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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
11/2011. (X. 5.) HM

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

szabályokról szóló
32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet, valamint

a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos
személyügyi feladatokról és jogállásuk

egyes kérdéseirõl szóló
26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
41. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII.1.) Korm. rendelet 37. § m) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 10–13. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) és i) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.)
Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos

szabályokról szóló

32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet módosításai

1. §

A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R1.) 2. § 6. pontjának a) és b) alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában kiadmányozó szervek)

„a) a HM protokoll és rendezvényszervezésért felelõs
szervezete,

b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, ha a kiuta-
zást a parancsnoka hagyja jóvá vagy engedélyezi”,

2. §

Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A NATO menetparancs-nyomtatványok elõállítá-
sáról, nyilvántartásba vételérõl és a kiadmányozók részére

történõ átadás-átvételrõl a HM protokoll és rendezvény-
szervezésért felelõs szervezete gondoskodik. A kiadmá-
nyozásra jogosult szervezetek a NATO menetparancs-
nyomtatvány igényüket az esedékesség elõtt 90 nappal
küldik meg a HM protokoll és rendezvényszervezésért
felelõs szervezete részére.”

3. §

Az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A kiadmányozó szerv vezetõje vagy parancsnoka
az alárendeltségébe tartozó szerv állományából legfeljebb
3–3 fõ felelõs beosztású személyt (a továbbiakban: kiad-
mányozó) jelöl ki a kiadmányozási feladatok ellátására, és
a kiadmányozók aláírás-mintáit, valamint a személyekhez
kijelölt sorszámozott parancsnoki körbélyegzõk lenyo-
matmintáit négy példányban haladéktalanul megküldi a
HM katonai vámügyi és határforgalmi feladatokért felelõs
szervezetének. A HM katonai vámügyi és határforgalmi
feladatokért felelõs szervezete a megküldött minták egyik
példányát irattározza, a többi példányt haladéktalanul to-
vábbítja a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ magyar és
külföldi hatóságok, valamint a HM informatikai és infor-
mációvédelmi feladatokért felelõs szervezete részére.

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

4. §

(1) Az R1. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Amennyiben a NATO menetparancsot a 2. § 6. pont
b)–d) alpontjában meghatározott szerv kiadmányozta, és
a menetparancsban birtokosként megjelölt személy ismé-
telt külföldre utazására nincs szükség, ezen személy a me-
netparancs 1. számú példányát az (1) bekezdésben megha-
tározott határidõn belül köteles a kiadmányozó szervezet
részére eljuttatni.”

(2) Az R1. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A külföldi magyar katonai képviselet megszünteté-
sét, vagy a külföldön állomásozó MH kontingens végleges
hazarendelését követõen a kiadmányozó szerv haladékta-
lanul köteles eljuttatni a HM protokoll és rendezvényszer-
vezésért felelõs szervezetének az általa kiadmányozott és
irattározott NATO menetparancsokat, a fel nem használt
menetparancs-nyomtatványokat, a menetparancs kiadási
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nyilvántartási naplót, valamint HM bélyegzõkészítésért
felelõs szervezete részére a kiadmányozó személyek sor-
számos körbélyegzõjét.”

5. §

(1) Az R1. 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldön bekövet-
kezett esemény miatt NATO menetparancs nélkül határát-
lépésre jelentkezett külföldi személy határátlépési igényé-
rõl az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv központi szervének határõrizeti feladatot ellátó szer-
ve haladéktalanul értesíteni köteles azt a – 2. § 6. pontjá-
ban megjelölt – kiadmányozó szervet, amely magyar sze-
mély esetében feladat- és hatáskörrel rendelkezne. Ebben
az esetben a kiadmányozó szerv vezetõje haladéktalanul
intézkedik a NATO menetparancs kiadmányozására és az
érintett személyhez történõ eljuttatására.

(5) A Magyarországra NATO menetparanccsal érkezett
külföldi személy menetparancsának – a magyarországi tar-
tózkodás ideje alatt történt – megrongálódása, megsemmi-
sülése, elvesztése esetén – a külföldi fél írásos kérelme
alapján – a programfelelõs szerv NATO menetparancs ki-
admányozását kérheti attól a kiadmányozó szervtõl, amely
magyar személy esetében feladat- és hatáskörrel rendel-
kezne. Ebben az esetben a kiadmányozó szerv soron kívül
köteles eljárni.”

(2) Az R1. 11. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A kiadmányozó szervek kötelesek a NATO menet-
parancs formanyomtatványok eltûnését haladéktalanul a
HM protokoll és rendezvényszervezésért felelõs szerveze-
tének, és bármelyik sorszámos körbélyegzõ eltûnését hala-
déktalanul a HM informatikai és információvédelmi fel-
adatokért felelõs szervezetének és a HM bélyegzõkészíté-
sért felelõs szervezetének jelenteni. A jelentés alapján a
HM protokoll és rendezvényszervezésért felelõs szerveze-
te az okmányokra, a HM bélyegzõkészítésért felelõs szer-
vezete pedig a körbélyegzõre vonatkozóan megteszi a
szükséges intézkedéseket az okmányok és a körbélyegzõ
pótlására.”

6. §

Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A NATO menetparancs kiadmányozását, nyilván-
tartását, tárolását, elszámolását a HM informatikai és in-
formációvédelmi feladatokért felelõs szervezete és a HM
protokoll és rendezvényszervezésért felelõs szervezete
elõzetesen egyeztetve az ellenõrzési terv szerint – szükség
esetén terven kívül is – egy vagy több meghatalmazott
képviselõje útján ellenõrzi.”

7. §

Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A külföldi fegyveres erõk alakulatainak határátlé-
pésére vonatkozó, diplomáciai vagy egyéb úton megkül-
dött igényeit a HM nemzetközi együttmûködésért, vagy az
MH mûveleti irányításáért felelõs szerve soron kívül to-
vábbítja a HM katonai vámügyi és határforgalmi feladato-
kért felelõs szervezetének, amely ezen igényekrõl – a 13. §
(2) bekezdésében megállapított értesítési idõre is tekintet-
tel – tájékoztatja az általános rendõrségi feladatok ellátá-
sára létrehozott szerv központi szervének határforgalom
ellenõrzéséért felelõs szervezeti egységét.”

8. §

Az R1. a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek a NATO menetparancs alkalmazá-

sával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.)
HM rendelet, valamint a külföldi szolgálatba vezényeltek-
kel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk
egyes kérdéseirõl szóló 26/2002. (IV.12.) HM rendelet
módosításáról szóló 11/2011. (X. 5.) HM rendelettel meg-
állapított 2–4. §-át, 10–12. §-át és 16. §-át a folyamatban
lévõ ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a megszûnt
jogkörû kiadmányozó szerv iratait a HM protokoll és ren-
dezvényszervezésért felelõs szervezete, valamint a HM
felsõszintû logisztikai gazdálkodó szervezete részére kell
átadni.”

9. §

(1) Az R1.
a) 1. § (1) bekezdése b) pontjában az „a Rendõrségre”

szövegrész helyébe az „az általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott szervre” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében az „a Rendõrség illetékes
szervei” szövegrész helyébe az „az általános rendõrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv” szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében az „a Rendõrség” szövegrész
helyébe az „az általános rendõrségi feladatok ellátásá-
ra létrehozott szerv” szöveg,

d) 13. § (3) bekezdés d) pontjában az „a Rendõrségtõl”
szövegrész helyébe az „az általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott szervtõl” szöveg,

e) 13. § (4) bekezdésében az „a Rendõrség” szövegrész
helyébe az „az általános rendõrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv” szöveg,

f) 14. § (2) bekezdésében az „a Rendõrség illetékes szer-
vei egyeztetik” szövegrész helyébe az „az általános rend-
õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyezteti”
szöveg,
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g) 15. § (1) bekezdésében az „a Rendõrség határõrizeti
feladatot ellátó illetékes szerve” szövegrész helyébe az
„az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv” szöveg
lép.

(2) Az R1.
a) 5. § (1) bekezdésében az „az illetékes kiadmányozó”

szövegrész helyébe az „a kiadmányozó” szöveg
b) 11. § (6) bekezdésében az „az illetékes külföldi” szö-

vegrész helyébe az „a külföldi” szöveg
c) 15. § (1) bekezdésében az „az illetékes katonai ható-

ságnak” szövegrész helyébe az „a katonai hatóságnak”
szöveg
lép.

2. A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos

személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl

szóló 26/2002. (IV.12.) HM rendelet módosításai

10. §

A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos
személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl
szóló 26/2002. (IV.12.) HM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) mûveletirányító parancsnokság: az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)”

11. §

Az R2. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Hjt. 2. § (32) bekezdés b) és f) pontja szerinti kül-
földi szolgálatteljesítés 3 évig tart. A szolgálat érdekében,
vagy különös méltánylást érdemlõ esetben a szolgálattel-
jesítés egyszer, legfeljebb egy évvel való meghosszabbítá-
sára a honvédelmi miniszter jogosult.

(2) A külföldi szolgálatot ellátó állomány váltását a Hjt.
2. § (32) bekezdés h) pontja szerinti állomány esetében
évente egy alkalommal, általában július hónapban kell
végrehajtani. Eltérést a szolgálat érdekében a honvédelmi
miniszter engedélyezhet.”

12. §

Az R2. 17. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a NATO menetparancs alkalmazásá-

val kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.)
HM rendelet, valamint a külföldi szolgálatba vezényeltek-
kel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk
egyes kérdéseirõl szóló 26/2002. (IV.12.) HM rendelet

módosításáról szóló 11/2011. (X. 5.) HM rendelettel meg-
állapított 9. §-át a hatálybalépését megelõzõen elrendelt
külszolgálatok esetében is alkalmazni kell, a vezénylési
határozatokat felül kell vizsgálni.”

13. §

Az R2.
a) 5. § (4) bekezdés b) pontjában az „az illetékes szak-

mai” szövegrész helyébe az „ahhoz a szakmai” szöveg
b) 5. § (4) bekezdés c) pontjában az „az illetékes szak-

mai” szövegrész helyébe az „a szakmai” szövegrész
c) 5. § (6) bekezdésében az „illetékes” szövegrész he-

lyébe a „feladat- és hatáskörrel rendelkezõ” szöveg
d) 7. §-t megelõzõ alcímében az „illetékes elöljárók”

szövegrész helyébe az „elöljárók” szöveg
e) 10. § (1) bekezdésében az „illetékes igazgatósága”

szövegrész helyébe a „feladat- és hatáskörrel rendelkezõ
igazgatósága” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba
és 2011. november 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
12/2011. (X. 5.) HM

r e n d e l e t e
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon

kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a kato-
nai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek,
oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 50. § (2) bekezdés b) és g) pontjaiban, a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 122. § (9) be-
kezdésében, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés i) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.)
Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterel-
nökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró oktatásért felelõs minisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devi-
zaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 3. § g) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„g) kiküldetés: a tartós külföldi szolgálatot teljesítõk, il-
letve idõtartamtól függetlenül a béketámogató mûveletben
résztvevõk által az állomáshely szerinti vagy harmadik or-
szágban, illetve a Magyar Köztársaság területén – menet-
parancs vagy azt helyettesítõ hivatalos dokumentum alap-
ján – teljesített ideiglenes külföldi szolgálat. Az elõzõeken
túlmenõen kiküldetésnek minõsül továbbá a tartós külföldi
szolgálatot teljesítõk által az állomáshely szerinti vagy
harmadik országban – menetparancs vagy azt helyettesítõ
hivatalos dokumentum alapján – teljesített legfeljebb hat
hónap idõtartamú külföldi szolgálat is;”

2. §

Az R. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Térítésmentes élelmezés hiányában az ideiglenes

és tartós külföldi szolgálatok során felmerült étkezési költ-
ségeket a kiküldöttnek – a 14. § (2) bekezdése szerinti eset
kivételével – a külföldi napidíjából, illetve a devizaellát-
mányából kell biztosítania.”

3. §

Az R. 13. §-a a következõ (3)–(4) bekezdésekkel egé-
szül ki:

„(3) A külföldön betöltött beosztása sajátosságaiból
adódóan esetenként mûveleti terület feletti légtérben fel-
adatot végrehajtó kiküldöttet – a feladatellátással érintett
hónapokra – a 37. § szerinti devizaellátmány-kiegészítés
biztonsági körülmények szerinti hányadának 30%-a illeti
meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során azt a biztonsági
körülmények szerinti kategóriát kell irányadónak tekinte-
ni, mely a repült útvonal alatti mûveleti területen feladatot

ellátó kontingens, illetve csoport tekintetében került meg-
határozásra. Egy térségben szolgálatot teljesítõ több kon-
tingens, illetve csoport esetében a legalacsonyabb besoro-
lású biztonsági kategóriáját kell alapul venni.”

4. §

Az R. 14. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(1) Ha a kiküldött a tartós külföldi szolgálata alatt a 3. §
g) pontja szerinti kiküldetést teljesít, esetében – a 13. §
szerinti vezénylés esetének kivételével – az ideiglenes kül-
földi szolgálatra vonatkozó 50. §-t, és az 54–62. §-okat
kell megfelelõen alkalmazni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiküldetés alatt
az étkezést meghatározott helyen, a gyakorlat jóváhagyott
tervezési okmányában elõírt kötelezõ módon kell igénybe
venni, annak számlával igazolt költségét – az engedélyezõ
elöljáró javaslata alapján – a honvédség megtéríti.”

5. §

(1) Az R. 19. § (3)–(5) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(3) A lakáshoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások
díja a kiküldöttet terheli. Közüzemi szolgáltatásnak kell
tekinteni a továbbiakban a villany-, gáz-, víz- és csatorna-
díjat, valamint a fûtés, hûtés, szemétszállítás díjait, illetve
az esetlegesen fizetendõ társasházi közös költséget is.

(4) Amennyiben a lakbér a közüzemi szolgáltatások dí-
ját is magában foglalja, úgy a kiküldött a honvédség felé
köteles megtéríteni a lakáshoz kapcsolódó közüzemi szol-
gáltatások tényleges összegét.

(5) A közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségé-
nek mérésére szolgáló mérõkészülékek beszerelésének,
esetleges cseréjének költsége a honvédséget terheli.”

(2) Az R. 19. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Ha a katonadiplomáciai külszolgálat keretében az
attasé beosztást betöltõ kiküldött részére biztosított lakás
(3) bekezdésben szereplõ közüzemi szolgáltatási díjainak
havi együttes összege meghaladja a kiküldött havi nettó
devizaellátmányának 7%-át, az ezt meghaladó rész a hon-
védséget terheli.”

6. §

Az R. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A kiküldöttnek a vele külföldön tartózkodó,

családtagi pótlékra jogosító gyermeke után az alap- és kö-
zépfokú oktatási intézményben felmerülõ tandíjköltséget a
(2)–(5) bekezdésekben foglaltak szerint lehet megtéríteni.
Az alapfokú képzést közvetlenül megelõzõ, legfeljebb
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egyéves idõtartamú úgynevezett iskolai elõkészítõ tandíját
a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével le-
het megtéríteni.

(2) Ha az állomáshelyen rendelkezésre áll térítésmente-
sen igénybe vehetõ – az átlagos hazai képzési, egészség-
ügyi és kulturális követelményeknek megfelelõ – angol,
német, francia vagy spanyol nyelven képzést folytató okta-
tási intézmény, akkor a kiküldött részére iskoláztatási költ-
ségtérítés nem biztosítható.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti feltételek nem
teljesülnek, a tandíjköltség honvédség általi átvállalását
vagy részbeni megtérítését a honvédelemért felelõs mi-
niszter által elõzetesen jóváhagyott intézkedésben szabá-
lyozott szempontrendszer alapján a HM közigazgatási ál-
lamtitkára – a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek
állományában szolgálatot teljesítõk esetében az engedé-
lyezõ elöljáró – engedélyezheti. Az engedély a feltételek
változatlansága esetén a külföldi szolgálat teljes idõtarta-
mára vonatkozik. A költségtérítésre vonatkozó kérelmet
– a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állományá-
ban szolgálatot teljesítõk kivételével – az engedélyezõ
elöljáró véleményével együtt, a HM KPH útján kell a HM
közigazgatási államtitkára részére felterjeszteni.

(4) Amennyiben a kiküldött fogyatékos gyermekét spe-
ciális oktatási intézményben kell taníttatni, annak költsé-
geit a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével lehet
megtéríteni.

(5) Az engedélyezett tandíjköltség-térítés összegét
gyermekenként kell megállapítani és folyósítani. A tandíj-
költség a tanév szerinti éves, vagy féléves tandíjat, a bei-
ratkozás díját és a regisztrációs költséget foglalja magá-
ban.

(6) A gyermekek taníttatásával összefüggõ egyéb, az
(5) bekezdésben nem szereplõ költségeket nem lehet a ki-
küldött részére megtéríteni. Ilyen meg nem téríthetõ költ-
ségek különösen a tanszer, tankönyv, az oktatási intéz-
mény által szervezett kirándulás, szabadidõs programok,
külön nyelvórák, az iskolabusz költségei, valamint az ok-
tatási intézmény részére történõ bármely egyéb befizetés.”

7. §

Az R. 48. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Béketámogató mûvelettel kapcsolatos feladat ellá-

tása érdekében, nem mûveleti területre vezényelt kiküldött
ellátását a II. fejezet szerinti szabályok szerint kell biztosí-
tani.”

8. §

Az R. 74. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya de-
vizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-

randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módo-
sításáról szóló 12/2011. (X. 5.) HM rendelettel megállapí-
tott 23. § rendelkezéseit az oktatási intézménybe 2011.
szeptember 15-ét követõen beiratkozottak esetében kell al-
kalmazni.”

9. §

(1) Az R.
a) 2. §-ában az „az 5. számú melléklet alapján” szöveg-

rész helyébe az „a 6. § (2) bekezdése figyelembevéte-
lével”;

b) 7. § (4) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjaiban az „a
kiküldött devizaellátmányának” szövegrész helyébe az
„az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es
szorzószámmal számított devizaellátmány”;

c) 15. § (1) bekezdés d) pontjában és (3) bekezdésében a
„hat hónapot” szövegrész helyébe a „kilenc hónapot”;

d) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a „300” szövegrész
helyébe a „200”;

e) 48. § (1) bekezdésében a „24. § a) és b) pontjai” szö-
vegrész helyébe a „24. § a) pontja”;

f) 58. § (3) bekezdés c) pontjában az „Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal” helyébe az „állami adóhatóság”;

g) 63. § (1) bekezdés e) pontjában a „hat hónapot” szö-
vegrész helyébe a „kilenc hónapot”;

h) 63. § (3) bekezdésében a „hat hónapnál” szövegrész
helyébe a „kilenc hónapnál”
szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 14. § (3) bekezdése és 24. §
b) pontja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter
39/2011. (X. 14.) NGM

r e n d e l e t e
a 2012. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tör-
vény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
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vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk
foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nél-
kül üzemelõ és a rendeltetése folytán a munkaszüneti na-
pokon is mûködõ munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarend-
jére.

2. §

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár sze-
rinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a
következõ:

a) március 24., szombat munkanap
március 16., péntek pihenõnap

b) április 21., szombat munkanap
április 30., hétfõ pihenõnap

c) október 27., szombat munkanap
október 22., hétfõ pihenõnap

d) november 10., szombat munkanap
november 2., péntek pihenõnap

e) december 15., szombat munkanap
december 24., hétfõ pihenõnap

3. §

Az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoz-
tatott munkavállalók munkarendje – a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekez-
dése alapján – a 2. §-tól eltérõen is meghatározható.

4. §

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

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

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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HATÁROZATOK

Az Országgyûlés
67/2011. (IX. 29.) OGY

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

részletes bontású létszámáról szóló
106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Or-
szággyûlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatot az alábbiak
szerint módosítja:

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: Ha-
tározat) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján
az Országgyûlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománykategóriák Létszám

Tiszt 5990 –

Tiszthelyettes 8905 legfeljebb az összlétszám 33%-a

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.



Állománykategóriák Létszám

Legénységi állomány (honvéd és
tisztesi rendfokozattal rendelkezõ
szerzõdéses katona és a honvéd
tiszthelyettes-jelölt)

8035 legfeljebb az összlétszám 30%-a

Honvéd tisztjelölt állomány 600 –

Kormánytisztviselõ, köztisztviselõ,
közalkalmazott, ügyészségi
alkalmazott és munkavállaló

6170 legfeljebb az összlétszám 25%-a

Összesen legfeljebb 29700

”

2. A Határozat 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a mintegy 8000 fõnyi önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvéd-

ség rendelkezési állománya létszámát, továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és a katonai felsõoktatási
intézmény létszámát.”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
4. Ez a határozat a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k., Dr. Tiba István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány 1325/2011. (IX. 29.) Korm.
h a t á r o z a t a

az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl
és mûködésének elõkészítésérõl szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

1. Az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének elõkészítésérõl
szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat 1. pontjában a „2011. október 1-jéig” szövegrész helyébe a „2012. október
1-jéig” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó
költségvetési szervek alapító okiratai

A Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviselet
alapító okirata

(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.
törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Nemzeti Összekötõ Képviselet alapító okiratát az
alábbiak szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 2004. március 1-jei ha-
tállyal költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Nemzeti Összekötõ Képviselet.

Rövidített megnevezése: MH NÖK

3. A költségvetési szerv székhelye: Norfolk, Virginia,
Amerikai Egyesült Államok.

Postacíme: HEADQUARTERS, SUPREME ALLIED
COMMANDER TRANSFORMATION 7857 BLANDY
ROAD, SUITE 100, NORFOLK, VIRGINIA 23551-2490.

4. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazda-
sági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálko-
dási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségve-
tési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

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

laton utca 7–11.

8. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (2) be-
kezdése szerint külön jogszabályokban, a közjogi szerve-
zetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezé-
sekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatáro-
zott feladatok ellátása.

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

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének
rendje:

a) a vezetõ megnevezése: képviseletvezetõ;
b) a képviseletvezetõt a Honvéd Vezérkar fõnöke és a

HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs he-
lyettes államtitkár együttes javaslata alapján – a külügymi-
niszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter
nevezi ki és menti fel.

13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ 60
napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a Honvéd
Vezérkar fõnökének.

16. Az alapító okirat 2011. október 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg a Magyar Honvédség Nemzeti Össze-
kötõ Képviselet alapító okiratáról szóló 4/2004. (HK 4.)
HM határozat, a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ
Képviselet alapító okiratának módosításáról szóló
31/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az egyes
költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
szóló 5/2010. (V. 12.) és 14/2010. (IX. 28.) HM határozat
MH Nemzeti Összekötõ Képviselet alapító okirata módo-
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sítására vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusz-
tus 30-án kelt módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember 30.

Nyt. szám: 144-32/2011.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet
alapító okirata

(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.
törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet alapító
okiratát az alábbiak szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 2001. június 30-i hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Nemzeti Katonai Képviselet.

Rövidített megnevezése: MH NKK

3. A költségvetési szerv székhelye: SHAPE, Mons,
Belgium.

Postacíme: 7010 SHAPE, Belgium.

4. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazda-
sági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálko-
dási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségve-
tési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet.

Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

7. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi

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

laton utca 7–11.

8. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik, feladatkö-
rébe tartozó katonai szakmai kérdésekben önállóan látja el
feladatait. Halasztást nem tûrõ, politikai kihatással is bíró
ügyekben a honvédelmi miniszter és a HM védelempoliti-
káért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár az
MH NKK vezetõjének közvetlenül is utasítást adhat, aki a
közvetlen utasításról – annak végrehajtása mellett – tájé-
koztatja a Honvéd Vezérkar fõnökét.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (2) bekezdése
szerint külön jogszabályokban, a közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezésekben a
Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatározott fel-
adatok ellátása.

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

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének
rendje:

a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a Honvéd Vezérkar fõnöke és a

HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs he-
lyettes államtitkára együttes javaslata alapján – a külügy-
miniszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter
nevezi ki és menti fel.

13. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

14. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.
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15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a Hon-
véd Vezérkar fõnökének.

16. Az alapító okirat 2011. október 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg költségvetési szerv alapításáról szóló
3/2002. (HK 5.) HM határozat, a Nemzeti Katonai Kép-
viselet alapító okiratának módosításáról szóló 74/2004.
(HK 18.) HM határozat, valamint a Magyar Honvédség
Nemzeti Katonai Képviselet alapító okiratának módosítá-
sáról szóló 30/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései,
az egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosí-
tásáról szóló 5/2010. (V. 12.) és 14/2010. (IX. 28.) HM ha-
tározat MH Nemzeti Katonai Képviselet alapító okirata
módosítására vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010.
augusztus 30-án kelt módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember 30.

Nyt. szám: 144-31/2011.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatala
alapító okirata

(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.
törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben, a Magyar Köztársaságnak az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete mellé rendelt Állandó
Képviseletének létesítésérõl szóló 2280/1997. (IX. 18.)
Korm. határozatban, valamint az MK Észak-atlanti Szer-
zõdés Szervezete mellett mûködõ Képviseletének szerve-
zeti és mûködési rendjérõl szóló 2/1997.KüM-HM együt-
tes utasításában foglaltakra – a Magyar Honvédség Kato-
nai Képviselõ Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint
adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 1998. január 15-i hatállyal
költségvetési szervet alapítok.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Katonai Képviselõ Hivatala.

Rövidített megnevezése: MH KKH

3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V.,
Balaton u. 7–11.

Szolgálatteljesítés helye: Brüsszel (Belgium) NATO
Központ.

Postacíme: NATO-központ, 1110 Brüsszel, Belgium.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

Magyar Köztársaság Észak-atlanti Szerzõdés Szerve-
zete mellett mûködõ Képviselete, Katonai Képviselõ Hi-
vatala, 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ költségvetési szerv. Pénzügyi és gazda-
sági feladatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve; logisztikai gazdálko-
dási feladatait az MH kijelölt önállóan mûködõ költségve-
tési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ katonai szervezet. Állománya az MH
költségvetési létszámkeretébõl az MH önálló állomány-
táblás szervezetek és szervek részére biztosított létszám-
keretbe tartozik.

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

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (2) be-
kezdése szerint külön jogszabályokban, a közjogi szerve-
zetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezé-
sekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatáro-
zott feladatok ellátása.
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12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

42202 Védelmi képességek fenntartása;
842191 Katonai diplomácia.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének
rendje:

a) a vezetõ megnevezése: katonai képviselõ;
b) a katonai képviselõt a Honvéd Vezérkar fõnöke és a

HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs he-
lyettes államtitkára együttes javaslata alapján – a külügy-
miniszter elõzetes egyetértésével – a honvédelmi miniszter
nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a Hon-
véd Vezérkar fõnökének.

17. Az alapító okirat 2011. október 1-jén lép hatályba,
és azzal egyidejûleg a Költségvetési szerv alapításáról
szóló 5/1998. (HK 2.) HM határozat, valamint a költségve-
tési szerv alapításáról szóló határozat módosításáról szóló
4/2002. (HK 5.) HM határozat, a Magyar Honvédség Ka-
tonai Képviselõ Hivatal alapító okiratának módosításáról
szóló 29/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítá-
sáról szóló 5/2010. (V. 12.) és 14/2010. (IX. 28.) HM hatá-
rozat MH Katonai Képviselõ Hivatala alapító okirata
módosítására vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010.
augusztus 30-án kelt módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember 30.

Nyt. szám: 144-30/2011.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata

(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.
törvény 88. §-ában, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ában, va-
lamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság ala-
pító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 2007. január 1-jei hatállyal
költségvetési szervet alapítok.
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1961. augusztus 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Összhaderõnemi Parancsnokság

Rövidített megnevezése: MH ÖHP

3. A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehér-
vár, Zámolyi út 2–6.

Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei, azok
székhelyei:

– MH Szárazföldi Parancsnokság, 8000 Székesfehér-
vár, Zámolyi út 2–6.

– MH Légierõ Parancsnokság, 8202 Veszprém, Jókai
u. 33.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi és gazdasági feladatait az MH önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve; logisz-
tikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan mû-
ködõ és gazdálkodó költségvetési szerve; ingatlanfenntar-
tási és -üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásá-
hoz, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához
szükséges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására ki-
jelölt költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, az MH katonai szervezeteinek közép-
szintû vezetõ szerve, hadmûveleti magasabb egység jogál-
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lású szervezet. Állománya az MH költségvetési létszám-
keretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és
szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

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

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnöke köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (2) be-
kezdése szerint külön jogszabályokban, a közjogi szerve-
zetszabályozó eszközökben, valamint belsõ rendelkezé-
sekben a Hvt. 70. § (1) bekezdés keretei között meghatáro-
zott feladatok ellátása.

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

842202 Védelmi képességek fenntartása;
842203 Védelmi képességek fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

(kivéve ár- és belvíz esetén);
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének
rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata

alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos
és szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot, illetõleg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

15. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság válságke-
zelõ és béketámogató mûveletekben részt vevõ, területileg
elkülönült szervezeti egységei

15.1. Magyar Honvédség KFOR Kontingens
15.1.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség KFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH KFOR KONT.
15.1.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR KONT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföl-

dön a KFOR NATO mûveleti területe.
15.1.3. Megalakításának idõpontja: 2008. július 15.
15.1.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.1.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.1.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.1.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét a KFOR illetékes parancsno-
kának utasításai szerint látja el.

15.1.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.1.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingenspa-

rancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes
parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezet-
szabályozó eszközökben meghatározott keretek között –
gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.1.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.2. Magyar Honvédség EUFOR Kontingens
15.2.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség EUFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH EUFOR KONT
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15.2.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH EUFOR KONT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Bosznia-Herceg-

ovina.
15.2.3. Megalakításának idõpontja: 2007. április 20.
15.2.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.2.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített
kategóriába tartozik.

15.2.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.2.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét az EUFOR illetékes parancs-
nokának utasításai szerint látja el.

15.2.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.2.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok

jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancs-
nokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezetsza-
bályozó eszközökben meghatározott keretek között – gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.2.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnok a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.3. Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Cso-
port

15.3.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport

Rövidített megnevezése: MH PRT
15.3.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH PRT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.3.3. Megalakításának idõpontja: 2006. augusztus 1.

15.3.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-
relési jegyzékkel létrehozott, ezred jogállású ideiglenes
katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési lét-
számkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az
MH eszközállományából kell feltölteni.

15.3.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.3.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.3.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes
parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.3.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.3.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok

jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancs-
nokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezetsza-
bályozó eszközökben meghatározott keretek között – gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.3.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi. A gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
végrehajtása részben az MH Nemzeti Támogató Elem Af-
ganisztán útján történik.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.4. Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és
Összekötõ Csoport

15.4.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport

Rövidített megnevezése: MH OMLT
15.4.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH OMLT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.4.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
15.4.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
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létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.4.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.4.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.4.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes
parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.4.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: lövészzászlóalj-parancsnok,
tanácsadó (kontingensparancsnok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.4.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok
jogosult, aki a szervezeti egység állományának szolgálati
elöljárójaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezet-
szabályozó eszközökben meghatározott keretek között –
gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.4.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán
útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.5. Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Cso-
port

15.5.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Különleges Mûveleti Csoport

Rövidített megnevezése: MH KMCS
15.5.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KMCS
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.5.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
15.5.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.5.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-

ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.5.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.5.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes
parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.5.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: fõtiszt (kontingens parancs-
nok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.5.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-
gensparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.5.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán
útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.6. Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó
Misszió Magyar Kontingens

15.6.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar
Kontingens

Rövidített megnevezése: UNFICYP Magyar Kontin-
gens (UNFICYP/HUNCON)

15.6.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/UNFICYP
HUNCON

Alkalmazási körzete: Magyarország, Ciprus.
15.6.3. Megalakításának idõpontja: 2006. szeptember 25.
Jogfolytonosság alapján: 1995. november 14.
15.6.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ide-
iglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségve-
tési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai esz-
közeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.6.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
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ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.6.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.6.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét az UNFICYP ille-
tékes parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.6.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.6.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-

gensparancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állomány-
illetékes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjo-
gi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott kere-
tek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettsé-
geket.

15.6.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP a költségvetési elõirányzaton belül a szer-
vezeti egység részére a tevékenysége és gazdálkodása ke-
retéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapít
meg.

15.7. Magyar Honvédség Vegyes Hídépítõ Század
15.7.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség Vegyes Hídépítõ Század
Rövidített megnevezése: MH VH SZD
15.7.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH VH SZD
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldi alkalma-

zási körzete megfelelõ közjogi döntés elfogadását követõ-
en kerül meghatározásra.

15.7.3. Megalakításának idõpontja: 2007. január 1.
15.7.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ide-
iglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségveté-
si létszámkeretébõl kijelöléssel, az alkalmazásra vonatko-
zó közjogi döntést követõen vezényléssel, anyagi-techni-
kai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.7.5. A szervezeti egység béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állományának részletes kategóriába soro-
lása a feladatvégrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után
történik.

15.7.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

15.7.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka
szolgálati alárendeltségébe tartozik. Készenlét elérése és
megfelelõ közjogi döntés meghozatala után a külföldi al-
kalmazási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO ille-
tékes parancsnokának utasításai alapján látja el.

