
T A R T A L O M

Szám Tárgy Ol dal

Jog sza bá lyok

15/2011. (XI. 21.)
HM ren de let

A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí -
tá sá ról és fel ada ta i ról szó ló 23/2005. (VI. 16.) HM ren de let mó -
do sí tá sá ról 1540

Határozatok

308/2011. (XI. 24.) 
KE ha tá ro zat

Szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zés rõl 1541

A Ma gyar Hon véd ség Hon véd kór ház ala pí tó ok ira ta (a mó do sí tá -
sok kal egy sé ges szer ke zet ben) 1541

65/2011. (HK 17.)
HM ha tá ro zat

A Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont tu do má nyos
ku ta tó hellyé mi nõ sí té sé rõl 1544

Mi nisz te ri uta sí tá sok

119/2011. (XI. 10.)
HM uta sí tás

A biz ton sá gi ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ról és a je len té si kö te le -
zett ség kö ré be tar to zó biz ton sá gi ki hí vást je len tõ hely ze tek jegy -
zé ké rõl 1546

120/2011. (XI. 10.)
HM uta sí tás

A kül föl di ál la mi lé gi jár mû vek be- és át re pü lé sé nek en ge dé lye -
zé sé vel össze füg gõ ok má nyok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról és az
az zal össze füg gõ adat szol gál ta tás rend jé rõl szó ló 73/2007.
(HK 13.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1547

121/2011. (XI. 10.)
HM uta sí tás

A mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la tá val kap cso la tos
rend sza bá lyok alap el ve i rõl 1548

122/2011. (XI. 25.)
HM uta sí tás

„a hon vé del mi-kör nye zet vé del mi stra té gia” ki adá sá ról 1553

123/2011. (XI. 25.)
HM uta sí tás

Az egyes el he lye zé si fel ada tok vég re haj tá sá nak rend jé rõl 1558

124/2011. (XI. 25.)
HM uta sí tás

A hon vé del mi tár ca 2013–2022. évek re vo nat ko zó hosszú tá vú
stra té gi ai ter vé nek ki dol go zá sá ról 1559
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125/2011. (XI. 25.)
HM uta sí tás

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ról szó ló 87/2010. (X. 6.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ról 1564

126/2011. (XI. 25.)
HM uta sí tás

A mun ka vé del mi te vé keny ség rend jé rõl 1620

127/2011. (XI. 25.)
HM uta sí tás

A Ma gyar Hon véd ség Elekt ro ni kus Hi te le sí té si Szol gál ta tás
Sza bá lyo zást Fel ügye lõ Mun ka cso port fel ál lí tá sá ról és mû kö dé -
sé rõl 1649

Ál lam tit ká ri in téz ke dé sek

66/2011. (HK 17.)
HM KÁT in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um biz ton sá gi ügye let mû kö dé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról 1650

67/2011. (HK 17.)
HM KÁT–HVKF 
együt tes in téz ke dés

A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li nem zet kö zi vál ság re a gá ló 
és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos fel ada tok lo gisz ti kai
tá mo ga tá sa vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 1650

68/2011. (HK 17.)
HM KÁT in téz ke dés

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Pro to koll és Ren dez vény szer ve zõ
Igaz ga tó ság igaz ga tói be osz tás hoz kap cso ló dó fel adat rend szer
át adás-át vé te lé rõl 1662

HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ren del ke zé sek

669/2011. (HK 17.)
HVKF pa rancs

A hon vé del mi szem pont ból fon tos, il let ve fo ko zott vé del met
igény lõ ob jek tu mok õr zé sét vég re haj tó ön kén tes vé del mi tar ta -
lé kos ál lo mány ba tar to zó fegy ve res biz ton sá gi õrök 2011. évi ál -
ta lá nos ka to nai fel ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sá ról 1663

682/2011. (HK 17.)
HVKF pa rancs

A ka to nai szer ve ze tek szer ve ze ti- és lét szám ra ci o na li zá lá sá hoz
kap cso ló dó szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá ra szó ló 633/2011.
(HK 16.) HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról 1663

684.2011. (HK 17.)
HVKF in téz ke dés

A NA TO ISAF mû ve let ben rész vé tel re ter ve zett Ka bul Nem zet -
kö zi Re pü lõ tér ve ze tõ nem ze ti fel ada ta i ban részt ve võ erõk ki je -
lö lé sé rõl és fel ké szí té sé rõl 1663

Fõ nö ki ren del ke zé sek

4/2011. (HK 17.)
HVK KIKCSF szak uta sí tás

A hon vé del mi szem pont ból fon tos, il let ve fo ko zott vé del met
igény lõ ob jek tu mok õr zé sét vég re haj tó ön kén tes vé del mi tar ta -
lé kos ál lo mány ba tar to zó fegy ve res biz ton sá gi õrök 2011. évi ál -
ta lá nos ka to nai fel ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sá ról 1665

4/2011. (HK 17.)
HVK LCSF szak uta sí tás

A ka to nai szer ve ze tek szer ve ze ti- és lét szám ra ci o na li zá lá sá hoz
kap cso ló dó lo gisz ti kai tá mo ga tá si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról 1665

392/2011. (HK 17.)
MH ÖHP in téz ke dés

A STA NAG 2180 AJOD 2. ki adás vég re haj tá sá ról 1666

397/2011. (HK 17.)
MH ÖHP in téz ke dés

A STA NAG 2019 IERH 6. ki adás vég re haj tá sá ról 1667

400/2011. (HK 17.)
MH ÖHP in téz ke dés

A STA NAG 7057 TN 1. ki adás vég re haj tá sá ról 1667

401/2011. (HK 17.)
MH ÖHP in téz ke dés

A STA NAG 2455 CSS 3. ki adás vég re haj tá sá ról 1668
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Szer zõ dé sek

HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal 1669

MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis 1669

MH Nem ze ti Tá mo ga tó Elem 1670

MH Pá pa Bá zis re pü lõ tér 1670

Szer ve ze ti hí rek

HVKFH köz le mé nye NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról 1671

HVKFH köz le mé nye NA TO egy sé ge sí té si egyez mé nyek ha zai al kal ma zás ba vé te lé rõl 1672

HVKFH köz le mé nye Az egy sé ges NA TO-elõ írá sok el fo ga dá sá ról szó ló 7/2010. (X. 15.)
HVK ve zér kar fõ nök he lyet te si köz le mény mó do sí tá sá ról 1673

HVKFH köz le mé nye Az egy sé ges NA TO-elõ írá sok el fo ga dá sá ról szó ló 5/2010. (VI. 10.)
HVK ve zér kar fõ nök he lyet te si köz le mény mó do sí tá sá ról 1673

MH FHH tá jé koz ta tó A Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl di
ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya uta zás költ ség-áta lá -
nyá ról, va la mint szál lí tá si nor ma össze gé rõl, a 2011. év re vo nat -
ko zó an 1674

ZMNE Pá lyá za ti fel hí vás ok ta tói mun ka kö rök be töl té sé re 1677
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JOGSZABÁLYOK

A hon vé del mi mi nisz ter 
15/2011. (XI. 21.) HM 

r e n  d e  l e  t e
a hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni

vé de ke zé sé nek irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról szó ló 
23/2005. (VI. 16.) HM ren de let mó do sí tá sá ról

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl szó ló 1999. évi LXXIV. tör vény
53. § c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló
71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A. § (1) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
rendelem el:

1. §

A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek 
irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról szó ló 23/2005. (VI. 16.) HM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 7. § b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár a vé de ke zés idõ sza ká -
ban)

„b) irá nyít ja a HÁ KOT-ot és szak irá nyít ja a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét,”

2. §

Az R. 8. §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:
(A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a vé de ke zés idõ sza ká ban)
„d) irá nyít ja a KOB-ot.”

3. §

Az R. 10. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép: 

„(2) Azon na li in téz ke dést igény lõ hely zet ben, amennyi -
ben a KOB tel jes ak ti vi zá lá sa nem in do kolt, a KOB ve ze -
tõ jé nek dön té se alap ján – a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár

és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett – rész le ges ál lo mánnyal ala kul meg.”

4. §

Az R. 19. § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A HKR ele me i nek ri asz tá sá ra, ak ti vi zá lá sá ra a HM
ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló szer ve zet
ve ze tõ je, a HM vé del mi igaz ga tás szak mai elõ ké szí té sét és 
ko or di ná lá sát vég zõ szer ve zet ve ze tõ je és az MH ka taszt -
ró fa vé del mi mû ve le ti fel ada tok irá nyí tá sát vég zõ szer ve -
zet ve ze tõ je egyez te tett kö zös ja vas la tot tesz a HM köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár részére.

(3) A fel sõ- és kö zép szin tû ka taszt ró fa vé del mi ve ze tõ
szer vek ri asz tá sát, ak ti vi zá lá sát – ha lasz tást nem tûrõ eset -
ben a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár és a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – a KOB ve ze tõ je is
jo go sult el ren del ni.”

5. §

Az R. 23. § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(A HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár a fel ké szü lés és a meg -
elõ zés idõ sza ká ban)

„d) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké vel együtt mû köd ve meg -
ha tá roz za a KOB szak mai össze té te lét,”

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 11. § (2) be kez dé se.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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HATÁROZATOK

A köz tár sa sá gi el nök 
308/2011. (XI. 24.) KE 

h a  t á  r o  z a  t a
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zés rõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja, va la mint a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló
2001. évi XCV. tör vény 56. § h) pont ja és 63. §-a alap ján, a 
hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Hat va ni Ár pád dan -
dár tá bor nok hi va tá sos szol gá la ti vi szo nyát más köz szol gá -
la ti jog vi szony ba át he lye zés sel 2011. no vem ber 15-én
meg szün te tem és ez zel egy ide jû leg szol gá la ti nyug ál lo -
mány ba helyezem.

Bu da pest, 2011. no vem ber 2.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. no vem ber 3.

Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/05834/2011.

A Ma gyar Köz tár sa ság 
Hon vé del mi Mi nisz té ri u ma irá nyí tá sa alá tar to zó

költ ség ve té si szerv alapító okirata

A Ma gyar Hon véd ség Hon véd kór ház ala pí tó ok ira ta
(a mó do sí tá sok kal egy sé ges szerkezetben)

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 76. § (3) be kez dé se alap ján – fi gye -
lem mel az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szó ló 
2006. évi CXXXII. tör vény ben, az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVI II. tör vény 88. §-ában, az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl szó ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren -
de let 10. §-ában, va la mint a hon vé del mi szer ve ze tek mû -
kö dé sé nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé tõl el té rõ
sza bá lya i ról szó ló 346/2009. (XII. 30.) Korm. ren de let ben, 
a köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét re ho -

zá sá ról szó ló 2009/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat ban, to -
váb bá az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de -
ké ben szük sé ges sé vált egyes fel ada tok ról szó ló
2058/2007. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak ra –
a Ma gyar Hon véd ség Hon véd kór ház ala pí tó ok ira tát a kö -
vet ke zõk szerint adom ki.

1. A Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) Had -
rend jé be tar to zó szer ve zet ként 2007. jú li us 1-jei ha tállyal
költ ség ve té si szer vet ala pí tok.

2. A költ ség ve té si szerv meg ne ve zé se: Ma gyar Hon véd -
ség Hon véd kór ház

Rö vi dí tett meg ne ve zé se: Hon véd kór ház
An gol nyel vû meg ne ve zé se: Mi li ta ry Hos pi tal

3. A költ ség ve té si szerv szék he lye: 1134 Bu da pest
XIII., Ró bert Ká roly krt. 44.

Pos ta cí me: 1380 Bu da pest, Pf. 1214.
Te lep he lyei:
1062 Bu da pest VI., Pod ma nicz ky u. 109–111.;
1121 Bu da pest XII., Sza na tó ri um u. 2/A;
2621 Ve rõ ce (pos ta cí me: 2621 Ve rõ ce, Pf. 20);
8380 Hé víz, Ady End re út 31., pos ta cí me: 8381 Pf. 16;
8380 Hé víz, Kos suth La jos u. 7/A;
8230 Ba la ton fü red, Sza bad ság u. 5.;
1097 Bu da pest IX., Gyá li út 17–19., pos ta cí me: 1555

Bu da pest, Pf. 68;
6000 Kecs ke mét, Ba la ton utca 17., pos ta cí me: 6001

Kecs ke mét, Pf. 306;
1183 Bu da pest XVI II., Tün de utca, hrsz. 0137664., pos -

ta cí me: 1553 Bu da pest, Pf. 1;
1025 Bu da pest XII., Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 20., pos ta -

cí me: 1553 Bu da pest, Pf. 1;
1118 Bu da pest XI., Bu da ör si út 49–51.

4. A költ ség ve té si szerv köz vet len jog elõd jei és azok
szék he lyei:

– IRM Köz pon ti Kór ház és In téz mé nyei, 1071 Bu da pest 
VII., Vá ros li ge ti fa sor 9–13.;

– Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) Ve rõ cei
Be teg ott hon, 2621 Ve rõ ce, Pf. 20;

– MH Hé ví zi Moz gás szer vi Re ha bi li tá ci ós In té zet, 8381 
Hé víz, Ady End re út 31.;

– MH Ba la ton fü re di Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós In té -
zet, 8230 Ba la ton fü red, Sza bad ság út 1.;

– MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet (a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé keny ség ki vé te lé vel),
1062 Bu da pest VI., Pod ma nicz ky utca 109–111.;

– Bu dai MÁV Kór ház (a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott te vé keny ség ki vé te lé vel), 1121 Bu da pest XII., Sza -
na tó ri um utca 2/A;



– Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont, 1135 Bu da pest
XIII., Sza bolcs utca 33–35.

A költ ség ve té si szerv ki zá ró lag az elõd in téz mé nyek
fek võ be teg- és egyes já ró be teg-el lá tást vég zõ szer ve ze ti
ele me i nek át vé te lé bõl adó dó jo gok és kö te le zett sé gek te -
kin te té ben jog utód ja a jog elõd in téz mé nyek nek.

A költ ség ve té si szerv ál ta lá nos jog utód ja a 2011. no -
vem ber 14-én be ol va dás sal meg szûnt MH Dr. Radó
György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont nak (1134 Bu da -
pest XIII., Ró bert Ká roly krt. 44.).

5. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá si jog kö re alap ján
ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv. In -
gat lan-fenn tar tá si, -üze mel te té si és -fej lesz té si, az épü le -
tek fenn tar tá sá hoz, üze mel te té sé hez és a sze mé lyi ál lo -
mány el lá tá sá hoz szük sé ges tár gyi esz köz- és anyag el lá tá si 
fel ada ta it az MH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, az in -
gat lan-fenn tar tá si és -üze mel te té si fel ada tok köz pon to sí -
tott vég re haj tá sá ra ki je lölt költ ség ve té si szerve végzi.

6. A költ ség ve té si szerv te vé keny sé ge a 861000 Fek võ -
be teg-el lá tás szak ága zat ba tar to zik.

7. A költ ség ve té si szerv jogi sze mély, az MH Had rend -
jé be tar to zó ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ, dan dár
jog ál lá sú ka to nai szer ve zet. Ál lo má nya az MH költ ség -
ve té si lét szám ke re té bõl az MH ön ál ló ál lo mány táb lás
szer ve ze tek és szer vek ré szé re biz to sí tott lét szám ke ret be
tar to zik.

8. A költ ség ve té si szerv:
a) ala pí tó ja: a hon vé del mi mi nisz ter;
b) irá nyí tó szer ve: a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del mi

Mi nisz té ri u ma;
c) irá nyí tó szer vé nek szék he lye: 1055 Bu da pest V., Ba -

la ton utca 7–11.

9. A költ ség ve té si szerv fel ada ta it a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ké nek köz vet len szol gá la ti alá ren delt sé gé ben vég zi.

10. A költ ség ve té si szerv il le té kes sé ge: or szá gos.

11. A költ ség ve té si szerv jog sza bály ban meg ha tá ro zott
köz fel ada ta:

11.1. Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Eütv.), a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra
és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá -
sok fe de ze té rõl szó ló 1997. évi LXXX. tör vény, a kö te le zõ 
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997. évi LXXXI II.
tör vény, az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szó -
ló 2006. évi CXXXII. tör vény, az egyes köz pon to sí tott
egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok
igény be vé te lé rõl, va la mint a kü lön meg ha tá ro zott sze mé -
lyek te kin te té ben fenn ál ló egész ség ügyi el lá tás rend jé rõl
szó ló 175/2007. (VI. 30.) Korm. ren de let elõ írá sai sze rint
az igény jo go sul tak és jo go sul tak egész ség ügyi ellátása.

11.2. A költ ség ve té si szerv hon vé de lem és rend vé de lem 
egész ség ügyi te rü le tén el lá tan dó spe ci á lis ál la mi fel ada ta:

a) rész vé tel a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sa, te rü -
le ti és lég tér in teg ri tá sa vé del mé ben, va la mint a szö vet sé gi
rend sze rek ben vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük -
sé ges ka to na-egész ség ügyi ké pes sé gek ki ala kí tá sá ban és
fenn tar tá sá ban, to váb bá az ezek hez szük sé ges fel té tel -
rend szer biz to sí tá sá ban;

b) rész vé tel az egész ség ügy te rü le tén a tár sa da lom biz to -
sí tás sal össze füg gõ és a ka to na-egész ség ügy re vo nat ko zó
te vé keny ség vég re haj tá sá ban;

c) az MH nem zet kö zi kö te le zett sé ge i bõl adó dó egész -
ség ügyi fel ada tok vég zé sé ben való rész vé tel;

d) lé gi-föl di ki ürí tés egész ség ügyi biz to sí tá sa;
e) az al kal mas sá gi vizs gá la tok vég re haj tá sa, az al kal -

mas sá gi kö ve tel mé nyek, va la mint az al kal mas ság el bí rá lá -
sa rend jé nek meg ha tá ro zá sa, a szol gá lat ké pes ség, il let ve
szol gá lat kép te len ség or vo si el bí rá lá sa, a fe lül vizs gá la ti te -
vé keny ség (FÜV) vég zé se a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szó ló
2001. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hjt.), to váb bá a
fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la -
ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLI II. tör vény ha tá lya alá
tar to zó sze mé lyek esetében.

