozás nem tartozik a katonai ügyész
kizárólagos hatáskörébe – a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes vezetõ megnevezését, valamint hatáskörét és a
vezetõi nyomozás részletes szabályait.

A vezetõ a nyomozó hatósági jogkörét a jogi és igazgatási fõnök, valamint az e feladat ellátásával megbízott nyomo-
zótiszt útján, vagy személyesen gyakorolja. Ha a vezetõ a nyomozás során észleli, hogy a gyanúsított bûncselekménye,
vagy több bûncselekmény esetén azok valamelyike nem tartozik nyomozási hatáskörébe, a feljelentést, illetõleg az eljá-
rás során keletkezett iratokat három napon belül – sürgõs esetben haladéktalanul – a katonai ügyészhez terjeszti fel.

A kártérítési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái,
valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabá-
lyairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet, valamint a kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár leírásának és
törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet tartalmazza.
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4. számú függelék a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéhez

Jegyzõkönyv a szabálytalanságról

Iktatószám:

A vizsgálat kezdetének idõpontja: 20… ……………….. hó ……. nap
A vizsgálat befejezésének idõpontja: 20… ………………… hó …… nap
A vizsgálatot végzõ személy(ek) neve, beosztása: ………………………………………….
A szabálytalanság észlelésének idõpontja: 20. …………… hó …… nap
A szabálytalanságot bejelentõ neve, beosztása: ………… (pl.: munkatárs, vezetõ, üzleti partner, ügyfél stb.)
A szabálytalanság észlelésének módja (az észlelõ elmondása alapján)

Az észleléskor kiállított dokumentum tartalmi helyességének felülvizsgálati tapasztalatai:

Az észlelést követõen már megtett intézkedések és azok hatásai:

A szabálytalanság leírása:
– a szabálytalanság ténye,
– a szabálytalanság minõsítése (gondatlan, szándékos),
– a szabálytalanság elkövetésének idõpontja,
– a megsértett elõírástól való eltérés (jogszabály, belsõ szabályzat, utasítás),
– a folyamat, vagy tevékenység szabálytalanság által érintett része,
– a szabálytalansághoz vezetõ körülmények, tényezõk,
– a szabálytalanság korrigálhatóságának, vagy korrigálhatatlanságának ténye,
– a szabálytalanságot elkövetõ/k/ megnevezése,
– az elkövetés módja,
– a szabálytalanság gyakorisága (eseti, idõszakos, rendszeres),
– a szabálytalanság következménye (minõségromlás, hibás szolgáltatás, téves kifizetés, egyéb kár).

A helyben hozott intézkedések:
– az intézkedés jogalapja
– a döntéshozó megnevezése
– a döntéshozatal idõpontja
– az intézkedés ismertetése (megszüntetés, korrekció, javaslattétel felsõbb szintû intézkedésre)
– az eljárás eredménye

A vizsgálatot végzõk által szükségesnek tartott további intézkedések megtételére vonatkozó javaslatok:

A jegyzõkönyv továbbításának idõpontja (az átadás napja)

Csatolt dokumentumok
– a tényt alátámasztó alapdokumentumok, (pl. számlák, pénztári kiadási bizonylatok)
– a szabálytalanságot elkövetõ/k/ és más érintettek nyilatkozatai

A jegyzõkönyv készítésének helye, idõpontja: ……………, 20… ………….. hó …… nap

……………………………… ………………………………
Vizsgált szervezet/szervezeti Jegyzõkönyv készítõ aláírása
egység vezetõjének aláírása

……………………….. ………………………… ….........…………………
A vizsgálatot végzõ személy(ek) aláírása
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5. számú függelék a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéhez

Példa szabálytalanságfajtákra
(nem taxatív jellegû felsorolás)

Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára

Szabályozottságbeli – az egyes területek tevékenységére vonatkozó szabályzatok hiánya, illetve azok
aktualizálásának vagy testre szabásának elmaradása;

Lebonyolítással kapcsolatos – a feladatok elvégzésének elmaradása, nem elõírásszerû ellátása;
– az elõírt határidõk be nem tartása;
– pénzbeli juttatásoknál a juttatás rendeletetéseként a szabályozásban rögzített
céloktól való eltérés;
– uniós támogatásoknál a közösségi politikák (esélyegyenlõség,
környezetvédelem) figyelmen kívül hagyása;

Pénzügyi – pénztárban jelentkezõ pénztárhiány,
– jogtalan kifizetések (pl. elõirányzat nélküli vagy azt meghaladó elszámolás,
jogalap nélküli pénzbeli juttatás folyósítása);
– a szabályozásban meghatározottat meghaladó összeg kifizetése, folyósítása;
– a szabályozásban foglalt feltételeknek meg nem felelõ elszámolások
befogadása;

Számviteli – a szabályozásban elõírtaknak megfelelõ számvitel vezetésének elmulasztása;
– olyan számvitel vezetése, amelybõl a pénzmozgás, a pénzbeli juttatások
tényleges felhasználása vagy a bevételek forrása a bizonylatok alapján nem vagy
csak nehezen követhetõ;

Irányítási-vezetési – az ellenõrzési nyomvonal kidolgozásának vagy a FEUVE – azon belül a
kontrollok – kialakításának, aktualizálásának elmulasztása vagy nem megfelelõ
mûködtetésük;
– az egymással összeférhetetlen funkciók szervezeti és funkcionális
szétválasztásának elmaradása;
– a beszámoltatási rendszer mûködtetésében jelentkezõ hiányosságok;

Informatikai – az informatikai rendszer hiányosságai (pl. egyes modulok vagy bizonyos
kontrollpontok és kontrollfunkciók hiánya, a hozzáférés nem megfelelõ
korlátozása), azok kihasználása;
– adatbevitel, illetve adatmódosítás nyomon követhetõségének hiánya,
pontatlansága;
– az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó szabályok megsértése;
– számítástechnikai rendszerhiba miatt bekövetkezõ szabálytalanságok, azokon
belül kiemelten a túlfizetések, hibás levonások;
– késve vagy egyáltalán el nem készített szoftverek;
– a programrendszer szabályozás szerinti mûködésének ki nem alakítása, a
mûködtetés elmaradása vagy hiányos jellege;
– az ügyviteli folyamatokat, valamint a szakmai és informatikai hibajavításokat
érintõ programmódosítások végrehajtásának elmaradása vagy késedelmes
teljesítése;

Dokumentációs,
nyilvántartásbeli

– nem megfelelõ, nem megfelelõen vezetett vagy nem a kellõ tartalmú (az
utólagos reprodukálást lehetõvé nem tevõ), a nyomon követést és a vezetõi
ellenõrzést nem vagy nem kellõen segítõ, vagy nem az elõírások szerint
részletezett, illetve szervezetileg vagy helyileg szétszórt, ezért nehezen követhetõ
nyilvántartás, dokumentáció
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Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára

Adminisztratív jellegû – számszaki hibák;
– indokolatlan késedelem a szakmai feladatok vagy a kifizetések teljesítésekor;
– adatok téves megállapítása (pl. hibás besorolás, az ügyintézõnek felróható
okból tévesen levont adók, járulékok);
– pontatlan, valótlan, bizonylatokkal nem kellõen alátámasztott adatok bevitele
az informatikai nyilvántartási rendszerbe;
– az adatbevitel késve történõ végrehajtása vagy elmaradása;
– bizonylatok, megállapodások, szerzõdések módosítása annak megfelelõ
dokumentálása (pl. a javítások leszignálása) nélkül;
– bizonylatok vissza-dátumozása;
– az egyes bizonylatok tartalma közötti vagy azokon belüli ellentmondások;

Közbeszerzéssel
kapcsolatos

– a közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése;
– hibás elõkészítés;
– a pályáztatás elhagyása vagy nem a tényleges érték szerinti megoldásnak
megfelelõ lebonyolítása;
– egyenlõ elbánás elvének megsértése (pl. szállító-specifikus feltételek kiírása);
– megfelelõ dokumentálás elhanyagolása

Ellenõrzéssel összefüggõ – a feltárt hiányosságok illetékesek felé történõ továbbításának elmaradása;
– kötelezõ ellenõrzési tevékenységek elhanyagolása
– elfogultság
– vonatkozó szabályok megsértése
– a kockázatelemzésen alapuló mintavételezés elhagyása
– ellenõrzési tervtõl való engedély nélküli eltérés
– belsõ ellenõrzési kézikönyv figyelmen kívül hagyása
– függetlenség csökkenése irányába ható bármely tevékenység
– intézkedések nyomon követésének (monitoringjának) elmaradása

Monitoringgal összefüggõ – kötelezõ monitoring tevékenységek elhanyagolása;
– elfogultság

Összeférhetetlenséggel
kapcsolatos

– az összeférhetetlenségi szabályok megsértése;
– a szabályozás szerint kötelezõen szétválasztandó munkakörök, funkciók
elkülönítésének elmulasztása;

Titoktartással kapcsolatos – a minõsített adat kezelésének rendjére vonatkozó szabályok megsértése;
– a számítástechnikai rendszerrel össze nem függõ adatkezelési és
adatvédelemmel kapcsolatos szabálytalanságok;

Tájékoztatással kapcsolatos – szabályozásban foglalt jelentéstételi, információadási kötelezettség vagy az
arra elõírt határidõk be nem tartása;
– a jelentésekben nem a valós helyzetet tükrözõ tények, adatok vagy mutatók
szerepeltetése
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6. számú függelék a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéhez

A szerv megnevezése 20… . évi szabálytalanság nyilvántartása

Sorszám: A szabálytalanság típusa*: A keletkezett kár összege:

A szabálytalanság leírása:

Az érintettek ALAZ kódja:

A lezárult eljárás eredménye:

A szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések felsorolása:

A kapcsolódó dokumentáció nyilvántartási szám szerinti felsorolása:

A szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések megvalósításának ellenõrzése, (nyomon követése):

* Büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárásra okot adó szabálytalanság.
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

9/2011. (HK 14. ) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a hazai és nemzetközi kiképzési rendezvények,
gyakorlatok infrastrukturális feltételeinek

biztosítási rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Magyar Honvédség irányításának és felsõ-
szintû vezetésének rendjérõl szóló 1165/2011. (V. 26.)
Kormány határozat 7. d) pontjára – a hazai és nemzetközi
kiképzési rendezvények, gyakorlatok infrastrukturális fel-
tételeinek biztosítási rendjérõl a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
térium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntar-
tói irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezetei által tervezett hazai és nemzetközi kiképzési
rendezvények, gyakorlatok infrastrukturális biztosítására.

2. A nemzetközi kiképzési rendezvények, gyakorlatok
infrastrukturális biztosítása a honvédelmi miniszter és a
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörû-
en Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: HM EI
Zrt.) között létrejött Szolgáltatási Szerzõdés alapján törté-
nik. A hazai kiképzési rendezvények és gyakorlatok infra-
strukturális biztosítását elsõdlegesen a katonai szervezetek
rendelkezésére álló képességek és erõforrások optimális
felhasználásával, ezek hiánya esetén a Szolgáltatási Szer-
zõdés hatálya alá tartozó szolgáltatások megrendelésével
kell végrehajtani.

2. A hazai gyakorlatok
és kiképzési rendezvények

infrastrukturális erõforrás szükségletének tervezése

3. A tárgyévben végrehajtásra tervezett, infrastrukturá-
lis biztosítási igénnyel járó kiképzési rendezvények és
gyakorlatok pontosított jegyzékét a Honvéd Vezérkar Ki-
képzési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
KIKCSF) a tárgyévet megelõzõ év szeptember 15-ig meg-
küldi a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastruk-
turális Igazgatóság (a továbbiakban: HM FHH II) részére.

4. A 3. pont szerinti jegyzék tartalmazza az egyes gya-
korlatok fõ adatait:

a) kitelepülés és elvonulás dátumát, vagy ennek hiányá-
ban tervezett idõtartamát;

b) tervezett létszámot;
c) helyszínét.

5. A HM FHH II a pontosított jegyzékben szereplõ gya-
korlatok és kiképzési rendezvények infrastrukturális költ-
ség igényének meghatározására a 4. pontban meghatáro-
zott adatok alapján árajánlatot kér a HM EI Zrt.-tõl.

6. Az árajánlat alapján a prognosztizált várható költség-
igényrõl, illetve a hazai gyakorlatok és kiképzési rendez-
vények infrastrukturális biztosítására elkülönítendõ tárgy-
évi elõirányzatról a HM FHH II a tárgyévet megelõzõ év
december 15-ig tájékoztatja a HVK KIKCSF-et. A HVK
KIKCSF a tárgyévre tervezett gyakorlatok és kiképzési
rendezvények várható összköltségének ismeretében szük-
ség szerint, a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) jóváhagyásával intézkedik a feladatok visszater-
vezésére. A visszatervezést követõen a HVK KIKCSF az
ismételten pontosított jegyzéket az elõkészítés és végre-
hajtás érdekében az a HM FHH II részére megküldi.

3. A hazai gyakorlatok
és kiképzési rendezvények

infrastrukturális szolgáltatásainak igénylési rendje

7. A tervezés során törekedni kell arra, hogy:
a) a kiképzési rendezvény vagy a gyakorlat – azok sajá-

tos követelményeinek figyelembe vétele mellett – lakta-
nyában, illetve helyõrségi, vagy helyõrség közeli HM va-
gyonkezelésû területen kerüljön végrehajtásra;

b) jelen szakutasítás 9. pont i)–l) alpontjaiban meghatá-
rozott feladatok végrehajtását a katonai szervezetek saját
készleteik felhasználásával és képességeik kihasználásá-
val – lehetõségeik függvényében – saját hatáskörben hajt-
sák végre.