15.7.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: századparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.7.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység

képviseletére a századparancsnok jogosult, aki a vezénylé-
si hely állományilletékes parancsnokaként – a jogszabá-
lyokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben
meghatározott keretek között – gyakorolja a jogokat és tel-
jesíti a kötelezettségeket.

15.7.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.8. Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
15.8.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség NATO Reagáló Erõk
Rövidített megnevezése: MH NRF
15.8.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NRF
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön a

NATO szervezetileg illetékes NRF parancsnokság felelõs-
ségi körébe tartozó mûveleti terület.

15.8.3. Megalakításának idõpontja: 2006. január 12.
15.8.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, váltásonként meghatározott
létszámmal és jogállással rendelkezõ ideiglenes katonai
szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkere-
tébõl kijelöléssel, a készenlét idõszakára készenléti szol-
gálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi
döntést követõen vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.8.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állományának részletes kategóriába so-
rolása a feladat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés
után történik.

15.8.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.8.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés
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után, az illetékes MH NRF parancsnokának utasításai sze-
rint látja el.

15.8.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: nemzeti támogató elem pa-
rancsnok (kontingensparancsnok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.8.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység
képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a ve-
zénylési hely állományilletékes parancsnokaként – a jog-
szabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközök-
ben meghatározott keretek között – gyakorolja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

15.8.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.9. Magyar Honvédség Légi Kiképzés-támogató
Csoport

15.9.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Légi Kiképzés-támogató Csoport (Air Mentor
Team)

Rövidített megnevezése: MH AMT
15.9.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH AMT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.9.3. Megalakításának idõpontja: 2010. április 1.
15.9.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel kell
feltölteni.

15.9.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.9.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.9.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO Kiképzõ
Misszió Afganisztán illetékes parancsnokának utasításai
szerint látja el.

15.9.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: oktatógép-parancsnok (kon-
tingensparancsnok);

b) az oktatógép-parancsnokot beosztásba az MH ÖHP
parancsnoka vezényli.

15.9.9. A szervezeti egység képviseletére az oktató-
gép-parancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.9.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán
útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.10. Magyar Honvédség Nemzeti Támogató Elem
Afganisztán

15.10.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

Rövidített megnevezése: MH NTE Afganisztán
Nemzetközi környezetben: HUN National Support Ele-

ment (HUN NSE)
15.10.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NTE Afganisz-

tán
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF mûveleti területe.
15.10.3. Megalakításának idõpontja: 2010. május 1.
15.10.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott, önálló zászlóalj jogállású
ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költség-
vetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai
eszközeit az MH eszközállományából, illetve helyszíni
bérléssel kell feltölteni.

15.10.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.10.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.10.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik, külföldi alkalmazási
körzetben tevékenységét az MH ÖHP parancsnoka utasí-
tásai szerint látja el.
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15.10.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.10.9. A szervezeti egység képviseletére a parancs-

nok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes pa-
rancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezet-
szabályozó eszközökben meghatározott keretek között –
gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.10.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kap-
csolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.11. Magyar Honvédség EU Harccsoport
15.11.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség EU Harccsoport.
Rövidített megnevezése: MH EU HCS
15.11.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf.: 179/MH EU HCS
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön az EU

Harccsoport Parancsnoksága felelõsségi körébe tartozó
mûveleti terület.

15.11.3. Megalakításának idõpontja: 2011. október 1.
15.11.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl kijelöléssel, a készenléti idõszakára ké-
szenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonat-
kozó közjogi döntést követõen vezényléssel, anyagi –
technikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltöl-
teni.

15.11.5. A szervezeti egység béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állományának részletes kategóriába soro-
lása a feladat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után
történik.

15.11.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.11.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés
után az EU Harccsoport parancsnokának utasításai szerint
látja el.

15.11.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: MH EU HCS parancsnok;

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.11.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egy-
ség képviseletére az MH EU HCS parancsnoka jogosult,
aki a vezénylési hely állományilletékes parancsnokaként
– a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó esz-
közökben meghatározott keretek között – gyakorolja a jo-
gokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.11.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kap-
csolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.12. Magyar Honvédség Mi-17 Légi Tanácsadó Cso-
port

15.12.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Mi-17 Légi Tanácsadó Csoport (Mi-17 Air
Advisory Team)

Rövidített megnevezése: MH Mi-17 AAT
15.12.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH Mi-17 AAT
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF mûveleti területe.
15.12.3. Megalakításának idõpontja: 2011. március 1.
15.12.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel kell
feltölteni.

15.12.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.12.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.12.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO Kiképzõ
Misszió Afganisztán illetékes parancsnokának utasításai
szerint látja el.

15.12.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: oktató rajparancsnok (kontin-
gensparancsok);

b) a kontingensparancsnokot beosztásba az MH ÖHP
parancsnoka vezényli.
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15.12.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-
gensparancsok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.12.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kap-
csolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi-gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán
útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.13. Magyar Honvédség CSS Logisztikai Iskola Ma-
gyar Mentorcsoport

15.13.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség CSS Logisztikai Iskola Magyar Mentorcso-
port.

Rövidített megnevezése: MH LMCS
15.13.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf.: 179/MH LMCS
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.13.3. Megalakításának idõpontja: 2011. július 1.
15.13.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi – technikai eszkö-
zeit az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel
kell feltölteni.

15.13.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.13.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.13.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO Kiképzõ
Misszió Afganisztán illetékes parancsnokának utasítása
szerint látja el.

15.13.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a kontingensparancsnokot beosztásba az MH ÖHP

parancsnoka vezényli.
15.13.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-

gensparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-

nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.13.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kap-
csolatos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység pénzügyi és gazdasági feladatait az
MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és szám-
viteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve, az egyéb szellemi és fizikai (technikai)
támogató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdál-
kodó, az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési
szerve végzi az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán
útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

16. Az MH ÖHP válságkezelõ és béketámogató mûve-
letekben részt vevõ, területileg elkülönült szervezeti egy-
ségeit jogi személyiséggel ruházom fel. Az MH ÖHP és
jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei – mint
a költségvetési szerv telephelyei – közhiteles nyilvántartá-
sát a Magyar Államkincstár végzi.

17. A válságkezelõ és béketámogató mûveletekben
részt vevõ, jogi személyiséggel felruházott szervezeti egy-
ségek feladatait, a szervezetükre és mûködésükre vonatko-
zó részletes szabályokat a Honvéd Vezérkar fõnöke által
jóváhagyott Mûveleti Utasítások tartalmazzák.

18. Az alapító okiratban nem szabályozott rendelkezé-
seket, a katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait az MH ÖHP Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza. A Szervezeti
és Mûködési Szabályzatot az MH ÖHP parancsnok készíti
el, és azt a Honvéd Vezérkar fõnöke útján jóváhagyásra
felterjeszti a honvédelmi miniszterhez.

19. Jelen alapító okirat 2011. október 1-jén lép hatályba,
azzal egyidejûleg a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság 2011. július 21-én kelt, 144-23/2011. szá-
mú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember 30.

Nyt. szám: 144-28/2011.

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

A honvédelmi miniszter
105/2011. (IX. 30.) HM

u t a s í t á s a
az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról

szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja és 97. §
(1) bekezdés l) pontja alapján – a Honvédelmi Minisztérium
fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl
szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 33. és 52. §-ában fog-
laltakra figyelemmel – az intézményi bevételekkel kapcso-
latos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módo-
sításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás 8/A. §-a hatályát veszti.

2. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
106/2011. (IX. 30.) HM

u t a s í t á s a
a polgári felsõoktatási intézmények hallgatóival

köthetõ ösztöndíjszerzõdés, valamint az ösztöndíj
folyósításának rendjérõl szóló

72/2006. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a polgári felsõoktatási intézmények hallgatóival köthetõ
ösztöndíjszerzõdés, valamint az ösztöndíj folyósításának
rendjérõl szóló 72/2006. (HK 16.) HM utasítás módosítá-
sáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A polgári felsõoktatási intézmények hallgatóival köthetõ
ösztöndíjszerzõdés, valamint az ösztöndíj folyósításának
rendjérõl szóló 72/2006. (HK 16.) HM utasítás (a továb-
biakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteire, továbbá a katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálatokra.”

2. §

Az Utasítás 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A pályázatokat a pályázatra kiírt szakoknak megfe-
lelõen létrehozott munkacsoport bírálja el és dönt az ösz-
töndíjszerzõdés megköthetõségérõl. A munkacsoport el-
nöke a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK SZCSF) vezetõje, tagjai a kiírt szakok delegált
képviselõi, valamint a HM Humánpolitikai Fõosztály Hu-
mánstratégiai Osztály vezetõje. A munkacsoport megala-
kulását követõen mûködésérõl ügyrendet fogad el.”

3. §

(1) Az Utasítás 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az ösztöndíjszerzõdések megkötésével, módosítá-
sával, valamint felmondásával kapcsolatos feladatokat a
HVK SZCSF végzi. Az ösztöndíjszerzõdés megkötésére a
HM Humánpolitikai Fõosztály beleegyezésével kerülhet
sor. Az ösztöndíjszerzõdést a Honvédelmi Minisztérium
képviseletében a HVK SZCSF vezetõje írja alá.”

(2) Az Utasítás 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az ösztöndíjszerzõdésben foglalt tanulmányi idõ-
szak legfeljebb két szemeszter idõtartamra történõ meg-
hosszabbítása (halasztás) a hallgató kérelmére – az illeté-
kes szakmai szerv egyetértésével – engedélyezhetõ,
amelytõl csak különös méltánylást érdemlõ helyzetben le-
het eltérni.”

4. §

Az Utasítás 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az ösztöndíjszerzõdés kötelezõ elemeit az uta-

sítás melléklete tartalmazza. A szerzõdést három példány-
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ban kell elkészíteni. Az 1. számú példány a hallgatóé, a 2. szá-
mú példány a HVK SZCSF-é, a 3. számú példány a HM
KPH nyilvántartásába kerül.

(2) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg a honvédségi ösztöndíjról és folyósítá-
sának rendjérõl szóló 47/1997. (HK 17.) HM utasítás, az
azt módosító 21/1999. (HK 10.) HM utasítás és 37/2001.
(HK 11.) HM utasítás, a polgári felsõoktatási intézmé-
nyekben tanuló egyes honvédségi ösztöndíjasokat megil-
letõ juttatások folyósításáról szóló 58/1997. (HK 19.) HM
utasítás, és az azt módosító 52/1998. (HK 15.) HM utasítás
hatályát veszti, azzal hogy a jelen utasítás hatálybalépését
megelõzõen kötött honvédségi ösztöndíj szerzõdéseket a
jelen utasítás rendelkezései nem érintik.”

5. §

Az Utasítás
a) 2. § (1) bekezdésében az „intézményeiben” szöveg-

rész helyébe az „intézményében”,
b) 2. § (2) bekezdésében és 3. § (1) bekezdés a) pontjá-

ban a „kizárólag magyar állampolgár” szövegrész helyébe
a „magyar állampolgár”,

c) 3. § (3) bekezdésében a „HM SZEF” szövegrész he-
lyébe a „HVK SZCSF”,

d) 4. § (5) és (7) bekezdésében a „ZMNE” szövegrész
helyébe a „HVK SZCSF”,

e) Melléklete bevezetésében a „HM személyzeti fõosz-
tályvezetõ” szövegrész helyébe a „HVK személyzeti cso-
portfõnök”, 1. b) pontjában a „Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetemet (a továbbiakban: ZMNE)” szövegrész
helyébe a „HVK Személyzeti Csoportfõnökséget (a továb-
biakban: HVK SZCSF)”, 5. pontjában a „HM személyzeti
fõosztályvezetõ” szövegrész helyébe a „HVK személyzeti
csoportfõnök”, záradékában a „HM SZEF” szövegrész he-
lyébe a „HVK SZCSF”, a „ZMNE” szövegrész helyébe a
„HM KPH”
szöveg lép.

6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az utasítás rendelkezéseit 2011. szeptember 1-jétõl
kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
107/2011. (IX. 30.) HM

u t a s í t á s a
a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ

gazdálkodás szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény
100/J. § (2) bekezdése, valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) be-
kezdés f) pontja és 97. § (1) bekezdés l) pontja alapján – fi-
gyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésé-
ben és a honvédelmi szervek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálkodás sza-
bályairól az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnök-
séget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), valamint a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazása szempontjából:
a) gazdálkodó szervezet: az 1. melléklet szerinti, az

egyes elõirányzatokkal való gazdálkodásra átruházott ha-
táskörben feljogosított szervezetek és HM-szervek,

b) kezelõ szervezet: a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi
Hivatal (a továbbiakban: HM FHH), mint a Központilag
kezelt lakástámogatási elõirányzatok – Lakástámogatás
elõirányzat kezelõ szerve.

3. §

(1) A gazdálkodó szervezetek feladataikat a HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Hivatallal (a továbbiakban: HM
KPH) mint a pénzügyi és számviteli feladatok központosí-
tott végrehajtására kijelölt szervezettel együttmûködésben
hajtják végre.
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(2) A Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok
tekintetében a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a
feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok felhasz-
nálása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások
rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet (a továb-
biakban: PM Rendelet) VI. fejezetében foglaltak szerint
kell eljárni.

(3) A feladatfinanszírozás keretén kívüli elõirányzatok,
célelõirányzat-felhasználási keretszámláról közvetlenül,
fejezeten kívülre átadott vagy kifizetett pénzeszközei for-
galmának lebonyolítása, valamint a számlára befolyt bevé-
telek felhasználására irányuló javaslattétel a HM KPH fel-
adat- és hatáskörébe tartozik.

2. Az elõirányzatok tervezése, módosítása, beszámolás

4. §

(1) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 48. §-a szerinti költségvetési javaslatokat a gazdál-
kodó szervezetek készítik el és a HM KPH részére a tárgy-
év február 22-ig küldik meg. A HM KPH a javaslatokat
számszakilag felülvizsgálja, intézkedik a szükséges kor-
rekciók végrehajtására és a honvédelmi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) részére – szolgálati úton – jóváhagyás-
ra felterjeszti. A jóváhagyást követõen a gazdálkodó szer-
vezetek és a kezelõ szervezet az éves költségvetésben
meghatározott elõirányzatok tárgyévben történõ teljesíté-
sével vagy felhasználásával összefüggésben – a (2) bekez-
dés szerinti kivétellel – az elõírt adatszolgáltatási és elszá-
molási kötelezettségek tekintetében saját hatáskörben
járnak el.

(2) A gazdálkodó szervezetek és a kezelõ szervezet – az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 27. § és 27/B. §-ában, a mindenkori
költségvetési törvényben, valamint az Ámr. 56. § (7) be-
kezdésében foglaltakra tekintettel – az elõirányzatok fel-
használásával kapcsolatos elõirányzat-átcsoportosítási ja-
vaslataikat a HM KPH részére küldik meg.

(3) A HM KPH
a) a javaslatokat felülvizsgálja és – amennyiben a javas-

lat nem felel meg a jogszabályi, a közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközök vagy a belsõ rendelkezések szerinti köve-
telményeknek – intézkedik a hiányosságok megszünteté-
sére,

b) a felülvizsgált javaslatokat a miniszter részére – szol-
gálati úton – jóváhagyásra felterjeszti,

c) a jóváhagyott elõirányzat-módosításokról a gazdál-
kodó szervezeteket és a kezelõ szervezetet tájékoztatatja.

(4) A HM KPH
a) az elõirányzatok teljesítésérõl, a gazdálkodó szerve-

zetek és a kezelõ szervezet adatszolgáltatása alapján szám-
szaki beszámolót és szöveges indokolást állít össze,

b) a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a gaz-
dálkodó szervezetek és a kezelõ szervezet által megküldött
beszámolók alapján felülvizsgálja és – szolgálati úton – a
miniszter részére jóváhagyásra felterjeszti.

(5) Elõirányzat-maradványt terhelõ kifizetés a tárgyévi
elõirányzat terhére nem teljesíthetõ.

(6) A nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok éves
mûködésérõl a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti
Fõosztály (a továbbiakban: HM HVF), az MH Szociálpoli-
tikai Közalapítvány tekintetében a Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
SZCSF), a Hadigondozottak Közalapítványa tekintetében
a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal
(a továbbiakban: HM TKHH) szöveges értékelést készít,
melyet a zárszámadáshoz kapcsolódóan meghatározásra
kerülõ idõpontig a HM KPH részére megküld.

5. §

(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásai alapján a tár-
sadalmi szervek, alapítványok, nonprofit korlátolt felelõs-
ségû társaságok, közalapítványok részére elõfinanszíro-
zással nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket
egyéb követelésként kell nyilvántartani azok elszámolá-
sáig.

(2) A követelés kivezetését az (1) bekezdés szerinti ked-
vezményezettek elszámolásának elfogadását követõen, a
gazdálkodó szervezetek és a kezelõ szervezet nyilatkozata
alapján, a HM KPH hajtja végre.

3. Elõirányzat-finanszírozási terv

6. §

(1) Az elõirányzat-finanszírozási terveket a gazdálkodó
szervezetek és a kezelõ szervezet adatszolgáltatása alapján
a HM KPH nyújtja be elektronikus úton a Kincstárhoz a
PM Rendelet 21. melléklete szerint meghatározott formá-
ban.

(2) Az adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti tartalom-
mal havonta, a tárgyhónapot megelõzõ hónap 18-áig kell
megküldeni a HM KPH részére.

(3) Az adatszolgáltatás tartalmazza a jóváhagyott éves
kiadási elõirányzatot és annak módosításait, valamint az
annak forrásául szolgáló bevételeket, maradványokat és
támogatásokat negyedéves, havi és a tárgyhónap esetében
dekádonkénti bontásban.

(4) A dekádonként 100 millió forintot elérõ, vagy azt
meghaladó kiadási ütemet kötelezettségenként részletezni
és indokolni kell.

(5) A kifizetési ütem tárgyhónapon belül csak részletes
indoklással módosítható, melyhez az adatszolgáltatást a
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kiadás várható teljesítésének idõpontját megelõzõ 12. napig
kell megküldeni.

(6) A tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatást, a jóváha-
gyott elõirányzat 100%-os teljesülését követõen már nem
kell teljesíteni.

7. §

(1) Az elõirányzat-finanszírozási tervet úgy kell elké-
szíteni, hogy az a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlá-
sának és a likviditás biztosításának alapjául szolgáljon.

(2) A teljesítésarányos finanszírozás megvalósulása, va-
lamint a rendelkezésre állási díj Kincstár általi felszámítá-
sának elkerülése érdekében biztosítani kell a tényleges ki-
fizetések terv szerinti teljesülését.

(3) Biztosítani kell az elõirányzat-finanszírozási terv,
valamint a 8. § szerinti elõirányzat-felhasználási terv kö-
zötti összhangot.

4. Elõirányzat-felhasználási terv

8. §

Az elõirányzatokkal való gazdálkodás feladatainak
végrehajtásához a gazdálkodó szervezetek és a kezelõ
szervezet a PM Rendelet 60. § (1) bekezdése elõírásainak
megfelelõen éves elõirányzat-felhasználási tervet készíte-
nek, és annak aktualizálásáról minden hónap 4-éig a HM
KPH részére adatszolgáltatást teljesítenek.

5. Kötelezettségvállalás

9. §

(1) A 8/1. Beruházás alcím elõirányzatai terhére kötele-
zettséget a gazdálkodó szervezet és a kezelõ szervezet ve-
zetõje vagy az általa írásban kijelölt személy vállal.

(2) A 8/2. Ágazati célelõirányzatok alcím elõirányzatai
terhére kötelezettséget – a Társadalmi szervezetek támo-
gatása jogcímcsoport elõirányzatai kivételével – 50 millió
forintig a gazdálkodó szervezetek vezetõi, vagy az általuk
írásban kijelölt személy, 50–100 millió forint között a HM
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára (a to-
vábbiakban: HM VGHÁT), 100 millió forint felett a mi-
niszter vállal.

(3) A Társadalmi szervezetek támogatása jogcímcso-
porton belül kötelezettséget

a) a költségvetési törvényben címzetten nevesített szer-
vezetek elõirányzatai terhére a miniszter,

b) a Társadalmi szervezetek pályázati támogatása elõ-
irányzat terhére a HM parlamenti államtitkára
vállal.

(4) A kötelezettségvállalási dokumentumban a szakmai,
mûszaki teljesítés határidejét úgy kell megállapítani, hogy
a pénzügyi teljesítés határideje nem haladhatja meg a
tárgyévet követõ év június 30-át.

(5) Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma
támogatási szerzõdés, abban rögzíteni kell az Ámr. 112. §
(6) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket.

(6) A kötelezettségvállalásnak elõirányzat-felhasználá-
si terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalás a gazdasá-
gi vezetõ vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegy-
zése után, és csak írásban történhet. A gazdasági vezetõ az
elõirányzatok vonatkozásában a HM KPH fõigazgatója.

10. §

(1) Az Ámr. 235. § (2) és (4) bekezdéseiben elõírt köte-
lezettségvállalások kincstári bejelentését

a) a Lakástámogatás elõirányzat vonatkozásában a ke-
zelõ szervezet, a 8/1. Beruházás alcím egyéb elõirányzatai
tekintetében a gazdálkodó szervezet által papíralapon
megküldött, a PM Rendelet 34. melléklete szerinti „Szer-
zõdésbejelentés” okmány alapján,

b) a 8/2. Ágazati célelõirányzatok költségvetési alcím-
hez tartozó elõirányzatok tekintetében a PM Rendelet 49.,
50. és 51. mellékletei szerinti okmányok alkalmazásával
a HM KPH végzi elektronikus úton.

(2) A 8/1. Beruházás költségvetési alcím elõirányzatai-
nak – PM Rendelet 50. § (3) bekezdése szerinti –„Finan-
szírozási Alapokmány”-át a gazdálkodó szervezetek pa-
píralapon megküldik a HM KPH részére ellenjegyzésre.
A HM KPH ellenjegyzést követõen elektronikus úton to-
vábbítja a Kincstárhoz.

8. Utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
és a teljesítésigazolás

11. §

(1) A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésé-
nek elrendelése elõtt a gazdálkodó szervezetek és a kezelõ
szervezet okmányok alapján ellenõrzi és szakmailag iga-
zolja azok jogosultságát, összegszerûségét és a szerzõdés
teljesítését.

(2) A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítõ
ellenõrzi az összegszerûséget, a fedezet meglétét és azt,
hogy az elõírt követelményeket betartották-e. Érvényesí-
tést a gazdálkodó szervezet és a kezelõ szervezet vezetõje
által írásban megbízott, az Ámr.-ben elõírt pénzügyi és
számviteli képesítéssel rendelkezõ személy végezhet.

(3) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának érvényesített okmány alapján történõ el-
rendelésére (a továbbiakban: utalványozás) a gazdálkodó
szervezet és a kezelõ szervezet vezetõje vagy az általa írás-
ban felhatalmazott személy jogosult. Az utalványozás to-
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vábbi feltétele a kötelezettségvállalás vagy jogszabály ren-
delkezése, illetve nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi
tagságból adódó kötelezettség dokumentuma.

(4) Az utalványozás ellenjegyzése a 8/1. Beruházás al-
cím elõirányzatai tekintetében a gazdálkodó és a kezelõ
szervezetnél, a 8/2. Ágazati célelõirányzatok költségvetési
alcím esetében a HM KPH-n történik.

(5) A szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre,
az utalványozásra, az utalványozás ellenjegyzésére, vala-
mint könyvelés igazolására a 3. melléklet szerinti forma-
nyomtatványt (utalványrendeletet) kell alkalmazni.

(6) A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés és a teljesítésigazolás rendjét a HM mint in-
tézmény, továbbá az 1. mellékletben gazdálkodó szerve-
zetnek kijelölt HM hivatalok és a Lakástámogatás elõ-
irányzat tekintetében a kezelõ szervezet vezetõjének az
Ámr. 20. § (4) bekezdésében elõírt – a HM KPH-val
egyeztetett – gazdálkodási intézkedése részletesen szabá-
lyozza.

(7) A HM mint intézmény vezetõjének gazdálkodási in-
tézkedés tervezetét a HM Kontrolling és Szabályozási Fõ-
osztály állítja össze.

12. §

(1) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegû befizetések
jogcímcsoport elõirányzatait terhelõ kifizetésekre vonat-
kozó fizetési felszólításokat a HM KPH szakmai területét
érintõen felülvizsgálja vagy a szakmai kompetenciáját
meghaladó esetekben az illetékes – szakmai felelõs – szer-
vezetek bevonásával felülvizsgáltatja.

(2) Amennyiben a felszólításban szereplõ összeg kifize-
tésének jogossága igazolt, a HM KPH fõigazgatója:

a) 100 millió forintos összeghatárig a kifizetést engedé-
lyezi;

b) a kifizetésre vonatkozó javaslatát

ba) 200 millió forintos összeghatárig a HM VGHÁT ré-
szére,

bb) 200 millió forint feletti kifizetés esetén – a HM
VGHÁT útján – a HM közigazgatási államtitkára (a továb-
biakban: HM KÁT) részére jóváhagyásra felterjeszti.

(3) A költségvetés tervezési idõszakában még nem is-
mert év közben felmerülõ új feladatokkal kapcsolatos fize-
tési kötelezettségek teljesítésének elrendelése a HM KÁT
hatáskörébe tartozik.

13. §

(1) Az elõirányzatokkal való gazdálkodás
a) operatív belsõ kontrollrendszerét a gazdálkodó szer-

vezetek és a kezelõ szervezet, továbbá a HM mint intéz-
mény vezetõje alakítja ki és mûködteti,

b) operatív belsõ kontroll rendszerének szabályozottsá-
gát, szabályszerûségét, gazdaságosságát, eredményessé-
gét és hatékonyságát a gazdálkodó szervezetek és a kezelõ
szervezet saját intézményi belsõ ellenõre, a HM mint in-
tézmény esetében, a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal (a to-
vábbiakban: HM BEH) az éves ellenõrzési tervében üte-
mezve ellenõrzi.

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
ellenõrzését a HM BEH a HM éves fejezetszintû államház-
tartási belsõ ellenõrzési terve alapján végzi.

9. Záró rendelkezések

14. §

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

(2) Hatályát veszti
a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2010. évi felhaszná-

lásának rendjérõl szóló 27/2010. (III. 5.) HM utasítás,
b) a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési tá-

mogatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 107/2011. (IX. 30.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM . számú példány

KIMUTATÁS
elõirányzatokkal történõ gazdálkodásra kijelölt szervezeti egységekrõl és szervezetekrõl

Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Megnevezés Gazdálkodó szervezet

8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok – Lakástámogatás HM HVF

8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok – Lakásépítés HM FHH

8 1 6 Katonai védelmi beruházások HM FHH

8 2 1 Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek
(NRF és Battle Group)

HM KPH

8 2 3 1 Honvédszakszervezet (HOSZ)

8 2 3 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)

8 2 3 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)

8 2 3 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)

8 2 3 6 Társadalmi szervek pályázati támogatása

8 2 3 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége

8 2 3 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége

8 2 3 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)

8 2 3 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) HM TKHH

8 2 3 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (MHKHSZ)

8 2 3 13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása

8 2 3 14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása

8 2 3 15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetsége támogatása

8 2 3 17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása

8 2 3 18 Magyart Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás

8 2 5 Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása HM HVF

8 2 6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai
Emlékhely) támogatása

8 2 15 Nemzetközi kártérítés HM Jogi Fõosztály

8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP) HM FHH

8 2 38 A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült,
a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai

HM KPH

8 2 39 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása HM TKHH

8 2 39 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása

HVK SZCSF

8 2 39 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz

HM TKHH

8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM KPH

8 2 40 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz

HM KPH

8 2 41 Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezettségek alapján
kötendõ közoktatási megállapodás feladatai

HM TKHH

8 3 Fejezeti tartalék HM Gazdasági
Tervezési Fõosztály
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2. melléklet a 107/2011. (IX. 30.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM . számú példány

Adatszolgáltatás az elõirányzat-finanszírozási terv összeállításához

Költségvetési elõirányzat megnevezése:

2011. .......................................... hó
(E Ft-ban)

Megnevezés Kiadás

Bevétel

költségvetési támogatás intézményi bevétel
elõirányzat-
maradvány

Aktuális elõirányzat

Teljesítés I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Tárgyévet követõ év

Tárgyhavi
kifizetés

1. Dekád (1–10.)

2. Dekád (11–20.)

3. Dekád (21–)

Tárgyhót követõ havi kifizetés

Tárgyhót követõ 2. havi kifizetés

......................................................
aláírás

3. melléklet a 107/2011. (IX. 30.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM . számú példány

UTALVÁNYRENDELET
szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra, az ellenjegyzés és a könyvelés igazolására

a fejezeti kezelésû elõirányzatokhoz

I. A szakmai teljesítés igazolása

.................................................. számú és ........................................... összegû szerzõdés, megrendelés, megállapodás,
jogszabály vagy fizetési felszólítás alapján .................................................... által kiállított ........................................
számú számlában (bizonylaton) megjelölt elvégzett munka, szolgáltatás jogosultságának, összegszerûségének szakmai
teljesítését igazolom.

Az ellenjegyzési okmány (szerzõdéskivonat) száma: .................................................

Budapest, 20.... .......................................... hó ........... nap
.......................................................................

szakmai teljesítést igazoló
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Kedvezményezett megnevezése és címe:
Jóváírandó bankszámla megnevezése és száma:
Fizetési határidõ: .................................... Fizetés módja: deviza/forint átutalási megbízás
Fizetés összege: .................. Devizanem: .................. Fizetés tárgya: ............................
Teljesítés helye (helyõrség, objektum): ..........................................................................

Az érvényesítéssel megállapított összeg a következõ fõkönyvi számlákra könyvelendõ:

Szöveg CRK Szakfeladat

Fõkönyvi számla száma

Számla összege

Elõirányzat-
felhasználás

nyilvántartási
tételszáma

Tartozik Követel

II. A számla (bizonylat) érvényességének igazolása

A szakmai teljesítés igazolása alapján a .......................................... keltû ............................................. számú számla
(bizonylat) „érvényesítve”.

Budapest, 20... ......................................... hó .................. nap
........................................................................

érvényesítõ

III. A mellékelt igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján ................................................... fizetési idõponttal
.............................. fizetési móddal utalványozom, ellenjegyzem ....................................................... (devizanem)
összegben ........................................ számla javára, ............... terhére.

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

............................................................................. .....................................................................
utalványozó ellenjegyzõ

IV. Könyvelés igazolása

Számlakivonat száma: ......................................., számlakivonat kelte: ....................................
Fizetés összege: ............................................. Ft
Könyvelés kelte: ............................................

..............................................................
könyvelte
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A honvédelmi miniszter
108/2011. (IX. 30.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi ágazat hulladékgazdálkodásának

szabályozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény rendelkezéseire – a következõ

utasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás szervi hatálya a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédel-
mi miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre, a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
– ideértve a nemzetközi, válságreagáló és béketámogató
mûveletekben résztvevõ katonai szervezeteket is – (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezet) terjed ki.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) ha-
tálya alá tartozó, a honvédelmi szervezetek tevékenysége
során keletkezõ, vagy más módon birtokába kerülõ hulla-
dékra, valamint a honvédelmi szervezetek hulladékgazdál-
kodási tevékenységére, hulladékkezelõ berendezéseire és
létesítményeire terjed ki.

(3) A Magyar Köztársaság területén más országok kato-
nai szervezeteihez tartozó, katonai feladatot ellátó szerve-
zetekre és ezek személyi állományára az utasítás hatálya
annyiban terjed ki, amennyiben errõl nemzetközi szerzõ-
dés másként nem rendelkezik.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. §

Jelen utasítás alkalmazásában:
a) hulladék: bármely, a Hgt. 1. mellékletében felsorolt

kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,
amelytõl birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy
megválni köteles;

b) veszélyes hulladék: a Hgt. 2. mellékletében felsorolt
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, vagy
ilyen anyagokat vagy összetevõket tartalmazó, eredete,
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környe-

zetre kockázatot jelentõ hulladék, valamint – ellenkezõ bi-
zonyításig – az ismeretlen összetételû hulladék;

c) gyûjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatá-
sa a keletkezés helyén, munkahelyi vagy üzemi gyûjtõhe-
lyen, valamint a kijelölt központi gyûjtõhelyen, a további
kezelésre (begyûjtésre, hasznosításra vagy ártalmatlaní-
tásra) történõ elszállítást megelõzõen;

d) munkahelyi gyûjtõhely: a tevékenység végzését nem
zavaró mennyiségû hulladék gyûjtésére a hulladék kelet-
kezésének közvetlen helyén kijelölt hely;

e) üzemi gyûjtõhely: a honvédelmi szervezet saját tevé-
kenységébõl származó egy- vagy többféle hulladék gyûj-
tésére a telephelyen erre a célra kialakított terület (nyílt téri
gyûjtõhely), vagy építmény (zárt téri gyûjtõhely);

f) központi gyûjtõhely: több honvédelmi szervezet több
telephelyén képzõdõ, azonos hulladék közös gyûjtésére
szolgáló üzemi gyûjtõhely;

g) telephely: a magyar állam tulajdonában, a HM va-
gyonkezelésében lévõ, egy vagy több honvédelmi szerve-
zet által használt ingatlan;

h) szállítás: a hulladéknak a keletkezés helyén lévõ
(munkahelyi vagy üzemi) gyûjtõhelyrõl a kijelölt központi
gyûjtõhelyre, továbbá a (munkahelyi, üzemi vagy közpon-
ti) gyûjtõhelyekrõl a hulladék további kezelését (begyûjté-
sét, hasznosítását vagy ártalmatlanítását) végzõ gazdálko-
dó szervezet telephelyére történõ mozgatása;

i) környezeti veszélyhelyzet: üzemzavar vagy más rend-
kívüli esemény, amelynek során a környezet veszélyes
hulladékkal vagy veszélyes anyaggal szennyezõdhet és
környezetveszélyeztetés, környezetkárosodás következhet
be.