11.3. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 70. § (2) be -
kez dé se sze rint, a Hvt. 70. § (1) be kez dés ke re tei kö zött
meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se; 

11.4. az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes
kér dé se i rõl szó ló 2003. évi LXXXIV. tör vény ben meg ha -
tá ro zott fel ada tok vég zé se; 

11.5. az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zé -
si rend szer rõl szó ló 122/2009. (VI. 12.) Korm. ren de let ben 
meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se; 

11.6. az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta -
lá nos fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el -
já rás ról szó ló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel ada tok vég zé se; 

11.7. a té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes
egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól szó ló
284/1997. (XII. 23.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok vég zé se; 

11.8. az egyes rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo má -
nyú tag jai egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá ról, 
köz al kal ma zot tai és köz tiszt vi se lõi mun ka kö ri egész sé gi
al kal mas sá gá ról, a szol gá lat-, il let ve ke re sõ kép te len ség
meg ál la pí tá sá ról, va la mint az egész ség ügyi alap el lá tás ról
szó ló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együt tes ren de -
let ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se; 

11.9. a köz úti gép jár mû ve ze tõk egész sé gi al kal mas sá -
gá nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 13/1992. (VI. 2.) NM ren de -
let ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se; 

11.10.  a mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés
al kal mas ság or vo si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl szó -
ló 33/1998. (VI. 24.) NM ren de let ben meg ha tá ro zott, te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zó fel ada tok vég zé se; 
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11.11. az egész ség ügyi szol gál ta tók szak mai fel ügye le -
té rõl szó ló 15/2005. (V. 2.) EüM ren de let ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján az MH egész ség ügyi te vé keny sé gé nek
fel ügye le te, a fõ szak or vo si rend szer mû kö dé sé nek irá nyí -
tá sa; 

11.12. az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör vény 15. § (6) be kez dé sé ben,
az Eütv. 74. § (1) be kez dé sé ben, va la mint a mun ka vé del mi 
ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó egyes szer vek ki je lö lé sé rõl szó -
ló 230/2008. (IX. 12.) Korm. ren de let 3. § (2) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Ma gyar Hon véd ség
Köz egész ség ügyi és Jár vány ügyi Szol gá la tá nak mû köd te -
té se, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ala pí tott szer -
ve ze tek, to váb bá a sze mé lyi ál lo mány köz egész ség ügyi,
jár vány ügyi, mun ka-egész ség ügyi szak fel ügye le te, köz -
egész ség ügyi, jár vány ügyi, mun ka-egész ség ügyi és egész -
ség fej lesz té si fel ada tok el lá tá sa, jár vá nyok fenn ál lá sá val
kap cso la tos in téz ke dé sek végrehajtása; 

11.13. az ál la mi célú lé gi köz le ke dés ben foly ta tott szak -
szol gá la ti te vé keny ség re pü lõ egész sé gi fel té te le i rõl szó ló
22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együt tes ren de let alap ján a
re pü lés-egész ség ügyi vizs gá la tok vég zé se; 

11.14. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé -
del mé rõl szó ló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel ada tok vég zé se;

11.15. az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé -
nek egyes szer ve zé si kér dé se i rõl szó ló 47/2004. (V. 11.)
ESzCsM ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se;

11.16. az atom ener gi á ról szó ló 1996. évi CXVI. tör vény 
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 16/2000.
(VI. 20.) EüM ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé se;

11.17. a Hjt. 82. §-a sze rint, il let ve a hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ka to nai szol gá lat ra, va la mint a ka to nai ok ta tá si in -
téz mé nyi ta nul má nyok ra való egész sé gi, pszi chi kai és fi zi -
kai al kal mas ság el bí rá lá sá ról, to váb bá az egész ség ügyi
sza bad ság, a szol gá lat men tes ség és a csök ken tett napi
szol gá la ti idõ en ge dé lye zé sé nek sza bá lya i ról szó ló
7/2006. (III. 21.) HM ren de let 10. §-a alap ján a sze mé lyi
ál lo mány pszi chi kai ké szen lé té nek és pszi chi kai egész sé -
gé nek fenn tar tá sá val kap cso la tos szak mai fel ada tok
végzése.

12. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge az Ál lam -
ház tar tá si Szak fe la dat rend sze rint:

12.1. Fek võ be teg-el lá tás ke re té ben
861001 Fek võ be te gek ak tív el lá tá sa;
861002 Fek võ be te gek kró ni kus el lá tá sa;
861003 Bent la ká sos egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós el lá tás;
861004 Egész ség ügyi ápo lás bent la kás sal;
861005 Bent la ká sos hos pi ce-el lá tás;
12.2. Já ró be teg-el lá tás, fog or vo si el lá tás ke re té ben
862101 Há zi or vo si alap el lá tás;
862211 Já ró be te gek gyó gyí tó szak el lá tá sa;
862212 Já ró be te gek re ha bi li tá ci ós szak el lá tá sa;
862213 Já ró be te gek gyó gyí tó gon do zá sa;
862214 Já ró be te gek egy na pos el lá tá sa (pl. mû ve se ke ze lés);

862220 Egy na pos se bé sze ti el lá tás (egy na pos be avat ko zás);
862231 Fog lal ko zás-egész ség ügyi alap el lá tás;
862232 Fog lal ko zás-egész ség ügyi szak el lá tás;
862233 Pá lya- és mun ka al kal mas sá gi vizs gá la tok (ki -

vé ve: hon vé del mi és rend vé del mi szer vek nél);
862234 Hon vé del mi és rend vé del mi szer vek ál lo má -

nyá nak pá lya- és mun ka al kal mas sá gi vizs gá la ta, fel ügye -
le te, el len õr zé se;

862240 Egyéb, más ho vá nem so rolt já ró be teg-el lá tás;
862303 Fog or vo si szak el lá tás;
12.3. Egyéb hu mán-egész ség ügyi el lá tás ke re té ben
869011 Ha tó sá gi el já rás ér de ké ben vagy más, jog sza -

bály ban elõ írt ok ból kö te le zõ en vég zett egész ség ügyi
szak ér tõi te vé keny ség;

869012 Hu mán gyógy szer ké szít mé nyek en ge dé lye zé -
sé nek, for gal ma zá sá nak ha tó sá gi fel ada ta i val össze füg gõ
szak ér tõi te vé keny ség;

869031 Egész ség ügyi la bo ra tó ri u mi szol gál ta tá sok;
869032 Kép al ko tó di ag nosz ti kai szol gál ta tá sok;
869033 Pa ra me di ká lis szol gál ta tás, ter mé szet gyó gyá szat;
869034 Men tés;
869035 Be teg szál lí tás, or vo si ren del vény re tör té nõ ha -

lott szál lí tás;
869036 Vér-, szö vet- és egyéb kap cso ló dó szö vet bank;
869037 Fi zi ko te rá pi ás szol gál ta tás;
869039 Egyéb, más ho vá nem so rolt ki egé szí tõ egész -

ség ügyi el lá tás;
869041 Csa lád- és nõ vé del mi egész ség ügyi gon do zás;
869043 Fer tõ zõ meg be te ge dé sek meg elõ zé se, jár vány -

ügyi el lá tás;
869044 Nem fer tõ zõ meg be te ge dé sek meg elõ zé se;
869049 Egyéb be teg ség meg elõ zés, nép egész ség ügyi

el lá tás;
869047 Komp lex egész ség fej lesz tõ, pre ven ci ós prog ra -

mok;
869051 Kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok;
869053 Su gár-egész ség ügyi fel ada tok;
869060 Élel me zés- és táp lál ko zás-egész ség ügyi fel -

ügye let, el len õr zés, ta nács adás;
869052 Te le pü lés-egész ség ügyi fel ada tok;
869054 Ké mi ai biz ton ság-egész ség ügyi fel ada tok;
12.4. A tu do má nyos ku ta tás és fej lesz tés te rü le tén 
721921 Or vos tu do má nyi alap ku ta tás;
721922 Or vos tu do má nyi al kal ma zott ku ta tás;
721923 Or vos tu do má nyi kí sér le ti fej lesz tés;
722024 Pszi cho ló gi ai és vi sel ke dés tu do má nyi alap -

ku ta tás;
722025 Pszi cho ló gi ai és vi sel ke dés tu do má nyi al kal ma zott

ku ta tás;
12.5. Az ok ta tás te rü le tén
853131 Nap pa li rend sze rû szak is ko lai ok ta tás (9–10. év -

folyam);
853135 Szak is ko lai fel nõtt ok ta tás (9–10. év fo lyam);
853211 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ nap pa li 

rend sze rû szak mai el mé le ti ok ta tás a szak kép zé si év fo lya -
mo kon;
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853214 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ szak -
mai el mé le ti fel nõtt ok ta tás;

853221 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ nap pa li 
rend sze rû szak mai gya kor la ti ok ta tás a szak kép zé si év fo -
lya mo kon;

853224 Szak ké pe sí tés meg szer zé sé re fel ké szí tõ szak -
mai gya kor la ti fel nõtt ok ta tás;

842151 Nem zet kö zi tu do má nyos együtt mû kö dés;
855935 Szak mai to vább kép zé sek;
842152 Nem zet kö zi ok ta tá si együtt mû kö dés;
854212 Szak irá nyú to vább kép zés;
854221 Alap kép zés;
854222 Mes ter kép zés;
854223 Dok to ri kép zés;
12.6. Egyéb
712101 Mé rõ esz kö zök hi te le sí té se;
749010 Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség;
477300 Gyógy szer-kis ke res ke de lem;
712105 Or vos tech ni kai esz kö zök, in vit ro di ag nosz ti -

kai mû sze rek, gé pek, esz kö zök és be ren de zé sek meg fe le -
lõ sé gé nek vizs gá la ta és ta nú sí tá sa;

750000 Ál lat-egész ség ügyi el lá tás;
325000 Or vo si esz köz gyár tá sa;
841333 Mun ka vé del mi, mun ka ügyi el len õr zés köz pon ti

igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa;
522130 Par ko ló, ga rázs üze mel te té se, fenn tar tá sa;
821900 Fény má so lás, egyéb iro dai szol gál ta tás;
823000 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se;
562917 Mun ka he lyi ét kez te tés;
12.7. Hon vé de lem te rü le tén
842202 Vé del mi ké pes sé gek fenn tar tá sa;
842541 Ár- és bel víz vé de lem mel össze füg gõ te vé keny -

sé gek;
842542 Mi nõ sí tett idõ sza ki te vé keny sé gek (ki vé ve ár-

és bel víz vé de lem);
842543 Ka taszt ró fa vé del mi hely re ál lí tá si te vé keny ség

(ki vé ve ár- és bel víz vé de lem);
842144 Nem zet kö zi ka taszt ró fa vé del mi se gít ség nyúj tás;
842203 Vé del mi ké pes ség fej lesz té se;
842204 Had erõ ki kép zé se, fel ké szí té se;
842207 Hon vé del mi K+F (meg elõ zõ és gyó gyí tó ka to nai 

pszi cho ló gi ai ku ta tás és kí sér le ti fej lesz tés);
842160 Nem zet kö zi szer ve ze tek ben való rész vé tel;
842192 Nem zet kö zi ka to nai ren dé sze ti sze rep vál la lás

bé ke tá mo ga tó és vál ság ke ze lõ mû ve le tek ben.

13.1. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, ki ne ve zé sé nek
rend je:

a) a ve ze tõ meg ne ve zé se: pa rancs nok (MH egész ség -
ügyi fõ nök);

b) a pa rancs no kot (MH egész ség ügyi fõ nö köt) a Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké nek ja vas la ta alap ján a hon vé del mi
mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.

13.2. A pa rancs no kot a költ ség ve té si szerv fel ada ta i nak
el lá tá sá ban a Hon véd kór ház Ál lo mány táb lá já ban ne ve sí -

tett, va la mint Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott ve ze tõ ál lo mány tá mo gat ja.

14. A költ ség ve té si szerv nél a köz al kal ma zot tak jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXXI II. tör vény ha tá lya alá tar to zó 
köz al kal ma zot tak áll nak jog vi szony ban, il let ve a Hjt. ha -
tá lya alá tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák tel je sí te -
nek szol gá la tot.

15. A költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si te vé keny sé gei
ará nyá nak fel sõ ha tá ra 20% a költ ség ve té si szerv ki adá sa i -
ban.

16. A költ ség ve té si szerv nyil ván tar tás ba vé te lét a Ma -
gyar Ál lam kincs tár vég zi.

17. A költ ség ve té si szerv szer ve ze ti fel épí té sét, ve ze té si 
rend jét, mû kö dé sé nek sa já tos sza bá lya it a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za, me lyet a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60
na pon be lül el ké szít és jó vá ha gyás ra fel ter jeszt a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke ré szé re.

18. Je len ala pí tó ok irat 2011. no vem ber 15-én lép ha -
tály ba, és az zal egy ide jû leg a Hon véd kór ház – Ál la mi
Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé -
sz ség ügyi Köz pont) 2011. au gusz tus 19-én kelt,
144/25/2011. szá mú, egy sé ges szer ke ze tû ala pí tó ok ira ta
ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 12.

Nyt. szám: 144–46/2011.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter
65/2011. (HK 17.) HM

h a  t á  r o  z a  t a
a Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont

tu do má nyos ku ta tó hellyé mi nõ sí té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dés r) pont ja alap ján,
va la mint a hon vé del mi tár ca szer ve ze te i nél vég zen dõ tu -
do má nyos te vé keny ség re vo nat ko zó 556/598. (HK 19/2001.)
HM irány elv ben rög zí tett, a tár ca tu do má nyos ku ta tó he -
lye i vel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek alap ján a kö -
vet ke zõ 

ha tá ro za tot
ho zom:
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1. A Hon véd kór ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
(a to váb bi ak ban: ÁEK) fõ igaz ga tó ké rel mé re, a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség Tu do má nyos
Mun ka cso port ja vas la tá ra az ÁEK-et je len ha tá ro zat alá -
írá sá nak nap já val a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma -
gyar Hon véd ség tu do má nyos ku ta tó he lyé vé mi nõ sí tem.

2. Az ÁEK fel ada ta, hogy a tu do má nyos te vé keny sé gek
sze mé lyi, tár gyi és anya gi fel té te le i nek biz to sí tá sá val, az
ÁEK elõtt álló spe ci á lis és ál ta lá nos szak mai fel ada tai el lá -
tá sá hoz szük sé ges ku ta tá sok fo lya ma tos vég zé sé vel hoz -
zá já rul jon a had tu do mány és ka to nai mû sza ki tu do mány és 
a kap cso ló dó tár sa da lom-, és ter mé szet tu do mány te rü le tek 
fej lesz té sé hez. En nek ér de ké ben az ÁEK az új ku ta tá si
ered mé nye ket – a le he tõ sé ge ket fi gye lem be véve – hoz zá -
fér he tõ vé te szi a had tu do má nyi és ka to nai mû sza ki tu do -
má nyi ku ta tók számára.

3. Az ÁEK Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban
meg fo gal ma zott ku ta tó he lyi fel ada to kat a Kór há zi Tu do -
má nyos Ta ná csá nak mû köd te té sé vel kell biz to sí ta ni.

4. Az ÁEK, mint ku ta tó hely, tu do má nyos te vé keny sé -
gé hez, így kü lö nö sen a tu do mány szer ve zés hez, a ku ta tás -
hoz, az in for má ció el lá tás hoz, il let ve a ki ad vá nyo zás hoz
szük sé ges anya gi, pénz ügyi for rá so kat a ré szé re meg ha tá -
ro zott költ ség ve té si elõ irány zat ból kell biz to sí ta nia.

5. Ez a ha tá ro zat az alá írás nap ján lép ha tály ba*.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

* A ha tá ro zat alá írá sá nak nap ja 2011. no vem ber 11.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A hon vé del mi mi nisz ter
119/2011. (XI. 10.) HM

u t a s í t á s a
a biz ton sá gi ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ról
és a je len té si kö te le zett ség kö ré be tar to zó

biz ton sá gi ki hí vást je len tõ hely ze tek jegy zé ké rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján,
fi gye lem mel a kor mány ügye le ti rend szer lét re ho zá sá ról
szó ló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. ha tá ro zat ra, a Ma gyar
Hon véd ség ve ze té sét biz to sí tó ügye le ti és ké szen lé ti szol -
gá la tok mû kö dé sé rõl szó ló 20/2007. (HK 4.) HM uta sí tás -
ra, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té ri um In for má ció Kap -
cso la ti Rend sze ré nek ki adá sá ról szó ló 77/2007. (HK 15.)
HM uta sí tás ra, a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá -
ren delt sé gé be, köz vet len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség
(a to vábbiakban: MH) ka to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

2. §

A kor mány ügye le ti rend szer lét re ho zá sá ról szó ló
1324/2011. (IX. 22.) Korm. ha tá ro zat sze rin ti biz ton sá gi
ügye let fel ada ta it az MH Köz pon ti Ügye let – alap fel ada tai
el lá tá sa mel lett – lát ja el.

3. §

(1) A biz ton sá gi ügye let irá nyí tá sát és je len té si felada -
tainak el lá tá sát – heti vál tás ban – a HM par la men ti ál lam -
tit ká ra, a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra, a HM jogi és
igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra, a HM
vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he lyet tes 
ál lam tit ká ra, va la mint a HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs
he lyet tes ál lam tit ká ra (a to váb bi ak ban együtt: ügye le tes
ál la mi ve ze tõ) vég zi. 

(2) Az ügye le tes ál la mi ve ze tõ irá nyí tá si jo go sít vá nyai
nem érin tik a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek jog sza bály ban
biz to sí tott ve ze té si jo go sít vá nya it.

(3) Az ügye le tes ál la mi ve ze tõk ügye le ti be osz tá sát a
Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Tit kár ság a tárgy hó na pot meg -
elõ zõ hó nap 23. nap já ig ál lít ja össze, me lyet az MH Köz -
pon ti Ügye let a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 25. nap já ig
meg küld a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um ügye le ti fel ada to kat el lá tó szer vé nek (a to váb -
bi ak ban: Kor mány ügye let).

(4) A Kor mány ügye let tá jé koz ta tá sá ra, il let ve a Kor -
mány ügye let tel tör té nõ kap cso lat tar tás ra az ügye le tes ál la -
mi ve ze tõk jo go sul tak.

(5) Az MH Köz pon ti Ügye let – a mû kö dé sé re vo nat ko -
zó bel sõ ren del ke zés ben meg ha tá ro zott je len té sek kel egy -
ide jû leg – az ügye le tes ál la mi ve ze tõt azon nal kö te les tá jé -
koz tat ni a 4. §-ban sze rep lõ ese mé nyek kel kap cso la tos in -
for má ci ók ról.

(6) Az uta sí tás ren del ke zé sei nem érin tik az uta sí tás ha -
tá lya alá tar to zó szer ve ze tek ügye le ti és ké szen lé ti szol gá -
la ta i nak mû kö dé sé re, va la mint ve ze té si rend sze ré re vo nat -
ko zó egyéb elõ írá so kat.

4. §

A Kor mány ügye let tá jé koz ta tá sá nak kö ré be tar to zó biz -
ton sá gi ki hí vást je len tõ hely ze tek a kö vet ke zõk:

a) a kor mány zat és a vé del mi igaz ga tás mû kö dé sét be fo -
lyá so ló, je len tés re kö te le zett hon vé del mi rend szert érin tõ
ese mé nyek:

aa) egyes mi nõ sí tett idõ sza kok (rend kí vü li ál la pot,
szük ség ál la pot, Al kot mány 19/E. §-a sze rin ti vá rat lan be -
tö rés, meg elõ zõ vé del mi hely zet, ve szély hely zet) ki hir de -
té sé nek ki vál tá sá ra al kal mas ese mé nyek be kö vet ke zé se,

ab) a hon vé del mi igaz ga tás kö ré be tar to zó olyan ese mé -
nyek be kö vet ke zé se, amely mi att szük sé ges a rend kí vü li
fõ vá ro si, me gyei vé del mi bi zott sá gi ülé sek össze hí vá sa,

ac) a Kor mány, a köz igaz ga tás, a vé del mi igaz ga tás spe -
ci á lis ve ze té si-irá nyí tá si, lé te sít mé nyi, tech ni kai rend sze -
rei mû kö dé sét alap ve tõ en be fo lyá so ló ese mé nyek,

ad) hon vé del mi cél ból fo ko zott vé del met igény lõ kri ti -
kus inf ra struk tú ra ele mek köz vet len ve szé lyez te tett sé gét
vagy ká ro so dá sát ki vál tó ese mé nyek,

ae) a ter ro ris ta szán dék kal el té rí tett és fegy ver ként hasz -
nál ni ter ve zett légi jár mû vek kel el kö ve tett cse lek mé nyek;

b) a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás sal, szö vet sé gi
mû ve le tek kel és vál ság ke ze lés sel kap cso la tos ese mé nyek:

ba) a NATO vál ság ke ze lé si rend sze ré vel össz hang ban
lévõ nem ze ti in téz ke dé sek be ve ze té sét igény lõ vá rat lan
ese mé nyek, il let ve az in téz ke dé sek be ve ze té sé nek té nye,

bb) a Ma gyar Köz tár sa ság ér de kelt sé ge it, szer ve ze te it
és ál lam pol gá ra it köz vet le nül érin tõ szö vet sé gi mû ve let
meg kez dé se és be fe je zé se,

bc) a kül föl di mû ve le ti te rü le ten be kö vet ke zett bár mi -
ne mû olyan ese mény, amely ben a ma gyar hoz zá já ru lás ban 
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érin tet tek te kin te té ben fe nye get köz vet len ve szély vagy
sú lyos sé rü lés be kö vet ke zé se,

bd) a légi jár mû vek fe dél ze tén el kö ve tett bûn cse lek -
mény vagy ilyen cse lek mény köz vet len ve szé lye;

c) a hon vé del mi ága zat mû kö dé sét be fo lyá so ló ese mé -
nyek:

ca) az ága za ti alá ren delt ség be tar to zó ob jek tu mot érin tõ 
tá ma dás,

cb) az MH alap ren del te tés sze rin ti fel hasz ná lá sá nak/al -
kal ma zá sá nak szük sé ges sé ge,

cc) fegy ver rel, lõ szer rel, rob ba nó-, su gár zó és mér ge zõ
anya gok kal kap cso la tos éle tet ve szé lyez te tõ rend kí vü li
ese mé nyek,

cd) min den olyan rend kí vü li ese mény, amely az ága zat -
hoz tar to zó szer ve ze tek ké pes sé ge i re alap ve tõ en be fo lyás -
sal van;

d) ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada tok kal kap cso la tos ese mé -
nyek:

da) a hon vé del mi rend szer re bár mi lyen ha tást gya kor ló
ele mi csa pás, ipa ri sze ren csét len ség, il let ve más kataszt -
rófa jel le gû ese mény,

db) az MH ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada tok ra ki je lölt erõ i -
nek al kal ma zá sa, és azok rész vé te lét be fo lyá so ló ese mé nyek;

e) min den egyéb, a hon vé del mi rend szert érin tõ olyan elõ -
re nem lá tott ve szély vagy be kö vet ke zett ese mény, amely a
kor mány za ti kom mu ni ká ció szem pont já ból re le váns.

5. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a je len té si kö te le zett ség kö ré be tar to -
zó biz ton sá gi ki hí vást je len tõ hely ze tek jegy zé ké rõl szó ló
83/2008. (HK 16.) HM uta sí tás.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter
120/2011. (XI. 10.) HM

u t a  s í  t á  s a
a kül föl di ál la mi légi jár mû vek be- és át re pü lé sé nek

en ge dé lye zé sé vel össze füg gõ ok má nyok köz pon ti
nyil ván tar tá sá ról és az az zal össze füg gõ

adat szol gál ta tás rend jé rõl szó ló
73/2007. (HK 13.) HM utasítás módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján,
a kül föl di ál la mi légi jár mû vek be- és át re pü lé sé nek en ge -

dé lye zé sé vel össze füg gõ ok má nyok köz pon ti nyil ván tar -
tá sá ról és az az zal össze füg gõ adat szol gál ta tás rend jé rõl
szó ló 73/2007. (HK 13.) HM uta sí tás mó do sí tá sá ra a kö -
vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. §

A kül föl di ál la mi légi jár mû vek be- és át re pü lé sé nek en -
ge dé lye zé sé vel össze füg gõ ok má nyok köz pon ti nyil ván tar -
tá sá ról és az az zal össze füg gõ adat szol gál ta tás rend jé rõl
szó ló 73/2007. (HK 13.) HM uta sí tás (a to váb bi ak ban:
Uta sí tás) 1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra, a Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Ügye let re (a to váb -
bi ak ban: MH KÜ) és a Ma gyar Hon véd ség Légi Ve ze té si
és Irá nyí tá si Köz pont ra (a to váb bi ak ban: MH LVIK).”

2. §

Az Uta sí tás 7. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7. § Az Or szág gyû lés Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott -

sá ga, va la mint az Or szág gyû lés Kül ügyi bi zott sá ga ré szé re 
tör té nõ fél éves össze fog la ló je len tés össze ál lí tá sa ér de ké -
ben az MH LVIK pa rancs no ka – a tárgy fél év re vo nat ko zó -
an – a jú ni us és de cem ber hó na pok utol só nap ját kö ve tõ
ne gye dik mun ka na pon 16.00 órá ig a mel lék let sze rin ti fél -
éves össze sí tõ táb lá za tot küld a HM TKF fõ osz tály ve ze tõ -
je részére.”

3. §

Az Uta sí tás
a) 2. § (1) be kez dé sé ben „az MH 54. Veszp rém Lég tér -

el len õr zõ Ez red” szö veg rész he lyé be „az MH LVIK”,
b) 6. § (1) be kez dé sé ben az „ÖHP” szö veg rész he lyé be

az „LVIK”,
c) 6. § (1) be kez dé sé ben „az MH MK Köz pon ti Ügye le ti 

Szol gá lat (a to váb bi ak ban: Köz pon ti Ügye le ti Szol gá lat)”
szö veg rész he lyé be „az MH KÜ”,

d) 6. § (2) be kez dé sé ben „A Köz pon ti Ügye le ti Szol gá -
lat” szö veg rész he lyé be „Az MH KÜ”,

e) mel lék le té ben a „200…. év” szö veg ré szek he lyé be
a „20…… év” 
szö veg lép.

4. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.
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(2) Az Uta sí tás 6. § (1) be kez dés i) pont já ban a „kül -
földi” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez az uta sí tás a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter
121/2011. (XI. 10.) HM

u t a  s í  t á  s a
a mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la tá val

kap cso la tos rend sza bá lyok alapelveirõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
az aláb bi

uta sí tást

adom ki:

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa, va la -
mint fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, to váb bá a Ma -
gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve ze -
te i re (a to váb bi ak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter -
jed ki.

(2) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói
– sa ját szer ve ze tük ke re tén be lül, je len uta sí tás sal össz -
hang ban, a szer ve ze ti sa já tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel –
ön ál ló an sza bá lyoz zák a mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö zök
(a to váb bi ak ban: mo bil esz köz) hasz ná la tá val kap cso la tos
rend sza bá lyo kat.

2. §

Ezen uta sí tás al kal ma zá sá ban:
a) mo bil esz köz: táv be szé lõ, va la mint ki egé szí tõ adat -

rög zí tõ és adat ke ze lõ szol gál ta tá so kat biz to sí tó mo bil te le -
fon, sze mé lyi di gi tá lis asszisz tens, in ter net-hoz zá fé ré si
pon tot biz to sí tó, nem a hon vé del mi szer ve ze tek in for ma ti -
kai há ló za tát igény be vevõ há ló za ti szol gál ta tást biz to sí tó
esz köz, ki vé ve az EDR-esz kö zök, va la mint a mû hol das
mo bil te le fo nok;

b) szol gá la ti mo bil esz köz: a hon vé del mi szer ve zet el lá -
tá si kö ré be tar to zó, a fel hasz ná lók nak szol gá la ti fel ada tok
el lá tá sa ér de ké ben biz to sí tott mo bil esz köz;

c) mi nõ sí tett adat ke ze lé sé re fel jo go sí tott mo bil esz köz:
a nem ze ti, NATO, vagy EU akk re di tá ló ha tó ság ál tal az
adott mi nõ sí té sû adat ke ze lés re akk re di tált, egye di leg azo -
no sí tott, rész le te sen sza bá lyo zott el já rás sal üze mel tet he tõ
mo bil esz köz;

d) fel hasz ná ló: a mo bil esz közt hasz ná ló sze mély;
e) ma gán tu laj do nú mo bil esz köz: a hon vé del mi szer ve -

zet tel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban álló, vagy
más ter mé sze tes sze mély tu laj do ná ban lévõ mo bil esz köz;

f) más szer ve zet szol gá la ti mo bil esz kö ze: a hon vé del mi 
szer ve zet tel együtt mû kö dõ szer ve zet tu laj do ná ban lévõ
mo bil esz köz;

g) ve ze ték nél kü li in ter fész: más esz köz höz vagy há ló -
zat hoz tör té nõ csat la ko zás és adat kom mu ni ká ció ér de ké -
ben a mo bil esz köz be épí tett, ve ze ték nél kü li tech no ló gi át
al kal ma zó szol gál ta tá sa;

h) adat ke ze lés: a mo bil esz köz zel vég zett adat rög zí tés,
tá ro lás, má so lás, mó do sí tás, tör lés;

i) kom mu ni ká ció: a mo bil esz köz elõ fi ze tõi szol gál ta tá -
sán, ve ze ték nél kü li in ter fé szén vagy ve ze té kes csat la ko -
zá son ke resz tül tör té nõ hang- vagy adat cse re.

3. §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek nél a mo bil esz kö zök kel
tör té nõ kom mu ni ká ció és adat ke ze lés biz ton sá gá hoz szük -
sé ges irány el vek és ál ta lá nos kö ve tel mé nyek meg ha tá ro -
zá sa ér de ké ben

a) a hon vé del mi szer ve ze tek nél biz ton sá gi me nedzs -
ment el já rá so kat és el len õr zé si fel ada to kat kell ki ala kí ta ni
a mo bil esz kö zök hasz ná la tá ra vo nat ko zó an;

b) a szol gá la ti mo bil esz kö zö ket a hon vé del mi tár ca in -
for má ció biz ton sá gi po li ti ká já ban meg ha tá ro zott biz ton sá -
gi cél, va la mint az el éré sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek 
meg fe le lõ en kell al kal ma zás ba ven ni, kon fi gu rál ni, mû -
köd tet ni és fel ügyel ni;

c) a vé del mi rend sza bá lyo kat a szol gá la ti mo bil esz köz
tel jes élet út ján ke resz tül fenn kell tar ta ni.

(2) A hon vé del mi szer ve ze tek nél a mo bil esz kö zök al -
kal ma zá sá nak en ge dé lye zé se, kor lá to zá sa vagy til tá sa az
adott szer ve zet, vagy ob jek tum ve ze tõ jé nek vagy az ál ta la
meg bí zott sze mély nek a ha tás kö re.

(3) A hon vé del mi szer ve ze tek bel sõ ren del ke zé se i ben a
he lyi spe ci fi kus sza bá lyo zást ezen uta sí tás kö ve tel mé nye i -
vel össz hang ban kell el ké szí te ni.

(4) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ hon vé del mi szer ve -
ze tek in for má ció vé del mi rend sza bá lya it ezen uta sí tás, a
szol gá la ti hely sze rint il le té kes kül föl di elõ írá sok, va la -
mint az il le té kes elöl já ró kö ve tel mé nyei alap ján kell ki ala -
kí ta ni.

(5) Az egyes hon vé del mi szer ve zet tel szer zõ dé ses kap -
cso lat ban álló sze mé lyek ese té ben az uta sí tás ér vé nye sü lé -
sé hez szük sé ges rend sza bá lyok ki ala kí tá sá ról és fenntar -
tásáról a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je kö te les gondos -
kodni.
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2. Ál ta lá nos sza bá lyo zá si kö ve tel mé nyek

4. §

(1) A hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je a he lyi sa já tos sá -
gok nak és a vég zett te vé keny ség nek meg fe le lõ en bel sõ
ren del ke zés ben sza bá lyoz za a mo bil esz kö zök kel tör té nõ
elekt ro ni kus adat ke ze lést. A bel sõ ren del ke zés ben azo no -
sí ta ni kell

a) a szol gá la ti mo bil esz köz höz kö tött, vagy ma gán tu -
laj do nú esz köz zel is vé gez he tõ elekt ro ni kus adat ke ze lõ
mû ve le te ket;

b) a mo bil esz köz hasz ná la ta szem pont já ból til tott he -
lye ket;

c) a mun ka vég zés vagy ren dez vé nyek alatt al kal ma zan -
dó ál lan dó vagy ide ig le nes kor lá to zá so kat vagy til tá so kat;

d) azo kat a szol gá la ti mo bil esz kö zö ket, ame lyek ma -
gán tu laj do nú kom mu ni ká ci ó ra vagy adat ke ze lés re nem al -
kal maz ha tó ak;

e) a mo bil esz kö zök hasz ná la tá ra vo nat ko zó rend sza bá -
lyok be tar tá sa ér de ké ben al kal ma zott el já rá so kat;

f) a szol gá la ti mo bil esz kö zök kel kap cso la tos bizton -
sági in ci den sek meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re szol gá ló el já -
rá so kat;

g) a bel sõ ren del ke zés ben meg ha tá ro zott rend sza bá lyok 
ér vé nye sü lé sé nek el len õr zé sét cél hoz kö töt ten, az adat vé -
del mi jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel. A szol gá la ti mo -
bil esz köz csak a fel hasz ná ló je len lé té ben el len õriz he tõ.
Az el len õr zés el ren de lé se kor meg kell ha tá roz ni:

1. az el len õr zés cél ját, ide jét, az el len õr zen dõ felhasz -
nálókat, esz kö zö ket;

2. az el len õr zést vég re haj tó sze mé lye ket;
3. az el len õr zést tá mo ga tó, szük sé ges szak is me ret tel

ren del ke zõ sze mé lye ket és fel ada ta i kat;
4. mi nõ sí tett adat ke ze lés re fel jo go sí tott esz köz el len õr -

zé sé nek el ren de lé se kor a mi nõ sí té si szint sze rin ti sze mé lyi 
biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket.

(2) A mo bil esz kö zök al kal ma zá sá nak en ge dé lye zé se -
kor fi gye lem be kell ven ni az esz kö zök kom mu ni ká ci ós és
adat ke ze lõ (hang- és kép rög zí tõ) ké pes sé ge it, az en ge dé -
lye zett mo bil esz köz-hasz ná lat nak a mun ka vég zés re irá -
nyu ló ha tá sát, és az esz kö zök el vesz té sé bõl, il le ték te len
ke zek be ju tá sá ból adó dó in for má ci ós fe nye ge tett sé ge ket.

(3) A mo bil esz köz zel tör té nõ el lá tá sért fe le lõs ve ze tõ -
nek sza bá lyoz nia kell a szol gá la ti mo bil esz köz fenn tar tá -
sá val kap cso la tos fel ada to kat.

3. Ál ta lá nos al kal ma zá si kö ve tel mé nyek

5. §

(1) Mo bil esz köz zel – az il le té kes ha tó ság ál tal en ge dé -
lye zett, a mi nõ sí tett in for má ció to váb bí tás ra al kal mas és
fel jo go sí tott esz kö zök ki vé te lé vel – csak nyílt in for má ció
ke zel he tõ.

(2) Szol gá la ti mo bil esz köz rõl el sõd le ge sen a szol gá la ti
célú kom mu ni ká ció és adat ke ze lés en ge dé lye zett az
(1) be kez dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel.

6. §

(1) Szol gá la ti mo bil esz köz köl csön nem ad ha tó, il let ve
más sze mély ré szé re a hoz zá fé rés nem biz to sít ha tó.

(2) Szol gá la ti mo bil esz köz zel az elõ fi ze tõi szol gál ta tá -
son ke resz tül tör té nõ egyéb szol gál ta tás fi ze té se vagy
meg ren de lé se egye di en ge dély hez kö tött.

(3) A szol gá la ti mo bil esz köz hang szol gál ta tá sai csak
szol gá la ti esz köz re irá nyít ha tók át, amennyi ben üzem ké -
pes szol gá la ti esz köz ren del ke zés re áll.

(4) Ma gán tu laj do nú mo bil esz köz szol gál ta tá sa szol gá -
la ti mo bil esz köz re ab ban az eset ben irá nyít ha tó át, ha

a) a fel hasz ná ló mun ka vég zé se köz ben a mo bil esz -
köz-hasz ná lat nem til tott;

b) a szol gá la ti mo bil esz kö zön a ma gán célú kom mu ni -
ká ció vagy adat ke ze lés nem til tott;

c) a szol gá la ti te vé keny ség gel kap cso la tos kom mu ni ká -
ci ós igé nye ket nem aka dá lyoz za, kés lel te ti;

d) nem okoz a hon vé del mi szer ve zet ré szé re több let
költ sé get.

(5) A szol gá la ti mo bil esz köz csak az el lá tó szer ve zet ál -
tal ren del ke zés re bo csá tott kon fi gu rá ci ó ban, en ge dé lye -
zett ki egé szí tõ ele mek kel és al kal ma zá sok kal üze mel tet -
he tõ. A fel hasz ná ló a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket nem vé -
gez he ti:

a) az esz köz fel ügye let nél kül ha gyá sa, il let ve nem el -
zárt he lyen tör té nõ tá ro lá sa;

b) az esz köz vagy ki egé szí tõ jé nek – ke ze lõi szin tû szét -
sze re lé sét meg ha la dó mér té kû – szét sze re lé se, vagy ki egé -
szí té se;

c) elõ fi ze tõi kár tya vagy me mó ria más esz köz ben tör té -
nõ al kal ma zá sa, amennyi ben üzem ké pes szol gá la ti esz köz
ren del ke zés re áll;

d) ma gán tu laj do nú elõ fi ze tõi kár tya vagy me mó ria esz -
köz be he lye zé se vagy ar ról adat fel-, il let ve le töl té se;

e) az alap kon fi gu rá ci ót meg ha la dó an al kal ma zá sok le -
töl té se, te le pí té se;

f) olyan üzem mód vagy be ál lí tás al kal ma zá sa, mely nek
ered mé nye kép pen az MH Kor mány za ti Célú El kü lö nült
Hír köz lõ Há ló za ta az in ter net hez, il let ve más nyil vá nos
há ló zat hoz vagy ma gán cé lú há ló zat hoz csat la ko zik;

g) az esz köz al kal ma zá sa so rán a meg ha tá ro zott vé del -
mi rend sza bá lyok meg ke rü lé se vagy ki ik ta tá sa;

h) ma gán tu laj do nú esz köz zel tör té nõ szink ro ni zá ció,
vagy adat cse re.

(6) Szol gá la ti mo bil esz köz zel ma gán cé lú kom mu ni ká -
ció vagy adat ke ze lés so rán a fel hasz ná ló tu do má sul ve szi,
hogy a fel hasz ná lói en ge dély kor lá to zá sa vagy vissza vo -
ná sa ese tén a ma gán tu laj do nát ké pe zõ ada tot azon nal kö te -
les tö röl ni vagy el tá vo lí ta ni, amely te vé keny ség nem aka -
dá lyoz hat ja a szol gá la ti mo bil esz köz hasz ná la tát, to váb -
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bá, hogy az en ge dé lye zett ma gán cé lú ada tok ban ke let ke -
zett sé rü lé sért vagy adat vesz té sért az üze mel te tõ nem vál -
lal fe le lõs sé get.

(7) Szol gá la ti mo bil esz köz nél au to ma ti kus hang vagy
adat szol gál ta tás be ál lí tá sa ese tén csak olyan ada tok al kal -
maz ha tó ak, ame lyek nek a szol gá la ti mo bil esz közt hívó fél 
tu do má sá ra ju tá sa nem sért szol gá la ti ér de ket.

(8) Szol gá la ti kom mu ni ká ció vagy adat ke ze lés más
szer ve zet ke ze lé sé ben lévõ vagy ma gán tu laj do nú esz köz -
zel csak a 4. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak alap ján,
az aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén vé gez he tõ:

a) szol gá la ti mo bil esz köz nem áll ren del ke zés re;
b) a kom mu ni ká ció vagy adat ke ze lés so rán az ada tok

biz ton sá gi osz tá lyá hoz ren delt vé del mi rend sza bá lyok biz -
to sít ha tó ak;

c) a szol gál ta tás meg szû né se ese tén a hí vás ada tok, fel -
hasz ná lói ada tok tör lé se és szük ség sze rint men té se biz to -
sí tott;

d) a ké se de lem szol gá la ti ér de ket sér te ne.
(9) A szol gá la ti te vé keny ség hez kap cso ló dó adat ke ze -

lés ki ter jed het az aláb bi le ve le zõ szol gál ta tá sok nál en ge -
dé lye zett kom mu ni ká ci ó ra:

a) a HM és HM-in téz mé nyek le ve le zé sét tá mo ga tó HM
le ve le zõ szol gál ta tás (@HM.GOV.HU le ve le zõ szolgál -
tatás);

b) az MH ka to nai szer ve ze te i nek kül sõ le ve le zé sét tá -
mo ga tó @MIL.HU le ve le zõ szol gál ta tás;

c) az ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány le ve le zé sét tá mo ga tó 
ÖTR le ve le zõ szol gál ta tást @OTR.MIL.HU le ve le zõ
szol gál ta tás;

d) az MH le ve le zé sét tá mo ga tó STN le ve le zõ szolgál -
tatás.