8. Az egyes hazai gyakorlatok és kiképzési rendezvé-
nyek infrastrukturális szolgáltatásainak igénylését az aláb-
biak szerint kell végrehajtani:

a) a gyakorlatot végrehajtó katonai szervezet – valamint
azokban az objektumokban, ahol több szervezet is diszlo-
kál, ott az ellátó katonai szervezet –, az egyes gyakorlatok
és kiképzési rendezvények infrastrukturális igényeit az
MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP) részére, illetve a HVKF közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetek közvetlenül a HVK KIKCSF ré-
szére terjesztik fel úgy, hogy az igények a kitelepülés meg-
kezdése elõtt legalább 45 nappal az MH ÖHP-re, illetve a
HVK KIKCSF-re megérkezzenek;

b) az MH ÖHP az alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetek által megküldött infrastrukturális igényeket össze-

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1335



gyûjti, szakmailag felülvizsgálja, az ugyanazon gyakorlat-
ra a különbözõ katonai szervezetek által felterjesztett igé-
nyeket összesíti;

c) az összesített igényeket az MH ÖHP a HVK KIKCSF
részére javaslatával ellátva felterjeszti úgy, hogy azok a ki-
település megkezdése elõtt legalább 35 nappal a HVK
KIKCSF-re megérkezzenek;

d) a HVK KIKCSF ellenõrzi és felülvizsgálja az MH
ÖHP, valamint a HVKF közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetek által megküldött gyakorlatok és kiképzési
rendezvények infrastrukturális igényét, melyeket javasla-
tával ellátva a HM FHH II részére megküld úgy, hogy azok
a kitelepülés megkezdése elõtt legalább 30 nappal a HM
FHH II-re megérkezzenek;

e) a HM FHH II a HVK KIKCSF által megküldött min-
den egyes infrastrukturális igénylés megérkezésétõl szá-
mított három munkanapon belül írásban árajánlatot kér a
HM EI Zrt.-tõl;

f) a HM FHH II a gyakorlathoz, vagy kiképzési rendez-
vényhez igényelt, jóváhagyott szolgáltatásokat a kitelepü-
lés megkezdése elõtt legalább 10 nappal megrendeli a HM
EI Zrt.-tõl;

g) a jóváhagyott és megkezdett gyakorlatok végrehajtá-
sa során felmerült, az élet- és munkakörülmények bizton-
ságával összefüggõ, elõzetesen nem igényelt feladatot ha-
ladéktalanul telefonon, illetve írásban kezdeményezni kell
a HM FHH II igazgatójánál, vagy HM FHH II Elhelyezési
Osztály osztályvezetõjénél. Ezeket a többletfeladatokat a
HVK KIKCSF és a HM FHH II felé azonnal írásban is je-
lenteni kell;

h) a gyakorlatot végrehajtó állomány létszámának, a tá-
bor helyének, a gyakorlat idõtartamának változásából ere-
dõ többletszolgáltatások iránti igényeket szolgálati úton a
b)–f) alpontok alapján a HVK KIKCSF részére kell felter-
jeszteni.

9. A gyakorlatok és kiképzési rendezvények infrastruk-
turális igényeinek tartalmi követelményei:

a) a gyakorlat helyszíne, helyszínei;
b) a gyakorlat idõpontja, idõtartama;
c) létszámadatok: az elõkészítõ állomány, fõerõk, illetve

a táborbontást végzõ állomány létszámainak, a helyszínre
érkezésüknek és eltávozásuknak idõbeni ütemezése;

d) a mobil WC-k száma, ürítési gyakorisága;
e) települési szilárd hulladéktárolók száma, térfogata;
f) a kitelepítendõ mosdó, fürdõ, WC, kazánkonténerek

száma, telepítési helye;
g) a használati melegvíz-termelõ konténerek mennyisé-

ge, helyének megjelölése;
h) fûtési idõszakban az üzemeltetni tervezett sátorfûtõ

olajkályhák, hõlégbefúvók mennyisége;
i) tûzifaigény (t);
j) az ideiglenes jelleggel kiépítendõ elektromos energia,

víz, szennyvíz vezetékek kiépítési helyét, illetve a csatla-
kozási pontok megjelölése (térvilágító reflektorok, oszlo-
pok stb.);

k) sátortartozékok igényelt mennyisége (sátorpadozat,
világító készlet);

l) települési körlet területének kaszálása (m2);
m) PB-gázpalack igény;
n) egyéb igények (pl. homok biztosítása, olajkályha be-

vizsgálás, stb.);
o) a helyszíni teljesítésigazolással megbízott személy

adatait (név, mobiltelefon szám).

10. A gyakorlatok és kiképzési rendezvények infra-
strukturális igényeinek összeállításakor figyelemmel kell
lenni és a végrehajtás során be kell tartatni az érvényes
közegészségügyi, munka-, baleset- és környezetvédelmi
szabályokat.

11. A gyakorlatok és kiképzési rendezvények során fel-
használásra kerülõ takarító- és tisztító anyagokat a katonai
szervezet az objektumának éves Elhelyezési Biztosítási
Tervében tervezi.

12. A gyakorlatok és kiképzési rendezvények tábori bú-
torzattal történõ ellátását a katonai szervezetek saját kész-
letükbõl biztosítják. A saját készlet mennyiségi, vagy mi-
nõségi elégtelensége esetén a tábori bútorzatot a központi
szakanyagellátásért felelõs MH Logisztikai Ellátó Köz-
ponttól igényelik meg.

13. Ha a gyakorlat, vagy kiképzési rendezvény lakta-
nyában, helyõrségi, vagy helyõrség közeli HM vagyonke-
zelésû területen a személyi állomány napi kiszállításával
kerül végrehajtásra, csak az objektumra vonatkozó éves
Elhelyezési Biztosítási Tervben rögzített feladatokon felü-
li szolgáltatások jelentkezhetnek többlet igényként (pl.
többlettakarítások, mobil WC-k biztosítása).

14. Ha a gyakorlat az MH Bakony Harckiképzõ Köz-
pont 2. számú Kiképzési Bázison, Táborfalván kerül vég-
rehajtásra, az alábbi szolgáltatások igényelhetõek:

a) az idõszakosan használt elhelyezési, étkezde, gyen-
gélkedõ és szolgálati épületek közös használatú helyisége-
inek a Szolgáltatási Szerzõdésben rögzített gyakorisággal
történõ takarítása;

b) mobil WC szolgáltatás (Tatárszentgyörgy lõtér);
c) hûtõgépjármû elektromos hálózatba kötése;
d) konyhai gépek elektromos hálózatba kötése.

15. Ha a gyakorlat az MH Bakony Harckiképzõ Köz-
pont 7. számú Kiképzési Bázison, Újdörögdön kerül vég-
rehajtásra, az alábbi szolgáltatások igényelhetõek:

a) az idõszakosan használt elhelyezési, étkezde, gyen-
gélkedõ és szolgálati épületek közös használatú helyisége-
inek a Szolgáltatási Szerzõdésben rögzített gyakorisággal
történõ takarítása;

b) az étkezde idõszakos jelleggel történõ beüzemelése
és üzemeltetése;

c) mobil WC szolgáltatás (helyiségharc kiképzõ pálya
–„Romváros”);

d) hûtõgépjármû elektromos hálózatba kötése;
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e) konyhai gépek elektromos hálózatba kötése;
f) szennyvízszippantás– és elszállítás;
g) a használati meleg víz biztosítása;
h) fûtési idõszakban a fûtés biztosítása.

4. A nemzetközi gyakorlatok
és kiképzési rendezvények infrastrukturális

szolgáltatásainak igénylési rendje

16. A Magyarországon végrehajtandó nemzetközi gya-
korlatok infrastrukturális biztosítását a magyar fél két,
vagy többoldalú megállapodás alapján, mint befogadó
nemzet hajtja végre:

a) a gyakorlaton résztvevõ külföldi felek infrastrukturá-
lis ellátásának kérdéseiben a gyakorlatra vonatkozó nem-
zetközi megállapodásban rögzítettek az irányadóak;

b) abban az esetben, ha a magyar fél, mint befogadó
nemzet vesz részt a gyakorlaton, a résztvevõ külföldi felek
infrastrukturális igényeit a gyakorlat biztosítására kijelölt
magyar katonai szervezet gyûjti össze, vizsgálja felül és
terjeszti fel jelen szakutasítás 8. pontjának megfelelõen a
HM FHH II részére;

c) a résztvevõ külföldi felek igényeinek tartalmi köve-
telményei megegyeznek jelen szakutasítás 9. pontban
meghatározottakkal;

d) a résztvevõ külföldi felek által igénybe vett, HM által
biztosított infrastrukturális szolgáltatásokért ugyanakkora,
ugyanolyan költségek számíthatók fel, mint amennyiért
azokat magyar fél saját részére beszerzi;

e) a résztvevõ külföldi felek az általuk igénybe vett inf-
rastrukturális szolgáltatások után fizetendõ költségek kifi-
zetési módját a gyakorlatra vonatkozó nemzetközi megál-
lapodásban kell rögzíteni.

17. A Magyarországon végrehajtandó a hazai gyakorló-
és lõterek külföldiek által, térítés ellenében történõ igény-
bevételérõl szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó, ún. térítéses gyakorlatok esetén:

a) a gyakorlatot végrehajtó külföldi fél infrastrukturális
ellátásának kérdéseiben a gyakorlatra vonatkozó nemzet-
közi megállapodásban rögzítettek az irányadóak;

b) a gyakorlatot végrehajtó külföldi fél HM-tõl igényelt
infrastrukturális igényeit a hazai koordinációra kijelölt
magyar katonai szervezet gyûjti össze, vizsgálja felül és
terjeszti fel jelen szakutasítás 8. pontjának megfelelõen a
HM FHH II részére;

c) a gyakorlatot végrehajtó külföldi fél igényeinek tar-
talmi követelményei megegyeznek jelen szakutasítás
9. pontjában meghatározottakkal abban az esetben, ha HM
vagyonkezelésû területen történik az elhelyezésük;

d) térítéses gyakorlatok esetén a végrehajtó külföldi fél
által igénybe vett, a HM által biztosított infrastrukturális
szolgáltatásokért ugyanakkora, ugyanolyan költségek szá-
míthatók fel, mint amennyiért azokat magyar fél saját ré-
szére beszerzi;

e) a gyakorlatot végrehajtó külföldi fél által igénybe vett
és a HM által biztosított infrastrukturális szolgáltatások

után fizetendõ költségek kifizetési módját gyakorlatra vo-
natkozó nemzetközi megállapodásban kell rögzíteni.

5. A hazai és nemzetközi gyakorlatok
és kiképzési rendezvények végrehajtása során

felmerülõ feladatok

18. A HM FHH II a gyakorlat tervezési fázisában kijelöl
egy fõ ügyintézõt, aki az alábbi feladatok végrehajtásáért
felelõs:

a) képviseli a HM FHH II-t a gyakorlat Indító Tervezõ
Konferencián, Fõ Tervezõ Konferencián és Végsõ Koordi-
nációs Konferenciáján, illetve részt vesz gyakorlat Köz-
ponti Tervezõ Csoport munkájában;

b) a HM FHH II-hez megküldött igénytámasztásokat fe-
lülvizsgálja, szükség esetén javaslatot tesz azok módosí-
tásra. Az elfogadott igényeket összesíti, majd írásban a
szolgáltatásokat megrendeli a HM EI Zrt.-tõl;

c) a Szolgáltató részére a munkaterületet építési napló-
ban átadja, illetve a gyakorlat végeztével visszaveszi;

d) a gyakorlat, vagy kiképzési rendezvény végeztével a
Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat Felmérési
naplóban és Mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyvön iga-
zolja;

e) a HM EI Zrt. által a gyakorlatról, vagy kiképzési ren-
dezvényrõl szóló végelszámolást az érvényben lévõ Kal-
kulációs lapok alapján felülvizsgálja;

f) a gyakorlat idõtartama alatt kapcsolatot tart a HM EI
Zrt. kijelölt képviselõjével;

g) kapcsolatot tart a gyakorlatot végrehajtó katonai
szervezet kijelölt helyszíni képviselõjével.

19. A teljesítés igazolásával megbízott személy feladatai:
a) szennyvíz szállítások igazolása;
b) települési szilárd hulladék elszállításának igazolása;
c) tüzelõanyag felhasználás igazolása;
d) mobil WC szerviznaplók igazolása;
e) takarítási feladatok igazolása;
f) a gyakorlat idõtartama alatt kapcsolattartás a HM EI

Zrt. szolgáltatást végzõ alvállalkozójának kijelölt képvise-
lõjével;

g) kapcsolattartás a HM FHH II kijelölt mûszaki ellenõ-
rével.

6. Záró rendelkezések

20. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Márki Gábor s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

49/2011. (HK 14.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2011. szeptember havi
nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

50/2011. (HK 14.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

rögtönzött robbanó eszközök elleni tevékenységre
felkészítõ tanfolyammal kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

51/2011. (HK 14.) HM KÁT
i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
Beszerzési Szabályzata kiadásáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
6. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a honvédelmi
szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló
71/2011. (VI. 30.) HM utasításra és a Honvédelmi Minisz-
térium, mint intézmény gazdálkodásának általános szabá-
lyairól szóló 25/2011. (HK 6.) HM közigazgatási államtit-
kár intézkedésére, az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) és a miniszter alárendeltségébe tar-
tozó, feladattal érintett szervezetekre terjed ki.

2. Az intézkedés mellékleteként kiadom a HM, mint in-
tézmény beszerzési eljárási rendjét tartalmazó Beszerzési
Szabályzatot.

3. Ez az intézkedés közzétételét követõ hónap elsõ nap-
ján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen
indított beszerzéseknél kell alkalmazni.

4. Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium, mint in-
tézmény (Köz)beszerzési Szabályzata kiadásáról szóló
50/2009. (HK 13.) HM kabinetfõnöki intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Melléklet
az 51/2011. (HK 14.) HM KÁT intézkedéshez

A Honvédelmi Minisztérium,
mint intézmény Beszerzési Szabályzata

1. Értelmezõ rendelkezések
Jelen Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

alkalmazásában:
1.1. Ajánlatkérõ: az a honvédelmi szervezet, amely köz-

beszerzési, vagy eltérõ jogszabályok alapján végrehajtott
beszerzési eljárás lefolytatására önállóan jogosult, vagy
arra költségvetési elõirányzattal, vagy elõirányzat feletti
rendelkezési joggal (a továbbiakban: költségvetési
elõirányzattal) rendelkezõ HM szervtõl megbízást kap.

1.2. Beszerzés: a közbeszerzések, az eltérõ jogszabá-
lyok alapján végrehajtott beszerzések és a kis értékû be-
szerzések együttesen.

1.3. Beszerzés értéke: a beszerzés általános forgalmi
adó nélkül számított (nettó) értéke.

1.4. Bíráló bizottság: a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései-
nek megfelelõen az ajánlatok elbírálására létrehozott
testület.

1.5. Eltérõ jogszabályok alapján végrehajtott beszer-
zés: a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrende-
letekben meghatározott eltérõ szabályok alapján
végrehajtott beszerzés.

1.6. Éves Beszerzési Terv: a meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges beszerzéseket, valamint az
ezekhez kapcsolódó erõforrásokat tartalmazó éves terv.