3. Általános szabályok

3. §

A honvédelmi szervezetek a hulladékgazdálkodási fel-
adataikat a hulladékgazdálkodás országos, regionális, va-
lamint helyi rendszerében, a hulladékgazdálkodást végzõ,
tervezõ és ellenõrzõ állami, önkormányzati, gazdálkodó,
továbbá társadalmi szervezetekkel együttmûködve, az
adott honvédelmi szervezetre vonatkozó különös szabá-
lyok figyelembevételével végzik. Valamennyi hulladék
esetében vizsgálni kell a másodnyersanyagként vagy
egyéb módon történõ hasznosítás, újrahasznosítás lehetõ-
ségeit. Ezeket mérlegelve kell a leggazdaságosabb és a
környezetet legkevésbé terhelõ megoldást alkalmazni.

4. §

(1) Minden olyan tevékenységet, amely hulladék kép-
zõdését eredményezheti, úgy kell megtervezni, megszer-
vezni és végezni, hogy a lehetõ legnagyobb mértékben
biztosítsa a hulladékképzõdés megelõzését, a keletkezõ
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hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkenté-
sét, a hulladék hasznosítását, környezetkímélõ ártalmatla-
nítását.

(2) A hulladékképzõdés megelõzése, valamint a kelet-
kezõ hulladék mennyiségének és veszélyességének csök-
kentése érdekében elõnyben kell részesíteni:

a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény tech-
nológiák alkalmazását;

b) a legkisebb tömegû és térfogatú hulladékot, szennye-
zõ anyagot eredményezõ termékek és csomagolásaik be-
szerzését;

c) a hulladékként kockázatot jelentõ anyagok kiváltását.
(3) A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag elõ-

nyös, mûszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapo-
zott, a hulladékban rejlõ anyag és energia felhasználása ér-
dekében hasznosítani kell.

(4) Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet,
amelynek anyagában történõ hasznosítására vagy energia-
hordozóként való felhasználására a mûszaki, valamint
gazdasági lehetõségek még nem adottak, vagy a hasznosí-
tás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva
aránytalanul magasak.

5. §

(1) A honvédelmi szervezetek a tevékenységük gyakor-
lása során keletkezõ, vagy más módon birtokukba kerülõ
hulladékot kötelesek gyûjteni, továbbá hasznosításáról
vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó
kötelezettség teljesíthetõ

a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a hon-
védelmi szervezet saját – hatósági engedéllyel rendelkezõ –
hasznosító vagy ártalmatlanító berendezésében, létesítmé-
nyében, vagy

b) a környezetvédelmi hatóság által erre feljogosított és
engedéllyel rendelkezõ hulladékkezelõnek történõ átadás-
sal, a kezelés költségeinek megfizetésével.

6. §

A honvédelmi szervezetek minden általuk végzett hul-
ladékkezelési tevékenységet kötelesek úgy végrehajtani,
hogy az kizárja a környezet és az emberi egészség veszé-
lyeztetését, továbbá megfeleljen a jogszabályokban elõírt
követelményeknek és feltételeknek, valamint ezen utasí-
tásban meghatározott elõírásoknak.

7. §

(1) Külsõ (polgári) gazdálkodó szervezet hulladékkeze-
lési szolgáltatásának igénybevétele esetén a szolgáltatást
megrendelõ honvédelmi szervezet köteles

a) a felmerülõ költségeket az éves költségvetési terve-
zés során a honvédelmi szervezet éves költségvetésébe ter-
vezni és biztosítani;

b) szolgáltatási szerzõdést kötni a gazdálkodó szerve-
zettel a külön utasításban meghatározottak szerint;

c) a szerzõdéskötést megelõzõen meggyõzõdni arról,
hogy a gazdálkodó szervezet a megbízás tárgyát képezõ
hulladékkezelési tevékenység elvégzésére a környezetvé-
delmi hatóság által kiadott, a megbízás teljes idõtartamára
érvényes engedéllyel rendelkezik.

(2) A közszolgáltatás igénybevétele esetén a telephely
szerint illetékes települési önkormányzat, Budapesten a
Fõvárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: helyi ön-
kormányzat) által kiválasztott vagy kijelölt közszolgálta-
tóval az (1) bekezdés szerint megkötésre kerülõ szerzõdés-
nek tartalmaznia kell azt is, hogy a közszolgáltató az általa
átvett hulladék tekintetében eleget tesz a hulladékkal kap-
csolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsé-
gekrõl szóló jogszabályban számára elõírt adatszolgáltatá-
si kötelezettségeknek. A közszolgáltatónak átadott vegye-
sen, vagy szelektíven gyûjtött települési hulladék esetében
a honvédelmi szervezetet sem nyilvántartási, sem adat-
szolgáltatási kötelezettség nem terheli.

4. A hulladék gyûjtése

8. §

(1) A hulladékot a képzõdés helyén – a nagyméretû da-
rabos hulladék kivételével – az összetételének, fizikai, ké-
miai és biológiai tulajdonságainak megfelelõ módon,
gyûjtõedényben (különösen tartály, hordó, konténer) kell
gyûjteni.

(2) A gyûjtõedénynek alkalmasnak kell lennie a hul-
ladék biztonságos és környezetszennyezést nem okozó
szállítására vagy a szállítóeszköz tárolóterébe történõ be-
ürítésére.

(3) A gyûjtõedényen – a vegyesen gyûjtött települési
szilárd és folyékony hulladék kivételével – fel kell tüntetni
a hulladék EWC kódszámát és megnevezését.

(4) A tevékenység végzése során képzõdött hulladékot a
(munkahelyi, üzemi vagy központi) gyûjtõhelyrõl – a hul-
ladék mennyiségétõl, minõségétõl és tulajdonságaitól füg-
gõen – különbözõ rendszerességgel, de vegyesen gyûjtött
települési szilárd hulladék esetén hetente legalább egy-
szer, egyéb (veszélyes és nem veszélyes) hulladék esetén
legfeljebb 1 éven belül el kell szállítani a hasznosítás vagy
az ártalmatlanítás érdekében.

9. §

(1) Veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve,
a hulladék kémiai hatásainak ellenálló anyagból készült, a
csapadékvíz bejutását és a veszélyes hulladék illékony
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összetevõjének kipárolgását megakadályozó, zárható
gyûjtõedényben kell gyûjteni. Az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat szerint „A” tûzveszélyességi osztályba tartozó
hulladék, valamint a fertõzõképes hulladék kizárólag erre
a célra készült gyûjtõedényekben gyûjthetõ.

(2) A honvédelmi szervezetek kötelesek a veszélyes
hulladékot üzemi gyûjtõhelyen vagy a kijelölt központi
gyûjtõhelyen gyûjteni, amennyiben a veszélyes hulladék
nem közvetlenül a munkahelyi gyûjtõhelyrõl kerül átadás-
ra a hulladék begyûjtését, hasznosítását vagy ártalmatlaní-
tását végzõ hulladékkezelõnek.

(3) A honvédelmi szervezetektõl a központi gyûjtõhely-
re történõ beszállítás szabályait a vonatkozó intézkedés
tartalmazza. Az intézkedésben nem szereplõ veszélyes
hulladék esetében a hulladék (munkahelyi vagy üzemi
gyûjtõhelyen történõ) gyûjtése, valamint további kezelésének
biztosítása annak a honvédelmi szervezetnek a feladata,
amelynél a hulladék képzõdött.

(4) Az üzemi gyûjtõhelyet és a központi gyûjtõhelyet a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzé-
sének feltételeirõl szóló jogszabályban elõírtaknak megfe-
lelõen kell kialakítani.

(5) Az üzemi gyûjtõhely és a központi gyûjtõhely mû-
ködtetésének és ellenõrzésének részletes szabályait üze-
meltetési szabályzatban kell rögzíteni. Az üzemeltetési
szabályzat végrehajtására a gyûjtõhelyet üzemeltetõ hon-
védelmi szervezet parancsnokának (vezetõjének) felelõs
személyt – környezetvédelmi tiszt/megbízott vagy veszé-
lyes hulladék elõadó/felelõs – kell kijelölni.

(6) Az üzemi gyûjtõhelyen, és a központi gyûjtõhelyen
gyûjtött veszélyes hulladékokról technológiánként és hul-
ladékfajtánként külön nyilvántartást kell vezetni, amely-
ben fel kell tüntetni az ott gyûjtött veszélyes hulladékok
mennyiségére és összetételére vonatkozó adatokat, a gyûj-
tõhelyre került és a gyûjtõhelyrõl kezelésre átadott veszé-
lyes hulladékok mennyiségét és összetételét, a hulladékot
átvevõ kezelõk adatait, továbbá az üzemvitellel kapcsola-
tos rendkívüli eseményeket, a hatósági ellenõrzések meg-
állapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. A külön
nyilvántartás vezetése az (5) bekezdés szerint kijelölt felelõs
személy feladata.

(7) Az üzemi gyûjtõhelyen és a központi gyûjtõhelyen
végzett gyûjtés során esetleg bekövetkezõ környezeti ve-
szélyhelyzet következményeinek csökkentésére és elhárí-
tására környezeti kárelhárítási tervet kell készíteni, amely-
nek a helyi környezeti adottságokhoz, körülményekhez
igazítva tartalmaznia kell a környezetbe került veszélyes
hulladék vagy veszélyes anyag összeszedése, továbbterje-
désének megakadályozása (lokalizáció) érdekében szük-
séges intézkedéseket, tárgyi és személyi feltételeket.
A környezeti kárelhárítási terv elkészítése az (5) bekezdés
szerint kijelölt felelõs személy, jóváhagyása a honvédelmi
szervezet parancsnokának (vezetõjének) feladata.

(8) Az utaltsági rendbe tartozó honvédelmi szervezet
esetében az ellátó honvédelmi szervezet köteles biztosítani

az ellátott honvédelmi szervezet részére a hulladékok
gyûjtésének feltételeit.

10. §

(1) Nem veszélyes hulladékot, beleértve a települési szi-
lárd hulladék egyes hasznosítható összetevõit is, a haszno-
sítási lehetõségeknek megfelelõen elkülönítve (szelektí-
ven) kell gyûjteni. Szelektív hulladékgyûjtés bevezetése
esetén a gyûjtõedényt az egyéb gyûjtõedénytõl meg kell
különböztetni jelöléssel (különösen piktogrammal, felirat-
tal) vagy speciális kialakítással (más alakú, eltérõ színû
edény).

(2) A közszolgáltatás igénybe vétele esetén a települési
szilárd hulladékot a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételekkel és módon, a közszolgáltató
szállítóeszközeihez rendszeresített gyûjtõedényekben kell
gyûjteni.

(3) Amennyiben a hulladék szelektív gyûjtésének, táro-
lásának, hasznosításának mûszaki és gazdasági lehetõsége
adott, a szelektíven gyûjtött hulladék elszállítása a honvé-
delmi szervezet által használt objektum, vagy ingatlan te-
rületére kiterjedõen, az egyes elhelyezési feladatok végre-
hajtási rendjérõl szóló HM utasítás alapján, a települési
hulladék elszállíttatása keretében – Szolgáltatási Szerzõ-
dés alapján – biztosított.

11. §

(1) A Magyar Köztársaság területén más országok kato-
nai szervezeteihez tartozó, katonai feladatot ellátó szerve-
zetek tevékenysége során

a) a hulladékgazdálkodási feladatokat egyedi módon
egyezményben vagy más írásos megállapodásban részlete-
sen rögzíteni kell,

b) a keletkezõ települési hulladékot a honvédelmi szer-
vezetek azonos hulladékával megegyezõ módon kell gyûj-
teni és kezelni,

c) a keletkezõ veszélyes hulladékot fajtánként elkülö-
nítve, a honvédelmi szervezetek által mûködtetett (munka-
helyi vagy üzemi) gyûjtõhelyen kell gyûjteni, amennyiben
a hulladék a Magyar Köztársaság területén a jogszabá-
lyokban elõírt egyéb követelmények és feltételek betartása
mellett hasznosítható vagy ártalmatlanítható, és ezt a lehe-
tõséget a külföldi katonai szervezet igénybe veszi.

(2) Nem hagyható a honvédelmi szervezetek által hasz-
nált ingatlanon, létesítményben az a hulladék, amelynek
hasznosítására vagy ártalmatlanítására a Magyar Köztár-
saság területén nincs mûszakilag alkalmas és engedéllyel
rendelkezõ berendezés, létesítmény. Ebben az esetben a
hulladékot a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK eu-
rópai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Ren-
delet), valamint az országhatárt átlépõ hulladékszállításról
szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
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Korm. rendelet) vonatkozó elõírásainak betartásával kell
Magyarországról kivinni. A kivitel annak a katonai szer-
vezetnek a feladata, amelynek tevékenysége során a hulla-
dék képzõdött.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hulladék további kezelésé-
rõl a katonai feladat végrehajtásáért felelõs honvédelmi
szervezet köteles gondoskodni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti veszélyes hulladékok nyil-
vántartását elkülönítve kell vezetni.

12. §

(1) A Magyar Köztársaság területén kívül katonai fel-
adatot ellátó honvédelmi szervezetek tevékenysége során
képzõdõ hulladékot a fogadó ország jogszabályainak meg-
felelõen, annak hiányában a nemzetközileg elfogadott elõ-
írások szerint kialakított gyûjtõhelyen és módon kell gyûj-
teni, valamint gondoskodni kell a hulladék további kezelé-
sérõl. A mûveleti területekre vonatkozó adott nemzeti kör-
nyezetvédelmi elõírások, a vezetõ nemzeti elõírások, a
mûveleti területen érvényes környezetvédelmi elõírások
beszerzése, a felkészülõ kontingens, misszió részére törté-
nõ biztosítása az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) feladata.

(2) A Magyar Köztársaság területén kívül vagy mûvele-
ti területen katonai feladatot ellátó, aktív környezethaszná-
latban résztvevõ, azon állandó vagy ideiglenes állomány-
táblával rendelkezõ szervezetek, melyeknél az állomány-
tábla szerint környezetvédelmi tiszt nincs rendszeresítve,
az adott szervezet parancsnoka köteles 1 fõ környezetvé-
delmi szaktevékenységek ellátásáért felelõs személyt (kör-
nyezetvédelmi megbízottat) parancsban kijelölni.

(3) A külföldön keletkezõ hulladékokat lehetõség sze-
rint a keletkezés helyén kell értékesíteni, újrahasznosítani,
megsemmisíteni.

(4) Amennyiben a hulladék hasznosítása vagy ártalmat-
lanítása a fogadó országban nem biztosított, a hulladékot a
Rendelet, valamint a Korm. rendelet vonatkozó elõírásai-
nak betartásával lehet Magyarországra behozni. A beho-
zott hulladékról a jogszabályokban elõírt nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségek mellett, a hulladék beho-
zatalát követõ 30 napon belül összefoglaló jelentést kell
készíteni és az MH ÖHP részére megküldeni.

5. Környezeti veszélyhelyzet

13. §

(1) Ha veszélyes hulladék vagy veszélyes anyag kerül
egy vagy több környezeti elembe, a 9. § (7) bekezdése sze-
rinti környezeti kárelhárítási tervnek megfelelõen hala-
déktalanul meg kell kezdeni a szennyezés lokalizálását és

felszámolását. A környezeti veszélyhelyzet késedelem
nélküli elháríthatósága érdekében a lokalizációhoz szük-
séges eszközöknek (környezeti kárelhárítási szakanyagok-
nak) a veszélyes hulladék gyûjtõhelyén történõ készenlét-
ben tartásáról, elhasználódásuk esetén pótlásáról gondos-
kodni kell.

(2) A lokalizált szennyezést a talaj felsõ rétegével
együtt össze kell gyûjteni, és az összegyûjtött anyagot ve-
szélyes hulladékként kell kezelni.

(3) A veszélyhelyzetet eredményezõ eseményrõl, az ez-
zel kapcsolatban tett intézkedésekrõl és azok eredményé-
rõl az esemény bekövetkezését követõen az ügyeleti szol-
gálati rendszeren keresztül jelentést kell adni. Az ügyeleti
szolgálat a szolgálati intézkedés szerint értesíti az illetékes
szervezeteket.

(4) Minden környezeti veszélyhelyzetet a jelen utasítás
1. mellékletében meghatározott adattartalommal értékelni
kell, legkésõbb a környezeti veszélyhelyzet kialakulását
követõ 5 napon belül az elöljáró honvédelmi szervezet ré-
szére. Az értékelõ jelentést meg kell küldeni az érintettek-
nek a HM Információ Kapcsolati Rendszer (a továbbiak-
ban: HM IKR) alapján.

6. A hulladék szállítása

14. §

(1) Veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulladék-
kal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl
szóló jogszabály szerinti szállítási szabályzat elõírásainak
megfelelõen kell végezni.

(2) A veszélyes hulladék szállításra való elõkészítése és
erre alkalmassá tétele annak a honvédelmi szervezetnek a
kötelessége, amelynek tevékenysége során a hulladék kép-
zõdött vagy más módon birtokába jutott.

(3) A veszélyes hulladékszállítmányt kísérõ dokumen-
tumoknak („SZ” kísérõjegy, begyûjtés esetén „K” kísérõ-
jegy) az elõírt példányszámban történõ helyes kitöltése a
9. § (5) bekezdés szerint kijelölt felelõs személy feladata.

(4) Szállításból eredõ szennyezõdés esetén a hulladék
feltakarításáról, a terület szennyezõdésmentesítésérõl, va-
lamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hul-
ladék szállítója köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a szállítás a katonai szervezet saját esz-
közével, vagy a katonai szervezet tervezésében kerül vég-
rehajtásra, úgy minden esetben be kell tartani a veszélyes
anyagok, készítmények (veszélyes hulladékok) közúti,
vasúti, légi, és vízi szállítására vonatkozó környezetvédelmi,
biztonsági elõírásokat.

(6) A szállítás során szükséges, elõírt mennyiségû kárel-
hárító felszerelések rendelkezésre állásáról a veszélyes
hulladék szállítója köteles gondoskodni.
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(7) Az országhatárokon át történõ szállítások esetében
figyelembe kell venni és szükség szerint alkalmazni kell az
EU országok, harmadik ország, és a Magyar Köztársaság
között (területérõl, vagy területére) történõ hulladékszállí-
tásra vonatkozó jogszabályokat. Prioritásként a keletkezés
helyén történõ kezelést kell elõnyben részesíteni.

(8) Missziók, kontingensek esetében a hulladékok szál-
lítását a mûveleti területre vonatkozó környezetvédelmi
elõírások, egyezmények szerint kell végrehajtani.

7. Nyilvántartás, adatszolgáltatás
és egyéb adminisztratív kötelezettségek

15. §

(1) A honvédelmi szervezetek a tevékenységük során
rendszeresen vagy alkalomszerûen képzõdõ, valamint más
módon birtokukba kerülõ hulladékot – a hulladékok jegy-
zékérõl szóló jogszabály alapján – a hulladék 6 jegyû
EWC kódszámának és jegyzék szerinti megnevezésének
megadásával kötelesek azonosítani. Az azonosítás és a be-
sorolás megalapozottsága érdekében a jelen utasítás 2.
mellékletében szereplõ adatlap felhasználásával össze kell
gyûjteni a hulladék termelõjére, a képzõdését eredménye-
zõ technológiára, a hulladék fizikai, kémiai jellemzõire és
veszélyességére, valamint a hulladék kezelésére vonatko-
zó adatokat.

(2) Az utasítás 2. mellékletében szereplõ adatlapot a
honvédelmi szervezetek tevékenysége során rendszeresen
vagy alkalomszerûen a 2011. évben képzõdõ minden hul-
ladékra ki kell tölteni, jelen utasítás hatálybalépését köve-
tõ 30 napon belül. A jelen utasítás 2. melléklete szerinti
adatlapot ezt követõen akkor kell kitölteni, ha a honvédel-
mi szervezetnél a már azonosított és besorolt hulladéktól
eltérõ új hulladék keletkezik.

(3) A honvédelmi szervezetnél keletkezõ azonos hulla-
dékokat ugyanazon EWC kódon kell nyilvántartásba ven-
ni. A hulladék-nyilvántartás naprakész és pontos vezetésé-
ért a 9. § (5) bekezdésben kijelölt személy a felelõs. A hul-
ladékok nyilvántartásában törekedni kell az elektronikus
ügyintézésre.

(4) Ha a hulladék azonosítása az (1) bekezdésnek meg-
felelõen nem vezet eredményre, a honvédelmi szervezet
parancsnoka (vezetõje) errõl haladéktalanul értesíti az
érintetteket, egyidejûleg intézkedik a hulladéknak a kép-
zõdése szerint megfelelõ technológiai fõ- és alcsoportban
található 99-re végzõdõ EWC kódszámon történõ ideigle-
nes nyilvántartásáról. Az értesítés alapján a HM Fegyver-
zeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH)
Infrastrukturális Igazgatóság (a továbbiakban: HM FHH
II) kezdeményezi az Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõségnél a hulladék be-

sorolását, szükséges esetben minõsítését. Az eljárás költ-
ségeit a HM FHH viseli.

16. §

(1) A honvédelmi szervezetek a tevékenységük során
rendszeresen vagy alkalomszerûen képzõdõ vagy más mó-
don birtokukba kerülõ, valamint a további kezelés érdeké-
ben más honvédelmi szervezetnek vagy hulladékkezelõ-
nek átadott hulladékról – a hulladékkezelést végzõ köz-
szolgáltatónak átadott, vegyesen vagy szelektíven gyûjtött
települési hulladék kivételével – kötelesek naprakész nyil-
vántartást vezetni.

(2) A honvédelmi szervezetnél keletkezõ azonos hulla-
dékokat ugyanazon EWC kódon kell nyilvántartásba ven-
ni. A hulladék-nyilvántartás naprakész és pontos vezetésé-
ért a 9. § (5) bekezdésben kijelölt személy a felelõs. A hul-
ladékok nyilvántartásában törekedni kell az elektronikus
ügyintézésre.

(3) A munkahelyi gyûjtõhelyeken a nem veszélyes hul-
ladékok nyilvántartásához a jelen utasítás 3/A. mellékleté-
ben szereplõ adatlapot, a veszélyes hulladékok nyilvántar-
tásához a jelen utasítás 3/B. mellékletében szereplõ adatla-
pot kell vezetni.

17. §

(1) A nyilvántartás alapján a honvédelmi szervezetek
– a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszol-
gáltatási kötelezettségekrõl szóló jogszabályban elõírtak-
nak megfelelõ adattartalommal és módon – kötelesek adatot
szolgáltatni az adatkezelésre jogosult környezetvédelmi
hatóságoknak, valamint a HM IKR szerinti érintetteknek.

(2) A központi gyûjtõhelyre történõ hulladékbeszállítás
esetén a központi gyûjtõhelyet üzemeltetõ honvédelmi
szervezet hajtja végre az adatszolgáltatást. A központi
gyûjtõhely üzemeltetését végzõ honvédelmi szervezet és a
hulladékot termelõ honvédelmi szervezet közötti hulladé-
kok átadását-átvételét jegyzõkönyvben kell rögzíteni.

(3) Az adatszolgáltatási, a technológiára vonatkozó
anyagmérleg-készítési, valamint a telephelyre vonatkozó
anyagforgalmi egyenlegkészítési kötelezettségeket – a
kettõs adatszolgáltatás elkerülése érdekében – a központi
gyûjtõhelyen gyûjtött hulladék vonatkozásában a központi
gyûjtõhely üzemeltetését végzõ honvédelmi szervezet,
egy telephelyen lévõ több honvédelmi szervezet hulladé-
kai vonatkozásában az üzemi gyûjtõhely üzemeltetését
végzõ honvédelmi szervezet, egyéb esetben az a honvédel-
mi szervezet teljesíti, amelynek tevékenysége során a hul-
ladék képzõdött. Az adminisztratív kötelezettségek való-
ságnak megfelelõ adattartalommal történõ teljesítése érde-
kében az érintett honvédelmi szervezetek kötelesek
együttmûködni.
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(4) Rendszeres adatszolgáltatásra – a (2) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével – az a honvédelmi szervezet
köteles, amelynél a foglalkoztatottak száma eléri a 10 fõt,
vagy a tárgyévben a keletkezett (birtokolt) hulladékok
összes mennyisége meghaladja

a) veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy
b) nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy
c) nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az

5000 kg-ot.

18. §

(1) A honvédelmi ágazat hulladékgazdálkodási tervét a
HM FHH II készíti el.

(2) Az egyes telephelyekre vonatkozó hulladékgazdál-
kodási tervrész készítése a központi gyûjtõhelyen gyûjtött
hulladék vonatkozásában a központi gyûjtõhely üzemelte-
tését végzõ honvédelmi szervezet, egy telephelyen lévõ
több honvédelmi szervezet hulladékai vonatkozásában az
üzemi gyûjtõhely üzemeltetését végzõ honvédelmi szerve-
zet, egyéb esetben annak a honvédelmi szervezetnek a fel-
adata, amelynek tevékenysége során a hulladék képzõdött.

(3) Az egyes telephelyekre vonatkozó egyedi hulladék-
gazdálkodási terv készítésére a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével az a honvédelmi szervezet köteles,
amelynek gazdálkodása során

a) évente 10 tonna mennyiséget meghaladó veszélyes
hulladék keletkezik, vagy

b) az évente keletkezõ összes – veszélyes és nem veszé-
lyes – hulladék mennyisége meghaladja a 200 tonnát.

(4) A veszélyes hulladékra vonatkozó 3 éves hulladék-
gazdálkodási tervet a képzõdõ veszélyes hulladék mennyi-
ségétõl függetlenül el kell készíteni. A terv elkészítése a
központi gyûjtõhelyen gyûjtött veszélyes hulladék vonat-
kozásában a központi gyûjtõhely üzemeltetését végzõ
honvédelmi szervezet, egy telephelyen lévõ több honvé-
delmi szervezet veszélyes hulladékai vonatkozásában az
üzemi gyûjtõhely üzemeltetését végzõ honvédelmi szerve-
zet, egyéb esetben annak a honvédelmi szervezetnek a fel-
adata, amelynek tevékenysége során a veszélyes hulladék
képzõdött.

8. Elhagyott hulladék

19. §

(1) A honvédelmi szervezet köteles minden tõle telhetõt
megtenni annak érdekében, hogy megakadályozza a hulladék-
elhagyást az általa használt ingatlanon, és ennek bekövet-
kezése esetén az elhagyott hulladék tulajdonosa megálla-
pításra kerüljön.

(2) Amennyiben a hulladék tulajdonosa nem állapítható
meg, a honvédelmi szervezet utaltságába tartozó ingatla-
non elhagyott hulladékokról a honvédelmi szervezet a kör-
nyezetszennyezés, és környezetkárosítás kapcsán feljelen-
tést tesz az illetékes hatóságoknál, egyidejûleg tájékoztatja
a HM FHH-t.

(3) Ha a hulladék tulajdonosa a hatósági eljárás eredmé-
nyeként sem állapítható meg, a honvédelmi szervezet
utaltságában lévõ ingatlanon elhagyott hulladék kezelési
kötelezettsége a HM FHH-t terheli.

(4) Ha az elhagyott hulladék eltávolítása, kezelése a
környezetszennyezés, környezetkárosítás megelõzése,
vagy egyéb okból halaszthatatlanul szükséges, és ezért ar-
ról a honvédelmi szervezet tájékoztatása alapján a HM
FHH intézkedik, majd az elhagyott hulladék tulajdonosa
ezt követõen válik ismertté, a felmerült költségek és károk
megtérítési igényét a hulladék tulajdonosával szemben ér-
vényesíteni kell.

9. Záró rendelkezések

20. §

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

(2) Hatályát veszti a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
egyes feladatok végrehajtásáról szóló 71/1997. (HK 24.)
HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 108/2011. (IX. 30.) HM utasításhoz

SZERKESZTÉSI ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZETRÕL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ

I. Általános adatok
I/1. A jelentést készítõ honvédelmi szervezet megnevezése
I/2. A környezeti veszélyhelyzettel érintett ingatlan(ok) közigazgatási azonosítása
II. A környezeti veszélyhelyzet kialakulásával kapcsolatos adatok
II/1. Az észlelés idõpontja, a veszélyhelyzet keletkezésének oka és körülményei
II/2. A környezetet veszélyeztetõ hulladék(ok), anyag(ok) minõségi azonosítása és jellemzése, külön kiemelve

az emberi egészségre gyakorolt hatás(oka)t
II/3. A környezetbe került hulladék(ok), szennyezõanyag(ok) mennyiségére vonatkozóan mért, számított vagy

becsült adatok
II/4. A veszélyeztetett környezeti elemek (talaj, felszín alatti, felszíni víz, levegõ, élõvilág, épített környezet)

felsorolása, valamint a veszélyeztetés elõzetesen becsült mértéke, ideértve a területi kiterjedést is
III. A szennyezés terjedésének megállítására, hatásainak csökkentésére tett azonnali intézkedések
III/1. A lokalizációhoz felhasznált eszközök és anyagok, beleértve a kárfelhárításba bevont külsõ szervezetek

által felhasznált eszközöket és anyagokat is
III/2. A lokalizáció humánerõforrás-igénye, beleértve a kárfelhárításba bevont külsõ szervezeteket is
III/3. Az egyes környezeti elemekbe került hulladék(ok), szennyezõanyag(ok) összegyûjtött mennyiségére

vonatkozóan mért, számított vagy becsült adatok
III/4. Az összegyûjtött anyagok további kezelésére vonatkozó információk
IV. A környezeti veszélyhelyzet kialakulásának és elhárításának értékelése
IV/1. A környezeti veszélyhelyzet okainak elemzése (különösen emberi mulasztás, mûszaki meghibásodás),

a hasonló helyzetek kialakulásának elkerülése érdekében szükséges intézkedések részletezése
IV/2. Az egyes környezeti elemekbe került, de össze nem gyûjtött/gyûjthetõ hulladék(ok), szennyezõanyag(ok)

mennyiségére vonatkozóan mért, számított vagy becsült adatok
IV/3. Az egyes környezeti elemek veszélyeztetésének, károsításának ténylegesen kialakult mértéke, ideértve

a területi kiterjedést is
IV/4. Kármentesítés szükségessége esetén a további intézkedésekre vonatkozó javaslatok, valamint ezek

indokoltságát alátámasztó, rendelkezésre álló adatok
IV/5. A lokalizáció (különösen eszköz, anyag, pótlásra szoruló egyéni védõfelszerelés, humánerõforrás)

költségeinek részletes bemutatása
V. Egyéb megjegyzések

Dátum, aláírás

2. melléklet a 108/2011. (IX. 30.) HM utasításhoz

ADATLAP A KELETKEZETT HULLADÉK AZONOSÍTÁSÁHOZ ÉS BESOROLÁSÁHOZ

I. A hulladék termelõjére (birtokosára) és a képzõdés helyére
vonatkozó adatok

I/1. A honvédelmi szervezet neve

I/2. Címe (irányítószám, település neve, utca, házszám vagy
helyrajzi szám)

I/3. A település azonosító száma (a KSH település-azonosítóval
megegyezõen)

�����

I/4. A honvédelmi szervezet KSH törzsszáma (statisztikai
számjele)

��������-����-���-��
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I/5. A honvédelmi szervezet környezetvédelmi ügyfél jele
(a környezetvédelmi hatóság által kiadott KÜJ szám),
ha van

KÜJ:���������

I/6. A hulladék képzõdési helyére (telephely) vonatkozó
környezetvédelmi területi jel (a környezetvédelmi hatóság
által kiadott KTJ szám), ha van

KTJ: ���������

I/7. A honvédelmi szervezet által a telephelyen foglalkoztatottak
létszáma szerinti kategorizálás
(a megfelelõ helyen X-szel jelölve)

Nem éri el a 10 fõt O
10 fõ vagy ezt meghaladó O

I/8. Az adatlap kitöltéséért felelõs személy neve, beosztása,
elérhetõségek (telefonszáma, faxszáma, e-mail címe)

II. A keletkezett hulladékra vonatkozó adatok

II/1. A hulladék eredete (a hulladékképzõdését eredményezõ
technológia meghatározása a hulladékok jegyzékérõl szóló
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti megnevezés
és 4 jegyû kódszám alkalmazásával)

EWC����

II/2. A hulladék megnevezése és 6 jegyû EWC kódszáma,
veszélyes hulladék esetén csillaggal (*) jelölve

EWC������

II/3. A hulladék halmazállapota (a megfelelõ helyen X-szel jelölve) Folyékony O Szilárd O Iszapszerû O
Gáznemû O

II/4. A veszélyes hulladék* veszélyességét okozó komponens
C számok szerinti megjelölése

C�� C�� C�� C�� C�� C��

II/5. A veszélyes hulladék* legfontosabb veszélyességi jellemzõi H�� H�� H��H��H�� H��

III. A hulladék kezelésére vonatkozó adatok

III/1. Gyûjtés helye a további kezelésre történõ átadásig
(a megfelelõ helyen X-szel jelölve)

Munkahelyi gyûjtõhelyen O
Üzemi gyûjtõhelyen O
Központi gyûjtõhelyen O

III/2. A gyûjtõhelyen lévõ hulladék csomagolási módja
(a megfelelõ helyen X-szel jelölve)

Csomagolás nélkül O
Hordóban O
Konténerben O
Szabványos kukában O
Tartályban O
Egyéb gyûjtõedényben O

III/3. A hulladékot további kezelésre átvevõ gazdálkodó szervezet
hulladékkezelési tevékenysége (a megfelelõ helyen X-szel
jelölve)

Begyûjtés O
Hasznosítás O
Ártalmatlanítás O

Az adatlap kitöltésének dátuma:

A kitöltéséért felelõs személy aláírása: …………………………………………..
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3/A. melléklet a 108/2011. (IX. 30.) HM utasításhoz

ADATLAP NEM VESZÉLYES HULLADÉK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ

A hulladék EWC azonosítószáma és megnevezése:
A hulladék eredete (technológia/tevékenység megnevezése, TEÁOR száma):
A hulladék fizikai megjelenési formája: szilárd O folyékony O iszapszerû O
A nyilvántartás vezetéséért felelõs neve, beosztása és aláírása: …………………………………..
A nyilvántartásban szereplõ adatok valódiságát igazolom.
A honvédelmi szervezet parancsnokának/vezetõjének aláírása: ……………………………

Dátum
Mennyiség

[kg]

Üzemi/köz-
ponti

gyûjtõhelyre
átadott

mennyiség
[kg]

Hulladék-
kezelõnek

átadott
mennyiség

[kg]

Átvevõ Kezelés

Szállítójegy
sorszáma

Göngyölített
mennyiség

[kg]neve
KÜJ, KTJ

száma
megnevezése kódja

3/B. melléklet a 108/2011. (IX. 30.) HM utasításhoz

ADATLAP VESZÉLYES HULLADÉK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ

A hulladék EWC azonosítószáma és megnevezése:
A hulladék eredete (technológia/tevékenység megnevezése, TEÁOR száma):
A hulladék fizikai megjelenési formája: szilárd O folyékony O iszapszerû O
A hulladék H veszélyességi jellemzõje/jellemzõi:
A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C szám) és koncentrációja:
A nyilvántartás vezetéséért felelõs neve, beosztása és aláírása: …………………………………..
A nyilvántartásban szereplõ adatok valódiságát igazolom.
A honvédelmi szervezet parancsnokának/vezetõjének aláírása: ……………………………

Dátum
Keletkezett
mennyiség

[kg]

Üzemi/köz-
ponti

gyûjtõhelyre
átadott

mennyiség
[kg]

Hulladék-
kezelõnek

átadott
mennyiség

[kg]

Átvevõ Kezelés

Szállítójegy
sorszáma

Göngyölített
mennyiség

[kg]neve
KÜJ, KTJ

száma
megnevezése kódja
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A honvédelmi miniszter
109/2011. (X. 7.) HM

u t a s í t á s a
a kormánytisztviselõk

és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes
pénzbeli szociális juttatásairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja és 97. §
(1) bekezdés o) pontja alapján a kormánytisztviselõk és a
honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális jut-
tatásairól a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya
a) a „Honvédelmi Minisztérium” fejezetnél foglalkoztatott

kormánytisztviselõkre,
b) és a honvéd tiszthelyettesjelöltekre

terjed ki.
(2) Az utasítás elõírásai a kormánytisztviselõk közeli

hozzátartozói tekintetében csak a külön nevesített esetek-
ben alkalmazhatóak.