4. A fel hasz ná ló fel ada tai 
a mo bil esz kö zök hasz ná la ta során

7. §

A fel hasz ná ló a szol gá la ti mo bil esz köz fel ügye let alatt
tar tá sá val biz to sít ja a ke zelt ada tok bi zal mas sá gát, az esz -
köz el tu laj do ní tá sá nak meg aka dá lyo zá sát, az esz köz, il let -
ve a nem en ge dé lye zett esz köz be ál lí tá sok mó do sí tá sá nak
el ke rü lé sét, a nem kí vánt szol gál ta tá sok ak ti vi zá lá sá nak
meg aka dá lyo zá sát, és a szol gál ta tá sok al kal ma zá sá val
kap cso la tos vissza élé sek el ke rü lé sét.

8. §

(1) A fel hasz ná ló a szol gá la ti mo bil esz közt és a szol -
gál ta tás igény be vé te lé re jo go sí tó SIM-kár tyát sze mé lyi
azo no sí tó kód hasz ná la tá val védi az il le ték te len hoz zá fé -
rés tõl. En nek ér de ké ben az esz köz hasz ná lat ba vé te le kor a
fel hasz ná ló nak meg kell vál toz tat nia a ren del ke zé sé re bo -
csá tott Per so nal Iden ti fi ca ti on Num ber (PIN) kódot.

(2) A szol gá la ti mo bil esz köz höz al kal ma zott egyé ni
azo no sí tó kó dok hasz ná la ta so rán nem en ge dé lye zett az
egyéb hon vé del mi rend szer hez (pl. szá mí tó gé pes há ló zat -
hoz) való hoz zá fé rés ér de ké ben al kal ma zott egye di azo no -
sí tó kód dal meg egye zõ kom bi ná ci ók hasz ná la ta.

(3) Az egyes al kal ma zá sok vé let len sze rû el in dí tá sá nak
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben a fel hasz ná lók kö te le sek bil -
len tyû zá rat (ma nu á lis vagy au to ma ti kus) hasz nál ni.

9. §

(1) Azon szol gá la ti mo bil esz kö zök ese té ben, ahol adat -
vesz tés nem en ged he tõ meg, rend sze res idõ kö zön ként,
meg hi bá so dás ese tén a ja ví tás ba adást meg elõ zõ en az esz -
köz hard ver és szoft ver le he tõ sé gei sze rint ki ala kí tott men -
tést kell vé gez ni. A men té si el já rást a he lyi spe ci fi kus sza -
bá lyo zás ban kell meg ha tá roz ni. Az adat men tés meg va ló -
sít ha tó szá mí tó gép pel tör té nõ men tés sel vagy szinkroni -
zálással, adat hor do zó ra tör té nõ men tés sel, vagy nyom ta -
tás sal.

(2) Mo bil esz köz há ló za ti szá mí tó gép pel tör té nõ össze -
kap cso lá sa, il let ve szink ro ni zá lá sa csak en ge dé lye zett
prog ram al kal ma zá sá val, arra ki je lölt szá mí tó gép pel tör -
tén het, és a nap tár, jegy zet, fel adat, sze mé lyes név jegy al -
bum jel le gû ada tok ra kor lá to zód hat.

(3) A glo bá lis cím tár ral tör té nõ szink ro ni zá lás nem vé -
gez he tõ.

(4) A mo bil esz köz szink ro ni zá lás hoz szük sé ges te le pí -
té se ket, biz ton sá gi be ál lí tá so kat csak az arra ki je lölt, ki -
kép zett rend szer ad mi niszt rá tor vé gez he ti.

(5) Az adat men tés re fel jo go sí tott fel hasz ná ló kat az
adat men tés sel kap cso la tos mû ve le tek re ki kell ké pez ni.

(6) Me mó ria kár tyá ra, vagy más adat hor do zó ra tör té nõ
men tés ese tén a men tett ada to kat a szol gá la ti mo bil esz -
köz tõl el kü lö nít ve, a biz ton sá gi osz tály nak meg fe le lõ en
kell tá rol ni, il let ve vé de ni.

10. §

(1) A szol gá la ti mo bil esz kö zö kön sze mé lyi ada tok
vagy egyéb, nem alap biz ton sá gi osz tály ba tar to zó ér zé -
keny ada tok tá ro lá sa ese tén az ér zé keny ada to kat el tá vo lít -
ha tó me mó ria kár tyán kell tá rol ni, és a kár tya vé del mét a
tá rolt ada tok biz ton sá gi osz tá lya sze rint kell ki ala kí ta ni,
to váb bá al kal maz ni kell a mo bil esz kö zök lo gi kai vé del mi
al kal ma zá sa it, vagy az esz köz sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ,
a szak irá nyí tó ál tal al kal ma zás ba vé te li el já rás ke re té ben
en ge dé lye zett ki egé szí tõ szoft ve res védelmet.

(2) Jel sza vas vé del mi le he tõ ség gel ren del ke zõ me mó -
ria kár tyá kat csak az azo no sí tá si funk ció ak ti vi zá lá sá val le -
het üze mel tet ni.

(3) A me mó ria kár tyá kon a SIM-kár tyá kon és a mo bil
esz kö zö kön a hasz ná lat ból tör té nõ ki vo nás kor – a vissza -
ál lí tás és elem zés meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben – az ada tok

1550 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám



bi zal mas sá gá val ará nyos tör lé si el já rá so kat kell al kal maz -
ni. Tör lés re csak en ge dé lye zett el já rá sok al kal maz ha tó ak,
en nek hi á nyá ban a biz ton sá gi osz tály nak meg fe le lõ fi zi kai 
meg sem mi sí té si el já rást kell al kal maz ni.

11. §

(1) A csa tolt fáj lok ban, üze ne tek ben lévõ rossz in du la tú
prog ra mok el le ni vé de lem ér de ké ben az is me ret len for rás -
ból ere dõ üze ne tek ese tén a ví rus vé del mi rend sza bá lyok
sze rint kell el jár ni. Fo ga dott üze ne tek ese té ben az üze net -
ben meg ha tá ro zott vég re haj tan dó uta sí tá so kat a fel hasz ná -
ló nem ak ti vi zál hat ja.

(2) A mo bil esz kö zök ál tal kez de mé nye zett is me ret len
prog ram te le pí té se nem en ge dé lyez he tõ.

(3) Az is me ret len for rás fe lõl ér ke zõ ve ze ték nél kü li in -
ter fész-csat la ko zá si ké re lem nem en ge dé lyez he tõ.

(4) Nem meg bíz ha tó for rás ból szár ma zó adat nem tölt -
he tõ le.

(5) A ren del ke zés re bo csá tott be ál lí tá so kon fe lü li au to -
ma ti kus adat át vi te li szol gál ta tá so kat a szol gá la ti mo bil
esz kö zö kön ki kell kap csol ni.

(6) A fel hasz ná ló nak rend el le nes mû kö dés ese tén a he -
lyi spe ci fi kus sza bá lyo zó ban meg ha tá ro zott je len té si kö te -
le zett sé gé nek kell ele get ten ni.

12. §

(1) A ve ze ték nél kü li in ter fé sze ket alap hely zet ben ki -
kap csolt ál la pot ban kell tar ta ni, és csak a szük sé ges idõ tar -
tam ra le het be kap csol ni.

(2) A ve ze ték nél kü li in ter fé szen ke resz tü li lát ha tó sá got 
alap hely zet ben le kell til ta ni.

(3) Amennyi ben az esz köz tí pu sa le he tõ vé te szi, olyan
be ál lí tást kell al kal maz ni, ami jel zi a ve ze ték nél kü li in ter -
fé szen ke resz tül ér ke zõ csat la ko zá si ké rel met.

(4) A ve ze ték nél kü li in ter fé szen ke resz tü li kom mu ni -
ká ció en ge dé lye zé se so rán az esz köz jel sza vas azo no sí tá si
szol gál ta tá sát al kal maz ni kell.

(5) A ve ze ték nél kü li in ter fé szen ke resz tü li kom mu ni -
ká ció so rán ke rül ni kell azo kat a nyil vá nos he lye ket, ahol
fel té te lez he tõ az adat cse re más esz köz ál tal tör té nõ vé te le.

(6) Amennyi ben az esz köz ve ze ték nél kü li in ter fé szé -
nek ener gia szint je sza bá lyoz ha tó, a le he tõ leg ke ve sebb
ener gia szin tet kell al kal maz ni.

13. §

(1) Az el lo pott vagy el vesz tett szol gá la ti mo bil esz köz
je len té sé re és a szük sé ges azon na li te en dõk meg ha tá ro zá -
sá ra a hon vé del mi szer ve ze tek nél a he lyi spe ci fi kus sza bá -
lyo zó ban kell el já rás ren det ki ala kí ta ni a je len uta sí tás és a
szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá lya i ról

szó ló 23/2011. (III. 2.) HM uta sí tás 17. § (6) be kez dé sé vel
össz hang ban.

(2) Amennyi ben a szol gá la ti mo bil esz köz le he tõ vé te -
szi, al kal maz ni kell az esz köz nek a szol gál ta tás ból tör té nõ
ki zá rá sá ra, zá ro lá sá ra vagy tar ta lom tör lé sé re biz to sí tott tá -
vo li el éré si szol gál ta tá so kat. Az ilyen prog ra mok te le pí té -
se elõtt az üze mel te tõ tesz te lés sel gyõ zõ dik meg a szol gál -
ta tás mû kö dõ ké pes sé gé rõl, il let ve ar ról, hogy a szol gál ta -
tás nem meg ke rül he tõ.

14. §

(1) A fel hasz ná lói mun ka vég zés szem pont já ból in do ko -
lat lan funk ci ó kat a kon fi gu rá ci ós be ál lí tá so kon ke resz tül
le kell til ta ni, vagy – amennyi ben az esz köz tu laj don sá gai
le he tõ vé te szik – el kell azo kat tá vo lí ta ni.

(2) A szol gál ta tók ál tal ren del ke zés re bo csá tott ki egé -
szí tõ szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se elõtt az üze mel te té sért
fe le lõs hon vé del mi szer ve zet meg vizs gál ja, hogy a vál to -
zás mi lyen új fe nye ge tést és se bez he tõ sé get hor doz, és
azok el len sú lyo zá sá ra mi lyen vé del mi rend sza bályt kell
al kal maz ni.

(3) Amennyi ben a szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa nem kí -
ván in ter net-hoz zá fé rést, a szol gá la ti mo bil esz köz re csak
hang- és SMS-szol gál ta tást le het en ge dé lyez ni.

15. §

(1) Az 5–14. §-ok ban meg ha tá ro zot tak ér vény re jut ta tá -
sa ér de ké ben az MH Kor mány za ti Célú El kü lö nült Hír -
köz lõ Há ló zat vagy a hon vé del mi szer ve zet in for ma ti kai
há ló za ta mo bil esz kö zön ke resz tül tör té nõ en ge dély nél kü -
li kül sõ csat la ko zás meg elõ zé se és el há rí tá sa ér de ké ben
mû sza ki vizs gá la to kat vagy au to ma ti zált tech ni kai meg ol -
dást al kal maz hat.

(2) Az al kal ma zás sal kap cso la tos fel hasz ná lói és biz -
ton sá gi is me re te ket a hon vé del mi szer ve zet kép zé si rend je 
sze rin ti idõ sza kon ként ok tat ni kell. Az ok ta tás más fog lal -
ko zá sok kal össze von ha tó. A tá vol lé võk szá má ra pót fog -
lal ko zást kell szer vez ni.

5. Spe ci á lis al kal ma zá si kö ve tel mé nyek

16. §

(1) I. vagy II. osz tá lyú biz ton sá gi te rü let re ál ta lá nos
eset ben mo bil esz köz nem vi he tõ be. A kor lá to zást a biz -
ton sá gi te rü let re tör té nõ be lé pés elõtt kö zöl ni kell a lá to ga -
tó sze mé lyek kel.

(2) Amennyi ben szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa cél hoz kö -
töt ten biz ton sá gi te rü le ten szol gá la ti mo bil esz köz be vi te -
lét vagy al kal ma zá sát kö ve te li, az esz köz al kal ma zá sá val
kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat ki kell dol goz ni a biz -
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ton sá gi te rü let re vo nat ko zó biz ton sá gi sza bály zat ban, il -
let ve a biz ton sá gi te rü le ten be lül al kal ma zott elekt ro ni kus
adat ke ze lõ rend sze rek rend szer spe ci fi kus biz ton sá gi do -
ku men tu ma i ban.

(3) A mi nõ sí tett ada to kat is fel dol go zó ren dez vé nyen –
amennyi ben a szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa cél hoz kö töt ten
meg kö ve te li a mo bil esz kö zök hasz ná la tát – a mo bil esz -
kö zök al kal ma zá sá val kap cso lat ban sza bá lyoz ni kell a
mo bil esz köz hasz ná la tá ra en ge dé lye zett te rü le te ket, il let -
ve a mo bil esz köz be vi te li ti lal ma ese tén a tá ro lás ra, õr zés -
re, vissza szol gál ta tás ra vo nat ko zó el já rást.

(4) Amennyi ben a ren dez vény re vo nat ko zó biz ton sá gi
kö ve tel mény tech ni kai vé del met is meg ha tá roz, a za va rás -
ra vagy de tek tá lás ra vo nat ko zó el já rá so kat cél hoz kö töt -
ten, a szük sé ges mér ték re kor lá toz va, a ren dez vé nyen kí -
vü li kom mu ni ká ci ós szük ség le tek fi gye lem be vé te lé vel
kell ki ala kí ta ni.

(5) Szol gá la ti mo bil esz köz hon vé del mi szer ve zet vagy
más szer ve zet tag ja szá má ra tör té nõ ki uta lá sa, biz to sí tá sa
csak cél hoz, fel adat hoz kö töt ten, szol gá la ti cél ból tör tén -
het. Ki uta lás ra csak olyan esz köz ke rül het, mely bõl a ko -
ráb bi fel hasz ná lás so rán ke let ke zett nap ló, for gal ma zá si,
cím, vagy tá rolt fel hasz ná lói ada tok tör lé se meg tör tént.

6. Az üze mel te tés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

17. §

(1) A fel hasz ná lót csak üzem ké pes, a kö te le zõ en al kal -
ma zan dó vé del mi rend sza bá lyok meg va ló sí tá sát biz to sí tó
mo bil esz köz zel le het el lát ni. Esz köz spe ci fi ku san al kal -
maz ni kell

a) az egye di hoz zá fé ré si le he tõ sé get az esz köz höz, kár -
tyá hoz;

b) a ví ru sok és rossz in du la tú prog ra mok el le ni al kal ma -
zást, an nak nap ra ké szen tar tá sát;

c) a má sod la gos kom mu ni ká ci ós pro to kol lok le til tá sát;

d) az esz köz alap ér tel me zés sze rin ti „lát ha tó sá gá nak”
le til tá sát;

e) az in ter net-hoz zá fé rés, il let ve – a b) pont ban meg ha tá -
ro zot tak ki vé te lé vel – az au to ma ti kus fris sí té sek le töl té sé -
nek til tá sát.

(2) Mo bil esz köz ja ví tá sa, kon fi gu rá ci ó já nak vál toz ta tá -
sa csak a meg ha tá ro zott sze mé lyek (szol gál ta tók) ál tal vé -
gez he tõ. Az el vég zett mû ve le tek után a hasz ná lat ba vé tel
csak a szük sé ges fel hasz ná lói és biz ton sá gi be ál lí tá sok
után tör tén het.

(3) A szol gá la ti mo bil esz kö zök cse ré je csak az el lá tó
szer ve ze te ken ke resz tül tör tén het.

(4) A mo bil szol gá la ti esz köz vissza vo ná sa ese tén az
ada tok tör lé se, men té se a fel hasz ná ló fel ada ta, amely hez
az el lá tó szer ve zet igény ese tén se gít sé get biz to sít. Az el lá -

tá sért fe le lõs sze mély vissza vé tel kor meg gyõ zõ dik a tör lés 
meg tör tén té rõl.

(5) A 8. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – az il le ték -
te len hoz zá fé ré sek meg elõ zé se ér de ké ben meg vál toz ta tott
sze mé lyi azo no sí tó kó dot – a fel hasz ná lói jo go sult ság
meg szû né sé vel az el lá tó szer ve zet ré szé re tör té nõ vissza -
szol gál ta tás kor a fel hasz ná ló kö te les ren del ke zés re bo csá -
ta ni, vagy azt az ere de ti vel meg egye zõ re vissza ál lí ta ni. Az
el lá tó szer ve zet kö te les a hoz zá fé ré si kó do kat a vissza vé tel 
so rán el len õriz ni.

7. Egyéb ren del ke zé sek

18. §

(1) Az uta sí tás ban fog lal tak be tar tá sá ért a fel hasz ná ló
fe gyel mi fe le lõs ség gel tar to zik, meg sze gé se ese tén a szol -
gál ta tás kö ré bõl ki zár ha tó.

(2) A szer ve zet vagy ob jek tum ve ze tõ je, vagy az ál ta la
meg bí zott sze mély ki lenc ven na pon be lül bel sõ ren del ke -
zés ben sza bá lyoz za a mo bil esz kö zök kel kap cso la tos el já -
rás ren det.

8. Záró ren del ke zé sek

19. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A szol gá la ti rá dió te le fon-el lá tás és -hasz ná lat sza bá -
lya i ról szó ló 23/2011. (III. 2.) HM uta sí tás 3. § (4) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A szol gá la ti rá dió te le fon ról flot tán kí vü li hí vás (sa -
ját és más szol gál ta tó irá nyá ba, to váb bá or szá gon kí vül re,
il let ve kül föld rõl) csak ak kor kez de mé nyez he tõ, ha az in -
for má ció idõ ben tör té nõ to váb bí tá sá ra más biz ton sá go -
sabb, il let ve költ ség ta ka ré ko sabb le he tõ ség nem áll ren -
del ke zés re. Nem szol gá la ti célú fel hasz ná lás ra csak ak kor
ke rül het sor, ha ez zel a szol gá la ti célú ren del ke zés re ál lás
nem ke rül ve szé lyez te tés re, to váb bá ab ból adó dó an az
MH-nak több let költ sé ge nem ke let ke zik.”

(3) Ha tá lyát vesz ti a mi nõ sí tett ada to kat fel dol go zó ren -
dez vé nye ken a rá dió te le fon hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sá -
ról szó ló 18/2000. (HK 9.) HM uta sí tás.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A hon vé del mi mi nisz ter 
122/2011. (XI. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
„a hon vé del mi-kör nye zet vé del mi stra té gia”

kiadásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a mi -
nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len és fenn tar tói 
irá nyí tá sa, va la mint fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re,
to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re ter -
jed ki.

2. §

Az uta sí tás 1. mel lék le te ként ki adom „a hon vé del -
mi-kör nye zet vé del mi stra té gia” címû do ku men tu mot.

3. §

Ez az uta sí tás köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

1. mel lék let 
a 122/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

A HON VÉ DEL MI-KÖR NYE ZET VÉ DEL MI
STRA TÉ GIA

1. ELÕ SZÓ

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: HM) és
Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ál tal mint egy
30 éve vég zett hon vé del mi-kör nye zet vé del mi te vé keny sé -
ge köz is mert. Az ered mé nye ink iga zol ják, hogy az MH
sze mé lyi ál lo má nya fel ada ta it kör nye zet tu da to san hajt ja
vég re, a min den na pok ban is fi gyel met for dít va a kör nye zet 
vé del mé re.