1.7. HM szerv: a HM szervezeti elemei (Miniszteri Ka-
binet, fõosztályok, csoportfõnökségek, titkárságok).

1.8. Kezdeményezõ: az a HM szerv, amely költségvetési
elõirányzattal vagy a költségvetési elõirányzat feletti ren-
delkezési jogosultsággal rendelkezik, és a beszerzések
kezdeményezésére jogosult.

1.9. Kijelölt Ügyintézõ, vagy Beszerzési munkacsoport:
a beszerzési eljárás elõkészítésére, értékelésére és teljes
szakmai lebonyolítására kijelölt személy, vagy létrehozott
testület.

1.10. Kis értékû beszerzés: az 500 ezer Ft becsült értéket
elérõ, vagy meghaladó, de a Kbt. hatálya alá nem tartozó
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beszerzés (a közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült
értékû beszerzés), a miniszteri elismeréshez kapcsolódó
beszerzések kivételével, amely esetben a 2 millió Ft be-
csült értéket elérõ, vagy meghaladó, de a Kbt. hatálya alá
nem tartozó beszerzés minõsül kis értékû beszerzésnek.

1.11. Költségviselõ: az a honvédelmi szervezet, amely a
beszerzésre vonatkozó szerzõdés teljesítését követõen a
számla kiegyenlítésére szolgáló fedezettel rendelkezik.

1.12. Kötelezettségvállalás: a szerzõdéskötést, megren-
delést megelõzõen írásban – az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló hatályos kormányrendeletben meghatáro-
zott értéket elérõ és meghaladó értékû beszerzésekre – tett,
ellenjegyzett vállalás.

1.13. Kötelezettségvállaló: a számla kiegyenlítésére
szolgáló fedezettel rendelkezõ személy vagy szervezet, aki
a beszerzések tárgyát képezõ áruk, szolgáltatások ellenér-
tékének pénzbeni kiegyenlítésére vonatkozó írásos
nyilatkozat tételére jogosult.

1.14. Közbeszerzés: a Kbt. hatálya alá tartozó beszer-
zések.

1.15. Közbeszerzési értékhatár: a mindenkor hatályos
költségvetési törvényben meghatározott nemzeti közbe-
szerzési értékhatár.

1.16. Pályázatkérõ: a közbeszerzési értékhatárt el nem
érõ értékû beszerzési eljárás kezdeményezésére és lefoly-
tatására önállóan jogosult, költségvetési elõirányzattal
rendelkezõ HM szerv.

2. A beszerzési eljárásba bevont személyek
felelõsségi rendje

2.1. A HM szervek vezetõi, mint Pályázatkérõk fele-
lõsek:

a) a beszerzési eljárások határidõinek pontos tervezésé-
ért és betartásáért;

b) a beszerzési eljárások éves ellenõrzési tervének ki-
dolgoztatásáért, terven felüli ellenõrzések elrendeléséért;

c) a beszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok
aláírásáért, jog- és szakszerûségéért, különösen az alábbia-
kért:

ca) pályázati felhívás, számlazáradék,
cb) döntések és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentu-

mok,
cc) szerzõdések, azok módosítása, felbontása, megszün-

tetése, attól való elállás, felmondás,
cd) utalványrendelet.
d) reklamáció esetén a kivizsgálást végrehajtó bizottság

kijelöléséért, majd annak javaslata alapján a szükséges
döntés meghozataláért;

e) a beszerzési eljárások során a jogorvoslati, reklamá-
ciós, valamint a jótállással és a szavatossággal összefüggõ
ügyek intézéséért.

2.2. Beszerzési munkacsoport létrehozása esetén a
vezetõje felelõs:

a) a Beszerzési munkacsoport munkájának irányításáért;

b) a beszerzési eljárás folyamatának megítéléséhez
szükséges adatok, információk biztosításáért a HM szer-
vek vezetõi, mint Pályázatkérõk felé;

c) e Szabályzatban nem szabályozott szakterület képvi-
selõje, külsõ szakértõ feladatának, felelõsségi körének
meghatározásáért, amennyiben ilyen személy került kije-
lölésre.

2.3. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a to-
vábbiakban: HM KPH) HM I. Objektum Gazdálkodás
Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (a továbbiak-
ban: Referatúra) vezetõje felelõs:

a) a beszerzési eljárások pénzügyi fedezete meglétének
igazolásáért;

b) a pályázati felhívás, a dokumentáció, a mûszaki leírás
és a Szerzõdés hatályos jogszabályoknak, utasításoknak,
elõírásoknak megfelelõ kidolgozása érdekében folyama-
tos támogatás nyújtásáért, a pénzügyi, gazdasági területtel
összefüggõ szabályozók érvényesítéséért;

c) a beszerzések tárgyalásain szakterületének képvisele-
téért;

d) a szerzõdés aláírásához szükséges pénzügyi okmá-
nyok – hatáskörét illetõ – elkészítéséért;

e) a beszerzési eljárás során felmerülõ szakmai kérdé-
sekben adott tájékoztatásért.

3. Beszerzések tervezése
3.1. A HM szervek a honvédelmi szervezetek beszerzé-

seinek eljárási rendjérõl szóló 71/2011. (VI. 30.) HM uta-
sításban (a továbbiakban: Ut.) foglaltak szerint állítják
össze és terjesztik fel Éves Beszerzési Terv (a továbbiak-
ban: ÉBT) bedolgozásaikat, valamint azok módosításait.
A bedolgozások elkészítéséért a HM szervek vezetõi
felelõsek.

3.2. A HM szervek beszerzéseinek ÉBT-be történõ fel-
vételét a HM Gazdasági és Tervezési Fõosztály (a továb-
biakban: HM GTF) végzi.

3.3. Azon eszközök esetében, amelyek az ellátási-utalt-
sági rend keretében kerülnek biztosításra, a HM szervek
elõirányzatot nem tervezhetnek, beszerzést nem folytat-
hatnak le.

4. Közbeszerzési eljárások és eltérõ jogszabályok
alapján végrehajtott beszerzések rendje

4.1. Közbeszerzési eljárások és eltérõ jogszabályok
alapján végrehajtott beszerzések elõkészítése

A HM szerv költségvetési kerete terhére megvalósuló,
Ajánlatkérõ által lebonyolítandó közbeszerzési eljárások
és eltérõ jogszabályok alapján végrehajtott beszerzések
elõkészítését az Ut.-ban leírtak szerint kell kezdemé-
nyezni.

4.2. Közbeszerzési eljárások és eltérõ jogszabályok
alapján végrehajtott beszerzések lefolytatásának rendje

4.2.1. A HM szervek vezetõi, mint Megbízók (Kötele-
zettségvállalók) intézkednek:

a) a közbeszerzési eljárások és eltérõ jogszabályok alap-
ján végrehajtott beszerzések Ut.-ban foglalt tervezési, elõ-

14. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1339



készítési feladatainak biztosítására, különösen a megvaló-
sítandó beszerzés tárgyának megfelelõ tartalommal össze-
állított megbízás és a mûszaki követelmények jóváhagyá-
sára és az Ajánlatkérõ részére történõ megküldésére;

b) a megbízások és a mûszaki követelmények elõkészí-
tése során a szükséges egyeztetések végrehajtására;

c) amennyiben az Ajánlatkérõhöz megküldött megbízás
alapján az eljárást nem lehet lefolytatni, az Ajánlatkérõ
képviselõjével közösen jegyzõkönyv készítésére és a hiá-
nyosságok haladéktalan pótlására;

d) az Ajánlatkérõ által befogadott megbízások nyilván-
tartására;

e) érdekmúlás, költségvetési keret módosítása, megvo-
nása vagy egyéb paraméterek változása esetén a megbízás
visszavonására vagy módosítására; és az Ajánlatkérõ szer-
vezet azonnali értesítésére.

4.2.2. A HM szervek vezetõi az Ajánlatkérõ által létre-
hozott munkacsoportba tagot delegálnak, érdekeik képvi-
seletére.

4.2.3. Az Ut. 6. § (3) és a 10. § (5) bekezdéseinek megfe-
lelõen az MH Támogató Dandár HM Objektumok Üze-
meltetési Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) és a
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Ajánlatkérõként jo-
gosult a HM szervek megbízása alapján a beszerzési eljá-
rások lefolytatására.

5. Kis értékû beszerzési eljárások rendje
5.1. Kis értékû beszerzések elõkészítése
5.1.1. A pályázatkérõi jogosultsággal felruházott HM

szerv a beszerzéseit elõirányzata terhére saját hatáskörben
végezheti, vagy annak lefolytatására az Igazgatóság szá-
mára megbízást adhat.

5.1.2. A Kis értékû beszerzési eljárások lefolytatása so-
rán az Ut. 37. § (1) bekezdése alapján írásban legalább há-
rom pályázatot kell bekérni.

5.2. Kis értékû beszerzések lebonyolításának rendje
5.2.1. Az Igazgatóság által végrehajtott beszerzések
5.2.1.1. Amennyiben a HM szerv vezetõje a beszerzési

eljárás lefolytatásával az Igazgatóságot bízza meg, az
Ut.-ban meghatározottak alapján kell eljárnia.

5.2.1.2. Amennyiben a beszerzési eljárás lefolytatására
az Igazgatóság nem rendelkezik jogosultsággal, akkor az
Ut. szerint, mint Megbízó intézkedik a beszerzési eljárás
lefolytatására az illetékes Ajánlatkérõ szervezet felé.

5.2.1.3. A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
gazdálkodásáról szóló 25/2011. (HK 6.) HM közigazgatá-
si államtitkári intézkedés szerint, az azonnali, elõre nem
tervezhetõ feladatok végrehajtása érdekében – a hatályos,
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokra és közjogi szer-
vezetszabályozó eszközökre figyelemmel – az Igazgató-
ság vezetõje jogosult beszerzések lefolytatására.

5.2.2. A HM szerv által végrehajtott beszerzések
5.2.2.1. A kijelölt Ügyintézõ, vagy Beszerzési munka-

csoport
a) A beszerzési eljárások lefolytatására a HM szerv ve-

zetõje ügyintézõt köteles kijelölni, azonban a beszerzés

bonyolultságától függõen Beszerzési munkacsoportot is
létrehozhat.

b) A Beszerzési munkacsoport összetételét a HM szerv
vezetõje határozza meg. A munkacsoportba a saját állomá-
nyából - szükség esetén külsõ szakértõk felkérésével - de-
legálja a tagokat.

c) Az eljárásban résztvevõk összeférhetetlenségükre
vonatkozó nyilatkozattételre kötelezettek.

d) Az Ügyintézõ kijelölését, illetve a Beszerzési munka-
csoport megalakítását követõen idõszámvetést készít az
eljárás megindításától a tervezett teljesítésig terjedõ folya-
matra vonatkozóan.

5.2.2.2. A pályázati felhívás
A pályázati felhívás tartalmi követelményeit az Ut. 37. §

(2) bekezdésének megfelelõen kell kialakítani.
5.2.2.3. A pályázati felhívás tartalmával kapcsolatos

kiegészítõ tájékoztatás
a) Abban az esetben, ha a Pályázó a pályázati felhívás-

ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítõ tájékoz-
tatást kér, a tájékoztatást lehetõség szerint a pályázati ha-
táridõ lejárta elõtt 3 nappal kell megadni.

b) A kiegészítõ tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az
ne sértse a Pályázók esélyegyenlõségét. A tájékoztatás tel-
jes tartalmát a Pályázók számára hozzáférhetõvé kell ten-
ni, illetõleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem eredmé-
nyezheti a pályázati felhívásban foglaltak módosítását.

5.2.2.4. Pályázati felhívás módosítása, visszavonása
a) A Pályázatkérõ a pályázati határidõ lejártáig módosít-

hatja a pályázati felhívásban meghatározott feltételeket,
ekkor egyben új pályázati határidõt kell megállapítani. Ezt
a kijelölt Ügyintézõ, vagy a Beszerzési munkacsoport ve-
zetõje kezdeményezi.

b) A pályázati felhívás a pályázati határidõ lejártáig
visszavonható, amirõl egyidejûleg a pályázattevõket írás-
ban kell tájékoztatni.

c) A pályázati határidõ lejártát követõen a benyújtott pá-
lyázatok nem módosíthatók.

5.2.2.5. Pályázati határidõ meghosszabbítása
a) A pályázati határidõ lejártát a kijelölt Ügyintézõ,

vagy a Beszerzési munkacsoport vezetõje állapítja meg,
ezt követõen több pályázat nem fogadható be.

b) A pályázati határidõt minden esetben úgy kell meg-
határozni, hogy elegendõ idõ álljon rendelkezésre a meg-
felelõ pályázattételhez.

c) Az eljárást megindító pályázati felhívásban meghatá-
rozott pályázati határidõ – indokolt esetben – egy alkalom-
mal meghosszabbítható, melyrõl az eredeti határidõ lejárta
elõtt a Pályázókat egyidejûleg tájékoztatni kell.

d) A pályázati határidõ hosszabbítására a kijelölt Ügy-
intézõ, vagy a Beszerzési munkacsoport vezetõje tesz ja-
vaslatot. A javaslatban kötelezõen indokolni kell a
hosszabbítás szükségességét.

e) A pályázati határidõt rövidíteni nem lehet.
5.2.2.6. Pályázatok érkeztetésének megszervezése
a) A pályázati felhívásban ki kell hangsúlyozni, hogy a

pályázatot tartalmazó borítékon mindenképpen szerepel-
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tetni kell a „Kizárólag s.k.” megjegyzést és a beszerzés
tárgykörének megnevezését. A pályázatok érkeztetésére
és felbontására vonatkozóan a Magyar Honvédség Egysé-
ges Iratkezelési Szabályzat (a továbbiakban:Ált/40) elõ-
írásait kell alkalmazni.

b) Ha a sérülten érkezett pályázatot a Pályázó képvise-
lõje személyesen kívánja átadni, az átvételt meg kell ta-
gadni.