2. §

A kormánytisztviselõk és a honvéd tiszthelyettesjelöl-
tek egyes pénzbeli szociális támogatásaira a hivatásos és
szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak
egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009.
(VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) elõírásait ezen
utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A kormánytisztviselõk egyes pénzbeli
szociális juttatásai

3. §

(1) A kormánytisztviselõ részére a családalapítási támo-
gatást és az illetményelõleget a hivatásos katonákra vonat-
kozó szabályok szerint kell megállapítani, folyósítani, il-
letve a tartozásokat kezelni.

(2) A családalapítási támogatás folyósítása legfeljebb
négyéves idõtartamú törlesztésre – határozott idõre kine-
vezett kormánytisztviselõ részére, ha a még hátralévõ kor-
mány-tisztviselõi jogviszonyának ideje négy évnél keve-
sebb, akkor legfeljebb a még hátralévõ idõre – engedélyez-
hetõ.

(3) A családalapítási támogatás visszafizetésére vonatko-
zó „Kötelezvény”-t az utasítás 1. melléklete tartalmazza.

(4) A még nem törlesztett családalapítási támogatás
visszafizetése az utolsó munkában töltött napon, egy
összegben esedékessé válik, ha a családalapítási támoga-
tásban részesült kormány-tisztviselõi jogviszonya a kor-
mánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. tör-
vény 8. § (2) bekezdés a)–b) és e) pontja alapján, vagy a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
15. § (1) bekezdés i) pontja vagy 15. § (2) bekezdés
c) pontja vagy 15. § (3) bekezdése alapján szûnik meg.
Egyéb esetben az eredetileg meghatározott ütemben kell a
tartozást visszafizetni.

4. §

(1) A kormánytisztviselõ részére a parancsnoki segélyt
és a születési támogatást a hivatásos katonákra vonatkozó
szabályok szerint kell megállapítani és folyósítani.

(2) A nyugdíjazott kormánytisztviselõk, köztisztvise-
lõk, valamint az elhunyt kormánytisztviselõk, köztisztvi-
selõk hozzátartozóinak segélyezése a költségvetésben kü-
lön meghatározott elõirányzat, illetve jóváhagyott segély-
keret terhére a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes
államtitkára hatáskörébe tartozik.

(3) A kormánytisztviselõ részére a nevelési segélyt az
R. közalkalmazottakra vonatkozó szabályainak alkalma-
zásával kell megállapítani és folyósítani.

(4) A kormánytisztviselõ részére iskolakezdési támoga-
tás a kormánytisztviselõk cafetéria-juttatásáról szóló
17/2011. (II. 18.) HM utasítás alapján állapítható meg. Ha
a kormánytisztviselõ tartós külszolgálaton tartózkodik és
ezért cafetéria-juttatásra nem jogosult, az iskolakezdési tá-
mogatást az R. közalkalmazottakra vonatkozó szabályai-
nak alkalmazásával kell megállapítani és folyósítani.

(5) A kormánytisztviselõ részére házastársi jövedelem-
kiegészítés nem állapítható meg.

3. A honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes
pénzbeli szociális juttatásai

5. §

A honvéd tiszthelyettesjelölt a hivatásos katonákra vo-
natkozó szabályok szerint parancsnoki, illetve magasabb
parancsnoki segélyben részesíthetõ azzal az eltéréssel,
hogy a parancsnok a rendelkezésre álló segélykeret terhére
alkalmanként legfeljebb az illetményalap 50%-ának meg-
felelõ összegû parancsnoki segély folyósítását engedé-
lyezheti.

6. §

Az oktatás, képzés befejezésekor azt a honvéd tiszthe-
lyettesjelöltet, aki a Magyar Honvédség tiszthelyettesi ál-
lományába kinevezésre kerül – hivatalból – avatási segély-
ben kell részesíteni. Az avatási segély összege az illet-
ményalap 40%-a, amelyet az avatást megelõzõ napon kell
kifizetni.
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7. §

(1) A honvéd tiszthelyettes-jelölt születési támogatásra
jogosult, ha jogviszonyának ideje alatt gyermeke született
vagy gyermeket 6 hónapnál nem idõsebb korában jogerõ-
sen örökbe fogadott, továbbá a gyermek eltartásáról saját
háztartásában gondoskodik, ideértve azt az esetet is, ha a
gyermek betegségének gyógyítása miatt átmenetileg
egészségügyi intézményben tartózkodik.

(2) A támogatás összege gyermekenként a gyermek szü-
letésekor, illetve az örökbefogadáskor érvényes illetmény-
alap 200%-a.

(3) A születési támogatás akkor folyósítható, ha a gyer-
mek születését igazoló születési anyakönyvi kivonatot, il-
letve az örökbefogadásról szóló határozatot a honvéd tiszt-
helyettesjelölt bemutatja, továbbá a gyermek saját háztar-
tásban történõ eltartásáról nyilatkozik.

8. §

A honvéd tiszthelyettesjelölt részére családalapítási tá-
mogatás, illetményelõleg, iskolakezdési támogatás, neve-

lési segély és házastársi jövedelemkiegészítés nem állapít-
ható meg.

4. Záró rendelkezések

9. §

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

(2) Az utasítás hatálybalépésekor már beadott kérelmek
elbírálásánál a korábbi szabályokat kell alkalmazni, ha az
a kérelmezõre nézve kedvezõbb.

(3) Hatályát veszti a köztisztviselõk, a munkavállalók és
az ösztöndíjas hallgatók egyes pénzbeli szociális juttatása-
iról szóló 55/2009. (VII. 10.) HM utasítás.

(4) Ezen utasítás 1. § (1) bekezdés b) pontja, 2. §-ában
az „és a honvéd tiszthelyettesjelöltek” szövegrész, 5–8. §-ai
2011. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 109/2011. (X. 7.) HM utasításhoz

.....................................................................
a honvédelmi szervezet megnevezése

KÖTELEZVÉNY

Alulírott ........................................................... kötelezem magam, hogy a .................... nyt. szám alatt engedélyezett
................. forint összegû ..................... családalapítási támogatást legkésõbb ...............................-ig visszafizetem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megállapított elsõ havi ..................... forint és a további ......... hónapon keresztül havi
...................... forintos törlesztõrészletek az illetményembõl levonásra kerüljenek.

Tudomásul veszem, hogy ha kormány-tisztviselõi jogviszonyom a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi
LVIII. törvény 8. § (2) bekezdés a)–b) és e) pontjában, vagy a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
15. § (1) bekezdés i) pontjában vagy 15. § (2) bekezdés c) pontjában vagy 15. § (3) bekezdésében meghatározott okból
szûnik meg, a még fennálló tartozásom visszafizetése a közszolgálati jogviszonyban töltött utolsó munkanapon teljes
összegben esedékessé válik.

..........................., 201...... év .................... hó ............ nap
………………………………………

támogatásban részesülõ személy

……………………………………
szem. ig. száma



A honvédelmi miniszter
110/2011. (X. 7.) HM

u t a s í t á s a
a rangidõs nemzeti képviselõk feladatainak

ideiglenes megállapításáról

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

utasítást

adom ki.

1. §

(1) Az állomány külföldi szolgálatot teljesítõ tagja az
eredeti külföldi szolgálati beosztása mellett a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke parancsával rangidõs nemzeti képviselõnek
is kijelölhetõ.

(2) A rangidõs nemzeti képviselõnek e feladatok ellátá-
sáért külön díjazás nem jár, de a feladatok végrehajtásával
kapcsolatban felmerült, engedélyezett költségeket – ide
nem értve az eltérõ módon szabályozott reprezentációs
költségeket – elszámolhatja.

(3) Rangidõs nemzeti képviselõt lehet kijelölni a tartós
külföldi szolgálatot teljesítõ állomány azonos szolgálati
helyen, egy parancsnokság alá tartozó, vagy egy földrajzi-
lag körülhatárolható helyen együtt tartózkodó több tagja
közül, amennyiben a feladat teljesítése vagy a külföldi szol-
gálati hely igénye alapján ez szükséges, így különösen:

a) a Hjt. 2. § (32) bekezdés b) pontja szerinti parancsnok-
ságokon beosztást ellátók;

b) külföldi mûveleti területen végrehajtandó feladatok
esetén a mûveleti parancsnokságok irányítása alá tartozók
(kontingens állomány, törzs- és összekötõ tisztek);

c) nemzetközi szervezetek területileg illetékes központ-
ja alá tartozók;

d) egy adott külföldi oktatási intézményben oktatók, il-
letve tanulók;

e) külföldi állam védelmi minisztériumában, vezérkará-
nál, fegyveres erõinél szolgálatot teljesítõk;

f) az a)–e) pont alá nem tartozó esetekben az adott hely-
õrségben szolgálatot teljesítõk tekintetében.

(4) Szükség esetén – az adott földrajzilag körülhatárol-
ható helyen található szolgálati helyek egymás közötti vi-
szonyához igazodva – több szinten is kijelölhetõk rang-
idõs nemzeti képviselõk.

(5) Ideiglenes külföldi szolgálat, illetve külföldi tanul-
mányok 1 évet meg nem haladó folytatása esetében kijelö-
lés hiányában szükség esetén a delegációvezetõt, illetve
csoportparancsnokot kell rangidõs nemzeti képviselõnek
tekinteni.

(6) A rangidõs nemzeti képviselõ a katonadiplomáciai
szolgálatot ellátó állomány vonatkozásában illetékességgel
nem rendelkezik.

2. §

(1) A rangidõs nemzeti képviselõ részére ebben a minõ-
ségében a Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese – az MH Ka-
tonai Képviselõ Hivatala, katonai képviselõ (Brüsszel), az
MH Nemzeti Katonai Képviselet, nemzeti katonai képvi-
selõ (Mons), illetve az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet
(Norfolk), képviseletvezetõ útján, illetve a Hjt. 2. §
(32) bekezdés a), c), d) és e) pontjai szerinti külföldi szol-
gálatteljesítés esetén az MH ÖHP parancsnoka parancsot
adhat, aki felé a rangidõs nemzeti képviselõt jelentési kö-
telezettség terheli. A Honvéd Vezérkar fõnöke – ettõl elté-
rõen – a rangidõs nemzeti képviselõ irányába közvetlen in-
tézkedési joggal is rendelkezik.

(2) A rangidõs nemzeti képviselõ elöljárói, illetve felet-
tesi jogkörrel nem rendelkezik, de a számára ilyen minõsé-
gében megszabott feladatok elvégzése érdekében jogosult
feladatot szabni az illetékességi területéhez tartozó állo-
mánynak, feltéve, ha az nem akadályozza az állomány tag-
jának szolgálati tevékenységét, és a feladat nem tartozik
más elöljáró feladatkörébe.

3. §

(1) A rangidõs nemzeti képviselõ
a) a hazai elöljáró utasításainak keretei között képviseli

az 1. § (3) bekezdése szerinti szolgálati helyen szolgálatot
teljesítõ állományt a külföldi szolgálati hely, valamint a
küldõ felé, ennek keretén belül a kapott parancsnak megfe-
lelõen az elöljáró tájékoztatása mellett önálló döntést is
hozhat;

b) tájékozódik és tájékoztatást nyújt mind az állomány,
mind a kiküldõ, mind a külföldi szolgálati hely részére;
amennyiben valamely kérdésben elöljárói döntés szükséges,
a szolgálati út betartásával köteles döntést kérni;

c) a protokolláris feladatokat a tartós külszolgálatot tel-
jesítõk reprezentációs tevékenységérõl szóló HM utasítás
alapján látja el;

d) segítséget nyújt az állomány tagjainak a mindennapi
életvitellel kapcsolatos problémák megoldásában;

e) tájékoztatja a hazai elöljáróját az adott külföldi szol-
gálati helynek a rangidõs nemzeti képviselõre vonatkozó
szabályairól;

f) közremûködik az állomány útbaindításában, a sza-
badságolások tervezésében;

g) rendszeresen leigazolja az állomány logisztikai támo-
gatását végzõ, a nyújtott szolgáltatásokat nyilvántartó, és a
nemzeti közös költségek kiszámlázásához adatszol-
gáltatást teljesítõ szervezeti elemnél az állomány által
ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokat a kontingensek
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logisztikai, illetve pénzügyi állományával történt egyezte-
tést követõen;

h) leigazolja az állomány tagját érintõ, a nemzetközi
szervezet részérõl történt útbaindítás során keletkezett, de
a nemzetközi szervezet által nem térített, így az MH költ-
ségvetését terhelõ költségelemek esetén a szolgáltatás
igénybevételének jogosságát;

i) közremûködik az állomány teljesítményértékelésében.
(2) A kijelölésre vonatkozó parancs, nemzetközi megál-

lapodás, illetve a mûveleti utasítás a rangidõs nemzeti kép-
viselõ számára további feladatokat határozhat meg.

(3) Az (1) bekezdés keretében a rangidõs nemzeti képvi-
selõ jogosult különösen:

a) állománygyûlés összehívására;
b) az általános katonai öltözeti és viselkedési szabályok

vonatkozásában eljárni;
c) a kiküldõtõl vagy a külföldi szolgálati hely szerinti

elöljárótól kapott feladatnak megfelelõen adatszolgáltatást
elrendelni.”

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatály-
ba. Ahol jogszabály, vagy miniszteri utasítás nemzeti
rangidõsrõl rendelkezik, azon a rangidõs nemzeti képvise-
lõt kell érteni.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
111/2011. (X. 7.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény

Kockázatkezelési Szabályzata kiadásáról szóló
11/2011. (I. 25.) HM utasítás, valamint

a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

kiadásáról szóló 32/2011. (III. 18.) HM utasítás
hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján,
figyelemmel a honvédelmi szervek operatív belsõ kont-
rolljának kialakításáról és mûködtetésérõl szóló 49/2011.
(IV. 22.) HM utasítás 14. § (2) bekezdésében, valamint a
Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás melléklete
12. § (67) bekezdésében foglaltakra, a Honvédelmi Mi-
nisztérium mint intézmény Kockázatkezelési Szabályzata
kiadásáról szóló 11/2011. (I. 25.) HM utasítás, valamint a

Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Szabálytalan-
ságok kezelésének eljárásrendje kiadásáról szóló 32/2011.
(III. 18.) HM utasítás hatályon kívül helyezésérõl a követ-
kezõ

utasítást

adom ki:

1. §

Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Kockázat-

kezelési Szabályzata kiadásáról szóló 11/2011. (I. 25.)
HM utasítás, valamint

b) a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Sza-
bálytalanságok kezelésének eljárásrendje kiadásáról szóló
32/2011. (III. 18.) HM utasítás.

2. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
112/2011. (X. 7.) HM

u t a s í t á s a
a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények

egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló
98/2008. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdés n) pontjá-
ban, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 94. § (1) bekezdésében foglaltakra, a
nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költségveté-
si és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008. (HK 19.) HM
utasítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költ-
ségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008. (HK 19.)
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HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a a következõ (3) be-
kezdéssel egészül ki:

„(3) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az alapren-
deltetés szerinti feladataik végrehajtása érdekében önálló-
an szervezett nemzetközi rendezvényeiket a honvédelmi
miniszter által jóváhagyott rövid, közép-, és hosszú távú
terveik alapján, éves költségvetésük terhére tervezik és
számolják el.”

2. §

(1) Az Ut. 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„b) Szakmai felügyeletet gyakorló szervezet: Azon

szervezet, amely a keretgazda részére meghatározza a hon-
védelmi miniszter által kitûzött politikai célok elérését
szolgáló nemzetközi feladatokkal kapcsolatos prioritáso-
kat, valamint a szakmai feladatok végrehajtásával kapcso-
latos beszámolás módját és rendjét. A nemzetközi gyakor-
latok és kiképzések tekintetében ezt a jogkört a Honvéd
Vezérkar fõnökének helyettese gyakorolja.”

(2) Az Ut. 2. § k) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(Ezen utasítás alkalmazásában:)
„k) Felhasználási engedély: a költségviselõ katonai

szervezet részére jóváhagyott kiadási és bevételi elõirány-
zatok hiányában a keretgazda-szervezetek – a rendezvény
zavartalan elõkészítése érdekében a rendezvény végrehaj-
tásáért felelõs katonai szervezet kezdeményezésére – fel-
használási engedélyt adhatnak ki. A felhasználási engedé-
lyeket minden esetben az illetékes felsõszintû anyagnem-
felelõs útján kell a keretgazda-szervezethez felterjeszteni.

Az utasítás alkalmazásban felsõszintû anyagnemfele-
lõsnek

ka) a 2/2 cím/alcímet érintõ, csapat és központi jellegû
kiadások vonatkozásában az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP),

kb) az 1/3 cím/alcímet érintõ, központi jellegû kiadások
vonatkozásában a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
(a továbbiakban: HM FHH)
minõsül.”

3. §

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

„(2) A részköltségvetések alapján a rendezvény meg-
szervezéséért és végrehajtásáért felelõs katonai szervezet
pénzügyi ellátó szerve a katonai szervezettel együttmûkö-
désben összeállítja a rendezvény összesített költségvetési
tervét, amelyet, ha az logisztikai, elhelyezési vagy egész-
ségügyi kiadásokat is tartalmaz, felülvizsgálat céljából
25 nappal a feladat megkezdését megelõzõen a szolgálati

elöljáró útján – a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK LCSF) soron kívüli véle-
ményezését követõen – felterjeszt a felsõszintû szak-
anyagnem felelõs szervezet részére.”

4. §

Az Ut. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A jóváhagyott költségterv alapján a szakmailag fe-

lülvizsgált, a keretgazda által jóváhagyott, összesített költ-
ségvetési tervet – a szakmai vélemények csatolásával – a
feladat megkezdése elõtt 15 nappal a végrehajtásért felelõs
katonai szervezet megküldi a HM KPH részére.”

5. §

(1) Az Ut. 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(amennyiben a költségvetés fõ összege nem változik: a
HM KPH fõigazgatója)

„bb) logisztikai jellegû kiadásoknál a 2/2 cím/alcímet
érintõ, csapat- és központi jellegû kiadások esetében az
MH ÖHP, az 1/3 alcímet érintõ, központi jellegû kiadások
esetében a HM FHH – a HVK LCSF véleményezését kö-
vetõen kialakított – ”
(szakmai javaslatai alapján.)

(2) Az Ut. 7. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(amennyiben a költségvetés fõ összege nem változik: a
HM KPH fõigazgatója)

„bd) egészségügyi kiadásoknál az MH HEK – a HVK
LCSF véleményezését követõen kialakított – ”
(szakmai javaslatai alapján.)

6. §

Az Ut. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A költségviselõ katonai szervezeteknek a

3. számú melléklet szerinti elszámolásokat a HM KPH
egyidejû tájékoztatásával a rendezvény végrehajtásáért fe-
lelõs katonai szervezet részére kell megküldeni a rendez-
vény befejezését követõ 20. napig. Az elszámolásoknak
tartalmaznia kell a HM Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság (a továbbiakban: HM PRI) részére a rendez-
vénnyel kapcsolatban kiadott elõirányzatok – személyi
juttatások és járulékai, valamint a kiutazásokhoz kapcso-
lódó költségek – elszámolásait is. A HM PRI részére meg-
határozott rendezvényre kiadott elõirányzatok felhaszná-
lási adatainak bekérésérõl és az összesített elszámolásba
történõ beillesztésérõl a végrehajtásért felelõs katonai
szervezet gondoskodik. A határidõ betartását akadályozó
tényezõk és körülmények esetében az akadályoztatás oká-
ról minden esetben tájékoztató ügyiratot kell küldeni – a
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HM KPH egyidejû tájékoztatása mellett – a végrehajtásért
felelõs katonai szervezet részére.

(2) A rendezvény végrehajtásáért felelõs katonai szer-
vezet ellátását biztosító pénzügyi referatúra vezetõje az
érintett szervezetek által megküldött elszámolások alapján
a jóváhagyott költségvetés felhasználásáról összesített el-
számolást készít, melyet a rendezvény befejezését követõ
30. napig küld meg a HM KPH részére.

(3) Amennyiben egy külföldi rendezvény végrehajtása
közben hajtóanyag felhasználására kerül sor, úgy a végre-
hajtásáért felelõs katonai szervezet a rendezvényrõl törté-
nõ hazaérkezést követõ 5. napig adatszolgáltatást teljesít
az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ részére a követke-
zõ adattartalommal:

a) a rendezvény megnevezésre, projektkódja,
b) a felhasznált hajtóanyag megnevezése, mennyisége,
c) a hajtóanyag-felhasználás költsége (a devizanem

megnevezése és az összeg feltüntetésével),
d) a felhasználás kapcsán kiállításra kerülõ számla kiál-

lítójának megnevezése.
(4) A HM KPH a gyakorlatokon ténylegesen felhasznált

költségvetési kiadásokról – gyakorlat- és kiemelt elõirány-
zat-csoportonként – a keretgazda szervezeteket félévente
írásban tájékoztatja a 4. számú melléklet szerinti formá-
ban.”

7. §

Az Ut. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 30 millió forintot elérõ és az azt meghaladó költ-

ségvetésû, vagy 50 fõnél több magyar résztvevõvel külföl-
dön végrehajtandó rendezvények és azok tervezõ konfe-
renciái esetében a HM KPH állományából kijelölt pénz-
ügyi szakember részvételének biztosítása szükséges.
A pénzügyi szakembernek a külföldön végrehajtandó ren-
dezvényen történõ részvétele szükségességérõl a HM
KPH állományából kijelölt, a tervezõi konferencián részt
vevõ pénzügyi szakember javaslata alapján a HM KPH
Nemzetközi Igazgatóság dönt. A pénzügyi szakember

igénylése a HM KPH-tól, valamint az összesített költség-
vetési tervben a tervezõi konferenciákon való részvétel és
a valós pénzügyi biztosítás költségvetési vonzatainak be-
tervezése a végrehajtásért felelõs katonai szervezet
feladata.”

8. §

Az Ut. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. §

Az Ut. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. §

Az Ut. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. §

Az Ut.
a) 5. § (3) bekezdésében a „HM Fegyverzeti és Hadbiz-

tosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH)” szövegrész he-
lyébe a „HM FHH”,

b) 4. számú mellékletében található iratminta címében a
„negyedévben” szövegrész helyébe a „félévben”
szöveg lép.

12. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 112/2011. (X. 7.) HM utasításhoz

„1. számú melléklet a 98/2008. (HK 19.) HM utasításhoz

..........................................................................................
Költségvetést végrehajtó katonai szervezet megnevezése

MINTA
Részköltségvetés a ................................................ rendezvényhez

PROJ: (ezer forint)

Fsz.
Cím/alcím

(CRK)
Fõkönyvi

számlaszám
Anyagnem/
státuskód

Megnevezés, indokolás
Költségek

Összesen
Elõkészítés Végrehajtás

………………………………………
Katonai szervezet vezetõje”

2. melléklet a 112/2011. (X. 7.) HM utasításhoz

„2. számú melléklet a 98/2008. (HK 19.) HM utasításhoz

MINTA
Összesített költségvetés a ................................................ rendezvényhez

PROJ kód: (ezer forint)

Fsz.
Költségviselõ
katonai szerv

Cím/alcím
(CRK)

Fõkönyvi
számlaszám

Anyagnem/
státuskód

Megnevezés, indokolás
Költségek

Összesen
Elõkészítés Végrehajtás

………………………………………
Katonai szervezet vezetõje”
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3. melléklet a 112/2011. (X. 7.) HM utasításhoz

„3. számú melléklet a 98/2008. (HK 19.) HM utasításhoz

MINTA
Elszámolás a ................................................ rendezvényrõl

PROJ kód: (ezer forint)

Fsz.
Költségviselõ
katonai szerv

Cím/alcím
(CRK)

Fõkönyvi
számlaszám

Anyagnem/
státuskód

Megnevezés, indokolás

Költségek

MaradványJóváhagyott
elõirányzat

Kiadás

Megjegyzés: a táblázathoz a HM KGIR proj. kódhoz tartozó fõkönyvi kivonatát csatolni kell.

............................................................. .............................................................
Pénzügyi vezetõ referens Katonai szervezet vezetõje”
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A honvédelmi miniszter
113/2011. (X. 7.) HM

u t a s í t á s a
a kormánytisztviselõk cafetéria-juttatásáról szóló

17/2011. (II. 18.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alap-
ján a kormánytisztviselõk cafetéria-juttatásáról szóló
17/2011. (II. 18.) HM utasítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A kormánytisztviselõk cafetéria-juttatásáról szóló
17/2011. (II. 18.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 19. §-a
a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Azok a kormánytisztviselõk, akik a 2011. évre vo-
natkozó cafetéria-juttatás keretösszegébõl 2011. március
1-je után igényeltek üdülési csekket, 2011. október 15-ig

módosíthatják a 2011. évre vonatkozó, a cafetéria-juttatás-
ról szóló nyilatkozatukat.”

2. §

Az Ut. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ut.
a) 2. § a) pontja,
b) 9. §-a.
(3) Hatályát veszti az Ut.
a) 18. § (4) bekezdésében az „üdülési csekket,”,
b) 18. § (5) és (6) bekezdésében az „üdülési csekk,”

szövegrész.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter



1. melléklet a 113/2011. (X. 7.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 17/2011. (II. 18.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT
A VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alulírott, …………………………………………………

Adóazonosító jel: …………………… Születési dátum: ……………… KGIR+ azonosító: ………….

Szervezet: ………………………………………………………

kormánytisztviselõje kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül ………. évre az alábbiakat kívánom
igénybe venni:

Éves keretösszeg: ……………. Ft

Juttatás elemei Szorzó
Személyenkénti

összeg
Név

Felhasználás
(Ft)

Ingyenes vagy kedvezményes
internethasználat 1,1904

……………

Iskolakezdési utalvány 1,1904 …………… ………………………………… ……………

…………… ………………………………… ……………

…………… ………………………………… ……………

…………… ………………………………… ……………

…………… ………………………………… ……………

…………… ………………………………… ……………

Helyi bérlet 1,1904 ……………

SZPK-támogatás 1,1904 ……………

Étkezési utalvány 1,1904 ……………

Önkéntes egészségpénztári
hozzájárulás 1,1904

……………

Önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás 1,1904

……………

Összesen: ……………

Önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségpénztári tagság esetén:

(ha az adott típusú pénztár tagja, az egyes bekezdésekben feltüntetett két választási lehetõség közül a nyilatkozatban
szereplõ összegnek megfelelõen az egyiket kell bejelölni, különben a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésre kerül)
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Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást

� az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 12. §
(3) bekezdése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,

� az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást

� az Öpt. 12. § (3) bekezdése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,

� az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes nyugdíjpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének illetmé-
nyembõl történõ levonásához:

� hozzájárulok

� nem járulok hozzá.

Az önkéntes egészségpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének illetmé-
nyembõl történõ levonásához:

� hozzájárulok

� nem járulok hozzá.

Amennyiben önkéntes nyugdíjpénztár vagy önkéntes egészségpénztár tagja vagyok, és a nyilatkozatban munkáltatói
hozzájárulást nem kértem, azt a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésére vonatkozó kérelmemnek kell tekinteni.

…………………………………., 201…………………………

………………………………………
nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ………………………………………
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VÁLASZTOTT BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

Név: …………………………………………………………………………… Szervezet: ………………………………………………….

Adóazonosító jel: ………………………… Születési dátum: ……………… KGIR+ azonosító: ……………………

Éves keretösszeg: ……………………… Ft Illetmény: ………………… Ft

Juttatás elemei Szorzó Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen

Ingyenes vagy kedvezményes
internethasználat 1,1904

Iskolakezdési utalvány 1,1904
Helyi bérlet 1,1904
SZPK-támogatás 1,1904
Étkezési utalvány 1,1904
Önkéntes egészségpénztári
hozzájárulás 1,1904

Önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás 1,1904

Összesen felhasznált: –

…………………………………., 201………………………………

……………………………………………………
nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ………………………………..”
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A honvédelmi miniszter
114/2011. (X. 14.) HM

u t a s í t á s a
a Honvéd Palotaõrség létrehozásával

és egyes kijelölt objektumok
protokolláris õrzésével kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a Köztársasági Elnöki Hivatal õrzése érdekében a követ-
kezõ

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi minisz-
ter közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 70. § (1) bekezdés j) pontjában fog-
lalt, a Magyar Honvédség feladatrendszerébe tartozó köte-
lezettség teljesítése érdekében a Köztársasági Elnöki Hi-
vatal (a továbbiakban: KEH) õrzésének biztosítására létre
kell hozni a Honvéd Palotaõrséget (a továbbiakban: HP).
Ennek érdekében a jelen utasítás tartalmazza a létrehozás
elõkészítésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a
HP-vel kapcsolatos keretfeltételeket és követelményeket.

3. §

(1) A HP létrehozásának elõkészítése érdekében az az-
zal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására munka-
csoportot hozok létre.

(2) A munkacsoportot a HM kabinetfõnöke és a Honvéd
Vezérkar törzsigazgatója együttesen vezeti.

(3) A munkacsoport titkára a HM Jogi Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM JF) vezetõje.

(4) A munkacsoport tagjai:
a) a HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes ál-

lamtitkára és a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes
államtitkára személyesen, valamint

b) a HM parlamenti államtitkára,

c) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) törzs-
igazgatója,

d) a HM Sajtóiroda (a továbbiakban: HM SI),
e) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továb-

biakban: HM TKF),
f) a HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:

HM HPF),
g) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK SZCSF),
h) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK HDMCSF),
i) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK LOGCSF),
j) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továb-

biakban: HVK HTCSF),
k) a HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban:

HVK KIKCSF),
l) a HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság,
m) a HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH),
n) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó

Hivatal (a továbbiakban: HM TKHH),
o) az HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiak-

ban: HM HIM),
p) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-

biakban: HM KPH),
q) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továb-

biakban: HM FHH),
r) a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal

(a továbbiakban: MK KBH),
s) az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD),
t) az MH TD Nemzeti Honvéd Díszegység (a továbbiak-

ban: MH TD HD)
állásfoglalásra kijelölt képviselõje.
(5) A munkacsoport ülésein állandó meghívott a KEH

fõhadsegédje, a Magyar Köztársaság Országgyûlése Hiva-
tala, valamint a Köztársasági Õrezred (a továbbiakban:
KÖ) képviselõje.