A jö võ ben is el sõ ren dû fel adat, hogy a kör nye zet vé de -
lem te rü le tén is meg tud junk fe lel ni a NA TO-, va la mint az
EU-tag ság ból adó dó kö ve tel mé nyek nek. Ter mé sze te sen

emel lett egy re erõ söd nek a nem ze ti el vá rá sok is, ame lyek
a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1995. 
évi LIII. tör vény bõl (a to váb bi ak ban: Kvt.) kö vet kez nek.

A hon vé del mi tár ca ál tal meg va ló sí tott cé lok kap csán
meg ál la pít ha tó, hogy a hon vé de lem és a kör nye zet vé de -
lem nap ja ink ra egy mást se gí tõ és tá mo ga tó vé del mi fel -
adat tá vált a hon vé del mi tár cán be lül. Azt mond hat juk,
hogy egy olyan mo dern fo ga lom pár, amely azt az el kö te le -
zett sé get fe je zi ki, ame lyet a hon vé del mi tár ca és az MH
vál lal a ter mé sze tes és az épí tett kör nye zet vé del me ér de -
ké ben.

Ezen el kö te le zett ség az alap ja a je len stra té gi á nak is,
mely nek al kal ma zá si köre a HM-re, a mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa, fel -
ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, és az MH ka to nai szer -
ve ze te i re, to váb bá a vál ság ke ze lõ mû ve le tek re ter jed ki
had mû ve le ti, ki kép zé si és kép zé si fel ada tok, va la mint
egyéb, a hon vé de lem mel össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá -
sa során.

2. BE VE ZE TÉS

Éle tünk mi nõ sé gét a kör nye zet ál la po ta és vál to zá sa, a
ter mé sze ti erõ for rás kész le tek gaz dag sá ga, a kör nye ze ti
koc ká za ti té nye zõk ala ku lá sa alap ve tõ en meg ha tá roz za. A 
mél tá nyos em be ri élet hez szük sé ges kör nye ze ti fel té te le -
ket, az egész sé ges kör nye zet hez való al kot má nyos jog ér -
vé nye sí té sé nek le he tõ sé gét ezért mind a je len, mind a jövõ
ge ne rá ci ók szá má ra biz to sí ta ni kell.

Ha zai adott sá ga ink ból adó dó, az or szág fej lõ dé sét szol -
gá ló kör nye zet ügyi cél ja ink és fel ada ta ink meg ha tá ro zá sa
mel lett fi gye lem be kell ven ni a ben nün ket kö rül ve võ vi lág
fo lya ma ta it, a vi lág ban, az Eu ró pai Uni ó ban, il let ve a kö -
zép- és ke let-eu ró pai tér ség ben vég be me nõ tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és kör nye ze ti vál to zá so kat is. A ter mé sze ti
tõke fel élé se, a kör nye ze ti fo lya ma tok ba tör té nõ mind na -
gyobb mér té kû be avat ko zás kö vet kez té ben ugyan is egyes, 
ko ráb ban el szi ge tel ten je lent ke zõ he lyi, re gi o ná lis prob lé -
mák mára már glo bá lis szin tû vé váltak.

Szem be kell néz nünk a sú lyos kör nye ze ti, és az azok ból
is ere dõ tár sa dal mi, gaz da sá gi ki hí vá sok kal:

a) sza kí ta ni kell az zal a gon dol ko dás mód dal és gya kor lat -
tal, amely a kör nye ze ti prob lé mák ki ala ku lá sá hoz ve ze tett;

b) a prob lé mák ki ala ku lá sá ért vi selt ará nyos fe le lõs ség
alap ján, il let ve leg jobb ké pes sé ge ink sze rint – a ki vál tó
okok, és nem csu pán a kö vet kez mé nyek szint jén – or vo -
sol nunk kell a ki ala kult hely ze tet.

3. HELY ZET ÉR TÉ KE LÉS

Az MH a meg lé võ ké pes sé ge i vel részt vesz az öko ló gi ai 
ká rok meg elõ zé sé ben, a be kö vet ke zõ kör nye ze ti ár tal mak
fel szá mo lá sá ban. A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vü li
mû ve le ti te rü le te ken vég re haj tott ka to nai te vé keny ség is a
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he lyi ter mé sze ti ér té kek meg õr zé sét, a le he tõ leg ki sebb
öko ló gi ai láb nyom hát ra ha gyá sát kö ve te li meg, össz hang -
ban a Ma gyar Köz tár sa ság Nem ze ti Ka to nai Stra té gi á já ról
szó ló 1009/2009. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat mel lék le te ként
ki adott Nem ze ti Ka to nai Stra té gi á ban meg je le nõ hon vé -
del mi kör nye zet vé de lem fel ada ta i val.

Az évek kel ez elõtt meg fo gal ma zott cé lok hoz vi szo nyít -
va vál toz tak a HM és az MH cél ki tû zé sei, mi vel nap ja ink ra 
csa pa ta ink a ka to nai fel ada to kat kör nye zet tu da to san hajt -
ják vég re, így a HM va gyon ke ze lé sû lõ- és gya kor ló te rek
igény be vé te le, a kör nye zet re gya ko rolt ne ga tív ha tá sok
mi ni ma li zá lá sa mel lett va ló sul meg.

Ezt a tényt do ku men tál tan alá tá maszt ják a NA TU RA
2000 Eu ró pai Unió Öko ló gi ai Há ló zat ma gyar or szá gi uni -
ós vé de lem re ér de mes te rü le te i nek ki je lö lé se so rán vég zett 
azon fel mé ré sek is, ame lyek a ter mé sze ti ér té ke ket vet ték
szám ba a fon to sabb lõ- és gya kor ló te re ken.

Míg ko ráb ban alap ve tõ cél ként fo gal maz tuk meg a kör -
nye zet tu da tos ság nö ve lé sét, a kár men te sí té si fel adat vég -
zést, va la mint a ter mé sze ti ér té kek meg óvá sát HM-va -
gyon ke ze lé sû te rü le te in ken, nap ja ink ra ez ki egész ült az -
zal, hogy ka to nai ob jek tu ma ink ban a kör nye zet hasz ná lat – 
a kör nye zet vé del met el sõd le ges pri o ri tás ként ne ve sít ve – a 
ka to nai fel adat vég zést és an nak kör nye ze tét egy egy ség -
ként ke zel ve va ló sul meg.

A ha té ko nyabb mû ve le ti al kal ma zás és az erõk meg óvá -
sa ér de ké ben fon tos fel adat az MH rész vé te lé vel meg va ló -
su ló mû ve le tek, ha zai és nem zet kö zi gya kor la tok ta pasz ta -
la ta i nak össze gyûj té se, ér té ke lé se és adap tá lá sa. Az MH
fej lesz té sé hez hoz zá já rul nak a NATO és az EU ke re té ben
vég zett mû ve le tek kör nye ze ti ta pasz ta la tai is. A ka to nai
ké pes sé gek ki ala kí tá sa so rán fon tos a kör nye zet tu da tos
gon dol ko dás és cselekvés.

4. STRA TÉ GI AI CÉ LOK

A fenn tart ha tó fej lõ dés el ve it kö ve tõ ér ték rend kö zös
ki mun ká lá sa, a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás erõ sí té se, az
ez zel el len té tes szo ká sok és élet mód meg vál toz ta tá sa to -
vább nem ha laszt ha tó fel ada tunk, amely a tár sa da lom min -
den tag já nak köz re mû kö dé sét igény li. Ma gyar or szág kör -
nye zet po li ti kai cél ja i nak és in téz ke dé se i nek át fo gó ke re tét 
a 6 évre szó ló nem ze ti kör nye zet vé del mi prog ra mok sora
je len ti. A Prog ram ki dol go zá sá ról, cél já ról, tar tal má ról és
meg va ló sí tá sá ról a Kvt. rendelkezik.

Az 1997–2002 kö zöt ti idõ szak ra szó ló elsõ prog ram
kül de té se az volt, hogy fel mér je a kör nye zet ál la po tát,
meg ha tá roz za a szük sé ges cse lek vé si irá nyo kat és meg -
kezd je a több év ti ze de fel hal mo zó dott prob lé mák fel szá -
mo lá sát és a to váb bi ak meg elõ zé sét. A 2003–2008 kö zött
meg va ló sí tott má so dik prog ram fõ ként az EU-csat la ko zás
kör nye zet vé del mi fel té te le i nek tel je sí té sét se gí tet te elõ
(jog har mo ni zá ció, in téz mény fej lesz tés, ter mé sze ti ér té kek 
vé del me, kör nye ze ti inf ra struk tú ra üte me zett ki épí té se),
de emel lett szá mos te rü le ten ha té kony in téz ke dé se ket ve -

ze tett be és több új, jö võ be mu ta tó kon cep ció, stra té gia és
terv szü le tett. A két prog ram idõ sza ká ban csök kent a kör nye -
zet ter he lés és ha té ko nyab bá vált a ter mé sze ti ér té kek vé del -
me, amely ben az ága za ti, il let ve te rü le ti (re gi o ná lis, me gyei
és he lyi) együtt mû kö dés nek is nö vek võ sze re pe volt.

A har ma dik Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram a
2009–2014 kö zöt ti idõ szak ra szól, de en nél hosszabb táv ra 
is ki te kint. Az or szág fenn tart ha tó fej lõ dé si pá lyá ra való
át ál lá sát kí ván ja sa já tos esz kö ze i vel elõ se gí te ni. A kör -
nye ze ti szem pon tok és össze füg gé sek meg je le ní té sé vel, a
tár sa dal mi és gaz da sá gi le he tõ sé gek kel össze han golt,
szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá val rend szer be fog -
lal ja a kör nye zet vé del mé re irá nyu ló cé lo kat és fel ada to -
kat. A ten ni va lók nak a tár sa dal mi-gaz da sá gi mun ka meg -
osz tás hoz il lesz ke dõ, a te rü le ti sa já tos sá go kat és a kü lön -
bö zõ tár sa dal mi igé nye ket, szem pon to kat is fi gye lem be
vevõ meg fo gal ma zá sá val a ko ráb bi nál na gyobb súlyt fek -
tet az együtt mû kö dés re, a de cent ra li zá ció és a szub szi di a -
ri tás elvére.

5. HON VÉ DEL MI KÖR NYE ZET VÉ DE LEM

Össz hang ban a NATO/EU-el vá rá sok kal, a HM és az
MH arra tö rek szik, hogy a ki kép zés, a gya kor la tok és
egyéb, a hon vé de lem mel össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá -
sa so rán a kör nye zet vé del mé re is fi gyel met for dít son.

A hon vé del me nem je len ti a kör nye zet rom bo lá sát,
alap ve tõ tö rek vé sünk, hogy ka to nai fel ada ta in kat öko ló gi -
ai láb nyom ha gyá sa nél kül vé gez zük, csa pa ta ink mind
nem ze ti, mind nem zet kö zi al kal ma zá sa te rén.

6. ALAP EL VEK

Az alap ren del te tés bõl adó dó fel ada tok el lá tá sa so rán al -
kal maz ni kell a HM-re az elõ vi gyá za tos ság, a meg elõ zés
és a hely re ál lí tás el vét, to váb bá a kör nye zet hasz ná la tot
úgy kell meg szer vez ni és vé gez ni – össz hang ban a
NATO/EU- irány el vek kel –, hogy a ka to nai szer ve zet fel -
ada tai vég re haj tá sa során

a) a leg ki sebb mér té kû kör nye zet ter he lést és igény be vé -
telt idéz zen elõ,

b) meg elõz ze a kör nye zet szennye zést,
c) ki zár ja a kör nye zet ká ro sí tást.
A fe le lõs ség elve alap ján a kör nye zet hasz ná ló fe le lõs -

ség gel tar to zik te vé keny sé gé nek kör nye zet re gya ko rolt
ha tá sa i ért.

Az együtt mû kö dés elve sze rint min den ki kö te les
együtt mû köd ni a kör nye zet vé del me ér de ké ben, mely kö -
te le zett ség ki ter jed a kör nye zet vé del mi fel ada tok meg ol -
dá sá nak min den sza ka szá ra.

A tá jé ko zó dás, tá jé koz ta tás és nyil vá nos ság elve min -
den ki szá má ra le he tõ vé te szi a kör nye zet és az egész ség lé -
nye ges össze füg gé se i nek, a kör nye zet ká ro sí tó te vé keny -
sé gek és azok fon tos sá gá nak meg is me ré sét.
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A Kvt. 6. § (2) és (3) be kez dé sei ki mond ják, hogy a kör -
nye zet hasz ná la tot az elõ vi gyá za tos ság el vé nek fi gye lem -
be vé te lé vel, a kör nye ze ti ele mek kí mé le té vel, ta ka ré kos
hasz ná la tá val, to váb bá a hul la dék ke let ke zés csök ken té sé -
vel, a ter mé sze tes és az elõ ál lí tott anya gok vissza for ga tá -
sá val és új ra fel hasz ná lá sá ra tö re ked ve kell vé gez ni. A me -
ge lõ zés ér de ké ben a kör nye zet hasz ná lat so rán a leg ha té -
ko nyabb meg ol dást, to váb bá a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott te vé keny ség ese tén az el ér he tõ leg jobb tech ni -
kát kell alkalmazni.

A ka to nai fel adat vég zés so rán be kell tar ta ni a NATO
vo nat ko zó kör nye zet vé del mi elõ írá sa it, kü lö nös kép pen az 
MC 469, STA NAG 7141, STA NAG 2510, STA NAG
2545 elõ írá sa i ra. Irány mu ta tás ként fi gye lem be kell ven ni
ki e mel ten az EU ka to nai mû ve le te i hez ké szü lõ kör nye zet -
vé del mi stra té gi át, va la mint az ENSZ kör nye ze ti mó do sí -
tást til tó egyez mé nyét.

Fe le lõs ség a kör nye ze tért

A hon vé del mi szerv, szer ve zet pa rancs no ká nak alap ve -
tõ kö te les sé ge a ka to nai fel ada tok tel je sí té se, a fel -
adat-vég re haj tás kör nye zet vé del mi meg fe lel te té sé vel egy -
ide jû leg. A ka to nai szer ve zet pa rancs no ka az alap ve tõ kör -
nye zet vé del mi fel ada to kat épít se be a min den na pi ki kép -
zé si fel ada tok ba és kö ve tel je meg ezek be tar tá sát a be osz -
tott ál lo má nyá tól.

A hon véd ség kör nye zet vé del mi te vé keny sé gé nek meg -
íté lé sét ked ve zõt le nül be fo lyá sol hat ják az egyes gya kor la -
tok so rán be kö vet ke zõ kör nye ze ti ká rok, ugyan is a ka to nai 
te vé keny ség bé ke idõ ben vagy elõ re nem lát ha tó hely zet -
ben ká ro san be fo lyá sol hat ja a kör nye ze tet. A kör nye zet vé -
del mi elõ írá sok nak a ka to nai fel adat-vég re haj tás ter ve zé se 
so rán tör té nõ fi gye lem be vé te lé vel el ke rül he tõ ek a szük -
ség te len kör nye ze ti kár oko zá sok, amennyi ben azt a ka to -
nai fel adat vég re haj tá sa le he tõ vé te szi. A ka to nai te vé -
keny ség ter ve zé sé be in teg rál ni kell a kör nye ze ti koc ká za -
tok ke ze lé sét, aho gyan ez össz hang ban van a ha zánk ál tal
is el fo ga dott STA NAG 7141 NATO egy sé ge sí té si do ku -
men tum elõ írá sa i val. El kell érni a kör nye zet vé del mi el vek 
és irány el vek in teg rált al kal ma zá sát, min den nem ze ti és
NA TO-gya kor lat so rán, a mû ve le ti elõ írá sok kal egyen lõ
mér ték ben, így tá mo gat va a je len és a jövõ ge ne rá ci ók igé -
nye it, a kör nye zet vé del mén ke resz tül a fenn tart ha tó fej lõ -
dé sig, így a ka to nai fel adat-vég re haj tás so rán a ha té kony
mû kö dést, a kör nye zet vé del met is in teg rá ló fel adat vég zést 
meg fe le lõ ki kép zés sel kell el ér ni. Ezen kor sze rû, nem zet -
kö zi meg fe lel te tés sel is pá ro su ló fel adat ki emelt le té te mé -
nye sei a környezetvédelmi tisztek.

7. CÉ LOK

A hon vé del mi tár ca kör nye zet vé del mi fel ada ta it a stra -
té gi ai cé lo kat ne ve sí tõ, 2009–2014. idõ szak ra vo nat ko zó a 

Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram ról szó ló 96/2009.
(XII. 9) OGY ha tá ro zat mel lék le te ként ki adott Nem ze ti
Kör nye zet vé del mi Prog ram ha tá roz za meg, amely nek har -
ma dik üte mé ben – a kár men te sí té si al prog ram vég re haj tá -
sa mel lett – a hon vé del mi tár ca részt vesz a te ma ti kus al -
prog ra mok mû köd te té sé ben, a hon vé del mi kör nye zet vé -
de lem kü lön le ges ke ze lést igény lõ te rü le te in, úgy mint
Kör nye zet tu da tos szem lé let és gon dol ko dás mód erõ sí té se; 
Kör nye zet és egész ség; Te le pü lé si kör nye zet mi nõ ség; Bi -
o ló gi ai sok fé le ség meg õr zé se, ter mé szet- és a táj vé de lem;
Hul la dék gaz dál ko dás; Vi ze ink vé del me és fenn tart ha tó
hasz ná la ta, va la mint a Környezetbiztonság.

A hon vé del mi tár ca kör nye zet vé del mi fel ada tai – az Or -
szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram HM Al prog -
ram, va la mint a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram HM
Al prog ra mok fel adat rend sze re i ben ne ve sí tet ten – az éven -
te biz to sí tás ra ke rü lõ hon vé del mi-kör nye zet vé del mi elõ -
irány za tok ter hé re ke rül het nek meg va ló sí tás ra.

7.1. Alap ve tõ fel ada ta ink

1. Sza bá lyo zá si hát tér ak tu a li zá lá sa, cse lek vé si terv ki -
dol go zá sa a stra té gi á ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sa, fe -
le lõ sök és fel ada ta ik meg ne ve zé sé vel.

2. Nem zet kö zi és eu ró pai uni ós pro jek tek igény be vé te -
lé nek foly ta tá sa, új le he tõ sé gek fel ku ta tá sa.

3. Kap cso lat rend szer fej lesz té se a Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um mal, együtt mû kö dé si meg ál la po dás kö té se.

4. HM Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Rend szer fej -
lesz té se.

5. Kör nye ze ti alap ál la pot fel tá rá sok, ér té ke lé sek, tel jes
körû ál la pot fel mé ré sek vég zé se a ka to nai ob jek tu mok kör -
nye zet vé del mi hely zet elem zé sé hez.

6. Hely zet ér té ke lés, kör nye zet vé del mi szem lék rend -
sze re sí té se.

7. Kár fel mé rés-kár becs lés me to di ká já nak ki dol go zá sa – 
szennye zés fel tá rás.

8. Kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok ter ve zé se és vég re haj tá sa.
9. Kör nye zet vé del mi in téz ke dé si terv, HA VA RIA-terv

in téz mény rend sze ré nek be ve ze té se.
10. Fel ügye le ti hát tér fenn tar tá sa, kör nye zet vé del mi,

ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek kel együtt mû -
köd ve.

11. A tiszt kép zés (alap és ma ga sabb pa rancs no ki) rend -
sze ré hez a kör nye zet tu da tos ság in teg rá lá sá nak foly ta tá sa,
hon vé del mi-kör nye zet vé del mi alap is me re ti kép zés ál lan -
dó biz to sí tá sa.

12.  Az elõ írt ké pe sí té si fel té te lek hez szük sé ges tan fo -
lya mok, ok ta tá sok, to vább kép zé sek meg szer ve zé se, a
szak be osz tás ba ki ne ve zett tisz ti/meg bí zot ti ál lo mány ré -
szé re.