5.2.2.7. Pályázatok bontása és elbírálása
a) A beérkezett pályázatok bontását a kijelölt Ügyinté-

zõ, vagy a Beszerzési munkacsoport hajtja végre. A pályá-
zatokat tartalmazó iratok bontását a pályázati felhívásban
meghatározott idõpontban kell megkezdeni. A bontás
mindaddig tart, amíg a határidõ lejártáig benyújtott összes
pályázat felbontásra nem kerül.

b) A Pályázatkérõ köteles a pályázatokat elbírálni, ki-
véve, ha a beszerzés megkezdését követõen – általa elõre
nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott
lényeges körülmény miatt a szerzõdés megkötésére, illetõ-
leg a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne
képes. Ebben az esetben a Pályázatkérõnek az eljárást
eredménytelenné kell nyilvánítania.

c) A pályázatok bontása és elbírálása során a kijelölt
Ügyintézõ, vagy a Beszerzési munkacsoport készíti el a
pályázatok értékelésérõl szóló jegyzõkönyvet. Ha nem ér-
kezik be legalább három pályázat, a beérkezett pályá-
zat(ok) alapján lehet dönteni.

d) A pályázatok értékelését a kijelölt Ügyintézõ, vagy a
Beszerzési munkacsoport az általa a pályázati felhívásban
meghatározott szempontok és módszer szerint végzi.

e) Abban az esetben, ha a pályázatok elbírálása során a
pályázatokkal kapcsolatos nem egyértelmû kijelentések,
nyilatkozatok tisztázása szükséges, a kijelölt Ügyintézõ,
vagy a Beszerzési munkacsoport a Pályázótól felvilágosí-
tást kérhet. Errõl azonban a többi Pályázót is egyidejûleg
írásban értesíteni kell.

f) Ha a Pályázatkérõ az értékelés során nyilvánvaló szá-
mítási hibát észlel, annak javítását elvégzi.

g) A pályázatok értékelésérõl szóló jegyzõkönyv tartal-
mazza a döntési javaslatot, vagyis a kijelölt Ügyintézõ,
vagy a Beszerzési munkacsoport megalapozott javaslatát a
nyertesre, melynek részét képezik a tagok indokolással el-
látott bírálati lapjai.

h) Amennyiben a költségkihatás a beérkezett pályáza-
tok elbírálásakor meghaladja az engedélyezett összeget, a
HM KPH által ellenjegyzett „Fedezetbiztosítási kérelem”
elnevezésû nyomtatvány alapján az eredmény kihirdethetõ.

5.2.2.8. Pályázatok hiánypótlása
a) A Pályázatkérõ az összes Pályázó számára azonos

feltételekkel lehetõséget biztosíthat az igazolások, nyilat-
kozatok, illetõleg a pályázati felhívásban meghatározott
egyéb dokumentumok utólagos csatolására, hiányosságai-
nak pótlására.

b) A hiánypótlást a kijelölt Ügyintézõ, vagy a Beszerzé-
si munkacsoport vezetõje kezdeményezi.

5.2.2.9. Tárgyalások
a) Tárgyalások elõkészítése és lefolytatása
aa) Azonos teljesítési feltételek esetén az Ut. 37. § (8) be-

kezdése alapján a Pályázatkérõ tárgyalás útján köteles a
nyertes Pályázót kiválasztani. A tárgyalásról jegyzõköny-
vet kell készíteni.

ab) A kijelölt Ügyintézõnek, vagy a Beszerzési munka-
csoport tagjainak a tárgyalásokra történõ felkészüléséért, a
tárgyalás levezetéséért a HM szerv vezetõje, vagy a Be-
szerzési munkacsoport vezetõje felel.

b) Tárgyalási jegyzõkönyv elkészítése
ba) Minden tárgyalásról tárgyalási jegyzõkönyvet kell

készíteni, melyet a résztvevõk aláírásukkal hitelesítenek.
bb) A jegyzõkönyv egy példányát átadás-átvételi alá-

írást követõen a Pályázó részére át kell adni.
c) Végsõ pályázattétel
ca) A több tárgyalási forduló befejeztével, az utolsó tár-

gyalási fordulón a HM szerv vezetõje, vagy a Beszerzési
munkacsoport vezetõje kéri fel a Pályázót a végsõ pályázat
benyújtására.

cb) A pályázati felhívás figyelembevételével meghatá-
rozza a végsõ pályázat benyújtásának határidejét.

cc) A végsõ pályázatok fogadása, bontása, elbírálása
megegyezik a tárgyalás nélküli eljárás menetével.

5.2.2.10. Összegezés a pályázatok elbírálásáról
a) A Pályázatkérõnek nyilatkoznia kell a beszerzési el-

járás lezárására vonatkozó döntésérõl.
b) A pályázatok elbírálásának befejezésekor írásbeli

összegezést kell készíteni a pályázatokról. Az írásbeli
összegezést a szerzõdéskötés elõtt az összes Pályázónak
meg kell küldeni. A döntési javaslatot a kijelölt Ügyintézõ,
vagy a Beszerzési munkacsoport vezetõje készíti el.

5.2.2.11. Az eljárási rend alóli kivételek
a) Az Ut. 37. § szerinti eljárási rendtõl az Ut. 38. § (1) be-

kezdésében leírtak valamelyikének megvalósulása esetén
lehet csak eltérni a HM közigazgatási államtitkár (a továb-
biakban: HM KÁT) írásos engedélye alapján.

b) A HM szerv vezetõje részére készített döntési javas-
latban az eljárás alkalmazását kizáró indokolást rögzíteni
kell, melyet a HM szerv vezetõje engedélyezésre a HM
KÁT felé terjeszt fel.

5.2.2.12. Ellenjegyzési tanúsítvány elkészítése
A pénzügyi ellenjegyzés rendjét a kötelezettségvállalá-

sok ellenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló HM
utasítás szerint kell elvégezni.

5.2.2.13. Szerzõdéskötés
a) A kijelölt Ügyintézõ, vagy Beszerzési munkacsoport

a HM szerv vezetõjének a nyertes Pályázóra vonatkozó
döntését követõen haladéktalanul megkezdi a szerzõdés-
tervezet egyeztetését a nyertes Pályázóval.

b) A szerzõdést a beszerzési eljárás nyertesével kell
megkötni. A szerzõdésben a pályázati felhívásban megje-
lölt követelményeket, vállalásokat, feltételeket, tárgyalá-
sos eljárás esetén a tárgyalási jegyzõkönyvben foglaltakat
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kell kikötni, attól eltérõ tartalmi elemek nem jelenhetnek
meg.

c) A beszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdésekre
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

d) A beszerzési eljárás – ha eredményes – szerzõdéskö-
téssel zárul.

e) Eredménytelen eljárás esetén, a költségfedezet továb-
bi megléte, valamint az igény fennállása esetén ismételten
kezdeményezhetõ az eljárás.

f) Eredménytelen az eljárás, ha
fa) nem nyújtottak be pályázatot;
fb) kizárólag érvénytelen pályázatokat nyújtottak be;
fc) egyik Pályázó sem, vagy az összességében legelõ-

nyösebb Pályázó sem tett – a Pályázatkérõ rendelkezésére
álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelõ pá-
lyázatot;

fd) a Pályázatkérõ az eljárást a szerzõdés megkötésére,
illetõleg teljesítésére képtelenné válása miatt eredményte-
lenné nyilvánítja;

fe) valamelyik Pályázónak az eljárás tisztaságát vagy a
többi Pályázó érdekeit súlyosan sértõ cselekménye miatt a
Pályázatkérõ az eljárás érvénytelenítésérõl dönt.

g) Érvénytelen a pályázat, ha
ga) azt a határidõ lejárta után nyújtották be;
gb) ha a Pályázó nem felel meg az alkalmassági követel-

ményeknek;
gc) ha egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívás-

ban meghatározott feltételeknek.
h) A szerzõdéskötés idõpontjára a döntési javaslatban

megjelölt dátum az irányadó.
i) A Szerzõdés példányszáma változó. Kötelezõ jellegû

példányok az alábbiak:
1. számú példány: Szerzõdõ Fél;
2. számú példány: Referatúra;
3. számú példány: Irattár.

j) A Szerzõdés csak a Kötelezettségvállaló és az Ellen-
jegyzõ aláírását, a szükséges elõirányzati szabad keret iga-
zolását tartalmazó ellenjegyzési tanúsítvány megfelelõ
számú példányának visszaérkezését követõen köthetõ
meg, illetve írható alá.

5.2.2.14. A Szerzõdés módosítása és teljesítése
a) A felek csak akkor módosíthatják a Szerzõdésnek a

pályázati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetõleg a
pályázat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szer-
zõdéskötést követõen – a szerzõdéskötéskor elõre nem lát-
ható ok következtében – beállott körülmény miatt a Szer-
zõdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

b) A Szerzõdést a beszerzési eljárás alapján nyertes Pá-
lyázóként szerzõdõ félnek kell teljesítenie.

c) A Pályázatkérõ köteles a Pályázónak a Szerzõdésben
meghatározott módon és tartalommal történt teljesítésétõl
számított legkésõbb harminc napon belül az ellenszolgál-
tatást teljesíteni, kivéve, ha törvény eltérõen rendelkezik,
vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott (a számla beér-
kezésétõl számított harminc napon belül) vagy részletek-
ben történõ teljesítésében állapodtak meg.

d) A Pályázatkérõ a teljesítés megtörténtérõl a 6.8. sze-
rint teljesítésigazolást állít ki.

5.2.2.15. A szerzõdés pénzügyi feladatainak rendezé-
se, lezárása

a) A HM által megkötött szerzõdésekhez kapcsolódó
számlákat, valamint azoknak a szerzõdéseknek a számláit,
ahol a HM költségviselõként van jelen, a HM nevére és cí-
mére (1055 Bp., Balaton utca 7–11.) kell kiállítani.
A számlák ügyintézése a Honvédelmi Minisztérium, mint
intézmény gazdálkodásáról szóló HM KÁT intézkedés
alapján történik.

b) Amennyiben a számla tartalma és mellékletei nem fe-
lelnek meg a szerzõdésben elõírtaknak, a HM szerv veze-
tõje a kifogásolt tartalmi indokok feltüntetésével, hatáskö-
rében eljárva intézkedik a számlával kapcsolatos további
ügyintézésre.

5.2.2.16. Jogorvoslat
A Pályázatkérõ és szerzõdõ Partnere közötti vitás kérdé-

sek rendezése érdekében a szerzõdés megkötésekor a Pá-
lyázatkérõnek törekednie kell olyan rendelkezés beiktatá-
sára, melynek értelmében a vitás kérdések rendezését a felek
tárgyalások (egyeztetések) útján kötelesek megkísérelni.

6. Az 500 ezer forint értékhatárt el nem érõ becsült
értékû beszerzések és szerzõdéskötések rendje

6.1. Az 500 ezer forint alatti becsült értékû árubeszer-
zés, illetve szolgáltatás megrendelése esetén törekedni kell
a gazdaságosság, az esélyegyenlõség és versenysemleges-
ség kritériumainak érvényesítésére, legalább három ár-
ajánlat bekérésére. Ha nem érkezik be három árajánlat, a
beérkezett árajánlat(ok) alapján lehet dönteni.

6.2. A HM szerv vezetõje részére készített döntési ja-
vaslatban az eljárás alkalmazását kizáró indokolást (három
árajánlat bekérésétõl való eltérést) rögzíteni kell, melyet a
HM szerv vezetõje aláírásával hagy jóvá.

6.3. A HM szerv vezetõje – különösen indokolt esetek-
ben, a beszerzés bonyolultságára való tekintettel – Beszer-
zési munkacsoportot jelölhet ki, melynek feladata kiterjed-
het a beszerzési eljárás elõkészítésére, értékelésére és tel-
jes szakmai lebonyolítására.

6.4. A HM szerveknek 500 ezer Ft becsült értékhatárt el
nem érõ, szolgáltatásra irányuló szerzõdéseinek megköté-
sekor, a szerzõdésben rögzíteni kell a teljesítés módját és
határidejét. A szerzõdésben rögzíteni kell továbbá, hogy a
HM szervvel szerzõdõ fél a teljesítéskor, illetve egy hó-
napnál hosszabb szerzõdés esetén havonta köteles az el-
végzett feladatokról írásbeli tájékoztatást nyújtani.

6.5. A teljesítés módját úgy kell meghatározni, hogy a
késõbbiekben egyértelmûen kideríthetõ legyen, hogy a tel-
jesítés mikor és hogyan történt meg. A szóban történõ tel-
jesítést mellõzni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a
szolgáltatás teljesítésérõl hang- és/vagy képfelvételt kell
készíteni.

6.6. A teljesítésrõl minden esetben jegyzõkönyvet kell
készíteni. A jegyzõkönyvben a teljesítés elfogadhatóságá-
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ról nyilatkozni kell. A jegyzõkönyvet a szerzõdõ felek, il-
letve képviselõik aláírásukkal hitelesítik.

6.7. Részteljesítés esetén a 6.4.- 6.6. alpontok szabályait
megfelelõen alkalmazni kell.

6.8. A teljesítés elfogadása esetén a HM szerv vezetõje
köteles teljesítésigazolást kiállítani. A teljesítésigazolás-
nak tartalmazni kell a HM szervvel szerzõdést kötõ fél ne-
vét, székhelyét, pénzforgalmi jelzõszámát, adószámát, a
szerzõdés számát, a (rész)teljesítés idõpontját, a szerzõdés
tárgyának rövid megjelölését, valamint azt, hogy részére a
szerzõdésben meghatározott összeg kifizethetõ.

6.9. A teljesítésigazolás egy példányát meg kell küldeni
a Referatúra részére.

7. A beszerzési eljárások dokumentálási rendje

7.1. A beszerzési eljárások során keletkezett minden ira-
tot nyilvántartásba kell venni.

7.2. A beszerzési eljárás elsõ iratának keletkezésekor –
a témakörnek megfelelõ „tárggyal” – iktatólapot (gyûjtõ-
ívet) kell felfektetni. Az iktatólapban (gyûjtõívben) nyil-
ván kell tartani a beszerzések elõkészítésével, lefolytatásá-
val és teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot,
így különösen a jegyzõkönyveket, jelenléti íveket, szerzõ-
dés-kötéssel, szerzõdés-módosítással, hang- és képfelvéte-
lekkel folytatott levelezéseket. Az iktatólapot (gyûjtõívet),
a teljes tartalmával együtt, a beszerzési eljárás befejezését
követõen az Ált/40 1. sz. melléklete szerinti Irattári
tervben meghatározott ideig kell megõrizni.”

7.3. Az 500 ezer forintot elérõ, vagy meghaladó becsült
értékû beszerzések esetében beszerzésenként külön iktató-
lapot (gyûjtõívet) kell vezetni.

7.4. Az 500 ezer forint alatti becsült értékû beszerzési
eljárások okmányait egy iktatólapban (gyûjtõívben) lehet
nyilvántartani.