(6) A munkacsoport ülését igény esetén a munkacsoport
vezetõi hívják össze. A munkacsoport mûködési rendjét
maga határozza meg.

(7) A munkacsoport vezetõi a feladat végrehajtásában a
feladatkörében érintett összes szerv, szervezet vezetõjénél
közremûködést kezdeményezhetnek a szolgálati elöljáró,
illetve hivatali felettes egyidejû tájékoztatása mellett. Az
érintett szervek, szervezetek vezetõi a munkacsoport veze-
tõinek megkeresésére a feladatkörük szerint kötelesek
együttmûködni.

4. §

A munkacsoport általános feladata a HP létrehozásával
kapcsolatos feladatok teljes körû felmérése, valamint a
szükséges miniszteri és vezetõi döntések elõkészítése és
elõterjesztése.
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5. §

A munkacsoport általános feladatai körében döntési ja-
vaslatokat készít elõ:

a) a KEH protokoll jellegû õrzésének és díszelgési fel-
adatainak a KÖ-tõl történõ átvételérõl, valamint

b) a KEH épületében a biztonsági jellegû további
együttmûködésrõl szóló megállapodásról;

c) a KEH protokoll jellegû õrzésével kapcsolatos (sze-
mélyi és dologi) költségvetési kiadásokról;

d) a HP létrehozásához, valamint a palotaõrök különle-
ges jogállásának biztosításához szükséges jogszabályok és
belsõ szabályozók tervezetérõl;

e) a HP MH szervezetében történõ elhelyezkedésérõl és
belsõ szervezeti felépítésérõl és létszámáról;

f) a HP szükséges felszerelésérõl, valamint egyéb lo-
gisztikai jellegû biztosításáról;

g) a HP tagjaival kapcsolatos speciális kötelezettség- és
követelményrendszerrõl;

h) a palotaõrök kiképzési követelményeirõl;
i) a palotaõrök többletfeladatai és kötelezettségei esetle-

ges elismerési formájáról;
j) a HP-re vonatkozó különleges vezetési, irányítási, pa-

rancsadási jogkörökrõl;
k) a HP-re vonatkozó speciális öltözködési és egyenru-

ha-viseleti szabályokról;
l) a HP-vel kapcsolatos infrastrukturális és elhelyezési

feltételekrõl;
m) a történelmi hagyományokon alapuló palotaõri sza-

bályzatról;
n) a KEH-el kapcsolatos protokolláris, díszelgési fel-

adatokról;
o) a KEH õrzésével kapcsolatos különös szabályokról

és nemzetbiztonsági feladatokról.

6. §

A munkacsoport az 5. §-ban foglalt döntési javaslatok
kialakítására vonatkozó ütemtervet legkésõbb a jelen uta-
sítás hatálybalépését követõ harmadik napig dolgozza ki.

7. §

(1) A munkacsoport feladatainak végrehajtása érdeké-
ben almunkacsoportokat kell létrehozni

a) a jogi kérdések rendezésére, valamint a rezsim szabá-
lyok kialakítását igénylõ feladatok végrehajtására a HM JF
vezetésével és a HM TKF, a HVK SZCSF, a HM HPF, a
HVK HDMCSF, a HM VH, az MH Dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) és
az MK KBH, illetve felkérésre az Országgyûlés Hivatala
képviselõjének közremûködésével;

b) a szervezeti, toborzási, személyzeti feltöltési és az ál-
lománytábla kialakításával kapcsolatos kérdések vizsgála-

tára a HVK SZCSF vezetésével és a HM TKF, a HM HPF,
a HVK HTCSF, az MH TD, az MH TD HD, a HVK
HDMCSF, az MH HEK és az MK KBH közremûködésé-
vel;

c) a HP szükséges ruházatával, felszerelésével, valamint
egyéb logisztikai jellegû biztosításával kapcsolatos kérdé-
sek vizsgálatára a HM FHH vezetésével és a HM TKHH, a
HVK LOGCSF, a HM SI, a HM HIM, az MH TD, az MH
TD HD, valamint felkérésre a KEH fõhadsegédje és az Or-
szággyûlés Hivatala képviselõjének közremûködésével;

d) az õrzés-védelemmel, illetve az arra történõ kikép-
zéssel és felkészítéssel kapcsolatos feladatok vizsgálatára
a HVK HDMCSF vezetésével és a HVK KIKCSF, az MK
KBH, az MH TD, az MH TD HD, valamint külön felkérés-
re a KÖ képviselõje közremûködésével;

e) a palotaõrök többletfeladatai és kötelezettségei eset-
leges elismerési formájára vonatkozó miniszteri elõter-
jesztés elõkészítése a HM KPH vezetésével és a HM HPF,
a HM JF, az MH TD és az MH TD HD közremûködésével.

(2) Az almunkacsoportok feladatait és tevékenységét a
HP kijelölt parancsnoka koordinálja, aki tevékenységérõl
heti rendszerességgel jelentést tesz a munkacsoport veze-
tõi részére.

8. §

A HP feladataival, szervezeti elhelyezkedésével, vala-
mint állományával kapcsolatos alapvetõ elvek:

a) honvéd palotaõr csak hivatásos, vagy szerzõdéses ál-
lományú katona lehet;

b) a HP létszáma igazodjon a KEH õrzéséhez kapcsoló-
dó köztársasági elnöki igényekhez, és a modern kor biz-
tonsági követelményeihez;

c) a honvéd palotaõrökkel szembeni követelményeket a
történelmi katonai hagyományoknak megfelelõen kell ki-
alakítani.

9. §

A munkacsoport a jelen utasításban részletezett felada-
tok végrehajtására vonatkozó részletes jelentését 2011.
november 30-ig elõterjeszti a miniszteri értekezlet ülésére.

10. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 5. napon lép ha-
tályba.

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

53/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a mûveleti beszerzések lefolytatásának rendjérõl*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

54/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a kenyai orvosképzéssel kapcsolatos
egyes feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

55/2011. (HK 15. ) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

tartós külszolgálatok és egyes béketámogató
mûveletek racionalizálásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdései, vala-
mint a 101. § (4) és (5) bekezdései alapján, a tartós külszol-
gálati rendszer racionalizálása érdekében a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) végrehajtásban érintett katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: végrehajtásban érintett szerve-
zetek) terjed ki.

2. Felkérjük az MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továb-
biakban: MK KFH) fõigazgatóját a jelen intézkedésünk-
ben szereplõ feladatok végrehajtása érdekében történõ in-
tézkedésre.

3. Humán és személyügyi szakterület

1. Feladat: A tartós külszolgálati beosztások számának
teljes körû felülvizsgálata és csökkentésükre vonatkozó
döntési javaslat megfogalmazása.

1.1. Cél: Költséghatékonyság érvényesítése, a beosztá-
sok csökkentése, a szakmai és katonadiplomáciai szem-
pontokból legfontosabb beosztások meghatározása és
megtartása. Az MH Nemzeti Katonai Képviselet képvise-
let-vezetõ beosztáshoz rendszeresített rendfokozat vizsgá-
lata és illetményének rendezése.

Felelõs: HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a további-
akban: HVK SZCSF)

Együttmûködõ: HM fõosztályok, HVK csoportfõnök-
ségek

Határidõ: 2011. október 31.

2. Feladat: A külszolgálati pályáztatás rendjének felül-
vizsgálata a 61-5/2011/HM KÁT ügyiratban foglalt szem-
pontok alapján, valamint a tartós külszolgálatra tervezett
személyi állomány és családtagjaik felkészítésének módo-
sítása (a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos
személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl
szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításának
szükség szerinti elõkészítése).

2.1. Cél: A kontraszelekció kiszûrése és magasabb szin-
tû szakmaiság érvényesítése. A pályáztatás a külszolgálat
megkezdése elõtt 6 hónappal befejezõdjön a feladatok
zökkenõmentes átvétele érdekében. A jelöltállító a szakmai
irányításért felelõs a megfelelõ szolgálati vagy szakmai
elöljáró legyen. A külszolgálatra tervezett állomány teljes
körû információval rendelkezzen a vezénylését és külszol-
gálatát érintõen.

Felelõs: HVK SZCSF
Együttmûködõk: HM Tervezési és Koordinációs Fõosz-

tály (a továbbiakban: HM TKF), HM Jogi Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM JF), HM Humánpolitikai Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM HPF), HM Védelmi Tervezési Fõosztály

Határidõ: folyamatos

3. Feladat: A jelenleg tartós külszolgálatra vezényelt
személyi állomány hazai beosztásainak megtervezése.

3.1. Cél: A továbbfoglalkoztatásra nem tervezett állo-
mány meghatározása, a külszolgálat során általuk meg-
szerzett tapasztalatok feldolgozása, rögzítése és további
felhasználása.

Felelõs: HVK SZCSF
Együttmûködõk: HM TKF, HM HPF, MH MDK majd

MH Vezetési és Doktrinális Központ, Tapasztalat Feldol-
gozó és Módszertani Osztály

Határidõ: elsõ alkalommal 2011. október 31. majd fo-
lyamatosan

1412 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám



4. Feladat: Az aktuálisan 4 évre tartós külszolgálatra
vezényelt állomány határozatainak módosítása. Annak
vizsgálata, hogy lehetõség nyílik-e a továbbfoglalkozta-
tásra nem tervezett állomány vezénylésének 2011. decem-
ber 31-ig történõ megszüntetésére. Javaslatok megfogal-
mazása, hogy szakmailag mely beosztások esetében indo-
kolt az általánosan 3 évre tervezett vezénylés meghosszab-
bítása.

4.1. Cél: A honvédelmi miniszter döntésének végrehaj-
tása. A tartós külszolgálatra vezényelt, de hazatérésük után
továbbfoglalkoztatásra nem tervezettek számára kedve-
zõbb feltételek biztosítása.

Felelõs: HVK SZCSF
Együttmûködõk: HM fõosztályok, HVK csoportfõnök-

ségek, MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Határidõ: 2011. november 15.

5. Feladat: Az MK Állandó NATO Képviselet Véde-
lempolitikai Részleg (a továbbiakban: MK ÁNK VPR)
részlegvezetõ-helyettesi és a védelemgazdasági osztályve-
zetõi beosztások összevonása. A beosztás megnevezése az
összevonás után: védelemgazdasági osztályvezetõ (rész-
legvezetõ-helyettes).

5.1. Cél: Költséghatékonyabb struktúra kialakítása és
mûködtetése.

Felelõs: HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért
felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VPVT
HÁT)

Együttmûködõk: HM TKF, HM HPF, HVK SZCSF
Határidõ: 2011. november 15.

6. Feladat: Az MH Katonai Képviselõ Hivatal (a továb-
biakban: MH KKH) Nemzeti C3 Képviselõ és a ki emelt
informatikai fõtiszti beosztások, a kiemelt tervezõ fõtiszt
(katonai képviselõ titkára) és a kiemelt stratégiai elemzõ
fõtiszt beosztások valamint az MH Katonai Képviselõ EU
helyettesi és az EU részleg kiemelt EU összekötõ fõtiszt
(képességfejlesztés) beosztások összevonása az MH KKH
javaslata alapján.

6.1. Cél: Költséghatékonyabb struktúra kialakítása és
mûködtetése.

Felelõs: HVK SZCSF
Együttmûködõk: HVK Haderõtervezési Csoportfõnök-

ség (a továbbiakban: HVK HTCSF), HVK Híradó Infor-
matikai és Információvédelmi Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK HIICSF), HM TKF

Határidõ: 2011. november 15.

7. Feladat: Az MH KKH állománytáblájában szereplõ
kiemelt hírszerzõ fõtiszti beosztás feltöltési lehetõségének
vizsgálata.

7.1. Cél: A beosztáshoz kapcsolódó feladatok biztosí-
tása.

Végrehajtásra felkért szervezet: MK KFH
Határidõ: 2011. november 15.

8. Feladat: Az MH Nemzeti Katonai Képviselõ részére
és - egyedi elbírálás alapján - a NA TO SHAPE törzsfõnök
katonai együttmûködési helyettese részére diplomata útle-
vél biztosítás lehetõségének vizsgálata.

8.1. Cél: A szakmai feladatok és munkalátogatások ha-
tékonyabb végrehajtása nem-NATO partnerországok vi-
szonylatában.

Felelõs: HM VPVT HÁT
Együttmûködõ: HVK SZCSF
Határidõ: 2011. november 30.

4. Híradó és informatikai szakterület

9. Feladat: Az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a to-
vábbiakban: MH NKK) híradó szakterületi hiányának
szakmai vizsgálata.

9.1. Cél: : Javaslat kidolgozása az MH NKK híradó, in-
formatikai és információvédelmi szakterületek képviseleti
hiányosságainak kiküszöbölésére. A nemzeti minõsített
összeköttetés fejlesztésének vizsgálata.

Felelõs: HVK HIICSF,HVK SZCSF.
Határidõ: 2011. október 31.

5. Gazdálkodási szakterület

10. Feladat: A NATO SHAPE új iskola felépítéséhez
történõ hozzájárulás miniszteri döntésre történõ elõkészí-
tése.

10.1. Cél: A SHAPE-el történõ megállapodás tervezete
szerinti költségvetési javaslat figyelembe vételével költ-
séghatékony megoldás kidolgozása annak érdekében,
hogy az iskolát használhassák a kiküldöttek családtagjai.

Felelõs: Honvéd Vezérkar fõnök helyettes (a továbbiak-
ban: HVKFh)

Együttmûködõk: HM védelemgazdaságért felelõs he-
lyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VG HÁT),
HM JF, HM Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM VPF)

Határidõ: 2011. október 28.

11. Feladat: A Brüsszelben telepített NATO minõsített
informatikai rendszer végpontjainak (MINERVA) korsze-
rûsítési lehetõségeinek vizsgálata szakmai és pénzügyi
szempontok figyelembevételével.

11.1. Cél: költséghatékony megoldás kidolgozása a
NATO belsõ minõsített informatikai rendszerének további
használata érdekében.

Felelõs: HVK HIICSF
Együttmûködõ: HM VG HÁT, MH KKH
Határidõ: 2012. február 24.

12. Feladat: Az Nemzeti Támogató Rendszer (a továb-
biakban: NTR) komplex, teljes körû felülvizsgálata. Veze-
tés-irányítási és pénzügyi szempontok figyelembe vétel-
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évei megoldási alternatívák kidolgozása. A tartós külszol-
gálat ellátására vezényelt katona és kormánytisztviselõ
(közalkalmazott) állomány részére biztosított hazai illet-
mény- és devizajárandóságok, valamint a lakhatási támo-
gatási rendszer felülvizsgálata.

12.1. Cél: Költséghatékony és a vezetés-irányítás rend-
szerét hatékonyan támogatni képes nemzeti támogatási
rendszer álljon rendelkezésre. Az egyéni felszerelések
egységesítése, annak érdekében, hogy a tartós külszolgálat
ellátásában résztvevõ állomány esetleges missziós alkal-
mazása során rendelkezésre álljon.

Felelõs: HVKFh–HM VG HÁT–HM VPVT HÁT
Határidõ: 2011. november 14.

13. Feladat: A tartós külszolgálatok helyszínén történõ
selejtezés lehetõségének megteremtése, ha szükséges, a
jogszabályi háttér módosítása.

13.1. Cél: A nem költséghatékony raktározás és a nagy-
távolságú szállítások megszüntetése a selejt és használaton
kívüli anyagok vonatkozásában.

Felelõs: HVKFh–HM VGHÁT
Együttmûködõ: HM JF
Határidõ: 2011. november 14.

14. Feladat: A brüsszeli volt attasélakás helyzetének
rendezése.

14.1. Cél: Az indokolatlan fenntartási költségek meg-
szüntetése, esetlegesen az ingatlan hasznosítása a képvise-
letek vezetõi állománya részére.

Végrehajtásra felkért szervezet: MK KFH
Együttmûködõ: HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügye-

leti Fõosztály
Határidõ: 2011. december 05.

6. Vezetés-irányítás területe

15. Feladat: Az államháztartási belsõ ellenõrzés által
feltárt hiányosságok kiküszöbölésének nyomon követése
az MK ÁNK VPR, az MH KKH és az MH NKK esetében.

15.1. Cél: Az intézkedési tervekben szereplõ feladatok
végrehajtása, a hiányosságok teljes körû kiküszöbölése.

Felelõs: HVKFh–HM VPVT HÁT
Határidõ: folyamatosan

16. Feladat: Az MK ÁNK VPR, az MH KKH, az MH
NKK és a Nemzeti Összekötõ Képviselet Szervezeti és
Mûködési Szabályzatainak és munkaköri leírásainak
módosítása.

16.1. Cél: A szabályzók aktualizálása, a nem odaillõ és
életszerûtlen tartalmi elemek kiszûrése (fogadónap, mun-
kaidõ nyilvántartások helyzete, szabadságoltatás és mun-
kaszüneti napok kiadásának rendje esetében a nemzetközi
eltérésekbõl fakadó anomáliák, útba indítások bürokra-
tikus rendje), a vezetés-irányítás rendjének egyértelmûvé
tétele.

Felelõs: HVKFh–HM VPVT HÁT,
Együttmûködõk: HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs

helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM JIG HÁT),
HM VG HÁT, HM TKF

Határidõ: 2011. november 30.

17. Feladat: A képviseletek és HM szervek közötti
szakmai kapcsolattartási rend felülvizsgálata.

17.1. Cél: A szakmai kapcsolattartás, az együttmûködés
és a kétoldalú információ-áramlás hatékonyabbá tétele.
A jogi anomáliák kiszûrése, a vezetés-irányítás rendszeré-
nek javítása és valódi szakirányítás létrehozása. A man-
dátumok kiadásának gyorsítása, hatékony horizontális
együttmûködés kialakítása.

Felelõs: HVKFh–HM VPVT HÁT,
Együttmûködõk: HM JIG HÁT, HM VG HÁT
Határidõ: 2011. december 05.

7. Védelempolitikai szakterület

18. Feladat: Kabuli Nemzetközi Repülõtér szerepválla-
lás ügyében miniszteri döntés elõkészítése.

18.1. Cél: Valós információkon nyugvó, megalapozott,
idõben meghozott döntés.

Felelõs: HM VPVT HÁT
Együttmûködõ: HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a

továbbiakban: HVK HDMCSF)
Határidõ: 2011. október 31.

19. Feladat: Az MH Tartományi Újjáépítési Csoport (a
továbbiakban: MH PRT) illetve valamennyi béketámoga-
tó mûvelet ügyében miniszteri döntés elõkészítése.

19.1. Cél: Valós információkon nyugvó, megalapozott,
idõben meghozott döntés a 2011 utáni szerepvállalás lehe-
tõségeinek kidolgozásával kapcsolatban. A béketámogató
mûveletek létszámcsökkentésének, illetve a szerepvállalás
átalakítási lehetõségeinek vizsgálata.

Felelõs: HM VPVT HÁT
Együttmûködõ: HVK HDMCSF
Határidõ: 2011. december 15.

8. Jogi szakterület

20. Feladat: Tájékoztató kiadása a tartós külszolgálati
beosztásokban szolgálatot teljesítõket érintõ jogsegély-
szolgálat lehetõségeirõl és rendjérõl.

20.1. Cél: A tartós külszolgálati beosztásokban szolgá-
latot teljesítõk tájékoztatása.

Felelõs: HM JIG HÁT
Határidõ: 2011. október 31.

21. Feladat: A családtagi pótlékra nem jogosult család-
tagok hazautazásának bejelentési kötelezettségének átte-
kintése, ha szükséges, a jogszabályi háttér módosítása, fi-
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gyelembe véve az érintet szervezetek vezetõinek állás-
pontját.

21.1. Cél: A hatályos rendszer egyszerûsítése, a felesle-
ges szabályzók és indokolatlan jelentési kötelezettségek
megszüntetése.

Felelõs: HM JIG HÁT
Határidõ: 2011. december 5.

Záró rendelkezések

9. Ez az intézkedés az aláírást követõ napon lép hatály-
ba*, és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. október 12.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

56/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása
alá tartozó egyes szervezetek szervezeti- és létszám

racionalizálásának feladatairól szóló
103/2011. (IX. 23.) HM utasításban

meghatározottakkal összefüggõ szakmai feladatok
végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdése, 101. §
(4) és (5) bekezdése, valamint 110. § (2) bekezdése alapján
a Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tar-
tozó egyes szervezetek szervezeti- és létszám racionalizá-
lásával kapcsolatos egyes szakmai feladatok végrehajtásá-
ról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe, valamint

felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) végrehajtásban érintett
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: érintett szer-
vezetek), illetve azok hivatásos és szerzõdéses katona-,
kormánytisztviselõ-, és közalkalmazotti állományára
(a továbbiakban együtt: állomány) terjed ki.

2. Az érintett szervezetek a Honvédelmi Minisztérium,
valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szer-
vezeti- és létszám racionalizálásának feladatairól szóló
103/2011. (IX. 23.) HM utasításban (a továbbiakban: HM
utasítás) meghatározott feladataik határidõre történõ vég-
rehajtása érdekében a jelen együttes intézkedésben szabá-
lyozott szakmai követelmények alapján végzik tevékeny-
ségüket.

3. A végrehajtásban érintett szervezet vezetõje az állo-
mányra vonatkozó döntését a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), a
kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII.
törvény (a továbbiakban: Ktjv.) és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.), valamint a végrehajtásukra kiadott rendelkezé-
sek elõírásai szerint hozza meg, különös figyelemmel arra,
hogy a személyügyi eljárás során az érintett állomány ré-
szére az e pontban felsorolt járandóságok és jogosultságok
biztosításra kerülnek.

4. A szervezeti- és létszám racionalizálás során a mun-
káltatói jogkört gyakorló vezetõk – az illetékes személy-
ügyi szervekkel történõ folyamatos kapcsolattartás mellett
– a szervezetre meghatározott létszámarányok (létszámke-
ret) figyelembe vételével a mûködõképesség és a feladatok
végrehajtásához szükséges személyi állomány biztosításá-
ra, a vezetõi munkakörök számának csökkentésére töre-
kednek.

2. A személyügyi munkával kapcsolatos
általános rendelkezések

5. A feladatok végrehajtásának elõkészítése során a
munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk, valamint a sze-
mélyügyi szervek a szervezeti- és létszám racionalizálási
feladatok végrehajtásának megkezdése elõtt:

a) a humánerõforrás tervezése, a személyügyi döntések
elõkészítése és a vezetõk tájékoztatásához szükséges in-
formációk biztosítása érdekében ellenõrzik a személyügyi
alapnyilvántartásokat, a számítógépes nyilvántartó rend-
szert (a továbbiakban: HM KGIR+) is beleértve;

b) pontosítják a végrehajtásban érintett szervezeteknél
beosztást be nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi ellá-
tásra utaltak (munkajogi vagy rendelkezési állományban
lévõk), továbbá képzésben résztvevõk számát, helyzetét;

c) pontosítják az elõmeneteli szabályok alapján maga-
sabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk nyilván-
tartását. A szervezeti racionalizálással összefüggésben be-
osztásba helyezésekre abban az esetben kerül sor, ha az il-
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leszkedik az elõmeneteli rend szabályaihoz, és az érintett
személy rendelkezik a tervezett beosztáshoz rendelt köve-
telményekkel;

d) az állományilletékes vezetõk intézkednek arra vonat-
kozóan, hogy az alapnyilvántartást végzõ személyügyi
szervek jelen együttes intézkedés hatálybalépését követõ-
en haladéktalanul név szerinti kimutatást kapjanak azon
állományról, akik részére az adott szervezetnél beosztás
nem biztosítható;

e) az érintett szervezetek vezetõi intézkednek, hogy je-
len együttes intézkedés hatálybalépését követõen az alap-
nyilvántartást végzõ személyügyi szervek azonnal név
szerinti tájékoztatást kapjanak a továbbfoglalkoztatásra
tervezett állományról a szervezetre vonatkozó munkaköri
jegyzék nevesített változatának megküldésével.

A csoportos létszámcsökkentés végrehajtása során az
érintett szervezet vezetõje a Munka törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) cso-
portos létszámleépítésre vonatkozó 94/A.–94/H. §-aiban,
illetve kormánytisztviselõk esetében a kormánytisztvise-
lõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (6) és
(7) bekezdésében meghatározottak megfelelõ alkalmazá-
sával jár el.

3. Személyi beszélgetések végrehajtására vonatkozó
rendelkezések

6. Az érintett szervezet állománytáblájának, illetve
munkaköri jegyzékének kiadását követõ két munkanapon
belül az adott beosztás (munkakör) feltöltésére (feltöltésé-
nek megtervezésére) felhatalmazott vezetõ – a személyi
beszélgetések elõkészítése érdekében – az illetékes sze-
mélyügyi szervek bevonásával pontosítja a továbbfoglal-
koztatásra tervezett, valamint nem tervezett állományra
vonatkozó elgondolásokat.

7. A személyügyi szervek a személyügyi igazgatási eljá-
rás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ fel-
dolgozása érdekében gondoskodnak arról, hogy a keletke-
zõ személyügyi parancsok és határozatok egy példánya – a
jogerõre emelkedést követõen a lehetõ leghamarabb, de
legkésõbb 30 napon belül – a vonatkozó intézkedésben
meghatározott módon az MH Katonai Igazgatási és Adat-
feldolgozó Központ (a továbbiakban: MH KIAK) (2011.
november 14-ét követõen MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság) részére megküldésre kerülje-
nek.

8. A személyi beszélgetések lefolytatására a hivatásos
és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításá-
ról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált
személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl
szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
118. § (6) bekezdése figyelembe vételével 2011. október
17. és 2011. október 28. közötti idõszakban kerül sor. Az
átalakítással, illetve megszüntetéssel érintett szervezetek
esetében az R. 118. § (6) bekezdésében nevesített bizott-

ság tagja az új szervezetek megalakításával megbízott ve-
zetõ is. A beosztásba és a szolgálati viszony megszünteté-
sére tervezett állományra vonatkozó javaslatokat a szemé-
lyi beszélgetést követõen haladéktalanul, de legkésõbb
2011. november 4-ig felterjesztik a munkáltatói jogkörrel
rendelkezõ vezetõ részére.

9. A Ktjv., illetve a Kjt. hatálya alá tartozó munkaválla-
lókkal a személyi beszélgetéseket a végrehajtásban érintett
szervezet vezetõje az illetékes személyügyi szerv bevoná-
sával folytatja le.

10. A személyi beszélgetés során az R. 118. § (6) bekez-
désében meghatározott bizottság, illetve a végrehajtásban
érintett szervezet vezetõje biztosítja az érintett által kért és
általa megjelölt érdekképviseleti szerv képviselõjének je-
lenlétét. Errõl az érintett a személyi beszélgetés kezdetén,
jegyzõkönyvbe foglalva nyilatkozik.

11. Ha az állomány tagja szakszervezeti tisztséget tölt
be, az R. 118. § (6) bekezdésében meghatározott bizottság,
illetve a végrehajtásban érintett szervezet vezetõje az Mt.
28. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

12. A személyi beszélgetés során az állomány tagja tájé-
koztatást kap:

a) jogairól, jogviszonyának módosításáról, a jogviszony
megszüntetésérõl, valamint ezek jogszabályi következmé-
nyeirõl;

b) felmentés esetén a szolgálati viszonyban álló személy
– különös tekintettel az egyes gazdasági és pénzügyi tár-
gyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvénnyel bevezetett különadóra vonatko-
zó rendelkezésekre – felmentési idõ hosszára vonatkozó
kezdeményezési jogáról;

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

13. A személyi beszélgetés keretében – szolgálati nyug-
díjra jogosultság esetén – az érintett részére átadásra kerül
a lakhatás-támogatás, illetve a korábban megszerzett lak-
hatás-támogatási formákkal kapcsolatos lehetõségekrõl,
az érintett jogairól szóló, a jogi szolgálat és a HM Hadfel-
szerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a továbbiakban:
HM HVF) által elkészített „Tájékoztatás”.

14. Az illetékes személyügyi szervek a szervezési idõ-
szakban naprakész nyilvántartással rendelkeznek a végre-
hajtásban érintett szervezetek állománykategóriánkénti
rendszeresített és meglévõ létszámáról, illetve a kiáramlás
létszámviszonyairól. A nyilvántartásokat a HM illetékes
személyügyi szervei vezetõinek intézkedése szerint felter-
jesztik.

15. Az állomány azon tagjai esetében, akik házastársi vagy
közokirattal igazolt élettársi kapcsolatban élnek, mindkét fél
jogviszonyának megszüntetésére – amennyiben mindkét fél
ellátás nélkül maradna (ebbõl a szempontból a munkanélküli
ellátás nem tekinthetõ ellátásának) – csak az erre vonatkozó
írásbeli, együttes beleegyezésük után kerülhet sor. E korláto-
zás nem vonja maga után az érintett személy azonos szerve-
zetnél azonos beosztásban (munkakörben) történõ foglalkoz-
tatásának kötelezettségét.
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4. A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

16. A beosztásba nem helyezhetõ, az MH hivatásos és
szerzõdéses állományú tagjai (a továbbiakban: katonaállo-
mány) további szolgálati jogviszonyával összefüggõ dön-
tésre vonatkozó második, illetve harmadik körös személyi
beszélgetések lefolytatása érdekében a Honvéd Vezérkar
(a továbbiakban: HVK) személyzeti csoportfõnök javasla-
tot tesz a személyi beszélgetések lefolytatásához szüksé-
ges bizottságok összetételére és mûködési rendjük biztosí-
tására.

17. A második, illetve harmadik körös személyi beszél-
getések jelen együttes intézkedés 8–11. pontjaiban megha-
tározottak szerint kerülnek lefolytatásra és azokról jegyzõ-
könyv készül.

18. A személyügyi eljárás az alábbiak szerint kerül le-
folytatásra:

a) az elsõ körben 2011. október 14-ig az érintett vezetõk
megtervezik a meglévõ katonaállomány beosztásba helye-
zését, illetve jogviszonyának más módon történõ rendezé-
sét. Az érintett szervezet vezetõje/új szervezet kijelölt ve-
zetõje, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló által kijelölt
vezetõ 2011. október 17. és 2011. október 28. közötti idõ-
szakban lefolytatja a személyi beszélgetést a más szerve-
zet állományába átcsoportosításra tervezett (tervezhetõ)
katonaállománnyal és kezdeményezi az érintett áthelyezé-
sét, kinevezését. Az elöljárói döntési hatáskörbe tartozó
személyi javaslatokat – csatolva a személyi beszélgetési
jegyzõkönyvet – az állományilletékes vezetõ a személyi
beszélgetést követõ három munkanapon belül felterjeszti
az elöljáró személyügyi szerv részére. A személyügyi eljá-
rások idõbeni ütemezése során, kiemelt figyelmet kell for-
dítani a katonaállomány azon tagjaira, akik részére beosz-
tás nem biztosítható, és 2011. december 31-ig rendelkez-
nek a szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges 25 év
tényleges szolgálati idõvel;

b) a második és harmadik körben összevontan lefolyta-
tott személyügyi beszélgetés alapján – figyelemmel az R.
123/A. §-ra – 2011. november 14-ig a HVK személyzeti
csoportfõnök javaslatot tesz a létszámtöbbletet képezõ és a
rendelkezési állományba beosztásra várók csoportjában
lévõk beosztásba helyezésére;

c) a végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi hatás-
körüknek megfelelõen szervezik az elsõ körös személyi
beszélgetéseket, illetve a HM illetékes személyügyi szer-
vek vezetõinek intézkedésére részt vesznek a második és
harmadik körös eljárásban;

d) figyelemmel az R. 123/A. §-ában foglaltakra, máso-
dik és harmadik körös személyi beszélgetésre csak azon
személyek esetén kerül sor, akik részére az elsõ körös sze-
mélyi beszélgetésen beosztás nem került felajánlásra és az
érintett kérte továbbfoglalkoztatási lehetõségének MH
szintû vizsgálatát.

19. Az MH rendelkezési állományába tartozó, szolgálati
viszonyban lévõ katonaállomány megtartására, illetve

szolgálati viszonyban lévõ katonaállomány rendelkezési
állományba történõ helyezésére csak a jogszabályi feltéte-
lek érvényesülése esetén, a tervezett beosztás egyidejû
megjelölésével kerülhet sor. A rendelkezési állományba
tartozó, de beosztásba helyezésre nem tervezettek jogvi-
szonyának megszüntetésére kerül sor a 18. pont b) alpont-
ban megjelöltek figyelembe vételével, amennyiben jog-
szabály másként nem rendelkezik. Rendelkezési állo-
mányba helyezésre kizárólag a HVK személyzeti csoport-
fõnök által végrehajtásra kerülõ összevont második és
harmadik körös személyi beszélgetés alapján kerülhet sor.