13. Az MH-nál már rend sze re sí tett, il let ve rend szer be
ke rü lõ új had fel sze re lé sek, ha di anya gok, esz kö zök „böl -
csõ tõl a sí rig” tar tó ki e mel ten kör nye zet vé del mi szem pon -
tú élet cik lus elem zé sé nek vég re haj tá sa.
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14. Az al kal ma zott ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek
fel hasz ná lá sá nak re du ká lá sa, il let ve le he tõ ség sze rint, ke -
vés bé ve szé lyes vagy az em be ri egész ség re és a kör nye zet -
re ve szély te len anya gok kal, ké szít mé nyek kel tör té nõ ki -
vál tá sa, he lyet te sí té se.

15. Ve szé lyes anya gok és hul la dé kok elõ írás sze rin ti tá -
ro lá si, gyûj té si, ke ze lé si, nyil ván tar tá si fel té te le i nek biz to -
sí tá sa együtt mû köd ve a ka to nai szer ve ze tek kel.

16. A ter ve zett be ru há zá sok/fej lesz té sek so rán, az élet -
cik lus me nedzs ment szem lé let fi gye lem be vé te lé vel azon
elõ írá sok meg ha tá ro zá sa, ame lyek a kör nye zet tu da tos fel -
hasz ná lást pri o ri zál va in téz ked nek a rend szer ben tar tást és
ki vo nást kör nye zet tu da to san biz to sí tó fel ada tok ról.

17. A be ru há zá sok/be szer zé sek elõ ké szí té se so rán fi -
gye lem be kell ven ni a kör nye zet vé de lem szem pont ja it.
Az élet cik lu suk so rán a kör nye zet re le he tõ leg ki sebb ha -
tást gya kor ló meg ol dá sok ke re sé sé vel és elõny ben ré sze sí -
té sé vel – le he tõ ség sze rint – ösz tö nöz ni a kör nye zet ba rát
tech no ló gi ák el ter je dé sét és a kör nye zet ba rát ter mé kek
elõ ál lí tá sát.

18. Kül sõ szol gál ta tók igény be vé te le ese tén a kör nye -
zet tu da tos fel adat-vég re haj tás, a kör nye zet vé del mi elõ írá -
sok ma ra dék ta lan be tar tá sá nak meg kö ve te lé se.

19. A ve szé lyes hul la dék ter me lõ tech no ló gi ák kö zép -
irá nyí tói szin tû nyil ván tar tá sa, fel ügye le te.

20. A kör nye zet vé del mi szak anya gok kal tör té nõ el lá tás
és szol gál ta tás igény be vé tel lel kap cso la tos fel ada tok és el -
já rás rend meg ha tá ro zá sa, a kör nye zet vé del mi fel ada tok tel -
je sí té sé hez szük sé ges erõ for rá sok ter ve zé se, biz to sí tá sa.

21. Ka to nai ob jek tu mok ban és mû ve le ti te rü le te ken –
erõ for rás biz to sí tás függ vé nyé ben – a sze lek tív hul la dék -
gyûj té si rend szer al kal ma zá sá nak ki szé le sí té se, a ki épí tett
rend sze rek hasz ná la tá nak meg kö ve te lé se.

22. Fenn tart ha tó ság, mû ve le ti ha té kony ság fo ko zá sa,
mû ve le tek erõ for rás- és ener gia-ön ál ló sá gá nak el éré se.

23. El kö te le zett ség az al ter na tív, meg úju ló ener gia for -
rá sok na gyobb ará nyú hasz ná la tá nak be ve ze té sé re az MH
ka to nai szer ve ze te i nél, ob jek tu ma i ban az el ér he tõ leg jobb
tech ni kák és gaz da sá gos sá gi szem pon tok fi gye lem be vé te -
lé vel.

24. Öko ló gi ai láb nyom ha gyá sa nél kü li fel adat-vég re -
haj tás.

25. A kör nye zet vé del mi ér de kek ér vény re jut ta tá sa,
szem elõtt tar tá sa a ka to nai ki kép zé si, mû ve le ti cé lok
komp ro mit tá lá sa nél kül.

26. Kör nye zet tu da tos szem lé let mód ér vény re jut ta tá sa a 
ter ve zés, a kép zés, a ki kép zés, a be szer zé sek, va la mint az
ak tív ka to nai fel adat vég zés so rán.

27. A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül vég re haj tott
gya kor la tok, vál ság re a gá ló, bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kör -
nye zet vé del mi fel ada ta i nak szer ve zé se, ter ve zé se, biz to sí -
tá sa a ka to nai szer ve ze tek be vo ná sá val.

28. Kör nye zet meg fi gye lé sé nek szük sé ges sé ge vál ság -
ke ze lõ mû ve le tek ben.

29. Re du kál ni a csa pa to kat érin tõ egész ség ügyi és a biz -
ton sá gi koc ká za tot, to váb bá csök ken te ni a bá zis üze mel te -

tés nyo ma it, „0” öko ló gi ai láb nyom mal ren del ke zõ tá bor -
üze mel te tés meg va ló sí tá sa.

A misszi ós te vé keny ség kör nye zet vé del me, a had mû ve -
le ti te rü le te ken vég re haj tott ka to nai te vé keny ség, a
misszió ide je alat ti in ten zív te rü let hasz ná lat kö vet kez té -
ben nap ja ink ban egy re in kább elõ tér be ke rül.

a) Az in te ro pe ra bi li tás és kör nye zet vé del mi szem pont -
ból meg fe lel te tett ka to nai tá bo rok, a sta bi li tást, a bé ke mû -
ve le ti te vé keny ség si ke rét szol gál ják.

b) A mû ve le ti ter ve zés szer ves ré sze ként, a kör nye zet -
vé de lem a sta bi li zá ló mû ve le tek si ke ré hez is hoz zá já rul.

c) A kör nye zet vé del mi szem pon to kat is fi gye lem be
vevõ in teg rált mû ve le ti ter ve zés ana li zál ja a mû ve let ha tá -
sa it, me lyek ha tás sal le het nek az ál lo má so zó erõk re, va la -
mint a la kos ság ra.

d) A kör nye zet vé del mi szem pont ból meg fe le lõ fel -
adat-vég re haj tás kör nye zet tu da tos ma ga tar tás sal pá ro sul -
va a ka to nai te vé keny ség si ke rét okoz za, nem je lent biz -
ton sá gi koc ká za tot sa ját csa pa ta ink ra és mér sék li az egész -
ség ügyi koc ká zat le he tõ sé gét.

7.2. Kör nye zet tu da tos szem lé let 
és gon dol ko dás mód erõ sí té se

A kör nye ze ti szem lé let for má lás ak kor ered mé nyes, ha a 
min den na pok gya kor la tá ban is meg je le nik ha tá sa. A kör -
nye ze ti szem lé let for má lás cél ja a tá jé koz ta tás a szû kebb és 
tá gabb kör nye zet ál la po tá ról, az öko szisz té ma- szol gál ta -
tá sok fon tos sá gá ról, a kör nye zet vé de lem szük sé ges sé gé -
rõl és is me ret szer zés a hasz nált ter mé kek, esz kö zök kör -
nye ze ti, ké mi ai és bi o ló gi ai koc ká za ta i ról, azok kö vet kez -
mé nye i rõl, a mér sék lés és ke ze lés le he tõ sé ge i rõl. Meg kell 
is mer ni és al kal maz ni kell a ter mé sze ti erõ for rá sok kal való 
gon dos bá nás mód le he tõ sé ge it (ener gia- és víz ta ka ré kos -
ság, hul la dék csök ken tés stb.). Fon tos, hogy az egyes ága -
za tok ban, szak te rü le te ken dol go zók te vé keny sé gé ben in -
teg rált mó don je len je nek meg és ke rül je nek fi gye lem be vé -
tel re a kör nye ze ti szem pon tok. Ez zel össze füg gés ben szá -
mos szak te rü le ten, így a hon vé de lem te rén is tör tént elõ re -
lé pés a kör nye ze ti szem pon tok el mé le ti és gya kor la ti al -
kal ma zá sa te rén. Hi szen a hon vé del mi tár ca a szak te rü le ti
cé lok el éré sé nek tá mo ga tá sa ként a ko ráb bi gya kor lat nak
meg fe le lõ en to vább kép zé sek meg tar tá sá val biz to sít ja a
pa rancs no ki ál lo mány, a kör nye zet vé del mi tisz tek/meg bí -
zot tak, va la mint a tel jes sze mé lyi ál lo mány szakmai
ismereteinek bõvítését.

A kör nye zet vé del mi alap el vek nek meg fe le lõ en a HM
tár ca el kö te le zett az elekt ro ni kus ügy in té zés, nyil ván tar -
tás, elekt ro ni kus hi te le sí tés szol gál ta tás be ve ze té sé re, úgy
mint a ha tó sá gi be je len té sek elekt ro ni kus meg té te le, a HM 
Kör nye ze ti In for má ci ós Rend szer fej lesz té se, a szak ál lo -
mány ré szé re hoz zá fér he tõ in for má ci ós por tál fe lü let lét re -
ho zá sa az eh hez szük sé ges in for ma ti kai biz to sí tás meg te -
rem té sé vel.
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A ka to nai te vé keny ség kör nye zet tu da tos vég re haj tá sa
ér de ké ben in do kolt a kör nye zet hasz ná la ti szem pont ból
érin tet tek be vo ná sa, kör nye zet vé del mi ha tó sá gok, ci vil
szer ve ze tek, mû ve le tek ese té ben a he lyi kör nye zet vé de le -
mért fe le lõs tárca.

7.3. Kör nye zet és egész ség

A va gyon ke ze lé si fel ada tok kö ré ben hosszú távú fel -
adat ként a hon vé del mi tár ca ki emelt fi gyel met for dít a
rend kí vül erõ sen al ler gi zá ló pol lent ter me lõ par lag fû vel
bo rí tott te rü le tek men te sí té si fel ada ta i ra.

El fo gad juk és tá mo gat juk azt az új meg kö ze lí tést a par -
lag fû el le ni küz de lem ben, mely sze rint

a) nem csak nö vény vé del mi kér dés a par lag fû-men te sí -
tés, ha nem kör nye zet vé del mi, kör nye ze ti és hu mán egész -
ség ügyi kér dés ként szük sé ges a prob lé má val fog lal koz ni;

b) a nö vény vi rág zá sát, pol len ter me lé sét meg aka dá lyo -
zó kö te le zés és szank ci o ná lás ha té kony meg ol dá sa it kell
meg ta lál ni és al kal maz ni;

c) el en ged he tet len az ál la mi sze rep vál la lás a vég re haj -
tás meg szer ve zé sé ben.

7.4. Hul la dék gaz dál ko dás

Fo lya ma tos fel adat vég zést je lent az MH szer ve ze te i nél
a je len tõs mennyi ség ben ke let ke zõ hul la dé kok el kü lö ní tett 
gyûj té se és köz pon ti rak tá rak ban, el len õr zött kö rül mé nyek 
kö zött tör té nõ át me ne ti tá ro lá sa a pol gá ri szak vál lal ko zók -
nak való át adá sig.

A ka to nai szer ve ze tek egye di hul la dék gaz dál ko dá si ter -
ve i be fog lalt fel ada tok idõ ará nyos vég re haj tá sa ré szét ké -
pe zi az or szá gos hul la dék gaz dál ko dá si cél ki tû zé sek meg -
va ló su lá sá nak.

Az eu ró pai nor mák nak meg fe le lõ hul la dék gaz dál ko dás
ele mei, úgy mint a tár ca szin ten tá mo ga tott sze lek tív hul la -
dék gyûj tés már meg ta lál ha tó ak az MH ala ku la ta i nál. A
meg lé võ ta pasz ta la tok ra ala poz va a tár ca 10 hely õr ség ben
be ve zet te a sze lek tív hul la dék gyûj tés komp lex rend sze rét,
amely rend szer – mi vel ki vá ló ered mé nyek kel mû kö dik –
va la mennyi ka to nai szer ve zet re ki ter jesz tés re ke rül.

Idõ rõl idõ re szá mol nunk kell azon ban ál lan dó sult – a
hon véd ség tõl füg get len – kör nye zet vé del mi prob lé mák kal 
is, úgy mint a HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ te rü le te ken
egy re ma ga sabb szám ban meg je le nõ il le gá lis hul la dék le -
ra kók, és az ezek kel kap cso la tos szennye zés fel szá mo lá -
si/re kul ti vá ci ós fel ada tok.

A hon vé del mi szer vek, szer ve ze tek a sa já tos fel ada tok és
mû kö dé si rend fi gye lem be vé te lé vel el ké szí tik az egye di
hul la dékgaz dál ko dá si ter ve ket, ame lyek alap ján ki mun ká -
lás ra ke rül a hon vé del mi ága zat hul la dék gaz dál ko dá si ter ve.

7.5. Bi o ló gi ai sok fé le ség és táj vé de lem

A köz tu dat ban élõ el kép ze lé sek kel el len tét ben – a ha zai
ter mé szet vé de lem ál tal el is mer ten – az el múlt né hány év -

ben be bi zo nyo so dott, hogy a ka to nák ál tal év ti ze dek óta
hasz nált lõ- és gya kor ló te re ken olyan ter mé sze ti ér té kek
van nak, me lyek sok eset ben fe lül múl ják a ci vil szfé ra ál tal
ke zelt ha son ló te rü le te ken lévõ élõ vi lá got, mely hez a lõ-
és gya kor ló te rek zárt sá ga, a zo na li tást fi gye lem be vevõ
hasz ná la ti rend is hoz zá já rult.

Alap ve tõ fel adat biz to sí ta ni ezen te rü le tek jó kör nye ze ti 
ál la pot ban tör té nõ meg õr zé sét.

Ér vény re kell jut tat ni az MH el kö te le zett sé gét a ter mé -
sze ti ele mek vé del me és meg õr zé se ér de ké ben.

Hosszú évek gya kor la ta alap ján be iga zo ló dott, hogy a
ki kép zé si-ter mé szet vé del mi elõ írá sok/el vá rá sok össze -
egyez te té sé nek, azaz az ér dek egyez te tés nek a kul csa a ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek és a NATURA 2000 fenn -
tar tá si ter vek HM tár ca ré szé rõl tör té nõ el ké szí té se. Mind -
ezek HM-va gyon ke ze lé sû te rü le te ken a ter mé szet vé del mi
és a ka to nai hasz ná lat op ti má lis össze kap cso lá sá nak meg -
te rem té sé vel egy komp ro misszu mon ala pu ló, vé del mi-ter -
mé szet vé del mi kon szen zus, pár be széd meg lé tét je len tik.

7.6. Vi ze ink vé del me és fenn tart ha tó hasz ná la ta

„A gaz da sá gi fej lõ dés, fõ leg az ipa ro so dás kez de té tõl a
füs töl gõ gyár ké mé nyek, szén hal mok, med dõ há nyók, sa -
lak dom bok, a fel hal mo zott acél hor dók so ka sá ga, üle pí tõ
ta vak, hul la dék he gyek jel le mez ték az ipa ro so dott – te hát
fej lett nek te kin tett – tér sé ge ket az egész vi lá gon. Ki kel lett 
ala kul nia a kör nye zet vé de lem nek, és be kel lett épül nie a
jog al ko tás ba, jog al kal ma zás ba, hogy a to váb bi fej lõ dés ne
jár jon fel tét le nül ezek kel a kí sé rõ je len sé gek kel” – ol vas -
ha tó a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ál tal
meg hir de tett Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog -
ram (a to váb bi ak ban: OKKP) össze fog la ló tá jé koz ta tó já -
ban. E prog ram ba a HM is be kap cso ló dott. Szak mai osz tá -
lya a tár cák kö zött el sõ ként dol goz ta ki és 15 éve mû köd te -
ti a kor mány ha tá ro zat tal el fo ga dott Kör nye ze ti Kár men te -
sí té si Hon vé del mi Al prog ra mot, amely fõ ként a szén hid -
ro gén ere de tû, ta laj- és ta laj víz szennye zé sek el há rí tá sát, il -
let ve – a meg elõ zés re kon cent rá ló fel adat ter ve zés sel és
mû sza ki be avat ko zá sok kal – az ivó víz bá zi sok vé del mét
tûzi cé lul.

Az OKKP HM Al prog ram ke re té ben az el múlt több
mint egy év ti zed ben fel tá rás ra ke rül tek az örö költ, el sõ sor -
ban szén hid ro gén-szennye zé sek. A tény fel tá rá so kat kö ve -
tõ mû sza ki be avat ko zá sok ered mé nye ként meg tisz tul tak a
szennye zett te rü le tek fel szín alat ti víz kész le tei és az eze ket 
tar tal ma zó föld ta ni ré te gek. Mind ez zel ja vult a ka to nai ob -
jek tu mok és kör nye ze tük víz mi nõ sé gi jel lem zõ je, ame lyet
alá tá masz ta nak az OKKP HM Al prog ram ke re té ben mû -
köd te tett, fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gé nek el len õr zé sét
szol gá ló mo ni tor ing kút-rend sze rek üze mel te té sé bõl szár -
ma zó ada tok.

A víz mi nõ ség-vé del mi és kár men te sí té si fel ada tok ter -
ve zé sé hez meg tör tént a ház tar tá si tü ze lõ olaj, üzem anyag-
és ke ro zin tá ro ló tar tá lyok kör nye zet vé del mi, mû sza ki fel -
mé ré se a hasz ná la ton kí vü li lé te sít mé nyek és a szennye zett 
te rü le tek vo nat ko zá sá ban.
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Az el múlt évek ben vég re haj tott lak ta nya-re konst ruk ci -
ós be ru há zá sok, tech no ló gi ai kor sze rû sí té sek je len tõ sen
ja ví tot ták a ve szé lyes anya gok tá ro lá sá nak fel té te le it. A
fo ko zott mû sza ki biz ton ság meg te rem té sé vel biz to sít va
van a víz bá zi sok szennye zé sek tõl való vé del me.

A Kör nye zet biz ton ság HM Al prog ram a kár men te sí té si
prog ram hoz kap cso ló dik, va gyis a fel szí ni és fel szín alat ti
vi zek vé del me ér de ké ben szük sé ges be avat ko zás hoz. Eb -
ben a prog ram ban sze re pel töb bek kö zött a kár el há rí tá si
ter vek el ké szí té se, táv la ti ivó bá zi sok biz ton ság ba he lye zé -
se, és min den olyan fel adat, amely nek el vég zé se nyo mán
egy ka to nai ob jek tum ban a víz szennye zés meg elõz he tõ,
ká ros ha tá sa fel szá mol ha tó össz hang ban a víz ügyi elõ írá -
sok kal.

A Vá ro si kör nye zet mi nõ ség HM Al prog ram ke re té ben,
a hon vé del mi tár ca a ka to nai hasz ná la tú re pü lõt erek, lõ- és
gya kor ló te rek kör nye ze té ben lé te sí tés re ke rü lõ passzív
zaj vé del mi rend sze rek ki ala kí tá sát, zaj mo ni tor ing-rend -
sze rek ki épí té sét ter ve zi, a köz le ke dé si ere de tû, a re pü lõt -
erek hasz ná la tá ból adó dó kör nye ze ti prob lé mák ki kü szö -
bö lé se ér de ké ben.

A tár ca ve ze té se a kör nye zet vé del mi prob lé mák ke ze lé -
sé re fo ko zott fi gyel met for dít an nak ér de ké ben, hogy meg -
te remt se azt a fel té tel rend szert – fi gye lem be véve a hon vé -
del mi-kör nye zet vé del mi fel ada tok ra for dít ha tó for rá sok
csök ken tett bá zi sát – amellyel a ka to nai te vé keny ség gel
össze füg gõ kör nye zet vé de lem te rén a le he tõ leg jobb szín -
vo nal ér he tõ el, amely nek egyik esz kö ze ezen pro ak tív és
adap tív stra té gia.