8. Jelentések rendje

A HM szervek:

a) az Ajánlatkérõ, vagy más Pályázatkérõ által kötött és
saját kötelezettségvállalási körükbe tartozó szerzõdés tel-
jesítésérõl a teljesítést követõen, a több évre áthúzódó tel-
jesítések esetében a tárgyévet követõ év január 15-ig írá-
sos értesítést küldenek az Ajánlatkérõ, vagy Pályázatkérõ
részére;

b) az Ut. 41. § (3) bekezdésének megfelelõen a beszer-
zéseik helyzetérõl és tapasztalatairól jelentést készítenek
és terjesztenek fel;

c) mint Pályázatkérõk, a nettó 5 millió Ft értékhatárt el-
érõ szerzõdéseik meghatározott adatairól az Ut. 42. § (2) be-
kezdésében leírt adatszolgáltatásra kötelezettek.

9. A beszerzési eljárások belsõ ellenõrzési rendje

A HM szerv vezetõje

a) kísérje figyelemmel a kijelölt Ügyintézõ, vagy Be-
szerzési munkacsoport vezetõje által kezelt, folyamatban
levõ beszerzési eljárásokat, ügyeket, legyen naprakész
azok állapotáról;

b) szúrópróbaszerûen tekintse át a kijelölt Ügyintézõk,
vagy Beszerzési munkacsoportok vezetõinek gyûjtõit az
okmányok megléte és tartalma vonatkozásában;

c) az ellenõrzésének tapasztalatait rövid feljegyzés for-
májában helyezze el a beszerzési eljárás gyûjtõjébe.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
611/2011. (HK 14.) HVKF

p a r a n c s a
a 2012. évi Különleges Mûveleti Alapképzés

(KIHÍVÁS 2012 különleges mûveleti felkészítési
rendezvénysorozat) elõkészítésérõl

és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
613/2011. (HK 14.) HVKF

p a r a n c s a
a Honvéd Palotaõrség létrehozásával kapcsolatos

szervezési feladatok végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
593/2011. (HK 14.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az árvízvédelmi feladatokra való felkészülésrõl1

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) és (7) bekezdése alapján
– figyelemmel a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni vé-
dekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005
(VI. 16.) HM rendeletben foglaltakra – az árvízvédelmi
feladatokra való felkészülésrõl a következõ

intézkedést
adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségében mû-
ködõ HM szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

1 Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

2. Az intézkedés egyes rendelkezései vonatkozásában a
235/2008 nyt. számú Honvédelmi Ágazati Katasztrófavé-
delmi Terv, a Belügyminiszter [mint a Kormányzati Koor-
dinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnöke] által jó-
váhagyott 956-1/2011/Ált számú „A Rendvédelmi Szer-
vek, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal országos bevetés-irányítási terve az árvízi védekezési
feladatokra” címû dokumentum alapján kidolgozott és
29-44/2011 nyt. számon kiadott „Magyar Honvédség rész-
vételére katasztrófa elhárítási (árvízvédelmi) feladatokban
2011. tavaszi idõszak” elgondolásban rögzítettek is figye-
lembe veendõk.

3. Az árvízi védekezési feladatokba bevonható erõket és
eszközöket az 1. és 2. melléklet, az árvízvédelmi felada-
tokban résztvevõ erõk összpontosítására, ellátásuk biztosí-
tására kijelölt katonai szervezeteket pedig az intézkedés
3.3. pontja tartalmazza. A munkacsoportok kijelölését az
érintett katonai szervezet parancsnoka az intézkedés ha-
tályba lépését követõ 15 munkanapon belül hajtsa végre,
egyben az Információ Kapcsolati Rendszerben (a további-
akban: IKR) meghatározottak szerint jelentse.

Az árvízvédelmi készenléti fokozatok, készenléti idõk,
a készenlétbe helyezés szabályai

4. A készenléti fokozatok tartalma és készenléti idõk
megegyeznek az Ágazatai Katasztrófavédelmi Terv (a to-
vábbiakban: ÁKT) 8.5.1 pontjában elrendeltekkel, a kö-
vetkezõ kiegészítésekkel. Készenléti fokozatok:

a) I. fokú katasztrófavédelmi készenlét (Árvízvédelmi
készenlét);

b) II. fokú katasztrófavédelmi készenlét (Árvízveszély);
c) III. fokú katasztrófavédelmi készenlét (Árvízvédelmi

bevetési készenlét).
5. I. fokú katasztrófavédelmi készenlét elrendelésére

akkor kerül sor, amikor az elõrejelzések szerint katasztró-
fahelyzet kialakulása várható és az erõk igénybevételére
lehet számítani, vagy a már bekövetkezett katasztrófa ha-
tásai elleni védekezés során az arra jogosult jelzi, hogy sor
kerülhet erõk igénybevételére.

6. II. fokú katasztrófavédelmi készenlét a reagálási idõ
lerövidítése érdekében kerül bevezetésre.

7. III. fokú katasztrófavédelmi készenlét akkor kerül el-
rendelésre, amikor az erõk alkalmazása valószínûsíthetõ
és indokolt a legrövidebb reakcióidõ biztosítása.

8. Ha az adott készenléti fokozatot az elõzõ fokozat(ok)
kihagyásával rendelték el, úgy az azokhoz tartozó felada-
tokat is végre kell hajtani és a készenléti idõk elérését azok
figyelembevételével kell számítani.

9. Az egyes készenléti fokozatok váltását, illetve az
egyes készenléti fokozatokhoz tartozó rendszabályok be-
vezetését/elhagyását a KKB elnöke kezdeményezésére fo-
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kozatonként, rendkívüli esetben fokozatok kihagyásával a
HM Közigazgatási Államtitkár jóváhagyása alapján a Ka-
tasztrófavédelmi Operatív Bizottság (a továbbiakban:
KOB) vezetõje rendeli el.

10. Árvízvédelmi feladatra ki nem jelölt erõk is készen-
létbe helyezhetõk felkészítés, kiképzés után. A felkészítési
terveket az intézkedés hatályba lépését követõen 15. mun-
kanapon belül az érintett katonai szervezet parancsnoka
hagyja jóvá. Ezen erõk katasztrófavédelmi készenlétbe he-
lyezésére, tevékenységük rendjére minden esetben külön
intézkedés kerül kiadásra.

11. Az árvízvédelmi feladatokat irányító vezetõ szervek
aktivizálásának, valamint a végrehajtó erõk készenlétbe
helyezésének illetve visszavonásának szabályait az ÁKT
8.1.-8.4. pontjai határozzák meg.

Az árvízvédelmi feladatokba bevont erõk vezetése,
irányítása, összpontosítása, elhelyezése

12. Az árvízvédelmi feladatok vezetésével, irányításá-
val kapcsolatos feladatokat az ÁKT határozza meg.

13. A védekezésbe bevont erõk alkalmazását alapvetõ-
en bázislaktanyákból engedélyezem. Ha a védekezés hely-
színe és a bázislaktanyák közötti távolság túl nagy, a KOB
vezetõje a megyei védelmi bizottságokkal egyeztetve az
általuk kijelölt polgári létesítménybõl is engedélyezheti a
kijelölt erõk alkalmazását.

14. Az árvízvédelmi feladatokban résztvevõ erõk össz-
pontosítására, ellátásuk biztosítására a következõ katonai
szervezeteket és helyõrségeket jelölöm ki:

a) a Duna felsõ szakaszán és vízgyûjtõjén:
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred (Gyõr);
MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata);
b) a Duna középsõ szakaszán és vízgyûjtõjén:
MH Támogató Dandár (Budapest, Petõfi Sándor lakta-

nya, Irinyi János laktanya);
MH Központi Kiképzõ Bázis (Szentendre);
c) a Duna déli szakaszán és vízgyûjtõjén:
MH Logisztikai Ellátó Központ (Kalocsa);
d) a Tisza felsõ szakaszán és vízgyûjtõjén:
MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Debrecen, Hajdú-

hadház);
e) a Tisza középsõ szakaszán és vízgyûjtõjén:
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok);
MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis (Kecskemét);
f) a Tisza alsó szakaszán és vízgyûjtõjén:
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred (Szentes);
MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Hódmezõvásár-

hely).
15. Az MH Központi Kiképzõ Bázis alkalmazás esetén

a feladat végrehajtás idõszakára a katonai szervezet pa-
rancsnokának elõterjesztése alapján az MH KOB vezetõje
erõsítse meg a szükséges erõkkel.

16. A kijelölt katonai szervezetek parancsnokai az in-
tézkedés hatályba lépését követõen 15 munkanapon belül

tervezzék meg az objektumokba az árvízvédelmi feladat-
ban kijelölt erõk fogadását és ellátását.

A repülõ támogatás feladatai

17. Árvízvédelmi feladatok végrehajtásában az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázis szállítóhelikopter zászlóalj, va-
lamint a KOB vezetõjének külön elõterjesztése alapján a ki-
képzõrepülõ század repülõ eszközei kerülnek bevonásra.

18. A szállítóhelikopter zászlóalj és a kiképzõrepülõ
század eszközeit alapvetõen katonai repülõterekrõl, illetve
a helyõrségekben kialakított leszálló helyekrõl kell mû-
ködtetni. Amennyiben ezek távolsága nem teszi lehetõvé a
gazdaságos és hatékony feladat-végrehajtást, az MH ÖHP
parancsnokának javaslata alapján engedélyezem a polgári
repülõterekrõl, illetve a helikopterek részére ideiglenesen
kialakított leszállóhelyekrõl való üzemelést is. Polgári re-
pülõtér illetve leszállóhely igénybevétele esetén a megyei
(fõvárosi) védelmi bizottságot minden esetben tájékoztat-
ni kell, ideiglenes leszálló helyek létesítését pedig csak a
hatályos légügyi szabályok betartásával engedélyezem.

Az önkéntes tartalékos állománnyal kapcsolatos
feladatok

19. A behívással kapcsolatos katonai igazgatási szakte-
vékenység szakmai irányítását, felügyeletét, ellenõrzését a
HVK Személyzeti Csoportfõnökség hajtsa végre. Az ár-
vízvédelmi feladatokba bevont önkéntes tartalékos állo-
mánnyal kapcsolatos feladatok végrehajtását a Magyar
Honvédség õrzésvédelmi feladatokat ellátó önkéntes vé-
delmi tartalékos állományba tartozók nyilvántartása, és a
felkészítés érdekében, továbbá a békeidõszakban végre-
hajtandó, elõre megtervezett tényleges szolgálatra történõ
behívása, valamint kihirdetett vészhelyzetben történõ be-
vonultatása rendjének részletes szabályozásáról szóló
121/2011. (HK 5.) HVK vezérkari fõnöki intézkedés alap-
ján kell végrehajtani.

20. A bevonultatás a tartalékos szolgálati helyére törté-
nik, ahonnan a feladat-végrehajtás helyszínére történõ ki-
szállításról – a felszerelést és felkészítést követõen – az ál-
lományilletékes katonai szervezet gondoskodik.

A híradás és az informatikai támogatás feladatai

21. A híradás és az informatikai támogatás feladatait a
Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatainak hír-
adó, informatikai és információvédelmi támogatásáról
szóló 4/2008. (HK 3.) HM jogi szakállamtitkári és HVK
vezérkari fõnöki együttes intézkedésben meghatározottak
szerint kell végrehajtani az alábbi elõírásokkal kiegészítve.

22. Az árvízvédelmi feladatokkal kapcsolatos együtt-
mûködési híradás elsõdlegesen az Egységes Digitális Rá-
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dió-távközlõ Rendszer (a továbbiakban: EDR) távközlési
berendezésekkel kerüljön biztosításra, amely kiegészülhet
GSM eszközökkel, valamint polgári szolgáltatóktól bérelt
áramkörökkel, közcélú fõvonalakkal.

23. Az árvízvédelmi feladatok irányításában résztvevõ
MH-n kívüli szervezetekkel a híradó és informatikai kap-
csolatok közcélú telefon, telefax vonalakon és interneten
mûködõ elektronikus levelezési rendszereken (Polgári Ve-
szélyhelyzeti Információs Rendszer, MARATON rend-
szer) és a kormányzati gerinchálózaton (a K-600 KTIR vé-
delmi igazgatás informatikai rendszerén) mûködõ elektro-
nikus levelezési rendszereken) kerüljenek biztosításra.

24. Az árvízvédelmi feladatok irányításában részt vevõ,
laktanyán belüli állandó települési hellyel rendelkezõ szer-
vezeti elemek, KOB, Katasztrófavédelmi Operatív Cso-
port (a továbbiakban: KOCS), Operatív Csoportok (a to-
vábbiakban: OCS) közötti híradó és informatikai kapcso-
latok az MH béke idõszakban üzemelõ zártcélú távhívó
hálózata, a törzsmunkahelyeken kiépített MH Intranet
végpontokkal, valamint az EDR felhasználásával kerülje-
nek biztosításra.

25. A települõ vezetési pontok Katasztrófavédelmi
Operatív Részleg (a továbbiakban: KOR), OCS és a fel-
adat-végrehajtásban résztvevõ munkacsoportok közötti
híradás az EDR katasztrófavédelmi csoportjainak aktivi-
zálásával, a feladattól függõen egyedi EDR felhasználói
csoportok konfigurálásával, szükség esetén GSM eszkö-
zök üzemeltetésével kerüljenek megszervezésre.

26. Az árvízvédelmi feladatok irányítása érdekében ak-
tivizált híradó rendszer – a feladat függvényében, illetve
az állandó hírrendszer hiánya, vagy kiesése esetén – tábori
híradó eszközökkel, GSM telefonokkal, valamint ideigle-
nes jellegû, polgári szolgáltatóktól bérelt áramkörökkel és
közcélú fõvonalakkal kerüljenek kiegészítésre.

27. A végrehajtó erõk – a munkacsoportok létszámától
és alkalmazási rendjétõl függõen – kerüljenek ellátásra
EDR rádióval, illetve GSM rádiótelefonnal. Ha az érintett
katonai szervezet a szükséges kiegészítõ eszközöket saját
készletébõl nem tudja biztosítani, akkor – az OCS által a
KOCS útján a KOB vezetõje részére felterjesztett igénylés
alapján, a KOB vezetõjének rendelkezése szerint- az MH
Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) biztosítsa az
dandár raktárakban tárolt központi készletekbõl.

28. Az árvízvédelmi feladatok során szükséges együtt-
mûködési feladatok azonnali megkezdhetõsége érdekében
a kiutalásra kerülõ EDR készülékekbe elõre meghatározott
forgalmi csoportok kerüljenek programozásra. Az alkal-
mazásra kerülõ katonai szervezetek, munkacsoportok a
kezdeti idõszakban – a társszervekkel történõ együttmûkö-
dés érdekében az elõre konfigurált „1. Orsz. EMÜ” és a
„2. Orsz. EMÜ” jelzésû forgalmi csoportok csatornáit
használják. A feladat végrehajtásba bevont katonai szerve-
zetek a saját kommunikációjuk támogatására a kezdeti
idõszakban- az „MH EMÜ” jelzésû forgalmi csoportok
csatornáit használják.