20. A katonaállomány azon tagja esetében, aki a sze-
mélyügyi alapnyilvántartás adatai alapján rendelkezik a
nyugállományba helyezéshez szükséges szolgálati idõvel
és szolgálati viszonya megszüntetését tervezi, valamint
nem rendelkezik – szolgálati nyugdíjjogosultságról szóló
vagy a Hjt. 214. § szerinti rögzített nyugdíjat megállapító –
a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban:
HM KPH) által kiadott határozattal a személyügyi szervek
a személyi beszélgetést megelõzõen beszerzik a szolgálati
idõ megállapításáról szóló határozatot.

21. Kinevezésekre vonatkozó javaslat megtételére az
elõmenetelre vonatkozó jogszabályi elõírások betartása
mellett, az R. 109. § (2) bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel kerül sor.

22. A személyügyi eljárás jogszabályban nem rendezett
technikai szabályait a HM illetékes személyügyi szervek
vezetõi határozzák meg és egyben biztosítják, hogy a je-
lenleg tanulmányaikat folytatók, valamint külföldi szolgá-
latukat 2012. évben befejezõk, továbbá a Hjt. 48. § (1) be-
kezdés b)-e) pontjai szerint az MH rendelkezési állomá-
nyába tartozók beosztásba helyezése, illetve annak terve-
zése megtörténjen és róluk a munkáltatói jogkört gyakor-
lók, illetve az általuk megbízott vezetõk részére az érintett
szervezet állományának megtervezéséhez szükséges in-
formációk rendelkezésre álljanak.

23. A szolgálati viszony megszûnése esetén a HM
KGIR+ zárási idõpontjainak figyelembe vételével az állo-
mány tagja részére illetménye és – a Hjt. eltérõ rendelkezé-
sei kivételével – egyéb járandóságai biztosításra, a szolgá-
latteljesítés utolsó napján kifizetésre, továbbá a szolgálati
viszonyra vonatkozó igazolás kiadásra kerül.

5. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos általános
rendelkezések

24. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
(a továbbiakban: Lakásrendelet) 238. § (1) és (2) bekezdé-
sében meghatározottak szerint a lakhatás-támogatásban
részesített állomány tagja jogviszonyának bármilyen jog-
címen történõ megszûnésérõl, valamint a jogviszony szü-
netelésérõl az állományilletékes parancsnok (vezetõ)
15 napon belül értesíti a Lakásrendelet szerinti szervet. Az
értesítés személyenkénti bontásban tartalmazza a jogvi-
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szony megszûnésének jogcímét, idõpontját és – a nyugál-
lományba helyezés kivételével – az új munkáltató megne-
vezését.

25. Az állomány állami kezességvállalásban részesült tag-
ja esetében az állományilletékes vezetõ – a Hjt. 126/A. §
(6) és (7) bekezdése, illetve a Ktjv. 3. §-a alapján 8 napos ha-
táridõ betartásával – értesíti az illetékes hitelintézetet.

26. Az állomány külföldön szolgálatot ellátó, vagy bel-
földi képzésre vezényelt tagjaival kapcsolatos személy-
ügyi eljárás a 8–11. pontokban foglaltak alapján az alábbi
eltérésekkel kerül lefolytatásra:

a) külföldi szolgálat esetén a személyi beszélgetés az
érintett személy külszolgálata szerinti elöljárójának bevo-
násával, távközlési eszközök vagy elektronikus levelezõ
rendszerek igénybevételével – meghatározott minta alap-
ján dokumentálva – kerül lefolytatásra, illetve rendkívül
indokolt esetben az érintett szolgálati érdekbõl visszaren-
delésre kerül;

b) belföldi képzésre történt tartós vezénylés esetén az
érintett az oktatási intézmény vezetõje útján a személyi be-
szélgetés idõtartamára visszarendelésre kerül.

27. A 26. pont hatálya alá tartozók közül azok, akik ré-
szére beosztást nem terveznek, a külföldi szolgálatra ve-
zénylés fennmaradó és a személyügyi eljárás lefolytatásá-
hoz szükséges idõ tartamára rendelkezési állományba ke-
rülnek és errõl írásban tájékoztatást kapnak. A tájékoztatás
a külföldre vezénylés megszûnését követõ személyügyi
eljárásra vonatkozó utalást is tartalmazza.

6. Civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai

28. A szervezetbõl kikerülõk civil munkaerõpiacra tör-
ténõ visszaillesztésének feladatait a HVK személyzeti cso-
portfõnök végzi együttmûködve a végrehajtásban érintett
szervezetek vezetõivel, a területileg illetékes munkaügyi
központokkal és az MH Szociálpolitikai Közalapít-
vánnyal.

29. A HVK személyzeti csoportfõnök segíti a végrehaj-
tásban érintett szervezetek vezetõit a feladatok szakszerû
végrehajtásában, segítséget nyújt számukra a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes szervezetei-
vel és az érintett képzésében résztvevõ szervezetekkel
történõ kapcsolattartásban.

30. A személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet 7. és 8. §-ában meghatározott támoga-
tások biztosításához szükséges források felhasználását a
HVK személyzeti csoportfõnök koordinálja.

7. A pénzügyi és számviteli biztosítás feladatai

31. A 2011. évi feladatok végrehajtásának folyamatos
pénzügyi biztosítása érdekében egyes érintett, pénzügyi és

számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezeteknél – a
parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó
új szervezeti elemként – pénzügyi szolgálatok kerülnek
létrehozásra, figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet gazdasági vezetõkre vonatkozó
szabályaira. A HM KPH (változatlan létszámmal és az
adott szervezet szervezeti struktúrájába illeszkedõ munka-
körökkel) gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó refera-
túrát (a továbbiakban: GTPER) ad át a szervezési idõszak
végéig:

a) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
b) az MH 25. Klapka György Lövészdandár;
c) az MH 5. Bocskai István Lövészdandár (beleértve a

Zrínyi Miklós Objektum GTPER-t is);
d) az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred;
e) az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstá-

mogató Ezred;
f) az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred;
g) az MH Bakony Harckiképzõ Központ;
h) az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis;
i) az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis;
j) az MH Pápa Bázisrepülõtér;
k) az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred;
l) az MH 54. Veszprém Radarezred;
m) az MH Logisztikai Ellátó Központ;
n) az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ;
o) az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred;
p) az MH Támogató Dandár;
q) az MH Altiszti Akadémia;
r) az MH Geoinformációs Szolgálat;
s) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-

rancsnokság;
t) az MH Ludovika Zászlóalj;
u) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

részére.
32. A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)
(a továbbiakban: Honvédkórház) a HM KPH-tól – válto-
zatlan létszámmal – átveszi az MH Dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK)
GTPER-t és az a Honvédkórház gazdálkodását végzõ szer-
vezeti elemének részeként mûködik tovább.

33. A szervezeti- és létszámváltozásban érintett szerve-
zetek a következõk szerint járnak el:

a) adatszolgáltatást készítenek a szervezeti- és létszám-
változással kapcsolatos elõirányzat 2011. évi pótigényeik-
rõl, és azt 2011. november 2-ig a HM KPH részére meg-
küldik azzal a számvetéssel, hogy mind a létszámleépítés-
ben érintett állomány felmentési járandóságai, mind az át-
vételre kerülõ állomány november havi személyi juttatásai
– ideértve a hó közi kifizetéseket is – a jogutód honvédel-
mi szervezet elõirányzatait terhelik;

b) a létszámleépítésben érintett szervezetek a HM KPH
részére 2011. november 2-ig adatszolgáltatást küldenek a
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tervezett létszámváltozásról, valamint annak 2011. és
2012. évi kiadásairól, jogcímenkénti bontásban;

c) az elõirányzat-módosítást követõen a pótelõirányza-
taikhoz, létszámváltozásokhoz kapcsolódó kötelezettség-
vállalásokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) részére bejelentik, lemondják;

d) a szervezési változások figyelembe vétele mellett a
honvédelmi szerveztek gazdálkodási intézkedését/paran-
csát 2012. április 30-ig módosítják a Honvédelmi Minisz-
térium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosítá-
sát figyelembe véve.

34. A 31. pontban felsorolt szervezetek GTPER vezetõ
pénzügyi referensei a következõk szerint járnak el:

a) legkésõbb 2012. április 1-jéig a honvédelmi szervezet
vezetõjének aláírásával az MH KIAK-tól megigénylik a
honvédelmi szervezet megnevezésével és „pénzügy” fel-
irattal a nagyméretû címeres körbélyegzõket;

b) legkésõbb 2012. április 10-ig átveszik a honvédelmi
szervezetek új pénzügyi körbélyegzõit a honvédelmi szer-
vezet ügyvitelétõl;

c) 2012. április 15-ig a HM KPH részére leadják a kész-
pénzfelvételhez elkészített és az új körbélyegzõ lenyoma-
tával ellátott új aláírás-bejelentõket;

d) teljeskörû pénzügyi és számviteli jegyzõkönyvet (ál-
lapot rögzítést) készítenek, a HM KPH által kiadásra kerü-
lõ tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen a
GTPER átadás-átvételének végrehajtásához;

e) a szervezetek között mozgatott személyi állomány
vonatkozásában figyelembe veszik, hogy a tárgyhavi uta-
zási költségekrõl szóló számlákon a fogadó honvédelmi
szervezet neve szerepeljen;

f) legkésõbb a szervezési idõszak végéig a HM KPH
ügyviteli szervének leadják a részükre biztosított belsõ le-
írást, valamint a nagyméretû címeres körbélyegzõt.

35. A Honvédkórház a saját hatáskörben beszerzett új
bélyegzõ lenyomatával ellátott új aláírás-bejelentõt köz-
vetlenül adja le a Kincstár részére.

36. A szervezeti- és létszámváltozásban érintett szerve-
zetek esetében a HM KPH a következõk szerint jár el:

a) kezdeményezi a Kincstárnál a névváltozásban érintett
honvédelmi szervezetek elõirányzat-felhasználási keret-
számláinak 2011. november 15-i hatálybalépéssel történõ
módosítását és aláírás-bejelentõik módosítását úgy, hogy
azok november 15-ig a Kincstár által befogadásra kerülje-
nek;

b) az adatszolgáltatások figyelembe vételével az év végi
feladatok és a létszámleépítések fedezetbiztosítása érdeké-
ben elõirányzat-módosítást kezdeményez;

c) a fordulónapig ki nem fizetett járandóságok (különö-
sen túlszolgálat, utazási költségtérítés) vonatkozásában az
állományilletékes szervezet a kifizetõ, a kifizetés alapbi-
zonylata pedig az 1. sz. adatközlõ;

d) a pénzügyi-személyügyi gyûjtõben a HM KPH Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Referatúra elhelyezi az

étkezési utalvánnyal történõ ellátás idõszakára vonatkozó
igazolást is;

e) a tanulmányi kötelezettségekkel összefüggõ szerzõ-
déseket, kapcsolódó költség-kimutatásokat az átvevõ ka-
tonai szervezet részére a pénzügyi gyûjtõk egyidejû átadá-
sával biztosítja;

f) a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés gaz-
dálkodási információs rendszer felépítésérõl, mûködési
rendjérõl, üzemeltetésérõl és továbbfejlesztésérõl szóló
97/2007. (HK 17.) HM utasításban rögzítetteknek megfe-
lelõen gondoskodik új hatáskörök és felelõsök kijelölé-
sérõl;

g) az áthelyezési parancsok/határozatok alapján a HM
KPH Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Referatúra a
pénzügyi személyügyi gyûjtõket az érintett szervezetek ré-
szére átadja.

37. A megszûnõ szervezetek pénzügyi jogutódjai:
a) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó

Hivatal, a HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyver-
zet-ellenõrzési Hivatal, valamint a HM Belsõ Ellenõrzési
Hivatal esetében a HM;

b) az MH HEK esetében a Honvédkórház;
c) az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-

nokság, valamint az MH Nyugat-magyarországi Hadki-
egészítõ Parancsnokság esetében az MH Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság.

38. A megszûnõ szervezetek a megszûnéssel kapcsola-
tos pénzügyi és számviteli feladataik maradéktalan végre-
hajtása érdekében a következõk szerint járnak el:

a) a HM KPH részére 2011. november 2-ig adatszolgál-
tatást küldenek a tervezett létszámváltozásról, valamint
annak 2011. és 2012. évi kiadásairól, jogcímenkénti bon-
tásban;

b) a HM KPH útján 2011. november 11-ig elõirány-
zat-módosító (lemondó) javaslataikat felterjesztik a mi-
niszter részére;

c) tájékoztatják a szállítókat és a vevõket a szervezet
megszûnésérõl, továbbá kezdeményezik és 2011. novem-
ber 14-ig végrehajtják a szállítói és vevõi szerzõdések fel-
mondását, átütemezését, illetve a jogutód nevére történõ
átírását;

d) teljeskörû leltározást hajtanak végre és a szükséges
káreljárásokat megindítják;

e) a szervezet megszûnését követõ 30 napon belül, az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 33. §
(3) bekezdés alapján – az SZJA kivételével – bevallást ké-
szítenek az „egyes adókötelezettségekrõl az államháztar-
tással szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kö-
telezett adózók részére” rendszeresített bevallás-garnitúra
kitöltésével, és azt a 39. i) és j) pontok figyelembe vételé-
vel elektronikus úton megküldik az adóhatóságnak;

f) az éves költségvetési beszámolónak megfelelõ adat-
tartalommal a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgálta-
tást készítenek és azt a HM KPH részére megküldik.

39. A megszûnõ szervezetek megszüntetéssel kapcsola-
tos pénzügyi és számviteli feladatainak maradéktalan vég-
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rehajtása érdekében a GTPER-ek a következõk szerint jár-
nak el:

a) az elszámolásra kiadott elõlegekkel a személyi állo-
mányt 2011. október 31-ig elszámoltatják;

b) az ellátó GTPER-ek 2011. november 11-ig pénzfor-
galmilag rendezik a készpénzellátásra utalt honvédelmi
szervezet részére készpénzben kifizetett tételeket;

c) a házi pénztár záró egyenlegének elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámlára készpénzben történõ befizetését
2011. november 11-ig végrehajtják;

d) a függõ, átfutó, kiegyenlítõ tételeket 2011. november
11-ig rendezik;

e) a megmaradt rendezetlen függõ, átfutó állományról
leltárt készítenek és azt jegyzõkönyvvel és a szükséges bi-
zonylatokkal, analitikákkal együtt 2011. november 30-ig
átadják a pénzügyi jogutód részére (a leltár egy példányát
a HM KPH részére is megküldik.);

f) a Kincstár részére a kötelezettség-vállalások felszaba-
dítására 2011. november 11-ig intézkednek;

g) a felszabadított kötelezettség-vállalásokról 2011. no-
vember 14-én jegyzõkönyvben tájékoztatják a pénzügyi
jogutódot;

h) a be nem érkezett követelésekrõl és a fennálló tarto-
zásokról 2011. november 30-ig jegyzõkönyvet készítenek,
melyet a pénzügyi jogutód részére átadnak;

i) a megszûnõ szervezetek vonatkozásában végrehajtják
az adóhatósággal a folyószámla-egyeztetést és rendezik az
esetleges tartozásokat, túlfizetéseket;

j) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény hatálya alá tartozó szervezet elkészíti a havi/ne-
gyedéves bevallást és azt megküldi az adóhatóságnak,
majd azt követõen kezdeményezi az ügyfélkapus hozzáfé-
rés törlését;

k) a megszûnés napján utolsó gazdasági eseményként a
jogutód részére elszámolják az elõirányzat-felhasználási
keretszámla egyenlegének átvezetését;

l) a megszûnés napját követõ 30 napon belül a HM KPH
részére felterjesztik a megszûnõ honvédelmi szerve-
zet(-ek) vonatkozásában a tárgyévben végrehajtott szakel-
lenõrzésekrõl szóló beszámoló jelentést;

m) bedolgozást készítenek a megszûnõ szervezet jegy-
zõkönyve gazdálkodási fejezetébe.

40. A megszûnõ szervezetek megszüntetéssel kapcsola-
tos pénzügyi és számviteli feladataik maradéktalan végre-
hajtása érdekében a HM KPH a következõk szerint jár el:

a) a honvédelmi szervezetek elõirányzat-felhasználási
keretszámláinak 2011. november 14-ei hatállyal történõ
megszüntetését kezdeményezi a Kincstárnál;

b) a megszûnés napjával az éves költségvetési beszámo-
lónak megfelelõ adattartalommal, leltárral és záró fõköny-
vi kivonattal alátámasztott elemi költségvetési beszámo-
lót, illetve 60 napon belül vagyonátadási („nullás”) jelen-
tést készít;

c) a létszámleépítések kiadásai fedezetének céltartalék
terhére történõ biztosítását kezdeményezi a Nemzetgazda-
sági Minisztériumnál;

d) a megszûnõ honvédelmi szervezetek tekintetében
2012. elsõ negyedévében témaellenõrzés keretében meg-
vizsgálja a szervezeti racionalizálás következtében állo-
mányból kivált személyek részére biztosított járandóságok
megállapításának szabályszerûségét, továbbá a megszûnõ
honvédelmi szerveztek részérõl a jogutód szervezetek
részére történõ vagyonátadás végrehajtásának törvényes-
ségét;

e) az adatszolgáltatások figyelembe vételével az év végi
feladatok fedezetbiztosítása érdekében elõirányzat-módo-
sítást kezdeményez a pénzügyi jogutód javára;

f) a megszûnõ szervezetek felszabadított kötelezett-
ség-vállalásait az elõirányzat-átcsoportosításokat köve-
tõen a jogutód javára bejelenti a Kincstár részére.

41. Az érintett szervezeti egységek átadás-átvételét kö-
vetõen a sajátosan gazdálkodó szervezetekre (SGSZ-ek),
a saját pénzügyi szolgálattal rendelkezõ honvédelmi szer-
vezetekre és a saját pénzügyi szolgálattal nem rendelkezõ,
más szervezet által ellátott (utalt) szervezetekre a HM
KPH szakmai irányítása kiterjed.

42. Az érintett szervezetek felülvizsgálják a HM
KGIR+-ban meglévõ jogosultságokat, a törlési, a módosí-
tási és a létesítési igényeiket a HM KPH részére legkésõbb
2012. január 15-ig megküldik.

43. A nemzetközi válságreagáló és béketámogató mû-
veletekben résztvevõ ideiglenes katonai szervezetek, és a
mûveletekben az egyéni beosztások állományjegyzékei
alapján szolgálatot teljesítõk pénzügyi biztosítása érdeké-
ben az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) és a HM KPH közötti pénzügyi ellátási fel-
adat- és jogkörök elosztása a Honvédelmi Minisztérium
fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl
szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasításban kerül rögzítésre.

44. A megszûnõ szervezetek pénzügyi és számviteli el-
látásáért felelõs szervezeti egységek a megszûnés idõpont-
ja szerinti határnappal lezárják a szervezet részére felszá-
mított, illetve jóváhagyott éves belföldi személyi repre-
zentációs keretet, túlszolgálati díjkeretet, rendkívüli mun-
kavégzési díjkeretet, illetményelõleg-keretet, segélykere-
tet, valamint a Hjt. szerinti megbízási díjkeretet és azok
maradványösszegét a HM KPH részére legkésõbb novem-
ber 14-ig lemondják. A lemondással egyidejûleg az állo-
mányilletékes parancsnok (vezetõ) kiegészítõ adatszolgál-
tatása alapján a megszûnõ szervezet állományába tartozó
személyekre vonatkozóan a megszûnés idõpontjában
történõ áthelyezésérõl átvevõ szervezetenkénti bontásban
és azok százalékos megoszlásáról tájékoztatják a HM
KPH-t.

45. A megszûnõ szervezetek kivételével az érintett szer-
vezetek 2011. évre vonatkozó belföldi személyi reprezen-
tációs díjkeretei, túlszolgálati díjkeretei, rendkívüli mun-
kavégzési díjkeretei, illetményelõleg-keretei, valamint se-
gélykeretek vonatkozásában a hatályos rendelkezések sze-
rint járnak el.

46. Az érintett szervezet megnevezésének módosulása
esetén a szervezet vezetõje tájékoztatja a szállítókat és a
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vevõket a szervezet új megnevezésérõl, továbbá kezdemé-
nyezi és 2011. november 14-ig végrehajtja a szállítói és
vevõi szerzõdések módosítását.

47. A megszûnõ szervezetek kivételével a szervezetek
vezetõi a felszámított, illetve jóváhagyott keretek még
meglévõ maradvány-összegeit – a túlszolgálati és rendkí-
vüli munkavégzési díjkeretek 50%-os zárolásának figye-
lembe vételével – az év végéig külön engedély nélkül fel-
használhatják.

48. A Hjt. szerinti megbízási díjkeret terhére elrendelt
katonai megbízások 2011. november 14-ei fordulónappal
úgy kerülnek felülvizsgálatra, hogy az üres szolgálati be-
osztás ellátásával, vagy helyettesítéssel történõ megbízá-
sokhoz kapcsolódó, de az egyes megbízások alapját képe-
zõ szolgálati beosztások átadása miatt már más katonai
szervezetet megilletõ megbízási díjkeretek összegeit a
szervezet pénzügyi és számviteli ellátásért felelõs szerve-
zeti egységei a HM KPH részére lemondják. A lemondás-
sal egyidejûleg az állományilletékes parancsnok (vezetõ)
kiegészítõ adatszolgáltatás keretében az egyes érintett
beosztások kapcsán illetékes szervezet megnevezésérõl a
HM KPH-t tájékoztatja.

49. A megszûnõ szervezetek kivételével az érintett szer-
vezetek közalkalmazotti béralapjának lemondása, illetve
igénylése során az állományilletékes parancsnokok (veze-
tõk) a hatályos rendelkezések szerint járnak el.

50. A megszûnõ szervezetek kivételével az érintett szer-
vezet a szervezési idõszak elsõ napján a HM KPH-ra
visszajelenti az állandó fõfoglalkozású-, a katonai helye-
ken foglalkoztatott, valamint az idõszaki- és részfoglalko-
zású béralap terhére foglalkoztatott közalkalmazottak
létszámát és béralapját.

51. A megszûnõ szervezet által kötött külsõ (polgári)
megbízási szerzõdések – a 2011. évi költségvetési egyen-
súlyt megtartó intézkedésekrõl szóló 1316/2011. (IX. 19.)
Korm. határozat 3. pont c) alpontjában foglaltak figyelem-
be vételével – a jogutód katonai szervezetek illetékességi
körébe kerülnek, amennyiben a szerzõdés szerinti feladat
ellátása a továbbiakban is indokolható.

8. Az operatív belsõ kontrollok kialakításával
és mûködtetésével kapcsolatos feladatok

52. A szervezési feladatok lezárását, illetve az új szerve-
zet mûködése megkezdését követõen 60 napon belül az
érintett szervezetek felülvizsgálják és módosítják a szerve-
zet operatív belsõ kontrolljainak rendszerét a honvédelmi
szervek operatív belsõ kontrolljai kialakításáról és mûköd-
tetésérõl szóló 49/2011. (IV. 22.) HM utasítás (a továb-
biakban: HM utasítás1) és a 12/327/KPH nyt. számú Ope-
ratív Belsõ Kontrollok Kézikönyv elõírásai alapján.

53. A szervezeti- és létszám racionalizálásban érintett
szervezetek költségvetési elõirányzatai nyilvántartása az
érintett szervezetek adatszolgáltatásai alapján pontosításra
kerül.

54. A megszûnõ szervezetek 2011. december 31-et
megelõzõen a megszüntetéssel összefüggõ és nem teljesí-
tett beszámolási feladatokat a HM utasítás1 10. § (1) és
(2) bekezdésében megfogalmazott nyilvántartásokat és az
arra vonatkozó adatszolgáltatásokat a HM utasítás1 10. §
(3) bekezdésében meghatározott beszámolási feladatok
végrehajtásával teljesítik és a megszûnést követõ 15 napon
belül azokat megküldik a jogutód, továbbá a HM utasítás1
10. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet részére.

55. A megszûnõ szervezetek vezetõi és gazdasági veze-
tõi a HM utasítás1 15. § elõírásai alapján nyilatkoznak a
belsõ kontrollrendszer kialakításáról és mûködtetésérõl, il-
letve a szakmai feladatok végrehajtásáról, mely nyilatko-
zatokat a HM utasítás1 15. § szerint a megszûnést, átalaku-
lást követõ 15 napon belül átadják a jogutód szervezet ré-
szére.

9. Logisztikai feladatok

56. A HVK logisztikai csoportfõnök 2011. november
14-ig intézkedik a logisztikai utaltsági rend szükség sze-
rinti módosítására, figyelemmel a Honvédelmi Minisztéri-
um Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és
Vasútegészségügyi Központ) gazdálkodásának sajátos
szabályairóljavascript:void(0) szóló 2/2010. (I. 8.) HM
utasítás rendelkezéseire.

57. A szervezeti- és létszám racionalizálás során átala-
kuló, megszûnõ szervezetek vezetõi – az illetékes ellátó
szervek által biztosított nyilvántartások alapján – intéz-
kednek a vezetésük alatt lévõ szervezet anyagi, technikai
eszközei nyilvántartásának pontosítására, a leltározások
végrehajtására és a jegyzõkönyvek illetékes ellátó szervek
részére történõ megküldésére.

58. A szervezeti- és létszám racionalizálás során átala-
kuló, megszûnõ szervezetek a Honvédelmi Minisztérium
fejezet Egységes Számviteli Politikája X. fejezet 3.1. pont
alapján végrehajtják az átadás-átvételt.

59. A leltározás során feltárt hiány és felesleg nyilvántar-
tási rendezéséért az érintett szervezetek vezetõi felelnek.

60. A leltározás következtében szükségessé váló kárel-
járásokat olyan számvetéssel kell lefolytatni, hogy azok
a személyi mozgásokat megelõzõen megvalósuljanak.
A káreljárások lefolytatásáért az érintett (megszûnõ) szer-
vezet állományilletékes vezetõje a felelõs.

61. A feleslegessé váló anyagok az illetékes ellátó szer-
vek részére le-, illetve átadásra kerülnek.

62. A szervezetek közötti anyagmozgatás kizárólag
„ESZKÖZ” utalvány alapján történik, melyet az átadó-át-
vevõ szervezet kijelölt anyagfelelõsei aláírnak és a szerve-
zet bélyegzõjével hitelesítenek.

63. Az egyes (szak)anyagok elszámolását, az érintett
szervezetektõl távozók (kiváló személyek) anyagi elszá-
moltatását a hatályos szabályzók alapján kell végrehajtani.

64. A végrehajtásban érintett szervezeteknél a megbí-
zott anyagfelelõsök személyügyi mozgatását úgy kell ter-
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vezni, hogy arra az anyagi-technikai eszközök leltározá-
sát, leadását, illetve a szükséges jegyzõkönyvek elkészíté-
sét, valamint az elszámolásokat követõen kerüljön sor.

65. A szervezeti- és létszám racionalizálásban érintett
szervezet vezetõje a szervezet (szükséges esetben annak
részei) vonatkozásában anyagfelelõst jelöl ki. Az ellátó
szervektõl anyagi-technikai eszközök átvételére az jogo-
sult, aki az aláírás-mintáját az illetékes ellátó szerveknek
elõzetesen leadta.

66. A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi az ér-
vényben lévõ normák szerint és az ellátásért felelõs szervek,
szervezetek vezetõivel együttmûködve pontosítják a vezeté-
sük alatt álló szervezet anyagi-technikai szükségleteit. A köz-
ponti nyilvántartású anyagok és eszközök vonatkozásában
kérik a központi mozgásbizonylatok biztosítását.

67. A végrehajtásban érintett szervezetek a számítás-
technikai anyagaikat és eszközeiket az érintett szervezetek
részére igény esetén átadhatják. Ezen anyagmozgásokról
az érintett anyagfelelõsök pontos listát készítenek és azt az
illetékes ellátó szervezet részére megküldik. A lista alap-
ján az illetékes ellátó szervezet mozgásbizonylatot (esz-
közutalványt) állít ki.

68. A szakanyagok és technikai eszközök mozgásbi-
zonylat nélküli átcsoportosítását nem engedélyezzük.

69. A kiképzés-technikai és szimulációs rendszerek
stratégia szintû tervezésével kapcsolatos feladatok át-
adás–átvétele érdekében a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi
Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) és a HVK Kiképzési
Csoportfõnökség jelen együttes intézkedés hatálybalépé-
sét követõ második napig egyezteti és részletesen megha-
tározza az átadásra-átvételre kerülõ feladatokat, azok vég-
rehajtásának ütemezését és módját úgy, hogy azok 2011.
november 14-i fordulónappal átadás-átvételre kerüljenek.

70. A HM FHH fõigazgatója és az MH Támogató Dan-
dár (a továbbiakban: MH TD) parancsnoka a HM FHH in-
tézményi támogatással és ellátással kapcsolatos feladat-
rendszerének MH TD részére történõ átadás-átvétele érde-
kében együttesen intézkedik az intézményi költségvetés,
az elõirányzatok, a számviteli nyilvántartás, a raktárkész-
letek, az anyagkezelõknél lévõ anyagok, eszközök, vala-
mint az õrzött-üres, a „védett” objektumok és a nõtlen
szállók anyagi készletei átadás-átvételének részletes sza-
bályozásáról és annak idõrendjérõl. Az átadás-átvételi el-
járás során kezdeményezik a saját hatáskörben beszerzett,
de a központi ellátási rendbe tartozó ingó vagyontárgyak
központi nyilvántartásba történõ rögzítését.

71. A HM FHH által kezelt vállalkozási vagyoni körbe
tartozó tevékenységbõl beszerzett anyagok, eszközök,
szolgáltatások, a NATO Biztonsági Beruházási Program
Nemzeti Adminisztrációs Keret (NSIP) vagyoni kör terhé-
re beszerzett anyagok, eszközök, szolgáltatások, valamint
a K+F vagyoni körbe tartozó anyagok, eszközök, készle-
tek és vagyoni körök HM FHH-n belüli átadás-átvételére a
HM FHH fõigazgatója saját hatáskörben intézkedik. Ezen
feladatok ellátását végzõ személyi állomány és létszámke-
ret nem kerül átadásra az MH TD részére.

72. A „védett” létesítmények felügyeletével, mûködte-
tésével kapcsolatos szabályozók módosítását az átvétellel
egy idõben a feladatokat átvevõ szervezet kezdeményezi.

73. A HM FHH és a HM KPH fõigazgatója október 31-ig
egyezteti és részletesen meghatározza a feladatrendszer-
racionalizálás során a HM utasítás 16. 2. pontjában meghatá-
rozott egyes központi elõirányzat-nyilvántartási feladatok és
az azokat ellátó szervezeti egység két szervezet közötti át-
adás-átvételének ütemezését, a végrehajtás módját úgy, hogy
az átadásra kerülõ feladatokat 2011. november 14-ei forduló-
napot követõen már az átvevõ HM KPH végzi.

74. A nem fegyveres külszolgálat ellátásához és a tartós
tanulmányokat folytató állományhoz kapcsolódó nemzeti
támogató rendszer (NTR) szervezeti elemeinek átadás-át-
vétele érdekében a HM FHH – együttmûködve az MH
ÖHP-val és az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai
Ezreddel (a továbbiakban: MH 64. BSZJ Log. E.) – az
együttes intézkedés hatálybalépését követõ 10. munkana-
pig ütemtervet készít.

75. A HM FHH végrehajtja a hazai és külföldi ingó va-
gyon selejtezését, helyszíni hasznosítását, a feleslegek ha-
zaszállítását, a feleslegessé váló külföldi raktárak felszá-
molását 2011. november 14-ig.

76. A HM FHH átadás-átvételi bizottságot (a továbbiak-
ban: bizottság) alakít meg 2011. november 14-ig.

77. A HM FHH – együttmûködve az MH ÖHP-val és az
MH 64. BSZJ Log. E.-el – végrehajtja a hazai raktári kész-
letek átszállítását, illetve a személyi állomány átköltözte-
tését az MH Logisztikai Ellátó Központ által biztosított
ingatlanokba 2011. december 31-ig.

78. A bizottság és az MH 64. BSZJ Log. E. teljeskörû át-
adás-átvételi leltározást hajt végre 2011. december 31-i
fordulónappal.

79. A bizottság végrehajtja a 2011. évi költségvetés zá-
rását, és elkészíti a mérlegbeszámoló jelentést december
31-i fordulónappal.

80. Az MH 64. BSZJ Log. E. végrehajtja a gazdálkodási
feladatok átvételét, illetve a bizottságba beosztott, az
MH 64. BSZJ Log. E.-nél beosztásba kerülõ állomány be-
osztásba helyezését.

81. A bizottság és az MH 64. BSZJ Log. E. az MH ÖHP
felügyeletével befejezi a nem fegyveres külszolgálatot el-
látó és a tartós tanulmányokat folytató állomány támogatá-
sához szükséges feladatok átadás-átvételét, a bizottság
megszüntetésével és a leltározás lezárásával egyidejûleg
2012. március 31-ig.

82. A nemzeti támogatás feladatrendszerének további
mûködési rendjérõl szükség szerint külön együttes intéz-
kedésben intézkedünk.

10. Egészségügyi feladatok

83. Az érintett szervezetek egészségügyi biztosítását a
szervezetek vezetõi úgy tervezik, hogy az a személyi állo-
mány számára folyamatosan biztosított legyen.
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84. A Honvédkórház integrálásra kerül az MH ellátási
rendjébe, az MH ÖHP parancsnokának intézkedése, vala-
mint az átadás-átvételi leltár alapján annak anyagait és esz-
közeit az ellátó központok a központi nyilvántartásba be-
vételezik. Az átadás-átvételi eljárás során kezdeményezik
a saját hatáskörben beszerzett, de a központi ellátási rend-
be tartozó ingó vagyontárgyak központi nyilvántartásba
történõ rögzítését.