A hon vé del mi mi nisz ter 
123/2011. (XI. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
az egyes el he lye zé si fel ada tok vég re haj tá sá nak

rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a ma gyar ál lam tu laj do ná ban és a Hon vé del mi Mi nisz té ri -
um va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat la nok, épü le tek és épít -
mé nyek üze mel te té si, fenn tar tá si, la kó ház-ke ze lé si fel ada -
ta i nak vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki.

1. Az uta sí tás ha tá lya

1. §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a ma gyar ál lam tu laj do ná ban
és a Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben lévõ

a) ob jek tu mok fo lya ma tos üze mel te té sé re és fenn tar tá -
sá ra a HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit -

kár (a to váb bi ak ban: HM VGHÁT) ál tal meg ha tá ro zott
egyéb ob jek tu mok ki vé te lé vel;

b) la kó épü le tek re, la ká sok ra, gép ko csi tá ro lók ra és ál ló -
he lyek re, va la mint a la kó in gat la nok ban lévõ, nem la kás
cél já ra szol gá ló he lyi sé gek re, ide tar to zó nak te kint ve azo -
kat a sze mély gép ko csi-tá ro ló kat is, me lyek bér be adá sá ra a 
hon véd sé gi la kás gaz dál ko dá si rend szer ke re tén be lül ke -
rül sor, de a ter mé szet ben hon vé del mi célú vagy ön ál ló in -
gat lan ban he lyez ked nek el, va la mint a la kó in gat la nok ban,
la kó épü le tek ben lévõ bér be adás út ján hasz no sí tott ko ráb -
ban kö zös hasz ná lat ra szol gá ló he lyi sé gek re, területekre;

c) hely õr sé gi szál lók ra, ide tar to zó nak te kint ve a szál ló
cél já ra hasz no sí tott la ká so kat is;

d) a HM VGHÁT ese ti in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott, az
a)–c) pont ba nem so rol ha tó in gat la nok ra és lé te sít mé nyek re.

2. Az üze mel te té si, fenn tar tá si, la kó ház-ke ze lõi és élõ -
erõs õr zés-vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá nak és el he lye -
zé si el lá tá sá nak rend je

2. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó ob jek tu mok üze mel -
te té si és fenn tar tá si, élõ erõs õr zés-vé del mi, va la mint az
ob jek tu mo kat hasz ná ló szer ve ze tek el he lye zé si biz to sí tá sa 
fel ada ta i nak el lá tá sá ra a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mint
Meg ren de lõ (a to váb bi ak ban: Meg ren de lõ) és a HM Elekt -
ro ni kai, Lo gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ 
Rész vény tár sa ság mint Szol gál ta tó (a to váb bi ak ban: Szol -
gál ta tó) kö zött ha tá ro zat lan idõ tar tam ra kö tött Szol gál ta tá -
si Szer zõ dés alap ján kerül sor.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada to kat a
Szol gál ta tó mint fõ vál lal ko zó a Meg ren de lõ ál tal jó vá ha -
gyott al vál lal ko zók be vo ná sá val lát ja el.

3. §

A Szol gál ta tó az üze mel te té si, fenn tar tá si, la kó ház-ke -
ze lé si, el he lye zé si, biz to sí tá si és élõ erõs õr zés-vé del mi
fel ada tok te kin te té ben a Szol gál ta tá si Szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott fel té tel rend szer ke re te in be lül a kö vet ke zõ ket
hajt ja végre:

a) üze mel te tés
– fû tés- és me leg víz-el lá tás és -vé te le zés;
– köz üze mi víz el lá tás és -vé te le zés;
– köz üze mi szenny víz el ve ze tés;
– köz üze mi gáz el lá tás és -vé te le zés;
– elekt ro mos ener gia el lá tás és -vé te le zés;
– lég- és klí ma tech ni kai be ren de zé sek üze mel te té se;
– sze mét szál lí tás;
– ké mény sep re tés;
– épü let ta ka rí tás;
– ta ka rí tó anyag biz to sí tá sa;
– ro var- és rág csá ló ir tás;
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– park ápo lás, ka szá lás, hó el ta ka rí tás és sí kos ság men te -
sí tés;

– ren dez vény biz to sí tás;
– in gat lan ke ze lés (kü lö nö sen nyil ván tar tá sok ve ze té se,

ha tó sá gi fe lül vizs gá la tok végrehajtása);
b) kar ban tar tás, hi ba el há rí tás
– köz pon ti szer viz;
– hi ba el há rí tás;
– kar ban tar tás;
c) la kó ház- és hely õr sé gi szál ló ke ze lés
– üze mel te tés;
– fenn tar tás;
– sza bá lyo zás;
– igaz ga tás;
– adat szol gál ta tás;
d) el he lye zé si biz to sí tás és egyéb szol gál ta tá sok
– szak anyag el lá tás (kü lö nö sen tisz tí tó- és ta ka rí tó esz -

kö zök, be ren de zés ki egé szí tõ anya gok és egyes ka to nai tá -
bo ri el he lye zé si szakanyagok);

– tech ni kai õr zés-vé del mi-nyom sáv kar ban tar tás;
– mély fú rá sú kút kar ban tar tá sa és lé te sí té se;
– csa tor na tisz tí tás;
– gép ja ví tás;
e) élõ erõs õr zés-vé del mi szol gál ta tá sok
– fegy ve res biz ton sá gi õr ség;
– fegy ve res va gyon õr ség;
– fegy ver nél kü li va gyon õr ség;
– te rem õrök.

3. A szol gál ta tá si szer zõ dés ben fog lal tak kal kap cso la tos
egyes fel adat- és ha tás kö rök

4. §

(1) A Szol gál ta tá si Szer zõ dés sel kap cso la tos meg ren de -
lõi jo go kat a HM VGHÁT gya ko rol ja.

(2) A Szol gál ta tá si Szer zõ dés sel kap cso la tos költ ség vi -
se lõi jo go kat és kö te le zett sé ge ket a HM Fegy ver ze ti és
Had biz to si Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM FHH) fõ igaz ga -
tó ja gya ko rol ja, il let ve tel je sí ti. A HM FHH inf ra struk tu rá -
lis igaz ga tó ja gya ko rol ja, il le tõ leg tel je sí ti a Szol gál ta tá si
Szer zõ dés mû sza ki, pénz ügyi tel je sí té sé vel, fel ügye le té -
vel kap cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket, to váb bá fo -
lya ma to san ak tu a li zál ja az 1. § a) pont ja sze rin ti, ki vé te li
kör be tar to zó ob jek tu mok lis tá ját, a vál to zá so kat – szük -
ség sze rint – jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a Meg ren de lõ ré szé -
re. Az ob jek tum lis ta tar tal maz za az érin tett ob jek tu mok
pon tos cí mét (kü lö nö sen te le pü lés, utca, ház szám), vagy
az érin tett in gat la nok helyrajzi számát.

(3) A Szol gál ta tá si Szer zõ dés mó do sí tá sá ra irá nyu ló
kez de mé nye zést a HM FHH inf ra struk tu rá lis igaz ga tó ja
ké szí ti elõ és a HM FHH fõ igaz ga tó ja út ján ter jesz ti fel a
Meg ren de lõ ré szé re.

(4) A Szol gál ta tá si Szer zõ dés kö vet ke zõ évi ár tár gya lá -
sa i nak le foly ta tá sa a HM FHH inf ra struk tu rá lis igaz ga tó
fel ada ta. Az ár tár gya lá so kon részt vesz a HM Gaz da sá gi
Ter ve zé si Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM GTF), a HM
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM
KPH) és az élõ erõs õr zés-vé del mi szol gál ta tás te kin te té -
ben a HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség, mint kö ve tel -
mény tá masz tó kép vi se lõ je. Az ár tár gya lás be fe je zé sét kö -
ve tõ 10 na pon be lül a pénz ügyi fe de zet biz to sí tá sa ér de ké -
ben a HM FHH inf ra struk tu rá lis igaz ga tó ja a HM FHH fõ -
igaz ga tó út ján írás ban tá jé koz tat ja a HM GTF fõ osz tály ve -
ze tõ jét és a HM KPH fõ igaz ga tó ját a Szol gál ta tá si Szer zõ -
dés össze gé rõl, költ ség ve té si elõ irány zat-igé nyé rõl.

5. §

A Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (a to -
váb bi ak ban: MK KFH) ál tal hasz nált, a ma gyar ál lam tu -
laj do ná ban és a HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat la nok
te kin te té ben a meg ren de lõi jo go kat és a HM FHH fõ igaz -
ga tó és inf ra struk tu rá lis igaz ga tó fel adat- és ha tás kö rét az
MK KFH fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja.

4. Záró ren del ke zé sek

6. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, elõ írá sa it a 2011. évi ár tár gya lá sok so rán al kal maz -
ni kell.

(2) Ha tá lyát vesz ti az egyes el he lye zé si fel ada tok vég re -
haj tá sá nak rend jé rõl szó ló 11/2003. (HK 5.) HM uta sí tás.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter 
124/2011. (XI. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a hon vé del mi tár ca 2013–2022. évek re vo nat ko zó

hosszú távú stra té gi ai ter vé nek kidolgozásáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
a hon vé del mi tár ca 2013–2022. évek re vo nat ko zó hosszú
távú stra té gi ai ter vé nek ki dol go zá sá ról – a fel sõ szin tû ter -
ve zés so rán az or szág vé del mi fel ada tok el lá tá sát bé ke idõ -
ben is biz to sí tó, hi ány zó ké pes sé gek meg te rem té sé nek
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szük sé ges sé gé re, és az az zal össze füg gõ fel ada tok pri o ri -
tás ként tör té nõ ke ze lé sé re fi gye lem mel – a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. Az uta sí tás ha tá lya

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a
to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len
alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, va la mint fel ügye -
le te alá tar to zó szer ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re (a to váb -
bi ak ban együtt: hon vé del mi szer ve ze tek) ter jed ki.

(2) A hon vé del mi tár ca 2013–2022. évek re vo nat ko zó
hosszú távú, stra té gi ai ter vé nek (a to váb bi ak ban: 10 éves
stra té gi ai terv) ki dol go zá sa so rán a je len uta sí tás ban nem
sza bá lyo zott kér dé sek ben az egyéb sza bá lyo zók ban – így
kü lö nö sen hon vé del mi tár ca vé del mi ter ve zõ rend sze re
fel sõ szin tû ter ve zé si sza bá lya i nak al kal ma zá sá ról szó ló
98/2009. (XII. 11.) HM uta sí tás ban, va la mint a HM Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban – fog lal ta kat kell
alkalmazni.

2. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2. §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban
1. fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek: HM Fegy -

ver ze ti és Had biz to si Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM FHH);
HM Gaz da sá gi Ter ve zé si Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM
GTF); HM Had fel sze re lé si és Va gyon fel ügye le ti Fõ osz -
tály (a to váb bi ak ban: HM HVF); HM Hu mán po li ti kai Fõ -
osz tály (a to váb bi ak ban: HM HPF); HM Kont roll ing és
Sza bá lyo zá si Fõ osz tály (a to váb bi ak ban: HM KSZF); HM
Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM
KPH); HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály (a to váb -
bi ak ban: HM TKF); HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály (a
to váb bi ak ban: HM VPF); HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz -
tály (a to váb bi ak ban: HM VTF); Hon véd Ve zér kar (a to -
váb bi ak ban: HVK) Egész ség ügyi Cso port fõ nök ség (a to -
váb bi ak ban: HVK EÜCSF); HVK Had erõ ter ve zé si Cso -
port fõ nök ség (a to váb bi ak ban: HVK HTCSF); HVK Had -
mû ve le ti Cso port fõ nök ség (a to váb bi ak ban: HVK
HDMCSF); HVK Hír adó, In for ma ti kai és In for má ció vé -
del mi Cso port fõ nök ség (a to váb bi ak ban: HVK HI ICSF);
HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség (a to váb bi ak ban: HVK
KIKCSF); HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség (a to váb bi -
ak ban: HVK LOGCSF); HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök -
ség (a továbbiakban: HVK SZCSF).

2. erõ for rás-ter ve zés ben köz vet le nül részt vevõ szer -
vek, szer ve ze tek: HM Bel sõ El len õr zé si Hi va tal, HM
FHH, HM GTF, HM HVF, HM Had tör té ne ti In té zet és
Mú ze um, HM Ha tó sá gi Hi va tal, HM HPF, HM KSZF,
HM KPH, HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si és Fegy ver -
zet-el len õr zé si Hi va tal, HM Pro to koll és Ren dez vény szer -
ve zõ Igaz ga tó ság, HM Saj tó iro da, HM Tá bo ri Lel ké szi
Szol gá lat, HM Tár sa dal mi Kap cso la tok és Ha di sír gon do -
zó Hi va tal, HM TKF, HM Vé del mi Hi va tal, Hon véd kór -
ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, HVK EÜCSF, HVK
SZCSF, MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi
Köz pont (a to váb bi ak ban: MH HEK), MH Össz ha de rõ ne -
mi Pa rancs nok ság, MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal, MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hivatal.

3. összeg zett prog ram el gon do lás és prog ram-vég re haj -
tá si terv: a vé del mi ké pes ség fej lesz té si fel ada tok prog ra -
mo zott ter ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról szó ló 113/2007.
(HK 20.) HM uta sí tás mel lék le té ben meg ha tá ro zott ada -
tok ból a kö vet ke zõ, ki vo na tolt in for má ci ó kat tar tal ma zó
do ku men tum: a prog ram neve; a kap cso ló dó nem ze ti és
NA TO-prog ra mok; a prog ram cél ja, mely ké pes ség ér de -
ké ben fut; a vég re haj tan dó fel ada tok rö vid, tö mör össze -
fog la lá sa, esz köz ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sa; a prog ram fõ
és já ru lé kos költségei.

3. Ter ve zé si alap el vek

3. §

(1) A 10 éves stra té gi ai terv össze ál lí tá sá nak cél ja, hogy
a Mi nisz te ri irány el vek a vé del mi ter ve zés hez
/2012–2021/ (a to váb bi ak ban: Mi nisz te ri irány el vek) címû 
do ku men tum ban fog lal tak nak meg fe le lõ en, a 2013–2022
kö zöt ti terv idõ szak ra vo nat ko zó an meg ha tá roz za a had erõ
fej lesz té sé nek, ki kép zé sé nek (fel ké szí tés, kép zés), mû kö -
dés fenn tar tá sá nak, ha zai és nem zet kö zi te vé keny sé gé nek
cél ki tû zé se it, fõ fel ada ta it, va la mint a fel hasz nál ha tó for -
rá sok elosztását.

(2) A 10 éves stra té gi ai terv fõ do ku men tum ból és mel -
lék le tek bõl áll:

a) a fõ do ku men tum szö ve ge sen tar tal maz za a tár ca
terv idõ szak ra vo nat ko zó stra té gi ai cél ki tû zé se it, a ter ve zé -
si te rü le tek fõ fel ada ta it, a for rás el osz tást, va la mint a for -
rás kor lá tok ból szár ma zó kö vet kez mé nye ket és koc ká za to -
kat;

b) a mel lék le tek tar tal maz zák az MH ké pes sé ge i nek ala -
kí tá sá hoz szük sé ges kö ve tel mé nye ket, a ké pes sé gek és az
erõk cso por to sí tá sát; az MH szer ve ze ti fel épí té sét a terv -
idõ szak vé gén; az összeg zett fej lesz té si prog ram el gon do -
lá so kat és prog ram-vég re haj tá si ter ve ket; a had erõ ké pes -
sé gei ala kí tá sá nak üte me zé sét; va la mint a fel ada tok hoz
hoz zá ren delt erõ for rás-szám ve té se ket és adat táb lá kat.

(3) A 10 éves stra té gi ai terv ki dol go zá sát a HM VTF ko -
or di nál ja, és azt a fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek 
be dol go zá sai alap ján ál lít ja össze. A terv ki dol go zá sá hoz
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szük sé ges kö zép- és alsó szin tû in for má ci ók és ada tok ren -
del ke zés re bo csá tá sá ra a fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer -
ve ze tek ve ze tõi szak te rü le tük nek meg fe le lõ en in téz ked -
nek.

(4) A ké pes ség- és fel adat ter ve zés azon fel ada tok azo -
no sí tá sán ala pul, ame lyek vég re haj tá sa biz to sít ja a Mi -
nisz te ri irány el vek ben meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek el éré -
sét. A fel ada tok meg ha tá ro zá sát kö ve tõ en ke rül sor azok
for rás szük ség le te i nek meg ál la pí tá sá ra, majd köz tük a fon -
tos sá gi sor rend fel ál lí tá sá ra.

(5) A hon vé del mi szer ve ze tek a ter vez he tõ en ren del ke -
zés re álló for rá sok fel ada tok hoz tör té nõ hoz zá ren de lé se
ér de ké ben a vég re haj tás ra ja va solt fel ada to kat össze tar to -
zá suk és egy más ra épü lé sük fi gye lem be vé te lé vel, a tár ca
fel sõ ve ze té se ál tal, il let ve a Mi nisz te ri irány el vek ben
meg ha tá ro zott pri o ri tá sok alap ján fon tos ság sze rint rang -
so rol ják. A szak te rü le ti pri o ri zá lá si szem pon to kat a szak -
te rü le tet irá nyí tó ve ze tõ ál la pít ja meg és adja ki a ve ze té se,
vagy irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, szer ve ze tek részére.

4. A 10 éves stra té gia terv ki dol go zá sá val kap cso la tos 
ál ta lá nos fel ada tok

4. §

(1) A 10 éves stra té gi ai terv ki dol go zá sa ér de ké ben:
a) a HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit -

ká ra (a to váb bi ak ban: HM VGHÁT) in téz ke dik a 10 éves
terv idõ szak ra vo nat ko zó for rás prog nó zis a je len uta sí tás
köz zé té te lét kö ve tõ har ma dik na pig – a for rás prog nó zis sal
kap cso la tos kor mány za ti dön tés, vagy an nak hi á nyá ban a
hon vé del mi mi nisz ter dön té se sze rint – tör té nõ össze ál lí tá -
sá ra és ki adá sá ra;

b) a HM VGHÁT in téz ke dik a ter vez he tõ en ren del ke -
zés re álló for rá sok el osz tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat, az el -
sõd le ges for rás al lo ká ció össze ál lí tá sá ra;

c) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a to váb bi ak ban: HVKF)
a ter ve zé si fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben in téz ke dik a
„Had erõ-hely zet je len tés” címû ter ve zé si ok mány HVK
HTCSF, va la mint az „Ál ta lá nos és a terv idõ szak ra vo nat -
ko zó had erõ szük ség let” címû ter ve zé si ok mány HVK
HDMCSF ál ta li ki dol go zá sá ra úgy, hogy az „Ál ta lá nos és
a terv idõ szak ra vo nat ko zó had erõ szük ség let” címû ter ve -
zé si ok mány az MH ké pes sé ge i nek fej lesz té sé re vo nat ko -
zó ja vas lat össze ál lí tá sá hoz meg fe le lõ idõ ben ren del ke -
zés re álljon.

(2) A 10 éves stra té gi ai terv ki dol go zá sá nak to váb bi fo -
lya ma ta a „Ja vas lat té tel az MH ké pes sé ge i nek fej lesz té sé -
re”, a „10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás” és a „10 éves
stra té gi ai terv” címû ter ve zé si ok má nyok össze ál lí tá sá nak
fá zi sa i ra osz lik. Az egyes fá zi sok mi nisz te ri dön tés sel ke -
rül nek le zá rás ra, il let ve in dí tás ra.

(3) A fel ada tok és a ter vez he tõ en ren del ke zés re álló for -
rá sok kö zöt ti össz hang meg te rem té se ér de ké ben a for rá -
sok fel ada tok hoz tör té nõ ren de lé se több lé pés ben, tár ca -

szin tû egyez te té se ken ke resz tül tör té nik. A hon vé del mi
szer ve ze tek a fo lya mat ban lévõ ter ve zé si sza kasz ban a for -
rás kor lá tok mi att nem ter vez he tõ fel ada ta ik vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges for rá sok biz to sí tá sa ér de ké ben fel sõ szin tû
egyez te tést kez de mé nyez nek a for rás el osz tás
módosítására.