29. A bevont erõk és a KOCS-ok az új, dinamikus cso-
portképzésre vonatkozó igényeiket közvetlenül, a munka-
csoportokat megalakító katonai szervezetek a KOCS-k út-
ján terjesszék fel a KOB-nak. Az árvízvédelmi feladatok
hatékony végrehajtása érdekében kialakítandó dinamikus
csoportképzést az MH TD hajtja végre, a KOB vezetõjé-
nek utasítása alapján.

30. Az árvízvédelmi feladatok végrehajtásában résztve-
võ katonai szervezetek meglévõ kommunikációs kapcso-
latai a KOB külön intézkedésére kiegészülhetnek az MH
ügyeleti rendszer, majd a LEVENDULA rádióhálók akti-
vizálásával.

A logisztikai támogatás feladatai

31. Az árvízvédelmi feladatra kirendelt erõk logisztikai
támogatását a katasztrófa védelmi logisztikai támogatásá-
nak megtervezésérõl és végrehajtásáról szóló 114/2007.
MH ÖHP intézkedésben meghatározottak figyelembe vé-
telével az alábbiak szerint kell végrehajtani.

32. A II. fokú katasztrófavédelmi készenlét elrendelése
idõszakában a feladat logisztikai támogatásnak tervezését
a katasztrófavédelmi logisztikai támogatásának megterve-
zésérõl és végrehajtásáról szóló 114/2007. MH ÖHP intéz-
kedés 28. pont b) alpontjában meghatározottak szerint kell
végrehajtani. Az I. fokú katasztrófavédelmi készenlét idõ-
szakában a kijelölt katonai szervezetek pontosítsák a lo-
gisztikai adattárukat. Az MH ÖHP KOCS pontosítsa a vé-
dekezési feladatban felhasználható, központi készletben
lévõ hadfelszerelés mennyiségét.

33. Az árvízvédelmi tevékenységben résztvevõ erõk lo-
gisztikai támogatása alapvetõen a kijelölt bázislaktanyák
(kijelölt ellátó katonai szervezet) ellátási rendszerében ke-
rül végrehajtásra.

34. A KOB vezetõje által kijelölt ellátó katonai szerve-
zet bázisán Tábori Ellátó Csoportokat (a továbbiakban:
TECS) kell létrehozni, amelyek a bázislaktanyába, vagy az
érintett körzetben a megyei (fõvárosi) védelmi bizottság
által kijelölt objektumba települnek. A védekezési terüle-
ten feladatot végrehajtó katonaállomány ellátását a
TECS-ek által kiküldött ellátó erõk hajtsák végre.
A TECS-ek összetételét, feladatát és mûködési rendjét az
MH ÖHP és az MH TD KOCS javaslata alapján a KOB ve-
zetõje határozza meg.

35. Az árvízvédelmi feladatra kirendelt repülõerõk lo-
gisztikai ellátása annak a katonai szervezetnek a felelõssé-
ge, amely repülõterén, illetve leszálló helyén tevékenyke-
dik. Ez alól kivétel a repülõeszközök mûszaki-technikai
kiszolgálása. A polgári repülõtéren, illetve ideiglenes le-
szálló helyen települt erõk logisztikai biztosításáért felelõs
katonai szervezetet a KOB vezetõje jelölje ki

36. A védekezés idõszakában a polgári szervektõl érke-
zõ logisztikai igények teljesítését, a védelmi feladatok
végzése során igénybe vételre és felhasználásra tervezett,
az MH gazdálkodási körébe tartozó anyagok és eszközök

1346 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



polgári és rendvédelmi szervezetek részére történõ átadá-
sát, illetve ezen anyagokból történõ ellátás végrehajtását
csak a Honvédelmi Miniszter jóváhagyását követõen en-
gedélyezem.

37. Az árvízvédelmi feladatok végzésével kapcsolatos
mozgások (menet, szállítás) logisztikai támogatását a csa-
patok saját erõikkel és eszközeikkel – szükséges esetben a
Belügyminisztérium szerveivel együttmûködve – hajtsák
végre.

38. A pihentetést és fürdetést – a feladat jellegétõl és
helyszínétõl függõen – alapvetõen katonai objektumok
igénybevételével tervezzék, indokolt esetben az MH ÖHP
KOCS, illetve az MH TD KOCS felé beérkezõ igények
alapján a KOB jóváhagyásával engedélyezem a megyei
(fõvárosi) védelmi bizottság által kijelölt polgári objektu-
mok igénybevételét.

39. Az ellátó központok készüljenek fel árvízvédelmi
feladatok végrehajtása során fellépõ anyag- és eszközigé-
nyek fogadására és azok teljesítésére.

40. Az árvízvédelmi feladat megkezdésekor, a védeke-
zésben résztvevõ katonai szervezetek, és ellátó központok
az anyagmozgásokra külön nyilvántartásokat fektessenek
fel. Az okmányokra, mozgásbizonylatokra piros színnel ír-
ják fel a KOB által meghatározott, az árvízi védekezés jel-
legének megfelelõ megnevezést és az évszámot.

41. Az árvízvédelmi feladat végrehajtására kirendelt
önkéntes tartalékos állomány egyéni felszerelésének ki-
egészítését és a szükséges védõeszközök biztosítását az ál-
lományilletékes katonai szervezet (az 1/2010 HVK
LOGCSF-i intézkedésben meghatározott ellátásért felelõs
katonai szervezet) hajtja végre.

42. A központi készletekbõl nem biztosítható, felsõ
szintû intézkedést igénylõ felszerelésigényt a katonai szer-
vezetek soron kívül terjesszék fel az KOB részére.

43. A haditechnikai biztosítás feladatai:
a) Az árvízvédelmi feladatokra kijelölt szervezetek fel-

adataik végrehajtását a rendszeresített – saját készletében
lévõ – eszközeikkel tervezzék, szervezzék. A felkészülés
idõszakában a katonai szervezetek biztosítsák a katasztró-
favédelmi feladatokra kijelölt erõk technikai eszközei fo-
lyamatos meglétét és alkalmazhatóságát;

b) Az oszlopmenetek technikai biztosítását a küldõ ka-
tonai szervezet hajtsa végre. A védekezés idõszakában a
bázislaktanyában alakítsanak ki javító-vontató csopor-
tot(kat) a bázislaktanya személyi állományából és techni-
kai eszközeibõl;

c) A kirendelt erõk (munkacsoportok) a leggyakrabban
elforduló meghibásodások elhárítása érdekében a techni-
kai eszközök után állítsanak össze fenntartási és javító
anyag készletet;

d) A kijelölt eszközök rendelkezzenek érvényes mûsza-
ki- környezetvédelmi vizsgával, valamint megfelelõ km
és/vagy üzemóra tartalékkal. A kijelölt eszközökön útba
indítás elõtt hajtsák végre a soron következõ 3. vagy 4.
technikai kiszolgálást;

e) A végrehajtás idõszakában a haditechnikai eszközök
katasztrófa elhárítási tevékenységben történõ igénybevé-
teléhez állítsanak ki új menetlevelet, üzemóralapot, mû-
szaki gépüzemi lapot. A menetlevél, üzemóralap, mûszaki
gépüzemi lap fejrészébe piros színnel tüntessék fel – a
KOB által meghatározott – a katasztrófa jellegének megfe-
lelõ megnevezést és az évszámot.

44. A kirendelt erõk menetének technikai biztosítását a
küldõ katonai szervezetek Technikai Záró Részlegekkel (a
továbbiakban: TZR) biztosítsák. A TZR-k készüljenek fel
a meghibásodott technikai eszközök menet alatti vontatá-
sára, kisjavítására, valamint a védekezés helyszínén elõ-
forduló meghibásodások javítására.

45. A bázislaktanyák készüljenek fel a kijelölt csopor-
tok mentési, vontatási, valamint helyszíni javítási felada-
tok végrehajtására. Helyszíni javító kapacitást meghaladó
technikai meghibásodásoknál a meghibásodott haditech-
nikai eszközök bázislaktanyába történõ bevontatásával,
csereeszköz biztosításával tervezzék;

46. A kirendelt helikopterek technikai kiszolgálását úgy
kell tervezni, hogy az bázisrepülõtértõl eltérõ helyen is
végrehajtható legyen, az érvénybe lévõ utasítások és ren-
deleteknek megfelelõen.

47. Az ellátó központok a készenlét, a védekezés, vala-
mint a helyreállítás idõszakában folyamatosan biztosítsák
a szükséges javítóanyagok soron kívüli vételezésének le-
hetõségét. Szükség esetén a mûködõ ügyeleti szolgálataik
útján szervezzék meg a munkaidõn túli anyagkiadást.

48. A katasztrófavédelmi tevékenység befejezését kö-
vetõen a haditechnikai eszközök, hadinormás felszerelé-
sek technikai kiszolgálását, javítását a vonatkozó utasítá-
sok elõírásai alapján hajtsák végre.

49. Árvízvédelmi feladatok végrehajtásának idõszaká-
ban a zárolt (valamint egyéb készenléti célból tartalékolt)
haditechnikai eszközök és készletek igénybevételét, fel-
használását és átcsoportosítását csak a HVKF engedélyé-
vel lehet végrehajtani.

Munkaeszközök (kéziszerszámok) biztosítása

50. Az árvízi védekezésre kirendelt katonai szervezetek
a HKR-ben meghatározott kéziszerszámokat készletezzék
és szállítsák ki a védekezés körzetébe.

51. A jóváhagyott, az árvízi védekezési feladatokról
szóló a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos bevetés-irányítási
terve alapján, az árvízi védekezés során szükséges munka-
eszközöket (kéziszerszámokat) a BM Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság alkalmazási területen lévõ saját
készletébõl kell igényelni.

52. Az árvízi védekezés körében az alábbi munkaeszkö-
zök biztosítandók a helyszínen:

a) lapát és ásólapát, a védekezésben részt vevõ állomány
létszámára vetítve 30%;
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b) csákány és ásó, a védekezésben részt vevõ állomány
létszámára vetítve 5%.

53. A munkaeszközök a védekezésben résztvevõ erõk
létszámának arányában meghatározott mennyiségben tör-
ténõ biztosítása központi utánpótlás keretében, történik.

Élelmezési biztosítás

54. A személyi állomány étkeztetését alapvetõen a befo-
gadó katonai szervezet (bázislaktanya), illetve az általa
biztosított nyersanyagból a TECS biztosítja. Laktanyai ét-
keztetés hiánya esetén az élelmezési ellátást a tábori körül-
ményekre vonatkozó elõírások szerint kell megszervezni.

55. A védekezésre, elhárításra bevont állomány részére,
a katonai szervezetnél eltöltött készenlét idõszakában, ha
intézkedés szerint lakásukra nem távozhatnak el, az I. szá-
mú élelmezési norma alapján biztosítsanak ellátást.

56. Az árvízvédelmi feladat végrehajtására kirendelt ál-
lomány részére, a kirendelés napjától a katonai szervezet
béke elhelyezési körletébe történõ visszaérkezés napjáig, a
VI. számú élelmezési norma kétszeres szorzóval számított
értékében biztosítanak élelmezési ellátást.

57. A tevékenységre kijelölt erõk a védekezési idõszak
megkezdésekor élelmezési szakanyagokból 3 napi hideg
élelmet szállítsanak magukkal.

58. A feladatra kirendelt állomány élelmezési ellátását a
kialakult helyzet és a települési körlet figyelembevételével
kell megszervezni. A napi étkezési létszámjelentéseket kü-
lönállóan kell kezelni, a létszámigazolást az állományille-
tékes parancsnok hajtsa végre. Az útba indított állományt
élelmezési átjelentõvel el kell látni.

59. A kitelepítésre, kirendelésre kerülõ katonai szerve-
zetek, mozgókonyháik tüzelõanyagát saját készleteikbõl,
illetve a bázislaktanya által rendelkezésükre bocsátott
készletekbõl biztosítsák.

60. Az alkalmazási területen a higiéniai eszközöket a te-
rületileg illetékes megyei (fõvárosi) védelmi bizottság biz-
tosítja, melyek meglétérõl a feladat megkezdése elõtt meg
kell gyõzõdni. Azok hiánya esetén az illetékes parancsnok
soron kívül intézkedjen a védelmi bizottságok felé a bizto-
sításuk érdekében. A higiéniai eszközök a következõk:

a) mobil WC-k (papírtörlõvel, illetve lehetõség szerint
kézmosóval) minden 50 fõ után 1 db;

b) étkezésekhez kapcsolódó kézmosáshoz (tisztálko-
dáshoz) minden 50 fõ után:

3 db 20 literes zárható mûanyag kanna;
3 db mûanyag mosdótál;
6 db kézmosó szappan;
3 doboz kézmosó krém;
100 lap (1 doboz) kézfertõtlenítõ kendõ;
6 tekercs (vagy 300 lap) papír kéztörlõ;
2 db 60 literes hulladékgyûjtõ zsák, víznélküli kézfer-

tõtlenítõ;
c) a meleg étkezések utáni ételmaradék és étkezési hul-

ladék visszagyûjtése az ételt kiszolgáló szállító feladata;

61. a hideg étkezések utáni hulladék összegyûjtésére le-
szúrható hulladékgyûjtõ zsákok kerülnek biztosításra, el-
szállításukról, cseréjükrõl folyamatosan intézkedni kell.

62. A hideg étkezések utáni hulladék összegyûjtésére
leszúrható hulladékgyûjtõ zsákok kerülnek biztosításra,
elszállításukról, cseréjükrõl folyamatosan intézkedni kell.
A meleg étkezések utáni ételmaradék és étkezési hulladék
visszagyûjtése az ételt kiszolgáló szállító feladata.

Üzemanyag biztosítás

63. Elvonulás elõtt a technikai eszközök hajtóanyag tar-
tályait fel kell tölteni.

64. Anyagmozgás csak az elõírt bizonylatok (menetle-
vél, üzemóra lap, üzemanyag feltöltési- és kiadási kimuta-
tás, ESZKÖZ utalvány) felhasználásával történhet.

65. Feladat elrendelése esetén a hajtóanyag készletre
vonatkozóan 10 napos készletet kell megalakítani. Kenõ-,
karbantartó anyagból és hûtõfolyadékból a technikai esz-
közök darabszámának megfelelõen kell raktári készletet
képezni.