85. Az érintett szervezetek vezetõi intézkednek az
egészségügyi szakanyagok és technikai eszközök év végi
leltározásának kiértékelését követõen a jegyzõkönyvek
Honvédkórház részére 2012. április 15-ig történõ megkül-
désére. A jegyzõkönyvekhez csatolják a tárgyi eszköz la-
pokat és az utalványtervezeteket.

86. Az MH szervezetek egészségügyi szakanyagokkal
és technikai eszközökkel történõ ellátását az MH HEK
2011. november 14-ig végzi.

87. Az MH HEK egyes szervezeti elemeinek Honvéd-
kórházba történõ beolvadásával kapcsolatos feladatok
végrehajtása érdekében az átadó és az átvevõ szervezet ál-
lományából átadás-átvételi bizottság kerül létrehozásra.

88. Az MH HEK és a Honvédkórház a jelenleg érvény-
ben lévõ egészségügyi szerzõdéseik kimutatását, valamint
a folyamatban lévõ beszerzési megbízásokat a jelen együt-
tes intézkedés hatálybalépését követõ 5. munkanapig
egyeztetik. A Honvédkórház további mûködéséhez nem
szükséges szerzõdéseket – ha ennek jogi feltételei fennáll-
nak – az MH HEK 2011. november 14-ig felmondja és a
szükségtelen megbízásokat visszavonja. Az MH HEK-nél
folyamatban lévõ peres ügyeket a Honvédkórház 2011.
november 14-ig tételesen átveszi, és a továbbiakban ellátja
a képviseletet.

89. Az MH HEK egyes szervezeti elmeinek átadás-át-
vétele érdekében a Honvédkórház a jelen együttes intézke-
dés hatálybalépését követõ 5. munkanapig ütemtervet ké-
szít, melyet jóváhagyásra felterjeszt a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) részére.

90. A Honvédkórház együttmûködve a HM KPH illeté-
kes szerveivel felülvizsgálja és kialakítja az MH katonai
szervezeteinek ellátásához szükséges nyilvántartások
rendszerét (Med Works, ESZKÖZ).

91. Az MH TD 2011. november 14-ig átveszi az MH
HEK 1134 Budapest Róbert Károly körút 44. szám alatt
mûködõ fogászatát, az átadás-átvétel végrehajtását az MH
HEK és az MH TD parancsnoka együttes intézkedésben
szabályozza.

92. A szervezeti- és létszám racionalizálásban érintett
szervezetek földrajzi elhelyezkedésük figyelembe vételé-
vel az egészségügyi utaltsági rendbe történõ felvételükre,
illetve a meglévõ utaltságuk módosítására 2011. november
30-ig javaslatot tesznek a Honvédkórház parancsnoka
(MH egészségügyi fõnök) részére.

93. Az egészségügyi utaltsági rend alapján a szervezeti-
és létszám racionalizálásban érintett szervezetek névjegy-
zéket adnak le a meglévõ személyi állományukról az
egészségügyi biztosítást végzõ orvosi rendelõ, rendelõ ve-

zetõ fõorvosa (szakorvosa) részére. A névjegyzéken meg-
jelölik az MH állományából kiváló személyeket, illetve a
más egészségügyi biztosítást végzõ rendelõhöz utalt
szervezethez áthelyezésre kerülõ állományt.

94. Az orvosi titoktartásra és a személyes adatok védel-
mére vonatkozó jogszabályok, valamint az ügyviteli sza-
bályok figyelembe vételével a személyi mozgással össze-
függésben szükségessé váló egészségügyi dokumentációt
az egészségügyi szakállomány átadja, illetve átveszi.

11. Elhelyezési feladatok

95. Az érintett szervezetek létszám-racionalizálását kö-
vetõen – törekedve az egy szervezet egy objektumban tör-
ténõ elhelyezésére – a HM FHH fõigazgatója az MH ÖHP
parancsnokával egyeztetve javaslatot tesz a szervezeteket
érintõ elhelyezési feladatok végrehajtására és 2011. no-
vember 15-ig felterjeszti az elhelyezési utaltsági rend
módosítását HVKF, illetve az illetékes minisztériumi ve-
zetõ részére.

12. Híradó, informatikai
és információvédelmi feladatok

96. Az érintett szervezet vezetõje a szervezési idõszak
elõkészítése és idõtartama alatt kiemelt figyelmet fordít a
tárca elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosítá-
sára, ennek érdekében intézkedik az elektronikus adatva-
gyon megfelelõ kezelésére, megõrzésére és védelmére.

97. A szervezeti-, illetve létszám racionalizálás követ-
keztében az MH személyi állományából távozó, illetve be-
osztást váltó személyek, átalakuló szervezetek részére biz-
tosított híradó, informatikai, információvédelmi szolgálta-
tások, és eszközök elszámolásával, igényelt szolgáltatások
biztosításával kapcsolatos szakfeladatok végrehajtására a
HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) csoportfõnök a
jelen együttes intézkedés hatálybalépését követõ 5. munka-
napig szakutasítást ad ki.

98. Az MH TD részére átadásra kerülõ NATO–NYEU
Központi Nyilvántartató feladatokat ellátó szervezeti egy-
ség feltöltéséhez és a feladatrendszerének meghatározá-
sához a HVK HIICSF csoportfõnökének egyetértése szük-
séges.

13. Államháztartási belsõ ellenõrzési feladatok

99. Az átadásra, illetve megszüntetésre kerülõ szerveze-
tek vezetõi az államháztartási belsõ ellenõrzés tekinteté-
ben jelentkezõ kötelezettségeik teljesítése során az Áht.
121/B. §-ában foglaltakra figyelemmel a költségvetési
szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet 18–22. §-aiban foglalt stratégiai és éves
belsõ ellenõrzési tervek, illetve a 31. §-ában foglalt éves
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ellenõrzési jelentések tekintetében a következõk szerint
járnak el:

a) az átadásra, illetve megszüntetésre kerülõ szerve-
zet(ek) a 2011. évi államháztartási belsõ ellenõrzések tel-
jesítésérõl szóló éves jelentés(üket) a megszüntetés idõ-
pontjára készíti(k) el és az elõírt rendben felterjeszti(k), a
2012–2016. évet érintõ stratégiai és a 2012. évet érintõ ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzési tervet nem készít(enek);

b) azok a szervezetek, amelyeknél a szervezeti és lét-
szám racionalizálás feladatai a 2012. április 30-áig terjedõ
szervezési idõszakban kerülnek végrehajtásra (más meg-
szûnõ szervezetek részeinek, vagy egyes feladatainak in-
tegrálása, további feladatátstrukturálás, szervezeti átala-
kulás, illetve létszámcsökkentés formájában), a szerveze-
tüket, tevékenységüket és kapacitásukat illetõen a jelenleg
rendelkezésre álló információk alapján elkészítésre kerülõ
2012. évi államháztartási belsõ ellenõrzési tervüket felül-
vizsgálják, annak szükséges mértékû módosítását a szer-
vezési idõszakot követõ 60 napon belül hajtják végre;

c) az érintett szervezeteknek a 2012. évi államháztartási
belsõ ellenõrzési tervek kidolgozása során kiemelt figyel-
met kell fordítani a mûködési folyamatok szervezeti válto-
zásokból eredõ kockázataira;

d) a feladatvégzés részletes szakmai követelményeit a
HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal által kiadott útmutató (nyt.
szám: 204-2/2011) tartalmazza, amely a 2012. évi tervezé-
sen túl a „C) Éves jelentés” részben elõírtak alapján a kap-
csolódóan hivatkozott függelékekkel együtt a 2011. évi el-
lenõrzési jelentés összeállításához is alapul szolgál.

14. Jogi, igazgatási és fegyelmi feladatok

100. A HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály
(a továbbiakban: HM IJKF) a HM KPH-tól 2011. novem-
ber 14-ig átveszi a jogi képviseleti tevékenység ellátásával
kapcsolatos feladatokat.

101. A HM FHH a jogi képviseletet igénylõ ügyeket át-
adja a HM IJKF-re. A HM FHH fõigazgatója – az állomá-
nyába tartozó jogászok és ügyviteli szerv kijelölt szemé-
lyei útján – intézkedik a jogi képviselettel kapcsolatos
ügyek elõkészítésére, és a HM IJKF részére történõ átadá-
sára. A HM FHH tájékoztatást ad azon lakáscélú támoga-
tással összefüggõ jelzálogjog ügyek helyzetérõl, ahol az
ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges az ügyvédi
vagy jogtanácsosi ellenjegyzés.

102. A lezárt, befejezett ügyeket – abban az esetben, ha
az MH Egységes Iratkezelési Szabályzatában a saját irat-
tárban történõ õrzésre elõírt idõ még nem járt le – az érin-
tett szerv irattára megküldi a HM IJKF irattári feladatait
ellátó szervnek.

103. A HVK Vezérkari Iroda (a továbbiakban: HVK
VKI) által az átadás-átvételt megelõzõen jogerõsen be
nem fejezett büntetõ-, fegyelmi, méltatlansági, szabálysér-
tési ügyek teljes iratanyaga lezárásra és azok – a teljes irat-
anyaggal együtt – a HVK ügyviteli szerve által irattározás-
ra kerülnek. A HVK ügyviteli szerve azokat megküldi a
HM IJKF irattári feladatait ellátó szervnek. A HM IJKF a

lezárt, de be nem fejezett büntetõ-, fegyelmi, méltatlansá-
gi, szabálysértési ügyek teljes iratanyagát a HM IJKF irat-
tári feladatait ellátó szervtõl – az azok átvételérõl történõ
értesítést követõen haladéktalanul – átveszi.

104. A HM IJKF a HVK VKI feladatrendszerébõl 2011.
november 14-ig átveszi – a folyamatban levõ ügyekkel
együtt – a fegyelmi, méltatlansági, büntetõ- és kárügyeket,
illetve a fegyelmi nyilvántartási és értékelõ feladatokat.

105. A HVKF hatáskörébe tartozó szolgálati panasz, to-
vábbá kárügyekben a szükséges eljárási cselekmények le-
folytatása és a leírási tanúsítványtömb kezelése a HM
IJKF hatáskörébe kerül.

106. A jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó esz-
közök tervezeteivel összefüggõ véleményezési, koordinációs
feladatokat a HVK VKI 2011. november 14-ig végez, ezt kö-
vetõen a HVK-t érintõ koordinációért az érintett javaslatter-
vezet tárgya szerint illetékes HVK csoportfõnökség a felelõs.
Az összesített HVK vélemény a HVKF helyettese útján kerül
megküldésre a HM Jogi Fõosztály részére.

107. A HM IJKF fõosztályvezetõ a HVKF feladatköré-
be tartozó MH szintû fegyelmi elemzõ-, értékelõ tevé-
kenység és a szükséges eljárási cselekmények lefolytatása
érdekében a vonatkozó jogszabályokat és közjogi szerve-
zetszabályozó eszközöket felülvizsgálja és 2011. október
21-ig kezdeményezi azok szükség szerinti módosítását.

108. A HVK VKI személyi állományát érintõ nyomozó-
tiszti megbízások visszavonásra kerülnek.

109. Az átadott feladatokhoz kapcsolódó és a HVK VKI
által kezelt ügyviteli gyûjtõk az átadás-átvételt megelõzõ-
en lezárásra és azok – a teljes iratanyaggal együtt – a HVK
ügyviteli szerve által irattározásra kerülnek.

15. Térképészeti feladatok

110. A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK HTCSF) a HM HVF-el, az érintett cso-
portfõnökségekkel és az MH Geoinformációs Szolgálattal
együttmûködésben áttekinti a HM Térképészeti Közhasz-
nú Nonprofit Kft. teljes feladatkörét. A HVK HTCSF cso-
portfõnök a HVKF útján javaslatot tesz a miniszter részére
a feladatok átvételének végrehajtására.

16. Szervezési és deregulációs feladatok

111. A HVK HTCSF az érintett csoportfõnökségekkel,
katonai szervezetekkel, valamint a HM Tervezési és Koor-
dinációs Fõosztállyal (a továbbiakban: HM TKF) történõ
egyeztetés után 2011. október 14-ig elõkészíti az új kato-
nai szervezetek állománytábláját, a kapcsolódó állomány-
tábla helyesbítõ íveket és jóváhagyásukat követõen azokat
kiadja. A HVK HTCSF csoportfõnök az MH Hadrendjé-
nek, az MH Hadrenden kívüli szervezetei jegyzékének, és
a miniszter közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó
szervezetek jegyzékének helyesbítését HM utasításban
meghatározott idõpontig kiadja.
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112. A HM KPH fõigazgatója az illetményekkel, költ-
ségtérítésekkel és egyéb juttatásokkal összefüggõ szabá-
lyozási és elemzési feladatokat, valamint a katonai szerve-
zetek pénzügyi ellátásával kapcsolatos egyes feladatokat
és az azokat ellátó szervezeti egységek átadásával kapcso-
latos feladatokat az ellátás biztonságára tekintettel átte-
kinti. A HM KPH fõigazgatója a juttatások, járandóságok
2012. évi megállapításának, folyósításának teljes körû biz-
tosítás érdekében, valamint a szervezeti egységek átadásá-
val kapcsolatos feladatok végrehajtására és annak üteme-
zésére 2012. április 2-ig intézkedik.

113. A HM KSZF fõosztályvezetõ a HM KPH fõigazga-
tójával együttmûködve november 30-ig kezdeményezi a
Honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet és a Honvédelmi Minisztérium
fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl
szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosítását.

114. A HM TKF fõosztályvezetõ a HM KPH fõigazga-
tójával együttmûködésben 2011. november 14-ig kezde-
ményezi a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékeny-
ségérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM
utasítás szükség szerinti módosítását.

115. Az érintett szervezetek a szervezési idõszak végéig
a vezetési okmányaikat felülvizsgálják, illetve pontosítják.

116. A 2011. november 15-én hatályba lépõ munkaköri
jegyzékekben és állománytáblákban rendszeresített HM
szervezetek vezetõi, MH katonai szervezetek parancsno-
kai részére a szakmai feladatok és a folyamatban lévõ
ügyek a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatában
meghatározottak szerint kerülnek átadásra, azzal az elté-
réssel, hogy az átadás-átvételrõl készített jegyzõkönyve-
ket az érintett szervezetet irányító minisztériumi vezetõ,
illetve a HVKF hagyja jóvá.

117. Ha a HM szervezet átadás-átvétele több jóváhagyó
feladatkörét is érinti, együttesen jogosultak a jegyzõkönyv
jóváhagyására.

118. A Honvédkórház MH Hadrendjébe és a HVKF
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetként történõ át-alárendelése átadás-átvétellel törté-
nik. Az átadás-átvételt a HM védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkára, illetve a HVKF helyettese az általuk
együttesen létrehozott bizottság közremûködésével fel-
ügyelik. Az átadás-átvételrõl jegyzõkönyv készül, melyet
a 116. pontban meghatározott vezetõk 2011. december
30-ig hagynak jóvá.

119. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
és 2012. május 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. október 12.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

57/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes
feladatokról szóló 102/2011. (IX. 23.) HM utasításban

meghatározottakkal összefüggõ szakmai feladatok
végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdése, 101. §
(4) és (5) bekezdése, valamint 110. § (2) bekezdése alapján
a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes szak-
mai feladatok végrehajtásáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) és a honvédelmi miniszter közvet-
len alárendeltségébe, valamint a Honvéd Vezérkar fõnöké-
nek (a továbbiakban: HVKF) szolgálati alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, továbbá a Katonai Ügyészségre
(a továbbiakban együtt: érintett szervezetek), illetve a Ka-
tonai Ügyészség hivatásos katona-, ügyészségi alkalma-
zott- és munkavállaló állományára (a továbbiakban együtt:
állomány) terjed ki.

2. A HM és a végrehajtásban érintett szervezetek a Ka-
tonai Ügyészség (a továbbiakban: KÜ) átadásával kapcso-
latos egyes feladatokról szóló 102/2011. (IX. 23.) HM uta-
sításban (a továbbiakban: HM utasítás) meghatározott fel-
adataik határidõre történõ végrehajtása érdekében a jelen
együttes intézkedésben szabályozott szakmai követelmé-
nyek alapján végzik tevékenységüket.

3. A katonai fõügyészi feladatok ellátásával megbízott
személy (a továbbiakban: katonai fõügyész) az állományra
vonatkozó döntését a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), az ügyész-
ségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.), a
Munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.), valamint ezen jogszabályok végre-
hajtására kiadott rendelkezések elõírásai szerint hozza
meg, különös figyelemmel arra, hogy a személyügyi eljá-
rás során az érintett állomány részére az e pontban felsorolt
jogszabályokban meghatározott járandóságok és jogosult-
ságok biztosításra kerülnek.
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2. A személyügyi munkával kapcsolatos általános
rendelkezések

4. A feladatok végrehajtásának elõkészítése során a ka-
tonai fõügyész, valamint a KÜ személyügyi szerve jelen
együttes intézkedés hatálybalépését követõen haladékta-
lanul:

a) elvégzi a személyügyi alapnyilvántartások ellenõrzé-
sét – beleértve a számítógépes nyilvántartó rendszert (a to-
vábbiakban: HM KGIR+) – a humánerõforrás tervezése, a
személyügyi döntések elõkészítése és a vezetõk tájékozta-
tásához szükséges információk biztosítása érdekében;

b) pontosítja a katonai ügyészi szervezetnél beosztást be
nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi ellátásra utaltak
(munkajogi vagy rendelkezési állományban lévõk), továb-
bá képzésben résztvevõk számát, helyzetét;

c) felméri az állomány további szolgálattal, illetve mun-
kavállalással kapcsolatos szándékát.

5. A KÜ személyügyi szerve – jelen együttes intézkedés
hatálybalépését követõen – naprakész nyilvántartással
rendelkezik a rendszeresített és meglévõ létszámról, illet-
ve a szervezetbõl esetlegesen kiválók létszámáról. A pon-
tosított létszámadatokat – állománykategória, illetve rend-
fokozat szerinti bontásban – jelen együttes intézkedés ha-
tálybalépését követõen 2011. december 15-ig minden hó-
nap 1-jén és 15-én (amennyiben munkaszüneti napra esik,
az azt követõ munkanapon) megküldi a HM Humánpoliti-
kai Fõosztály (a továbbiakban: HM HPF) fõosztályvezetõ-
je részére.

6. A személyügyi igazgatási eljárás során keletkezõ sze-
mélyügyi parancsok és határozatok egy példányát a KÜ
személyügyi szerve – a jogerõre emelkedést követõ 30 na-
pon belül – továbbítja az MH Katonai Igazgatási és Adat-
feldolgozó Központ (2011. november 14-ét követõen MH
Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság)
részére.

7. A KÜ jelen együttes intézkedés hatálybalépését kö-
vetõ második munkanapig névszerinti kimutatást készít a
Legfõbb Ügyészség (a továbbiakban: LÜ) állományában
foglalkoztatásra tervezett állományról, illetve a KÜ állo-
mányából az LÜ-n foglalkoztatni nem tervezett, vagy az
elõzetes szándéknyilatkozatok szerint továbbfoglalkozta-
tást nem vállaló állományról, melyet a Magyar Köztársa-
ság Legfõbb Ügyésze hagy jóvá.

3. A személyi beszélgetések végrehajtására vonatkozó
rendelkezések

8. A katonai fõügyész a KÜ személyügyi szervének be-
vonásával jelen együttes intézkedés hatálybalépését köve-
tõ nap és 2011. november 5. között lefolytatja az elõírt sze-
mélyügyi eljárást a KÜ teljes személyi állományával.

9. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatá-
sos állományú tagjaival (a továbbiakban: katonaállomány)
a személyi beszélgetéseket a hivatásos és szerzõdéses ka-

tonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszünteté-
sérõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igaz-
gatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002.
(III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 118. § (6) bekez-
désében meghatározott bizottság folytatja le.

10. A 9. pont hatálya alá nem tartozó állománnyal a sze-
mélyi beszélgetéseket a katonai fõügyész a KÜ személy-
ügyi szervének bevonásával folytatja le.

11. A személyi beszélgetés során az R. 118. § (6) bekez-
désében meghatározott bizottság, illetve a katonai fõ-
ügyész biztosítja az érintett által kért és általa megjelölt ér-
dekképviseleti szerv képviselõjének jelenlétét. Errõl az
érintett a személyi beszélgetés kezdetén, jegyzõkönyvbe
foglalva nyilatkozik.

12. Ha az állomány tagja szakszervezeti tisztséget tölt
be, az R. 118. § (6) bekezdésében meghatározott bizottság,
illetve a végrehajtásban érintett szervezet vezetõje az Mt.
28. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

13. A személyi beszélgetés során az állomány tagja nyi-
latkozik, illetve tájékoztatást kap:

a) az LÜ állományában foglalkoztatásra tervezett és a
foglalkoztatást vállaló 2012. január 1-jei hatállyal történõ
jogviszonyának módosításáról, annak jogszabályi követ-
kezményeirõl;

b) a katonaállomány – 2012. január 1-jei hatállyal – az
MH rendelkezési állományába történõ áthelyezésrõl és a
jogszabályi háttér megteremtését követõen az MH rendel-
kezési állományából az LÜ állományába vezénylésérõl;

c) az LÜ állományában foglalkoztatásra nem tervezett,
illetve azt nem vállaló állomány a jogviszony megszünte-
tésérõl, valamint annak jogszabályi következményeirõl;

d) az LÜ állományában foglalkoztatásra nem tervezett
vagy azt nem vállaló, az MH katonai szervezeteknél azo-
nos vagy alacsonyabb beosztásba történõ áthelyezését
kérõ katonaállomány a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban:
HVK) Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF) által megszervezésre kerülõ személyi
beszélgetésen való részvételi lehetõségrõl;

e) a jogviszony felmentéssel történõ megszüntetése ese-
tén, a felmentési idõ alatti munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés idõtartamáról;

f) felmentés esetén a katonaállomány – különös tekin-
tettel az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvénnyel bevezetett különadóra vonatkozó rendel-
kezésekre – felmentési idõ hosszára vonatkozó kezdemé-
nyezési jogáról;

g) a tanulmányi szerzõdéssel beiskolázottak esetén a ta-
nulmányi szerzõdések megkötésérõl szóló 2/2004. (HK 2.)
HM utasításban foglaltaknak megfelelõen a szerzõdés fe-
lülvizsgálatáról vagy megszûnésérõl;

h) a személyügyi eljárás alapján hozott vezetõi döntés-
sel kapcsolatos jogorvoslati lehetõségekrõl.

14. A személyi beszélgetés keretében – szolgálati nyug-
díjra jogosultság esetén – az érintett részére átadásra kerül
a lakhatás-támogatás, illetve a korábban megszerzett lak-
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hatás-támogatási formákkal kapcsolatos lehetõségekrõl,
az érintett jogairól szóló, a HM Igazgatási és Jogi Képvise-
leti Fõosztály és a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügye-
leti Fõosztály (a továbbiakban: HM HVF) által elkészített
„Tájékoztatás”.

15. A személyügyi eljárás során keletkezett személyi ja-
vaslatokat a katonai fõügyész a személyi javaslati lapon
– a személyi beszélgetést követõ 3 munkanapon belül, a
személyi beszélgetés jegyzõkönyvével együtt – a szolgá-
lati út betartásával – megküldi a HM illetékes személyügyi
szerve részére.

16. Az állomány azon tagjai esetében, akik házastársi
vagy közokirattal igazolt élettársi kapcsolatban élnek,
mindkét fél jogviszonyának megszüntetésére – amennyi-
ben mindkét fél ellátás nélkül maradna (ebbõl a szempont-
ból a munkanélküli ellátás nem tekinthetõ ellátásának) –
csak az erre vonatkozó írásbeli, együttes beleegyezésük
után kerülhet sor.

4. A hivatásos állományra vonatkozó rendelkezések

17. A katonaállományra vonatkozó személyügyi eljárás
keretében, az elsõ körben a katonai fõügyész – a Legfõbb
Ügyész által jóváhagyott kimutatás alapján a 8. pont sze-
rinti határidõkkel – az érintett állomány továbbfoglalkoz-
tatása, illetve jogviszonyának más módon történõ rendezé-
se érdekében lefolytatja a személyi beszélgetéseket.

18. Az LÜ állományában foglalkoztatásra nem tervezett
vagy azt nem vállaló, az MH katonai szervezeteknél azo-
nos vagy alacsonyabb beosztásba történõ áthelyezését
kérõ katonaállomány tekintetében a második, illetve har-
madik körös személyi beszélgetések megszervezésére és
lefolytatására a HVK SZCSF csoportfõnöke intézkedik.

19. Az LÜ állományában foglalkoztatásra nem tervezett
vagy azt nem vállaló katonaállomány azon tagja esetében,
aki a személyügyi alapnyilvántartás adatai alapján rendel-
kezik a nyugállományba helyezéshez szükséges szolgálati
idõvel és szolgálati viszonya megszüntetését tervezi, vala-
mint nem rendelkezik – a szolgálati nyugdíjjogosultságról
szóló vagy a Hjt. 214. § szerinti rögzített nyugdíjat megál-
lapító – a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-
biakban: HM KPH) által kiadott határozattal, a KÜ sze-
mélyügyi szerve a személyi beszélgetést megelõzõen be-
szerzi a szolgálati idõ megállapításáról szóló határozatot.

20. A szolgálati viszony megszûnése esetén a HM
KGIR+ zárási idõpontjainak figyelembe vételével az állo-
mány tagja részére illetménye és – a Hjt. eltérõ rendelkezé-
sei kivételével – egyéb járandóságai biztosításra, a szolgá-
latteljesítés utolsó napján kifizetésre, továbbá a szolgálati
viszonyra vonatkozó igazolás kiadásra kerül.

21. A KÜ állományába tartozó katonaállomány szolgá-
lati viszonyának felmentéssel történõ megszüntetése ese-
tén jogalapként a Hjt. 59. § (1) bekezdés b) pontja kerül
megjelölésre.

22. A KÜ állományából az LÜ állományában tovább-
foglalkoztatásra nem tervezett vagy azt nem vállaló kato-
naállomány vonatkozásában – amennyiben az érintett
szolgálati viszonya felmentéssel 2011. december 31-ét kö-
vetõen szûnik meg – 2012. január 1-jétõl a szolgálati vi-
szonya megszûnéséig a HM HPF végzi a személyügyi
biztosítással összefüggõ feladatokat.

23. Az LÜ állományába vezényelt katonaállomány lak-
hatási támogatásáról a Honvédelmi Minisztérium ál-
tal nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009.
(XII. 29.) HM rendeletben (a továbbiakban: Lakásrende-
let) foglalt feltételekkel továbbra is a honvédelmi szerv
gondoskodik. Az állomány azon tagja esetében, akiknek
az LÜ állományában történõ továbbfoglalkoztatására a
Lakásrendelet szerinti honvédelmi szervvel fennálló
ügyészségi alkalmazotti jogviszony megszûnésével kerül
sor, az illetménnyel együtt folyósított pénzbeli lakhatási
támogatások, a szállóférõhely-bérlet megszüntetésének,
továbbá a határozott és a határozatlan idõtartamra szóló
HM rendelkezésû lakás bérletének megszûnésére a
KÜ-vel fennálló ügyészségi alkalmazotti jogviszony idõ-
pontját kell figyelembe venni. Ez esetben a korábban fo-
lyósított munkáltatói kölcsön, illetve a vissza nem téríten-
dõ juttatás esetleges egyösszegû visszafizetésére az állo-
mány tagja akkor kötelezett, ha a Lakásrendelet szerinti
honvédelmi szervvel (a KÜ-vel) fennálló alkalmazotti jog-
viszonya a Lakásrendelet 201. § (1) bekezdése alapján ke-
rül megszüntetésre.

5. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
általános rendelkezések

24. A Lakásrendelet 238. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározottak szerint, a lakhatás-támogatásban részesí-
tett állomány tagja jogviszonyának bármilyen jogcímen
történõ megszûnésérõl, valamint a jogviszony szünetelé-
sérõl az állományilletékes vezetõ 15 napon belül értesíti a
Lakásrendelet szerinti szervet. Az értesítés személyenkén-
ti bontásban tartalmazza a jogviszony megszûnésének jog-
címét, idõpontját és – a nyugállományba helyezés kivéte-
lével – az új munkáltató megnevezését.

25. Az állomány állami kezességvállalásban részesült
tagja esetében az állományilletékes vezetõ – a Hjt.
126/A. § (6) és (7) bekezdése alapján 8 napos határidõ be-
tartásával – értesíti az illetékes hitelintézetet.

6. Civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai

26. A szervezetbõl kikerülõk civil munkaerõpiacra tör-
ténõ visszaillesztésével kapcsolatos feladatokat a HVK
SZCSF csoportfõnöke végzi, együttmûködve a katonai fõ-
ügyésszel, valamint a területileg illetékes munkaügyi köz-
pontokkal és az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.
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27. A HVK SZCSF csoportfõnöke segítséget nyújt a ka-
tonai fõügyésznek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat te-
rületileg illetékes szervezeteivel és az érintett képzésében
résztvevõ szervezetekkel történõ kapcsolattartásban.

28. A személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet 7 és 8. §-ában meghatározott támoga-
tások biztosításához szükséges források felhasználását a
HVK SZCSF csoportfõnöke koordinálja.

7. A pénzügyi és számviteli biztosítás
általános feladatai

29. A KÜ végrehajtja az alábbi feladatokat:
a) 2011. november 2-ig a HM KPH részére adatszolgál-

tatást küld az átadásra tervezett létszámról, valamint annak
2011. és 2012. évi kiadásairól jogcímenkénti bontásban;

b) az átadásra tervezett személyi állomány részére ki-
adott elõlegek elszámoltatását 2011. december 9-ig végre-
hajtja;

c) a központi illetményszámfejtéshez és folyósításhoz
kapcsolódó, a HM KPH által nyilvántartott követelések és
jogalap nélküli kifizetések rendezésére 2011. november
10-ig a katonai fõügyész intézkedik, az átadáskor (meg-
szûnéskor) fennmaradó rendezetlen tételeket – a HM
KPH-val történt egyeztetést követõen – a pénzügyi jog-
utód részére tételes analitikával alátámasztottan átadja;

d) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
zárásra vonatkozó tájékoztatójában foglaltak figyelembe-
vételével 2011. december 28-ig végrehajtja a házi pénztár
záró egyenlegének elõirányzat-felhasználási keretszámlá-
ra készpénzben történõ befizetését;

e) a függõ, átfutó, kiegyenlítõ tételeket 2011. december
23-ig rendezi;

f) a megmaradt rendezetlen függõ, átfutó állományról
leltárt készít és azt jegyzõkönyvvel, és a szükséges bizony-
latokkal, analitikákkal együtt 2012. január 10-ig átadja a
pénzügyi jogutód részére;

g) tájékoztatja a szállítókat a KÜ, mint önálló szervezet
megszûnésérõl és végrehajtja a szállítói és vevõi szerzõdé-
sek felmondását;

h) a be nem érkezett követelésekrõl és a fennálló tarto-
zásokról 2012. január 10-ig jegyzõkönyvet készít, melyet
a pénzügyi jogutód részére átad;

i) a megszûnés napján, utolsó gazdasági eseményként
elszámolja az elõirányzat-felhasználási keretszámla
egyenlegének a pénzügyi jogutód, a letéti számla egyenle-
gének az LÜ részére történõ átvezetését és ezzel egyidejû-
leg kezdeményezi a kapcsolódó analitikus nyilvántartások
átadását;

j) a megszûnés napjával, az éves költségvetési beszá-
molónak megfelelõ adattartalommal, leltárral és záró fõ-
könyvi kivonattal alátámasztott elemi költségvetési beszá-
molót és a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,
továbbá a 2011. évi költségvetési beszámoló elkészítésé-

rõl szóló HM KPH fõigazgatói szakutasításokban megha-
tározottak szerint 60 napon belül vagyonátadási („nullás”)
jelentést készít. A „nullás” beszámoló határidõre történõ
elkészítése érdekében a tényleges vagyonátadást 2012.
január 31-ig végrehajtja;

k) a HM KPH-val történõ egyeztetést követõen – kezde-
ményezi azon számítástechnikai eszközök leadását a HM
KPH részére, melyek a humán, pénzügyi és számviteli
szakellátás érdekében kerültek kiadásra.

30. A pénzügyi és számviteli biztosítás érdekében a ka-
tonai fõügyész:

a) a KÜ Kincstárhoz bejelentett kötelezettség-vállalásai
lezárására 2011. december 23-ig intézkedik;

b) a megszûnést követõ 30 napon belül, az adózás rend-
jérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 33. § (3) bekezdése
alapján – az SZJA kivételével – az „egyes adókötelezettsé-
gekrõl az államháztartással szemben évente egyszeri be-
vallás benyújtására kötelezett adózók részére” rendszere-
sített bevallás-garnitúra kitöltésével bevallást készít, és azt
elektronikus úton az adóhatóság részére megküldi;

c) a KÜ elõirányzat-felhasználási keretszámlája meg-
szüntetése érdekében a számlához benyújtott Felhatalma-
zói levelek visszavonására 2011. december 1-jéig intézke-
dik;

d) az intézményi kincstári kártyák bevonására 2011. de-
cember 1-jéig intézkedik és kezdeményezi az intézményi
kártyafedezeti számlák megszüntetését;

e) a KÜ elõirányzat-felhasználási keretszámlája
KGIR+-ban történõ lezárására 2012. január 11-ig intézke-
dik;

f) a kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámlához
tartozó megállapodás 2012. február 15-ei hatállyal történõ
felbontását kezdeményezi;

g) a KÜ HM KGIR+-ban meglévõ jogosultságainak tör-
lését 2012. február 28-ig kezdeményezi.

31. A KÜ átadásával kapcsolatosan a HM KPH végre-
hajtja az alábbi feladatokat:

a) intézkedik a KÜ kincstári elõirányzat-felhasználási
keret- és letéti számláinak 2011. december 31-ei hatállyal,
valamint a KÜ adatszolgáltatása alapján a KÜ letéti szám-
la Kincstár részérõl történõ megszüntetésére;

b) a Nemzetgazdasági Minisztériumnál kezdeményezi a
létszámleépítés kiadási fedezetének céltartalék terhére
történõ biztosítását;

c) a KÜ által leadott – humán, pénzügyi és számviteli
szakellátást biztosító – számítástechnikai eszközöket a
HM KPH központi nyilvántartásába bevételezi.

8. Logisztikai feladatok

32. A logisztikai utaltsági rend szerinti, az ellátó honvé-
delmi szervek vagyoni körében lévõ és a KÜ részére hasz-
nálatra biztosított és további használatra véglegesen átvé-
telre tervezett ingó vagyontárgyak tételes listáját jelen
együttes intézkedés hatálybalépését követõen haladéktala-
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nul a KÜ egyezteti az ellátó szervekkel. Az ingó vagyon-
tárgyak átadás-átvételét jelen együttes intézkedés hatály-
balépését követõ második munkanapig végrehajtják,
mellyel egyidõben az átadó szervezetek kezdeményezik az
MH Összhaderõnemi Parancsnokságnál (a továbbiakban:
MH ÖHP) – a központi nyilvántartású anyagok és eszkö-
zök vonatkozásában – a központi mozgásbizonylatok kiál-
lítását.

33. Az MH központi ellátási rendszerén keresztül kapott
eszközök és készletek vonatkozásában a KÜ egyezteti és
2011. október 31-ig pontosítja analitikus nyilvántartását a
központi ellátó szervek (központi) operatív nyilvántartá-
saival.

34. A KÜ 2011. november 1-jéig a HM vagyoni köré-
ben lévõ ingó vagyon elosztására javaslatot terjeszt fel
a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM
KÁT) részére.

35. Az ingó vagyon elosztásának jóváhagyását követõ-
en a KÜ kezdeményezi az átadásra tervezett ingó vagyon
honvédelmi célra feleslegesnek minõsítetését és az LÜ,
mint jogutód intézmény részére történõ átadását. A KÜ az
ingó vagyon honvédelmi célra feleslegesnek minõsítetése
és az LÜ részére történõ átadása során a Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévõ ingóságok és társasági
részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenõrzésének, va-
lamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének,
átadás-átvételének szabályairól szóló 67/2011. (VI. 24.)
HM utasítás rendelkezési szerint jár el. A honvédelmi cél-
ra feleslegessé minõsítésre vonatkozó javaslatokat, az
érintett szervezetek 2011. november 15-ig felterjesztik a
HM HVF fõosztályvezetõje – mint a HM vagyonkezelõ
képviselõje – részére.

36. A KÜ a 34. pont hatálya alá nem tartozó és az MH
vagyoni körében maradó ingó vagyontárgyakat a központi
ellátó szervek, illetve az egyéb kijelölt honvédelmi szer-
vek részére 2011. november 15-ig átadja. Az ingóságok le-
adását megelõzõen a katonai fõügyész kezdeményezheti a
honvédelmi miniszternél a leadásra tervezett ingóságok
(különösen honvédségi gépjármûvek) használatra történõ
visszabiztosítását (vezénylését) legfeljebb 2011. decem-
ber 31-ig.

37. Az ingóságok vagyonkezelõi jogának központi költ-
ségvetési szervek közötti átruházásáról szóló megállapo-
dás elkészítése érdekében a KÜ az átadásra kerülõ ingó va-
gyonelemek pontos listáját, adatokkal együtt (különösen
pontos megnevezés, mennyiség, gyári szám, HETK kód,
nettó-, bruttó nyilvántartási érték) 2011. november 20-ig
megküldi a HM HVF részére.

38. A feleslegessé minõsítésrõl szóló határozat és a
KÜ-tõl beérkezett adatok alapján a HM HVF az LÜ-vel és
az MH ÖHP-val együttmûködve 2011. november 25-ig el-
készíti az ingóságok vagyonkezelõi jogának központi
költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló megálla-
podást.

39. Az ingó vagyonelemek teljes körû átadás-átvétele az
ingóságok vagyonkezelõi jogának központi költségvetési
szervek közötti átruházásáról szóló megállapodás alapján
2011. november 30-i fordulónappal kerül végrehajtásra.

40. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnö-
ke 2011. november 15-ig intézkedik a logisztikai utaltsági
rend szükség szerinti módosítására.

41. A KÜ a felszámolási jegyzõkönyvéhez csatolja az
egység analitikus nyilvántartás alapján kiállított elszámo-
lási igazolásokat („nullás” tablókat), az MH központi ellá-
tási rendszerén keresztül kapott eszközökrõl és készletek-
rõl a központi ellátó szervezetek által kiadott elszámolási
igazolásokat, illetve a 2011. költségvetési évben szerzõ-
dött külsõ gazdasági szervek által kiállított tartozásmen-
tességi igazolásokat.

9. Elhelyezési feladatok

42. A honvédelmi miniszter HM utasítás 2. § (2) bekez-
dés szerinti döntése alapján a HM HVF fõosztályvezetõje
intézkedik az ingatlanok átadása, szükség esetén más hon-
védelmi szerv átköltöztetése, a HM általi bérlet megszün-
tetése érdekében a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
(a továbbiakban: HM FHH) felé. A HM FHH fõigazgatója
az intézkedés alapján végrehajtott feladatokról a HM HVF
fõosztályvezetõjét folyamatosan tájékoztatja.

43. A HM FHH a honvédelmi miniszter döntése alapján
2012. február 28-ig végrehajtja az ingatlanok vagyonkeze-
lõi jogának átadását, osztott vagyonkezelõi-jog alapítását,
használatba adását.

44. Az ingatlanokkal, illetve az azokkal összefüggõ sa-
ját hatáskörben végrehajtható egyéb feladatokat (bérleti
szerzõdések felmondása) 2011. november 30-ig a HM
FHH fõigazgatója végrehajtja.

45. Az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos
infrastrukturális feladatok vonatkozásában a HM FHH fõ-
igazgatója:

a) a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ
Zártkörû részvénytársaságnál (a továbbiakban: HM Ei.
Zrt.) – a honvédelmi miniszter HM utasítás 2. § (2) bekez-
dése szerinti döntése alapján – 2011. november 15-ig kez-
deményezi az ingatlanállomány érvényes Szolgáltatási
Szerzõdés hatálya alóli, 2011. december 31-ei fordulónap-
pal való törlését;

b) a Szolgáltatási Szerzõdésben rögzített feladatok te-
kintetében 2011. december 1-jéig a HM Ei. Zrt. bevonásá-
val intézkedik az üzemeltetett épületek mûszaki állapotfel-
mérésére;

c) a HM Ei. Zrt-vel együttmûködve intézkedik az átadás
idõpontjáig igénybevett közüzemi szolgáltatások díjainak
rendezésére;

d) intézkedik a Szolgáltatási Szerzõdés hatálya alóli ki-
vonásról szóló jegyzõkönyvnek az érintett felek által
2011. december 16-ai lezárására;
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e) a Szolgáltatási Szerzõdés soron következõ módosí-
tása során intézkedik az LÜ részére átadott ingatlanállo-
mány kivonására.

46. A HM FHH fõigazgatója az ingatlanátadással össze-
függõ elhelyezési utaltsági rend módosítását 2012. február
28-ig felterjeszti a HVKF, illetve az illetékes minisztériu-
mi vezetõ részére.

10. A KÜ által használt ingó vagyonnal kapcsolatos
infrastrukturális feladatok

47. A KÜ regionális szervezeteit (Gyõri, Szegedi, Ka-
posvári és Debreceni Katonai Ügyészségek) ellátó katonai
szervezetek a regionális szervezetek által használt elhelye-
zési szakanyagokat az MH ÖHP parancsnokának intézke-
dése alapján jelen együttes intézkedés hatálybalépését kö-
vetõ harmadik munkanapig átadják a KÜ részére.

48. A HM FHH a KÜ által megküldött elhelyezési szak-
anyag készletek feleslegessé minõsítését és az LÜ részére
térítésmentes átadását kezdeményezi és azokat az Inkur-
rencia Nyilvántartó Programban az utalványok beérkezést
követõ 5 munkanapon belül, de legkésõbb 2011. novem-
ber 15-ig rögzíti.

11. Híradó, informatikai
és információvédelmi feladatok

49. A KÜ részére az MH által biztosított bérelt vezeté-
kes híradó és informatikai szolgáltatások 2011. december
31-ig lemondásra kerülnek, illetve a KÜ igénybejelentése
alapján a szolgáltatások elõ- és számlafizetõi joga az LÜ
részére átadásra kerül.

50. Az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH
TD) a biztosított bérelt szolgáltatásokról szóló tételes ki-
mutatását a KÜ részére jelen együttes intézkedés hatályba-
lépését követõ 5. napon belül megküldi. A KÜ a bérelt
szolgáltatások számla és elõfizetõi jogának átvételére vo-
natkozó igényét az MH TD részére a kimutatás kézhezvé-
telét követõ 10 napon belül megküldi.

51. A KÜ részére az MH által biztosított szolgálati rá-
diótelefonok és SIM kártyák 2011. december 31-ig MH
központi készletbe bevonásra kerülnek. A KÜ jelen együt-
tes intézkedés hatálybalépését követõ második munkana-
pig történõ igénybejelentése alapján a KÜ használatában
lévõ SIM kártyák elõ- és számlafizetõi joga az LÜ részére
2011. december 31-ig átadásra kerül. Az igénybejelentést
a hívószámok tételes felsorolásával a KÜ felterjeszti a
HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) csoportfõnöke
útján a HM KÁT részére.

52. A KÜ objektumaiban üzemelõ távbeszélõközpon-
tok, telefon és telefaxkészülékek, számítógépek átadásra

kerülnek. A távbeszélõközpontok átadásával egyidejûleg
az érintett központok és kapcsolódó alhálózatok az MH
felügyeleti rendszerébõl, üzemeltetési és fenntartási köré-
bõl törlésre kerülnek.

53. Az MH az LÜ részére a honvédelmi szervekkel tör-
ténõ kapcsolattartás érdekében külön igénybejelentés
alapján, a meglévõ honvédségi infrastruktúrán HM távhí-
vó jogos távbeszélõ szolgáltatást biztosít. Az igénybeje-
lentés a HVK HIICSF útján a HM KÁT részére kerül fel-
terjesztésre.

54. A KÜ részére az MH által biztosított híradó-, infor-
matikai üzemeltetés támogatási tevékenység 2011. decem-
ber 31-én megszüntetésre kerül.

55. A KÜ részére átadásra kerülõ számítógépekre tele-
pített szoftverek törlésre, a szoftverlicencek 2011. decem-
ber 31-ig MH központi készletbe bevonásra kerülnek.
A KÜ számítógépein tárolt adatvagyon átadásra kerül az
LÜ részére, melynek szükség szerinti mentése az átvevõ
feladata.

56. A KÜ részére biztosított e-mail címek 2011. decem-
ber 31-ig megszüntetésre kerülnek. A KÜ a részére bizto-
sított személyi és szervezeti e-mail címekre vonatkozó ki-
mutatást a HVK HIICSF részére 2011. november 15-ig
megküldi.

57. Az állomány részére az MH által biztosított állandó
belépési engedélyek 2011. december 31-ig a HVK HIICSF
részére leadásra kerülnek. A katonai szervezetek objektu-
maiba történõ beléptetésre a katonai ügyészi igazolvány
jogosít.

58. A Budapesti Katonai Ügyészség (1027 Budapest,
Fõ u. 70–78.) NATO ügyvitel helyiségeiben elhelyezett
elektronikus beléptetõ terminálok átadásra kerülnek az LÜ
részére.

59. Az MH TD együttmûködve az MH ÖHP szakmai
szervezeteivel a megszüntetésre, illetve átadásra kerülõ
híradó és informatikai szolgáltatásokra vonatkozó összesí-
tett kimutatást a HVK HIICSF részére jóváhagyásra 2011.
november 15-ig felterjeszti.

12. Államháztartási belsõ ellenõrzési feladatok

60. A katonai fõügyész az államháztartási belsõ ellenõr-
zés tekintetében jelentkezõ kötelezettségei teljesítése so-
rán az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
121/B. §-ában foglaltakra figyelemmel a költségvetési
szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet 18-22. §-aiban foglalt stratégiai és éves
belsõ ellenõrzési tervek, illetve a 31. §-ában foglalt éves
ellenõrzési jelentések tekintetében a következõk szerint
jár el:

a) a KÜ a 2011. évi államháztartási belsõ ellenõrzések
teljesítésérõl szóló éves jelentését a megszüntetés idõpont-
jára elkészíti és az elõírt rendben felterjeszti. A 2012–2016.
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évet érintõ stratégiai és a 2012. évet érintõ államháztartási
belsõ ellenõrzési tervet nem készít,

b) a 2011. évi ellenõrzési jelentés a HM Belsõ Ellenõr-
zési Hivatal által kiadott útmutató (nyt. szám: 204-2/2011)
alapján kerül összeállításra, az útmutató „C) Éves jelen-
tés” része tartalmazza a feladatvégzés részletes szakmai
követelményeit és a kapcsolódóan hivatkozott függelé-
keket.

61. A KÜ átadásával kapcsolatos szakmai feladatokat és
a folyamatban lévõ ügyeket az MH Szolgálati Szabályza-
tában meghatározottak szerint kell végrehajtani, illetve át-
adni, azzal az eltéréssel, hogy az átadás-átvételrõl készített
jegyzõkönyveket a Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze,

a honvédelmi miniszter, illetve a HVKF együttesen hagy-
ják jóvá.

62. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és
2012. március 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. október 17.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
616/2011. (HK 15.) HVKF

i n t é z k e d é s e
fõnökségi kiadványok hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004.évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 101. § (2) és
(4) bekezdések alapján – figyelemmel a szolgálati köny-
vek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasításban foglaltakra – a 2008.
elõtt kiadott doktrínák felülvizsgálatáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH teljes személyi állomá-
nyára terjed ki.

2. A Magyar Honvédség Mûveleti Szabványosítási és
Doktrinális Bizottság az MH Mûveleti és Doktrinális Köz-
pont szakmai irányításával felülvizsgálta a Magyar Hon-
védségben alkalmazható, a Honvéd Vezérkar jogelõd szer-
vezetei által 2008. elõtt hatályba léptetett és a Honvédelmi
Közlönyben megjelentetett doktrinális okmányokat.

3. Az összegzett javaslatok alapján hatályon kívül he-
lyezem az alábbi kiadványokat:

– A 67/2000. (HK 13.) HVK védelmi tervezési fõcso-
portfõnöki intézkedéssel kiadott „Nem háborús katonai
mûveletek összhaderõnemi doktrínája” címû (Nyt. szám:
56/25) fõnökségi kiadványt;

– A 69/2000. (HK 13.) HVK védelmi tervezési fõcso-
portfõnöki intézkedéssel kiadott „Összhaderõnemi had-
mûveletek vezetési, irányítási, híradó és komputer (C4) tá-
mogatása” címû (Nyt. szám: 56/27) fõnökségi kiadványt;

– Az 54/2004. (HK 18.) HVK vezérkari fõnöki intézke-
déssel kiadott „A Magyar Honvédség Légierõ Doktrína”
címû fõnökségi kiadványt.

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2014. május 31-én hatályát veszti.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. szeptember 26.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
629/2011. (HK 15.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a LÕKIKÉPZÉS MÓDSZERTANA (Ált/1) – 1964,

A MAGYAR NÉPHADSEREG ÁLTALÁNOS
KIKÉPZÉSI ANYAGNORMÁI (Ált/4) – 1964,

a FEGYVERNÉLKÜLI ÖNVÉDELEM
(Ált/34) – 1951

címû szolgálati könyvek
hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi ev. törvény 101. § (4) bekezdése, illetve a 110. §
(2) bekezdése alapján a Lõkiképzés Módszertana (Ált/l)
– 1964, A Magyar Néphadsereg Általános Kiképzési
Anyagnormái (Ált/4) – 1964, a Fegyvernélküli Önvéde-



lem (Ált/34) – 1951 címû szolgálati könyvek hatályon kí-
vül helyezésérõl a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Hatályon kívül helyezem a „Lõkiképzés módszer-
tana” (Ált/l) – 1964, „A Magyar Néphadsereg Általános
Kiképzési Anyagnormái” (Ált/4) – 1964, a „Fegyvernél-
küli Önvédelem” (Ált/34) – 1951 címû szolgálati köny-
veket.

2. Az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

A Honvéd Vezérkar fõnökének
631/2011. (HK 15.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az EU harccsoportban részt vevõ Magyar Honvédség

EU Harccsoport 2012 ideiglenes katonai szervezet
megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai
szakmai feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásáról

szóló 340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 101. §
(7) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság határain kí-

vüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcso-
latos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló
78/2007. (HK 15.) HM utasítás 5. § alapján, figyelemmel a
Hvt. 101. § (3) bekezdés a) pontjára az EU harccsoport
2012. évi II. váltásában történõ részvételre tervezett Ma-
gyar Honvédség EU Harccsoport (a továbbiakban: MH
EU HCS) megalakításával és felkészítésével kapcsolatos
katonai szakmai feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásá-
ról szóló 340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedést (a továb-
biakban: Intézkedés) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az Intézkedés 11. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„11. Az MH ÖHP parancsnoka az elkészített állomány-
táblát és felszerelési jegyzéket a Honvéd Vezérkar (a to-
vábbiakban: HVK) Haderõtervezési Csoportfõnökség út-
ján, a mûveleti utasítást a HVK Hadmûveleti Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) útján 2011. no-
vember 15-ig terjeszti fel jóváhagyásra a HVKF-nek.”

2. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

3. Ez az intézkedés 2013. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja: 2011. október 13.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnökének
77/2011. (HK 15.) HVK SZCSF

i n t é z k e d é s e
a STANAG 2070 4. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrol és a Magyar Honvédségrol szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrol és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2070 (4. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire és a Honvéd Vezér-
kar fõnökének alárendeltségébe tartozó HM szervekre ter-
jed ki.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 17/2004.
(HK. 14.) HVKFH közleményében fenntartás nélkül elfo-
gadott és a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 7/2011.
(HK 4.) HVKFH intézkedésében hatályba léptetett STA-
NAG 2070 TOP (EDITION 4) – EMERGENCY WAR
BURIAL PROCEDURES címen kiadott NATO egysé-
gesítési egyezményt.

3. Az egyezmény célja azon eljárások egységesítése,
amelyeket akkor kell alkalmazni, amikor valamely NATO



tagország fegyveres eroi rendkívüli temetéseket hajtanak
végre valamely másik NATO tagország, az ellenség vagy
a harcokban nem résztvevo ország/semleges ország terü-
letén.

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

Bozó Tibor dandártábornok s. k.,
HVK személyzeti csoportfõnök

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

324/2011. (HK 15.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

fõnökségi kiadványok felülvizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a szolgálati könyvek
és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasításban foglaltakra a 2007.
elõtt kiadott doktrínák felülvizsgálatáról 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. Az MH ÖHP szakállománya felülvizsgálta az MH
ÖHP jogelõd szervezetei által 2007. elõtt hatályba léptetett
és közzétett doktrinális okmányokat.

3. Az alábbi fõnökségi kiadványok a Magyar Honvéd-
ség Doktrína Hierarchiában foglalt összhaderõnemi, had-
erõnemi, fegyvernemi és szakági doktrínák kidolgozásáig
érvényben maradnak, a dokumentumokban foglaltak a ki-
dolgozói munkákban útmutatóként felhasználhatóak:

a) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 674/2003. (HK 3/2004.) MH SZFPK intéz-
kedésével hatályba léptetett a „Gépesített lövész (harcko-
csi) zászlóalj felderítõszakasz doktrína tervezet”;

b) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 675/2003. (HK 3/2004.) MH SZFPK intéz-
kedésével hatályba léptetett a „Gépesített lövészdandár
felderítõszázad doktrína tervezet”;

c) Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
17/2004. (HK 8.) MH LEPK intézkedésével hatályba lép-
tetett „Harci kutatás-mentés doktrína”;

d) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
197/2004. (HK 25.) MH LEPK intézkedésével hatályba
léptetett a „MH Légierõ elektronikai hadviselés doktrí-
nája”;

e) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
230/2004. (HK 28.) MH LEPK intézkedésével hatályba
léptetett a „MH Légierõ felderítõ doktrínája”;

f) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
248/2004. (HK 3/2005.) MH LEPK intézkedésével hatály-
ba léptetett a „Légi egészségügyi kiürítés doktrínája”;

g) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
249/2004. (HK 3/2005.) MH LEPK intézkedésével hatály-
ba léptetett a „Légi szembenállás doktrínája”;

h) a Magyar Honvédség közlekedési fõnök 391/2005.
(HK 18.) MH KF intézkedésével hatályba léptetett „a Ma-
gyar Honvédség Közlekedési Támogatás Doktrína” ;

i) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
37/2006. (HK 8.) MH LEPK intézkedésével hatályba lép-
tetett a „Helikopter mûveletek doktrínája”;

j) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
215/2006. (HK 23.) MH LEPK intézkedésével hatályba
léptetett a „Harcászati Légvédelem Doktrína”;

k) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
216/2006. (HK 23.) MH LEPK intézkedésével hatályba
léptetett a „Harcászati Repülõerõk Alkalmazása Dokt-
rína”;

l) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
257/2006. (HK 24.) MH LEPK intézkedésével hatályba
léptetett az „Összhaderõnemi Légi Mûveletek Doktrína”;

m) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság parancsnokának 872/2006.
(HK 23.) MH ÖLTPK intézkedésével hatályba léptetett a
„Magyar Honvédség Haditechnikai Biztosítási Doktrína”
címû fõnökségi kiadvány.

4. Az alábbi fõnökségi kiadványok hatályukat vesztik:
a) a Magyar Honvédség Szárazföldi Vezérkar parancs-

nokának 150/2000. (HK 13.) MH SZFVK intézkedésével
hatályba léptetett ”Gépesített lövészdandár logisztikai
zászlóalj alkalmazásának elvei”;

b) a Magyar Honvédség Szárazföldi Vezérkar parancs-
nokának 156/2000. (HK 13.) MH SZFVK intézkedésével
hatályba léptetett ”Az önjáró tûzérosztály harci alkalmazá-
sának elvei”;

c) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 123/2003. (HK 8.) MH SZFPK intézkedésé-
vel hatályba léptetett „Könnyû Vegyes Ezred doktrínája”;

d) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 653/2003. (HK 3/2004.) MH SZFPK intéz-
kedésével hatályba léptetett „A szárazföldi haderõ mentál-
higiéniás doktrínája”;

e) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 654/2003. (HK 3/2004.) MH SZFPK intéz-
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kedésével hatályba léptetett „A logisztikai zászlóalj alkal-
mazása doktrína”;

f) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 673/2003. (HK 3/2004.) MH SZFPK intéz-
kedésével hatályba léptetett „A tábori tüzérüteg harci al-
kalmazásának elvei”;

g) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
111/2005. (HK 13.) MH LEPK intézkedésével hatályba
léptetett „A MH Légierõ logisztikai doktrínája” ;

h) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 500/2005. (HK 23.) MH SZFPK intézkedé-
sével hatályba léptetett „A Magyar Honvédség könnyû lö-
vész zászlóalj doktrínája”;

i) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 585/2005. (HK 3/2006.) MH SZFPK intéz-
kedésével hatályba léptetett a „Könnyû Lövészraj-, Sza-
kasz Doktrína”;

j) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 85/2006. (HK 8.) MH SZFPK intézkedésé-
vel hatályba léptetett „A Magyar Honvédség könnyû lö-
vész század doktrínája” címû fõnökségi kiadvány.

5. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
2014. május 31-én hatályát veszti.

Kovács József altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

340/2011. (HK 15.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3971 AAR 6. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 3971 (6. kiadás) 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 eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO
egységesítési egyezmények elfogadásáról szóló közlemé-
nyében (2011. HK 13.) fenntartás nélkül elfogadott és ha-
tályba léptetett STANAG 3971 AAR (EDITION 6) –
AIR-TO-AIR REFUELLING – ATP-3.3.4.2.(B) –
(ATP-56 (B)) – (Change 2) címen kiadott NATO egysé-
gesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény a légi üzemanyag-után-
töltés végrehajtását szabályozza. A kiadványban foglalta-
kat a személyi állomány a beosztása ellátásához szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

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

5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a STANAG 3971 (5. kiadás) nemzeti bevezeté-
sére kiadott 223/2008 (HK 12.) MH ÖHP intézkedés.

Kovács József altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének

314/2011. (HK 15.) MH GEOSZ
i n t é z k e d é s e

egyes szolgálati könyvek hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. §-ában
foglaltakra egyes szolgálati könyvek hatályon kívül helye-
zésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

Jelen intézkedés hatályba lépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti az:

– Ált/16 cikkszámú „Katonai tereptan tankönyv I. Tisz-
tek, Tiszti Iskolák (tanfolyamok) részére Elméleti rész”,
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– Ált/17 „Katonai tereptan tankönyv II. Tisztek, Tiszti
Iskolák (tanfolyamok) részére Gyakorlati rész”,

– Ált/28 „Olaszország katonaföldrajzi leírása”,
– Ált/30 „A terep értékelése térkép alapján (Tereptani

segédlet tisztek részére)”,
– Ált/32 „Katonai tereptan Példatár”,
– Ált/33 „Katonai tereptan tankönyv III. Honvédek,

tisztesek, tiszthelyettesek részére”,
– Ált/35 „Ausztria katonaföldrajzi leírása”,
– Ált/36 „A Magyar Népköztársaság katonaföldrajzi le-

írása (ideiglenes kiadás)”,

– Ált/44 „Általános katonaföldrajz”,
– Ált/78 „Jugoszlávia katonaföldrajzi leírása” címû

szolgálati könyv.

Jelen intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatály-
ba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
MH geoinformációs szolgálatfõnök
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Beszerzési Igazgatóság

Szerzõdés
megnevezése/típusa

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója*
A szerzõdés értéke**

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma***

Szállítási
MH alakulatainál és külszolgálatainál

szolgáló állomány immunizálása
2011. évben

HM FHH/
Glaxo Smith Kline Kft.

(10854343-2-44)
32 626,125 Ft 2011. 08. 02. 2011. 08. 02. 2011. 12. 31.

Szállítási
MH alakulatainál és külszolgálatainál

szolgáló állomány immunizálása
2011. évben

HM FHH/
Hungaropharma Rt.

(1087533-2-44)
68 612,460 Ft 2011. 08. 05. 2011. 08. 05. 2011. 12. 31.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdés
megnevezése

(típusa)
Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke

Szerzõdéskötés
idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási
keretszerzõdés

személyszállítás
Balaton Volán Zrt. 11324203-2-44
MH 43. Nagysándor József Híradó

és Vezetéstámogató Ezred 15703651-2-51
7 879 722 Ft + áfa 2011. szeptember 12. 2011. szeptember 15. 2011. december 23.

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Szerzõdés
megnevezése

(típusa)
Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke

Szerzõdéskötés
idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

személyszállítás Pizolit Kft. 5 382 945 Ft 2011. szeptember 9. 2011. szeptember 12. 2011. december 23.
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MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred

Szerzõdés
megnevezése (típusa)

Szerzõdés tárgya
Szerzõdõ felek neve,

azonosítója
Szerzõdés értéke Szerzõdéskötés idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

STANAG 6001. 1.1.1.1. szintû 500 órás
intenzív angol nyelvtanfolyam

2 db 10 fõs csoport részére,
STANAG 6001. 2.2.2.2. szintû 500 órás

intenzív angol nyelvtanfolyam
1 db 11 fõs csoport részére

Korona Nyelvoktatási
és Szolgáltató

Betéti Társaság

3. csoport összesen:
5 700 000 Ft

2011. augusztus 30. 2011. szeptember 5. 2012. január 31.

Vállalkozási
szerzõdés

személyszállításra menetrend szerint
közlekedõ autóbuszjáratok

Magyarország területén belül

Szalai-Busz Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

6 808 000 Ft + 25% áfa
8 510 000 Ft

2011. szeptember 12. 2011. szeptember 13. 2011. szeptember 23.

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Szerzõdés
megnevezése (típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke Szerzõdéskötés idõpontja
Szerzõdés

hatálybalépésének dátuma
Szerzõdés lejáratának

dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

Felszállópálya
karbantartás:

hézagjavítás, kátyúzás

MH 86. SZHB 15713801-2-51
OAT Kft. 10238361-4-43

9 894 750 Ft 2011. augusztus 22. 2011. augusztus 1. 2011. november 15.

Szolgáltatási
szerzõdés

Angol STANAG
nyelvtanfolyam
lebonyolítása

MH 86. SZHB 15713801-2-51
Korona Nyelvoktatási

és Szolgáltató Bt. 20443456-2-03
7 650 000 Ft 2011. augusztus 5. 2011. augusztus 5. 2011. február 15.

Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya A szerzõdõ felek neve, azonosítója A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

1.
Vállalkozási

szerzõdés
Gépjármûvezetõi

képzés

Autópest-V. Sebesség Gépjármûvezetõ-képzõ Kft.
(1045 Budapest, Anonymus u. 7–9.;

adóig. szám: 10310654-2-41;
banksz. sz.: 10200892-31415204-00000000)

nt. 7 389 900 Ft 2011. 10. 03. 2011. 10. 03. 2012. 06. 01.
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SZERVEZETI HÍREK

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

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Biró Ákos zászlós H 033104

2. Dr. Bognár Tamás o. alezredes H 041442

3. Dr. Nemes Ferenc ezredes H 040222

4. Gál Jenõ zászlós H 032522

5. Kalapos Gábor fõhadnagy H 040911

6. Kaszás Gergõ fõtörzsõrmester H 028542

7. Kolozsi Árpád fõtörzsõrmester H 040621

8. Molnár Béla törzsõrmester H 035855

9. Németh János zászlós H 037723

10. Oravecz Pál Tamás fõhadnagy H 035309

11. Szilágyi Róbert fõtörzsõrmester H 036492

12. Urbán Levente hadnagy H 037067

13. Vincze Gábor hadnagy H 039766

14. Záblóczki István fõtörzsõrmester H 034072

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Csák Margit zászlós S 015570

2. Dóczé Zoltán szakaszvezetõ S 024728

3. Dr. Boda Erzsébet o. százados S 029153

4. Horvát Ákos õrvezetõ S 040286

5. Jánszki Szabolcs tizedes S 013508

6. Kállai Zsolt szakaszvezetõ S 012481

7. Karácsonyi András szakaszvezetõ S 018720

8. Laczkó Gábor szakaszvezetõ S 026369

9. Mócza János szakaszvezetõ S 020861

10. Urbán Gábor tizedes S 013777

11. Wesselényi József tizedes S 020649

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Andreánszky Imre százados N 010985

2. Balogh Béla õrnagy N 013984

3. Baranyay Lajos alezredes N 017580

4. Barbócz Károly alezredes N 025968

5. Bódi János õrnagy N 027901

1438 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15. szám



Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

6. Czum József törzszászlós N 016286

7. Domokos István alezredes N 016485

8. Hesz Henrik törzszászlós N 016404

9. Hídvégi László alezredes N 016200

10. Huli Gábor alezredes N 018161

11. Kerekes István törzszászlós N 022103

12. Kertész Zsigmond alezredes N 025242

13. Lizicska József õrnagy N 011084

14. Pelikán József ezredes N 023142

15. Szintai András alezredes N 027168

16. Tóth Ferenc õrnagy N 017964

17. Vojtek István alezredes N 026787

18. Zákány Gábor fõtörzsõrmester N 021421

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Farkas Kálmánné – K 017929

2. Fekete Zoltán – K 013745

3. Uzsák Jánosné – K 018365

Köztisztviselõ

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Farkas Anikó – T 010527

Önkéntes Védelmi Tartalékos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolásszám

1. Horváth Attila szakaszvezetõ OVT 00489

Bérczi Béla Richárd mk. százados s. k.,
irodavezetõ-helyettes

Helyesbítés

A Honvédelmi Közlöny 2011. évi 5. számának 480. oldalán található „A Honvéd Koronaõrség létrehozásával kapcso-
latos feladatok végrehajtásáról szóló 114/2011. (HK 5.) HVKF parancs” száma elírás miatt tévesen jelent meg.

A parancs száma helyesen:
„A Honvéd Koronaõrség létrehozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 132/2011. (HK 5.) HVKF parancs”
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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