66. Az árvízvédelmi feladatra kirendelt szervezetek
üzemanyag biztosítása a bázislaktanyában megalakított és
kiszállított készletbõl, a fogyasztási keretek terhére tör-
ténik.

67. Az árvízvédelmi feladatokba bevont repülõeszkö-
zök üzemanyag ellátását úgy kell megszervezni, hogy az
biztosítsa mind a bázisrepülõtérrõl történõ, mind az attól
eltérõ üzemeltetést, az érvényben lévõ normatívák szerint.

Ruházati, térképészeti biztosítás

68. A kirendelt állomány az évszaknak és az idõjárásnak
megfelelõ hadi- (gyakorló) (szükség esetén esõvédõ) öltö-
zetben hajtja végre feladatait.

69. Az árvízi védekezésben részt vevõ végrehajtó erõket
az alábbi védõeszközökkel, védõruhával, védõfelszerelés-
sel kell ellátni:

a) védõkesztyû személyenként 1 pár;
b) esõruha, esõköpeny személyenként 1 db;
c) gumicsizma személyenként 1 pár;
d) csizmás védõnadrág a védekezésben részt vevõ állo-

mány létszámára vetítve 20%;
e) védõszemüveg a védekezésben részt vevõ állomány

létszámára vetítve 30%;
f) védõálarc, védõsisak a védekezésben részt vevõ állo-

mány létszámára vetítve 30%;
g) mentõmellény, mentõöv, mentõdeszka a védekezés-

ben részt vevõ állomány létszámára vetítve 20%;
h) szúnyogriasztó a védekezésben részt vevõ állomány

számára 1 db/fõ;
i) naptej, napkrém, napvédõ sapka a védekezésben részt

vevõ állomány számára 1-1 db/fõ;
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j) kézkrém a védekezésben részt vevõ állomány számá-
ra 1 db/fõ.

70. A 69. h) – j) alpontokban meghatározott anyagok –
idõjárás függvényében történõ – helyi beszerzését – az
MH állományára kiterjedõen is – és az alkalmazási terüle-
ten az állomány részére történõ kiosztását az illetékes me-
gyei katasztrófavédelemi igazgató útján kell kezdemé-
nyezni. A feladat végrehajtásában részvevõ katonai szer-
vezet a 71. a) – d) pontokban meghatározott anyagokat sa-
ját, illetve központi készletbõl biztosítja.

71. A katonai szervezetek a védekezésre kirendelt erõik
után a ruházati szakanyagok vonatkozásában az alapnor-
mákon felül a következõ tartalékkészletekkel számolja-
nak:

a) fehérnemûbõl 50%;
b) felsõruházatból 20%;
c) lábbelibõl 10%;
d) egyéb ruházati szakanyagok esetében 10%.
72. A katonai szervezetek a védekezésben résztvevõ ál-

lományuk tisztaruha cseréjét hetente kétszer, illetve a
szükséglet függvényében tervezzék és biztosítsák, saját
vagy bázislaktanyából.

73. Az árvízi védekezési, kárelhárítási feladatok elõké-
szítéséhez, illetve az azok végrehajtásához szükséges tér-
képészeti szakanyagokat „SÜRGÕS” jelzéssel ellátott tér-
képészeti szakanyag forgalmazási lapon kerüljenek igény-
lésre az ellátási rendnek megfelelõen az MH ÖHP
KOCS-on keresztül. Az azonnali biztosításra igényelt tér-
képészeti szakanyagokat az ellátó bázis laktanya (katonai
szervezet) saját készleteibõl biztosítsa.

74. A kirendelésre kerülõ csoportokat – a tábori körül-
mények közötti mûködés érdekében –lássák el a szükséges
idõjárásnak és az évszaknak megfelelõ tábori elhelyezési
és kiegészítõ szakanyagokkal.

A közlekedési biztosítás feladatai

75. Az árvízvédelmi feladatokra kirendelt állomány és
technikai eszközök vasúti szállításához szükséges gördülõ
anyag biztosítását az MH Katonai Közlekedési Központ (a
továbbiakban: MH KKK) hajtja végre, a részére megkül-
dött igények alapján;

76. Az oszlopmenetek, továbbá a túlsúlyos – túlméretes
eszközök közúti menetének végrehajtásához szükséges út-
vonalengedélyek kiadását az MH KKK soron kívül bizto-
sítsa.

77. Az árvízvédelmi feladatokba bevont erõk menetosz-
lopainak összeállítását az érintett katonai szervezet szer-
vezze meg, a menetoszlopok menetbiztosítását rendõri
erõkkel a KOCS-k igényei szerint az MH KOB koordinál-
ja. A Budapesten történõ oszlopmenet felvezetését az MH
TD – a KOB intézkedésének megfelelõen – biztosítja az
alábbiak szerint:

a) A védekezési feladatokba bevont és átcsoportosított
erõk alkalmazási helyszínen történõ fogadása és alkalma-
zási területre történõ irányítása, illetve a több katonai szer-
vezettõl, az ország különbözõ területeirõl, eltérõ idõpon-
tokba beérkezõ erõk összehangolt felvezetése érdekében,
Találkozási Pont(ok) kerüljenek kijelölésre;

b) A Találkozási Pont aktiválása a II. fokozatban kerül
végrehajtásra (Árvízveszély). Az aktivizálás megkezdése-
kor a rendõrség kijelölt logisztikai felelõse végzi a szüksé-
ges pontosításokat. A III. fokozat (Árvízvédelmi bevetési
készenlét) elrendelésekor a rendõrség kijelölt logisztikai
felelõse a Találkozási Ponton intézkedik a területbiztosítá-
si feladatok, érkezési és elvonulási útvonalak zárási fel-
adatainak megszervezésére, megkezdi a szolgáltatások le-
hívását;

c) A Találkozási Pont mindaddig aktív szolgálati hely-
ként mûködik, amíg az összes útba indított védekezõ erõ
fogadása, elsõ ellátása és az alkalmazási helyre történõ fel-
vezetése, elirányítás meg nem történt;

d) A Találkozási Pontra a III. fokozat (Árvízvédelmi be-
vetési készenlét) elrendelésekor a bázislaktanyában ellátá-
sért felelõs katonai szervezet, valamint az alkalmazási te-
rületre, átcsoportosításra tervezett katonai szervezet össze-
kötõ tisztet küld. Amennyiben a védekezésben résztvevõ
MH erõk a feladataikat békében élõ bázislaktanyából hajt-
ják végre, a Találkozási Pontra az MH ÖHP KOCS kijelölt
logisztikai tisztje települ ki.

78. A lánctalpas eszközök közúti szállítását a katonai
szervezeteknél lévõ nehézgép szállító szerelvényekkel
hajtsák végre. Az igénybevétel jellegéhez igazodva, szük-
ség esetén a katonai szervezeteknél lévõ eszközök felhasz-
nálásával Nehézgép Szállító Részleg kerülhet megalakí-
tásra.

79. A bázislaktanyák a megnövekedett ellátásához, va-
lamint a bázisobjektumok üzemeltetéséhez szükséges, a
katonai szervezetek által nem biztosítható központi szállí-
tásokat – a szervezetek szolgálati úton felterjesztett igénye
alapján – az MH KKK a meglévõ keretszerzõdések fel-
használásával soron kívül központilag biztosítsa.

80. A védekezés helyszínére történõ napi személyszállí-
tási feladatokat a bázislaktanya szervezete koordinálja,
amelyek a küldõ katonai szervezetek eszközeivel kerülje-
nek végrehajtásra. A feladat jellegébõl, intenzitásából és a
gazdaságos üzemeltetésbõl adódóan a szervezetek sze-
mélyszállító eszközeibõl Személyszállító Csoport kerülhet
megalakításra.

Logisztikai gazdálkodási feladatok

81. Az árvízvédelmi feladat végrehajtása során, a kato-
nai szervezetek folyamatosan tartsák nyilván a felmerült
többletköltségeket.
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82. A védekezés idõszakában a feladat végrehajtásában
résztvevõ szervezetek a szolgálati út betartásával, minden
nap az esti jelentés mellékleteként anyagnemenkénti (fõ-
könyvi számlaszámos) bontásban jelentsék a felmerült lo-
gisztikai, valamint személyi jellegû többletköltségeket a
KOB útján a HVK logisztikai csoportfõnöknek.

83. A katonai szervezetek logisztikai költségvetési lehe-
tõségeit meghaladó forrásigényeket – a szolgálati út betar-
tásával – a KOB útján terjesszék fel a HVK logisztikai cso-
portfõnöknek.

84. A védekezési feladatban résztvevõ katonai szerve-
zetek az árvízvédelmi feladat befejezését követõ 10. mun-
kanapig terjesszék fel az összesített logisztikai elszámolást
– a szolgálati út betartásával – az MH Mûveleti és Doktri-
nális Központ parancsnoka útján a HVK logisztikai cso-
portfõnöknek.

85. Az ellátások egységes színvonalának biztosítása és
az árvízvédelmi feladatokat ellátó szervek között együtt-
mûködés összehangolása, egyben a megfelelõ logisztikai
szolgáltatások igénybevétele érdekében folyamatos és
kölcsönös tájékoztatást kell biztosítani az MH szervek és a
rendõrség között.

Az egészségügyi biztosítás feladatai

86. Az árvízi védekezésben résztvevõ állományt a Ma-
gyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészség-
ügyi biztosításának végrehajtásáról szóló 2/2010. (HK 17.)
HVK egészségügyi csoportfõnöki intézkedés szerint teljes
körû egészségügyi ellátásban kell részesíteni.

87. A védekezésre kirendelt erõk egészségügyi alapellá-
tása prioritást élvez, az állomány ellátását a rendszeresített
egészségügyi csoportok hajtják végre, amelyeket a feladat
és az ellátandó létszám függvényében orvossal, illetve
egészségügyi tiszttel meg kell erõsíteni.

88. Ha a laktanyákban maradó személyi állomány
egészségügyi ellátása a helyben rendelkezésre álló egész-
ségügyi szakállománnyal nem megoldható, az ellátást más
katonai szervtõl történõ átcsoportosítással vagy a területi-
leg illetékes egészségügyi szervek közremûködésével kell
biztosítani.

Együttmûködés, kommunikáció

89. Az MH hatékony és eredményes árvízvédelmi tevé-
kenysége érdekében a feladatokban részvevõ erõknek sa-
ját szintjükön együtt kell mûködni a rendvédelmi szervek-
kel és polgári szervek árvízvédelmi tevékenységet végre-
hajtó szerveivel.

90. A védekezésben résztvevõ polgári szervezetekkel
való összehangolt tevékenység érdekében a KOB mûköd-
jön együtt a Kormányzati Koordinációs Bizottsággal és
szervezeteivel, valamint a területileg illetékes megyei, fõ-
városi védelmi bizottsággal. Az MH ÖHP és az MH TD az
ÁKT 12. számú mellélete szerint mûködjenek együtt az ott
meghatározott szervezetekkel.

91. A KOB szervezzen együttmûködést az árvízvédelmi
feladatokban nem érintett HM és HVK szervekkel, vala-
mint a HM háttérintézményekkel.

92. Az árvízi védekezéssel kapcsolatos kommunikáció
a HM Sajtóiroda által készített külön terv alapján történik.
Ebben a tevékenységben részt vesz a HVK Vezérkari Iro-
da, melynek tevékenységét segítse a KOB.

Záró rendelkezések

93. Ez az intézkedés 2011. szeptember 15-én lép hatály-
ba és 2021. december 31-én hatályát veszti.

94. A intézkedést az érintett szervezetek parancsnokai,
vezetõi teljes terjedelmében, a HKR-be beosztott állo-
mány a szükséges mértékben ismerje meg.

95. Az árvízvédelmi tevékenységre kijelölt katonai
szervezetek a jelen intézkedés hatályba lépését követõ hu-
szadik munkanapig adják ki saját belsõ rendelkezéseiket.

96. Az érintett katonai szervezetek az intézkedés hatály-
ba lépését követõ huszadik munkanapig az IKR IX. 2.1.
alapján pontosítják az árvízvédelmi tevékenységgel kap-
csolatos adataikat.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök
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1. számú melléklet az 593/2011. (HK 14.) HVKF intézkedéshez

KIMUTATÁS
a HKR-be bevonható erõkrõl

Fsz. MH katonai
szervezetei

Fokozatok

Összesen

A HKR-be kijelölt erõk Az alaprendeltetésû feladatok
folytatása mellett kikülöníthetõ erõk

A kiképzés felfüggesztésével
kikülöníthetõ erõk

A tanintézeti oktatás,
kiképzés felfüggesztésével

kikülöníthetõ erõk

Önkéntes Tartalékos
erõk bevonása***

Az MH egészét érintõen
az alapellátást biztosító,

az õr és ügyeleti szolgálatot ellátó
erõk kivételével bevonható erõk

Létszám
Javaslat

az alkalmazás
idõpontjára

Létszám

Javaslat
az alkalmazás

idõpontjára
(Alaphelyzetbõl)

Létszám

Javaslat
az alkalmazás

idõpontjára
(Alaphelyzetbõl)

Létszám

Javaslat
az alkalmazás

idõpontjára
(Alaphelyzetbõl)

Létszám

Javaslat
az alkalmazás

idõpontjára
(Alaphelyzetbõl)

Létszám

Javaslat
az alkalmazás

idõpontjára (Alap-
helyzetbõl)

1. MH ÖHP 1472

Elsõdleges
beavatkozóként

javasolt
(R+21 órán

belül)

2532

Másodlagos
beavatkozóként

javasolt
(R+21 órán

belül, akár több
nappal

az elsõdleges
erõk után)

2636

Továbbiakban
beavatkozóként

javasolt
(R+21 órán

belül, akár több
nappal

az elsõdleges
erõk után)

Továbbiakban
beavatkozóként

javasolt
(R+21 órán

belül, akár több
nappal

az elsõdleges
erõk után)

382

Továbbiakban
beavatkozóként

javasolt
(R+72 órán

belül, akár több
nappal

az elsõdleges
erõk után)

Továbbiakban
beavatkozóként

javasolt
(R+21 órán

belül, akár több
nappal

az elsõdleges
erõk után)

7022

2. MH TD 135 135 260 71 601

3. MH HEK 68 12 91 8 179

4. MH GEOSZ 3 3

5.
MH KKB, MH
KPTSZI

154 14 168

6. ZMNE 101 101

7. Ludovika z.alj 400 400

8. Háttérintézmények* 13 13

9. Vezetõ szervek** 24 69 93

10. Mindösszesen: 1712 2679 3056 655 478 8580

* Háttérintézmények: HM VH 13 fõ.
** Vezetõ szervek: HM TKF: 30 fõ, HVK HDMCSF: 33 fõ, MH MDK: 30 fõ.

***Az önkéntes tartalékos állományból behívható aktuális létszámról és a behívás idõpontjáról a Honvéd Vezérkar Fõnök, a HVK SZCSF elõzetes javaslatának ismeretében dönt.
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2. számú melléklet az 593/2011. (HK 14.) HVKF intézkedéshez

KIMUTATÁS
a HKR-be bevonható eszközökrõl

Fsz. Országrész
személygk. tehergj. különleges mûszaki gép helikopter vízi szállító kétéltû busz aggr. mentõ ÖSSZESEN tech.

I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III. össz.

1. MH ÖHP 41 110 52 167 205 107 103 117 54 31 24 4 4 1 1 23 2 15 9 11 9 384 479 218 1081

2. MH TD 7 12 12 5 5 41

3. MH HEK 3 2 4 1 1 1 12

4. Tanintézetek (ZMNE) 5 5 2 2 1 15

5. Önkéntes tartalékos 0

6. Háttérintézmények 0

7. Vezetõ szervek 2 2

8. Mindösszesen 51 112 59 183 206 112 116 117 56 31 24 4 4 1 1 23 2 0 15 9 0 6 16 2 0 0 0 9 0 1 384 479 218 1151

I. A HKR-be kijelölt eszközök.
II. Az alaprendeltetésû feladatok folytatása mellett kikülöníthetõ erõk.
III. A kiképzés felfüggesztésével kikülöníthetõ erõk.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
610/2011. (HK 14.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katonai szervezetei készletképzési és lépcsõzési elveinek, normáinak hadmûveleti követelményeknek megfelelõ

felülvizsgálatáról és kialakításáról szóló 184/2011. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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FÕNÖKI REDELKEZÉSEK

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

2/2011. (HK 14.) HVK LCSF
i n t é z k e d é s e

az inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával
és átcsoportosításával kapcsolatos logisztikai

feladatok végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

311/2011. (HK 14.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmények
nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110.§ (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 követ-
kezõ NATO egységesítési egyezmények végrehajtására az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem:
a) A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési és

Infrastrukturális szakállamtitkár 1/2010. (I.22.) (HK 3.)
HM VTI SZÁT. NATO egységesítési egyezmények elfo-
gadásáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfoga-
dott STANAG 5601 (EDITION 5) – STANDARDS
FOR INTERFACE OF DATA LINKS 1, 11, 11B AND
14 THROUGH A BUFFER címen kiadott NATO egysé-
gesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény a Link 1, Link 11/11B és
Link 14 adatkapcsolatok interfészeit szabványosítja tároló
(buffer) rendszeren keresztül.

b) A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési és
Infrastrukturális szakállamtitkár 65/2008. (HK 11.) HM
VTI SZÁT. NATO egységesítési egyezmények elfogadá-
sáról szóló közleményben fenntartás nélkül elfogadott
STANAG 5602 (EDITION 3) – STANDARD INTER-
FACE FOR MULTIPLE PLATFORM LINK EVA-
LUATION (SIMPLE) címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

Az egységesítési egyezmény távoli végpontok közötti
adatátvitel technikai követelményeit határozza meg a har-
cászati adatkapcsolatokat alkalmazó rendszerek tesztelése
érdekében.

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

4. Az egységesítési egyezmények rendelkezéséit 2011.
október 3-tól kell alkalmazni.

Kovács József altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

STANAG 6001 2.2.2.2. intenzív
angol nyelvtanfolyam

Korona Nyelvoktatási és Szolgáltató Bt.
adószám:20443456-1-03;
MH Légijármû Javítóüzem
adószám:15701312-2-51

7 650 000 Ft 2011. 08. 30. 2011. 08. 30. 2012. 02. 17.

MH 25. Klapka György Lövészdandár

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke (E Ft)
Szerzõdéskötés

idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Szállítási szerzõdés
kenyér és pékáru termékek
szállítása

ALBA-KENYÉR Sütõipari Zrt.
500 000 Ft-tól
8 000 000 Ft-ig

2011. 08. 10. 2011. 08. 10. 2011. 12. 31.

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis*

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke (E Ft)
Szerzõdéskötés

idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

STANAG 6001 1.1.1.1 szintû
500 órás intenzív angol
nyelvtanfolyam,
3 db 12 fõs csoport részére

KORONA Nyelvoktató
és Szolgáltató Bt.

7 650 000 Ft 2011. 08. 12. 2011. 09. 05. 2012. 01. 31.

* A Honvédelmi Közlöny 12. számának 1136. oldalán megjelent szerzõdésnél az „MH Összhaderõnemi Parancsnokság” címmel megjelent táblázatot a helyes címzéssel ismételten megjelentetjük.
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MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke (E Ft)
Szerzõdéskötés

idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

2 db STANAG 6001 1.1.1.1.
és 1 db 2.2.2.2. szintû
nyelvvizsgára felkészítõ
tanfolyam

Nyelvtanoda Kft. 7 600 000 Ft 2011. augusztus 12. 2011. szeptember 1. 2012. február 15.

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke (E Ft)
Szerzõdéskötés

idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

angol STANAG
nyelvtanfolyam

KORONA Nyelvoktató
és Szolgáltató Bt. (20443456-2-03)

7 650 000 Ft 2011. 08. 05. 2011. 08.05. 2012. 02. 15.

Vállalkozási
szerzõdés

felszállópálya karbantartás,
javítás

OAT Kft. (10238361-4-43) 9 895 000 Ft 201. 08. 22. 2011. 08. 22. 2011. 11. 15.

Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke

(nettó E Ft)
Szerzõdéskötés

idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Szolgáltatási
szerzõdés

Otthoni szakápolás szolgáltatás
és gyógytornakezelés
(Végh Ferenc ny. vezérezredes
részére)

IMS Nemzetközi Gyógyászati Szerviz
Kft. 01-09-069650

7 428 000 2011. 09. 15. 2011. 09. 15. 2012. 09. 15.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
pályázati felhívása

a „Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra”

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Béri
Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rend-
jérõl szóló 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás 7. § alapján pá-
lyázatot hirdet a „Béri Balogh Ádám középiskolai ösztön-
díjra”, hogy támogassa a középiskolás tanulók érdeklõdé-
sének a honvédelmi tevékenység felé történõ orientálását.

Az ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre pályázatot nyújt-
hatnak be a magyarországi középiskolák nappali tagozatos
hallgatói, akik:

– magyar állampolgársággal rendelkeznek;
– az ösztöndíjpályázat kiírását követõ tanévben (a to-

vábbiakban: megpályázott tanév) részt vesznek a „Katonai
alapismeretek” tantárgy oktatásában;

– a megpályázott tanév elõtti tanévben 4,50 feletti átla-
gú tanulmányi eredményt értek el, emellett példás magavi-
seletû értékelést és testnevelésbõl legalább „jó” érdemje-
gyet szereztek.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
a) a honvédelmi tárcánál nyugállományba helyezett,

vagy a honvédelmi tárcánál hivatásos, szerzõdéses, kor-
mánytisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott szülõ(k);

b) az oktatási intézmény vezetõje által hitelesített, illet-
ve igazolt, honvédelemhez kötõdõ aktív tevékenység;

c) a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezeti
tagság, és a szervezetben végzett kimagasló tevékenység,

melyet – utóbbi esetben a tevékenység részletezésével – a
társadalmi szervezet vezetõje igazol;

d) a honvédelem eszméjéhez köthetõ tudományos diák-
köri tevékenység.

Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselõi
illetményalap 33%-ának személyijövedelemadó-elõleggel
növelt összege, melynek folyósítása a tanév idõszakában
(10 hónap) havonta a pályázó (középiskolai tanuló) nevére
nyitott bankszámlára kerül folyósításra.

Pályázni a hiánytalanul kitöltött mellékelt adatlappal le-
het, melyet a csatolt igazolásokkal 2011. szeptember 30.
napjáig az alábbi címre postai úton kell eljuttatni:

Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Fõosz-
tály, 1885 Budapest, Pf. 25.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat Béri Balogh Ádám kö-
zépiskolai ösztöndíjra“ A hiányosan megküldött pályázati
adatlapok nem kerülnek besorolásra. Hiánypótlásnak he-
lye nincs.

Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítélésérõl 2011.
október 15. napjáig dönt. A nyertes pályázók listáját a
Honvédelmi Minisztérium a honlapján teszi közzé.

A pályázatra egyebekben a Béri Balogh Ádám középis-
kolai ösztöndíj odaítélésének rendjérõl szóló 61/2011.
(VI. 2.) HM utasítás rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2011. szeptember 15.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A pályázati adatlapot NYOMTATOTT nagybetûvel, olvashatóan kérjük kitölteni!

A pályázó neve:

Anyja neve:

Születési helye és ideje: . év hó nap

Állampolgársága: magyar,

A pályázó állandó lakcíme:
Irányítószám: Település:

Utca, házszám:

Levelezési címe:
(ha eltér az álladó lakcímtõl)

A tanuló adóazonosító jele:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Számlavezetõ bank neve:

A pályázó bankszámlaszáma: – –

A pályázó 2010/11-es tanév végi tanulmányi átlageredménye*:

Katonai alapismeretek tantárgyat melyik oktatási
intézményben tanulja, vagy fogja tanulni*
(érvénytelen a pályázat, ha nem tanulja):

A szülõk jogállása*
(kérjük „X”-szel megjelölni)

Apa: Anya:

Hivatásos vagy szerzõdéses katona Hivatásos, vagy szerzõdéses katona

Kormánytisztviselõ Kormánytisztviselõ

Közalkalmazott Közalkalmazott

Nyugállományú katona Nyugállományú katona

Egyéb, éspedig:

Munkáltató megnevezése:

Egyéb, és pedig:

Munkáltató megnevezése:
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Az oktatási intézmény vezetõje által hitelesített, illetve igazolt, honvédelemhez kötõdõ aktív tevékenység
rövid leírása (a Katonai alapismeretek tantárgyon túl)*:

A honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezeti tagság, és a szervezetben végzett kimagasló tevékenység
rövid leírása*:

A honvédelem eszméjéhez köthetõ tudományos diákköri tevékenység rövid leírása*:

Egyebek:

A *-gal megjelölt adatokról szóló hivatalos igazolást a pályázathoz csatolni kell!

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat az ösztöndíjbizottság a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelõen kezelje, nyertes pályázóként pedig a ne-
vemnek a Honvédelmi Minisztérium honlapján történõ közzétételéhez.

______________________
pályázó aláírása

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:………………………, 2011. hó nap

Szülõ/gondviselõ neve nyomtatott nagybetûvel olvashatóan:

______________________
szülõ/gondviselõ aláírása
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Kitöltési útmutató

1. A pályázati adatlapot NYOMTATOTT nagybetûvel, olvashatóan vagy géppel lehet kitölteni.
2. A levelezési cím rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az eltér a lakcímtõl, egyébként kérjük üresen hagyni.
3. A pályázó a 2010/11-es tanév végi tanulmányi átlageredményét a bizonyítvány másolatának hitelesített (iskola ál-

tal lepecsételt és aláírt) iratával igazolhatja, melyet a pályázathoz csatolni kell. Az pályázhat, aki 4,50 feletti átlagú
tanulmányi eredményt ért el, emellett példás magaviseletû értékelést és testnevelésbõl legalább „jó” érdemjegyet
szerzett).

4. Csak az a tanuló pályázhat, aki a Katonai alapismeretek tantárgyat a 2011/12. tanévben tanulni fogja. Errõl az iskola
által kiállított igazolást a pályázathoz csatolni kell!

5. Amennyiben a szülõk közül valaki hivatásos vagy szerzõdéses katona, kormánytisztviselõ, közalkalmazott, nyug-
állományú katona, úgy a pályázó elõnyben részesül, de csak abban az esetben, ha a közölt adatokról szóló hivatalos
igazolást a pályázatához csatolta.

6. A honvédelemhez kötõdõ tevékenységek csak abban az esetben kerülnek értékelésre, ha a pályázó az errõl szóló
hivatalos igazolást a pályázatához csatolta.

7. A pályázati adatlapot a pályázó tanulónak és a szülõnek/gondviselõnek is alá kell írnia.
8. A pályázatokat a kiírási határidõig kizárólag postai úton kell eljuttatni, azaz nem lehet ügyvitelen keresztül vagy fu-

tárral sem!
9. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra”.

10. A hiányosan megküldött pályázati adatlapok nem kerülnek besorolásra. Hiánypótlásnak helye nincs, tehát nem a
pályázattal együtt beérkezett dokumentumok nem kerülnek értékelésre.

11. Pályázni csak az új pályázati adatlappal lehet, a korábbi évek nyomtatványain benyújtott pályázatok nem kerülnek
értékelésre.

12. További információkat a 06 (1) 474-1111 # 22-928 melléken kérhetnek.
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A Tudományos Munkacsoport titkárának
közleménye

A honvédelmi miniszter a 90/2011. (VIII. 4.) HM utasítással létrehozta a HM–MH Tudományos Munkacsoportot.

A Tudományos Munkacsoport tagjai

Szervezet Név/rendfokozat

Honvéd Vezérkar Fõnökének Képviselõje Zsiga Tamás ezds (osztályvezetõ)

MK Katonai Biztonsági Hivatal Dr. Kobolka István ezds e. doc (igazgató)

MK Katonai Felderítõ Hivatal Dr. Vida Csaba mk. alez

ZMNE Prof. Dr. Kovács László okl. mk. alez (tud dékánhely.)

MH Összhaderõnemi Parancsnokság Dr. Földesi Ferenc nyá. ezds

MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Dr. Gachalyi András nyá. mk ezds (int.vez.)

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, Dr. Gyulai Gábor mk. ezds (int.vez.h.)

HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal Dr. Balla Tibor ezds (igazgató)

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dr. Hermann Róbert (pk.tud.hely)

HM Geoinformációs Szolgálat Dr. Radics Kornélia õrgy (ovez.h.)

HPF Oktatási és Tudományszervezõ Osztály Scharek Ferenc (fõosztályvezetõ-helyettes)

Vinczéné Mészáros Csilla

Állandó meghívottak

ZMNE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Dr. Tálas Péter

MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság Elnöke Dr. Szenes Zoltán

Magyar Hadtudományi Társaság elnöke Nagy László
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