(4) A pon to sí tó, mó do sí tó ja vas la to kat in do kol ni kell,
il let ve ha a ja vas lat for rás szük ség let-nö ve ke dést vagy
-csök ke nést ered mé nyez, a terv egyen súly meg õr zé se ér de -
ké ben meg kell ben ne je löl ni a ja va solt meg ol dást is. A
mó do sí tó ja vas lat in do ko lás, il let ve meg ol dá si ja vas lat hi -
á nyá ban nem tár gyal ha tó.

(5) Az egyes ter ve zé si fá zi sok ban a meg elõ zõ ter ve zé si
fá zi sok ban jó vá ha gyott ter ve zé si ok má nyok tar tal ma – az
idõ köz ben meg ho zott fel sõ szin tû dön té sek kö vet kez té ben 
– szük ség sze rint pon to sít ha tó, mó do sít ha tó oly mó don,
hogy a pon to sí tott, mó do sí tott rész a jó vá ha gyás elõtt álló
ter ve zé si do ku men tum ban ki dol go zás ra, át ve ze tés re
kerül.

5. Ja vas lat té tel az el sõd le ges for rás al lo ká ci ó ra

5. §

A HM GTF elem zi a Mi nisz te ri irány el vek tar tal mát, fi -
gye lem be ve szi a 4. § (1) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ
for rás prog nó zist és an nak elem zé sét, és azok alap ján szük -
ség sze rint több vál to zat ban össze ál lít ja az el sõd le ges for -
rás al lo ká ci ó ra vo nat ko zó ja vas la tot, a kö vet ke zõ üte me zés 
sze rint:

a) a HM GTF az el sõd le ges for rás al lo ká ci ó ra vo nat ko zó 
ja vas la tot 2011. de cem ber 12-ig a HM Vé del mi Ter ve zõ
Bi zott ság (a to váb bi ak ban: HM VTB) elé ter jesz ti;

b) a HM VGHÁT az el sõd le ges for rás al lo ká ci ó ra vo nat -
ko zó ja vas la tot a HM VTB ál lás fog la lá sá val 2011. de cem -
ber 19-ig jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a hon vé del mi mi nisz -
ter nek;

c) a HM GTF a jó vá ha gyott el sõd le ges for rás al lo ká ció
alap ján a nagy ba ni ter ve zé si ke ret szá mo kat a hon vé del mi
mi nisz ter jó vá ha gyá sa után há rom mun ka na pon be lül
meg kül di a fel sõ szin tû ter ve zõ, va la mint az erõ for rás-ter -
ve zés ben köz vet le nül részt vevõ szer vek, szer ve ze tek ré -
szé re.

6. Ja vas lat té tel az MH ké pes sé ge i nek fej lesz té sé re

6. §

(1) A HVK HTCSF a „Ja vas lat té tel az MH ké pes sé ge i -
nek fej lesz té sé re” címû ter ve zé si ok mány el ké szí té se ér de -
ké ben elem zi a „Mi nisz te ri irány el vek” tar tal mát, és an nak 
so rán fi gye lem be ve szi az 5. § (1) be kez dés c) pont ja alap -
ján ki adott nagy ba ni ter ve zé si ke ret szá mo kat.
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(2) A HVK HTCSF a HM VPF, a HM VTF, és a HVK
HDMCSF be vo ná sá val – a Mi nisz te ri irány el vek, a terv -
idõ szak ra vo nat ko zó „Had erõ-hely zet je len tés” és „A terv -
idõ szak ra vo nat ko zó had erõ szük ség let”, va la mint a meg -
lé võ és fo lya mat ban lévõ fej lesz té si prog ra mok fi gye lem -
be vé te lé vel – a ké pes ség hi á nyok és fe les le gek alap ján
több vál to zat ban, a re a li tá so kon ala pu ló el gon do lást ala kít
ki a ké pes ség hi á nyok és fe les le gek meg szün te té sé nek
mód ja i ra, fel ada ta i ra és ütemezésére.

(3) A „Ja vas lat az MH ké pes sé ge i nek fej lesz té sé re”
címû ter ve zé si ok mány nagy ba ni for rás szük ség le tét a
szak te rü le tért fe le lõs gaz dál ko dó szer vek, -szer ve ze tek ál -
la pít ják meg.

(4) A ter ve zé si ok mány op ci ói fon tos sá gi sor rend ben
tar tal maz zák a terv idõ szak fej lesz té si cél ki tû zé se it, a cél -
ki tû zé sek el éré sé hez szük sé ges fõ fel ada to kat, azok üte -
me zé sét, a fej lesz té si prog ram el gon do lás ja vas la to kat, a
NA TO- és EU-hoz zá já ru lá si igé nyek és ké pes ség fej lesz té si
aján lá sok ka to nai szak mai meg íté lé sét, a fel ada tok erõ for -
rás-szük ség le tét op ci ón ként, va la mint az egyes op ci ók hoz
tar to zó, a terv idõ szak ban el nem ér he tõ ké pes sé gek kö vet -
kez mé nye i nek és koc ká za ta i nak bemutatását.

(5) A HVK HTCSF a „Ja vas lat az MH ké pes sé ge i nek
fej lesz té sé re” címû ter ve zé si ok mány ban fog lal tak ra vo -
nat ko zó ja vas lat vál to za to kat dön tés re elõ ter jesz ti a
HVKF-nek.

(6) A HVKF dön té sé nek meg fe le lõ en a HVK HTCSF a
ter ve zé si ok mányt 2012. feb ru ár 17-ig a HM VTB elé ter -
jesz ti. A HVKF a ter ve zé si ok mányt a HM VTB ál lás fog -
la lá sá val együtt 2012. feb ru ár 27-ig jó vá ha gyás ra fel ter -
jesz ti a hon vé del mi mi nisz ter nek.

(7) A HVK HTCSF a jó vá ha gyott ter ve zé si ok mányt a
jó vá ha gyást kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül meg kül di a
fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek ré szé re.

7. 10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás

7. §

(1) A „Ja vas lat az MH ké pes sé ge i nek fej lesz té sé re”
címû ter ve zé si ok mány alap ján ho zott mi nisz te ri dön tés
sze rint a fel sõ szin tû ter ve zõ és a szak te rü le tért fe le lõs gaz -
dál ko dó szer vek, -szer ve ze tek vég re hajt ják a „10 éves stra -
té gi ai ter vel gon do lás” ki dol go zá sát. A „10 éves stra té gi ai
ter vel gon do lás” erõ for rá sok el osz tá sá ra vo nat ko zó ré szé -
nek elsõ négy évét olyan rész le te sen kell ki dol goz ni, hogy
az meg fe le lõ ala pot biz to sít son a hon vé del mi tár ca 2013.
(2014–2016.) évi költ ség ve té si ja vas la tá nak össze ál lí tá sá -
hoz.

(2) A „10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás” tar tal maz za a
tár ca fel sõ ve ze té se ál tal meg ha tá ro zott, il let ve a vé de lem -
po li ti kai cél ki tû zé sek el éré sét biz to sí tó ké pes sé gek lét re -
ho zá sá nak, fej lesz té sé nek, mû kö dés fenn tar tá sá nak fel ada -
ta it, fi nan szí ro zá suk terv idõ szak ban meg va ló sít ha tó vál to -
za ta it, azok elõ nye it, hát rá nya it, kö vet kez mé nye it és koc -

ká za ta it, to váb bá a dön tést igény lõ kér dé se ket és a ve ze tõi
dön tés re vo nat ko zó ja vas la to kat.

(3) A HM VTF a ter ve zé si ok mány el ké szí té se ér de ké -
ben elem zi a „Mi nisz te ri irány el vek”, il let ve a „Ja vas lat az
MH ké pes sé ge i nek fej lesz té sé re” címû ok má nyok tar tal -
mát.

(4) A fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek meg ha -
tá roz zák a terv idõ szak ra vo nat ko zó cél ki tû zé se i ket, fõ fel -
ada ta i kat, és 2012. már ci us 19-ig meg kül dik a szak te rü le -
tért fe le lõs gaz dál ko dó szer vek, -szer ve ze tek ré szé re azok
for rás szük ség le té nek meg ha tá ro zá sa cél já ból, mely nek ér -
de ké ben az il le té kes fel sõ szin tû ter ve zõ a szak te rü le tért
fe le lõs gaz dál ko dó szer vek, -szer ve ze tek egyez te tést haj ta -
nak vég re. A szak te rü le tért fe le lõs gaz dál ko dó szer vek,
-szer ve ze tek a fel ada tok for rás szük ség le tét 2012. áp ri lis
6-ig meg kül dik az il le té kes fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek -
nek, szer ve ze tek nek.

(5) A HVK HTCSF a vé del mi ké pes ség fej lesz té si fel -
ada tok prog ra mo zott ter ve zé sé rõl és vég re haj tá sá ról szó ló
uta sí tás ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en 2012. áp ri lis 20-ig
meg va ló sít ha tó sá gi vál to za ton ként ki dol goz za és pri o ri -
zál ja a terv idõ szak ra vo nat ko zó új prog ram el gon do lá so kat 
a nagy ba ni ter ve zé si ke ret szá mok fi gye lem be vé te lé vel.

(6) A HVK HTCSF a HM TKF, a HM FHH, a HM KPH, 
a HVK LOGCSF és az MH HEK együtt mû kö dé sé vel
2012. áp ri lis 13-ig

a) fe lül vizs gál ja a már jó vá ha gyott prog ram el gon do lá -
so kat és prog ram-vég re haj tá si ter ve ket, va la mint a vég re -
haj tás alatt álló prog ra mo kat;

b) meg va ló sít ha tó sá gi vál to za ton ként ki dol goz za a
prog ra mok mó do sí tá sá ra, pon to sí tá sá ra, ha lasz tá sá ra vagy
tör lé sé re vo nat ko zó ja vas la tot.

(7) A HVK HTCSF az összeg zett új prog ram el gon do lá -
so kat, a mó do sí tott prog ram el gon do lá so kat és prog -
ram-vég re haj tá si ter ve ket 2012. áp ri lis 27-ig meg kül di a
HM VTF, a HM GTF és a szak te rü le tért fe le lõs gaz dál ko -
dó szer vek, -szer ve ze tek ré szé re.

8. §

(1) A fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek a fel ada -
tok for rás szük ség le té nek is me re té ben fon tos sá gi sor rend -
be ál lít ják fel ada ta i kat, és a for rás kor lá tok nak meg fe le lõ en 
meg va ló sít ha tó sá gi vál to za ton ként vég le ge sí tik be dol go -
zá sa i kat a „10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás”-ba. A fel sõ
szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek be mu tat ják a for rá sok -
kal alá nem tá masz tott fel ada tok el ma ra dá sá nak vagy ha -
lasz tá sá nak kö vet kez mé nye it, koc ká za ta it, va la mint meg -
ol dá si ja vas la tot dol goz nak ki a fel ada tok ha lasz tott
végrehajtására:

a) a HM-fõ osz tá lyok, a mi nisz ter köz vet len alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, va la mint fel ügye le te alá tar -
to zó szer ve ze tek 2012. áp ri lis 27-ig a „10 éves stra té gi ai
ter vel gon do lás” össze ál lí tá sá hoz a fel adat ter ve zés sel kap -
cso la tos be dol go zá sa i kat a HM VTF, erõ for rás-ter ve zés sel 
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kap cso la tos be dol go zá sa i kat a HM GTF ré szé re kül dik
meg;

b) a HVK-cso port fõ nök sé gek 2012. áp ri lis 27-ig a „10
éves stra té gi ai ter vel gon do lás” össze ál lí tá sá hoz a fel adat -
ter ve zés sel kap cso la tos be dol go zá sa i kat a HVK HTCSF,
erõ for rás-ter ve zés sel kap cso la tos be dol go zá sa i kat – a
HVK LOGCSF tá jé koz ta tá sa mel lett – a HM GTF ré szé re
kül dik meg;

c) az erõ for rás-ter ve zés ben köz vet le nül részt vevõ szer -
vek, szer ve ze tek erõ for rás-ter ve zés sel kap cso la tos be dol -
go zá sa i kat – a HVKF alá ren delt sé gé be tar to zók a HVK
LOGCSF tá jé koz ta tá sa mel lett – 2012. áp ri lis 27-ig a HM
GTF ré szé re kül dik meg.

(2) A HVK HTCSF a „10 éves stra té gi ai ter vel gon do -
lás” össze ál lí tá sá hoz a fel adat ter ve zés sel kap cso la tos
be dol go zá sát 2012. má jus 11-ig meg kül di a HM VTF ré -
szé re.

(3) A HM GTF a „10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás”
össze ál lí tá sá hoz az erõ for rás-ter ve zés sel kap cso la tos
be dol go zá sát 2012. má jus 11-ig meg kül di a HM VTF
részére.

9. §

(1) A HM VTF a „10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás”
meg va ló sít ha tó sá gi vál to za ta i nak egyez te té se és vég le ge -
sí té se cél já ból az il le té kes ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek be -
vo ná sá val fel sõ szin tû egyez te té se ket foly tat.

(2) A HM VTF 2012. jú ni us 5-ig össze ál lít ja a „10 éves
stra té gi ai ter vel gon do lás”-t és vé le mé nye zés, egyez te tés
cél já ból meg kül di a fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek nek, szer -
ve ze tek nek.

(3) Az egyez te tést kö ve tõ en a HM VTF a „10 éves stra -
té gi ai ter vel gon do lás”-t 2012. jú li us 4-ig ter jesz ti a HM
VTB elé.

(4) A HM vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe -
le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra (a to váb bi ak ban: HM
VPVTHÁT) a „10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás”-t a HM
VTB ál lás fog la lá sá val 2012. jú li us 16-ig fel ter jesz ti dön -
tés re a hon vé del mi mi nisz ter nek.

8. 10 éves stra té gi ai terv

10. §

(1) A HM GTF a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um ál tal
ki adás ra ke rü lõ 2013. évi költ ség ve té si tör vény ja vas lat
össze ál lí tá sá ra vo nat ko zó Ter ve zé si Tá jé koz ta tó és a költ -
ség ve té si ke ret szá mok alap ján szük ség sze rint pon to sít ja a
for rás prog nó zist, el té rés ese tén ja vas la tot tesz a „10 éves
stra té gi ai ter vel gon do lás” ki egyen sú lyo zás ra, me lyet jó -
vá ha gyás ra fel ter jeszt a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re. A
HM GTF há rom mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja az érin tett

ter ve zõ, gaz dál ko dó szer ve ket, -szer ve ze te ket a hon vé del -
mi mi nisz ter dön té sé rõl.

(2) A mi nisz te ri dön té sek alap ján a fel sõ szin tû ter ve zõ
és a szak te rü le tért fe le lõs gaz dál ko dó szer vek, -szer ve ze -
tek be fe je zik a 10 éves stra té gi ai terv ki dol go zá sát, mely -
nek 2013–2016. éve it olyan rész le te zett ség gel kell össze -
ál lí ta ni, hogy az meg fe le lõ ala pot biz to sít son a szár maz ta -
tott ter vek el ké szí té sé hez.

(3) A HM TKF, a HM FHH, a HM KPH és az MH HEK
a „10 éves stra té gi ai ter vel gon do lás” alap ján ho zott mi -
nisz te ri dön tés sze rint vég le ge sí ti a fej lesz té sek re vo nat ko -
zó prog ram el gon do lá so kat, prog ram-vég re haj tá si ter ve -
ket, és azok összeg zé sét 2012. szep tem ber 7-ig meg kül di a
HVK HTCSF, a HM GTF és a HM VTF ré szé re.

(4) A fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek a „10
éves stra té gi ai ter vel gon do lás” alap ján ho zott mi nisz te ri
dön tés sze rint pon to sít ják be dol go zá sa i kat a 10 éves stra -
té gi ai terv be, és 2012. szep tem ber 7-ig meg kül dik a szak -
te rü le tért fe le lõs gaz dál ko dó szer vek, -szer ve ze tek ré szé re a
fel ada tok for rás szük ség le té nek pon to sí tá sa cél já ból. A
szak te rü le tért fe le lõs gaz dál ko dó szer vek, -szer ve ze tek
2012. szep tem ber 21-ig meg kül dik a fel ada tok pon to sí tott
for rás szük ség le tét az il le té kes fel sõ szin tû ter ve zõ szerv -
nek, szer ve zet nek.

11. §

(1) A HM-fõ osz tá lyok, a mi nisz ter köz vet len alá ren -
delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, va la mint fel ügye le te alá
tar to zó szer ve ze tek 2012. ok tó ber 3-ig a 10 éves stra té gi ai
terv össze ál lí tá sá hoz a fel adat ter ve zés sel kap cso la tos, elõ -
zõ ek nek meg fe le lõ en pon to sí tott be dol go zá sa i kat a HM
VTF, erõ for rás-ter ve zés sel kap cso la tos be dol go zá sa i kat a
HM GTF ré szé re kül dik meg.

(2) A HVK cso port fõ nök sé gek 2012. ok tó ber 3-ig a „10
éves stra té gi ai terv” össze ál lí tá sá hoz a fel adat ter ve zés sel
kap cso la tos, elõ zõ ek nek meg fe le lõ en pon to sí tott be dol go -
zá sa i kat a HVK HTCSF, erõ for rás-ter ve zés sel kap cso la tos 
be dol go zá sa i kat – a HVK LOGCSF tá jé koz ta tá sa mel lett – 
a HM GTF ré szé re kül dik meg.

(3) Az erõ for rás-ter ve zés ben köz vet le nül részt vevõ
szer vek, szer ve ze tek az elõ zõ ek nek meg fe le lõ en pon to sí -
tott erõ for rás-ter ve zés sel kap cso la tos be dol go zá sa i kat – a
HVKF alá ren delt sé gé be tar to zók a HVK LOGCSF tá jé -
koz ta tá sa mel lett – 2012. ok tó ber 3-ig a HM GTF ré szé re
kül dik meg.

(4) A 10 éves stra té gi ai terv össze ál lí tá sá hoz a HVK
HTCSF a fel adat ter ve zés sel kap cso la tos be dol go zá sát, a
HM GTF az erõ for rás-ter ve zés sel kap cso la tos be dol go zá -
sát 2012. ok tó ber 15-ig meg kül di a HM VTF ré szé re.

(5) A HM VTF 2012. no vem ber 14-ig össze ál lít ja a 10
éves stra té gi ai ter vet és azt a HM VTB elé ter jesz ti. A HM
VPVTHÁT a 10 éves stra té gi ai ter vet a HM VTB ál lás fog -
la lá sa alap ján 2012. no vem ber 26-ig fel ter jesz ti a hon vé -
del mi mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra.

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1563



12. §

(1) A HM TKF – az érin tett szer vek, szer ve ze tek együtt -
mû kö dé sé vel – a mi nisz ter jó vá ha gyá sát kö ve tõ 60 na pon
be lül el ké szí ti a 10 éves stra té gi ai terv fõ irá nya i ról szó ló
kor mány-elõ ter jesz tést.

(2) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott 10 éves
stra té gi ai ter vet a HM VTF meg kül di a fel sõ szin tû ter ve zõ 
szer vek, szer ve ze tek ré szé re.

(3) A fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek, szer ve ze tek a 10 éves 
stra té gi ai terv bõl – an nak ki adá sát kö ve tõ 60 na pon be lül – 
a szük sé ges mér ték ben ki vo na tot ké szí te nek és kül de nek
meg az érin tett és alá ren delt hon vé del mi szer ve ze tek ré -
szé re.

9. Záró ren del ke zé sek

13. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba és 2012. de cem ber 31-én ha tá lyát ve szí ti.

(2) A ké pes ség, szer ve zet fej lesz té si prog ra mo zás ra való 
át té rés a kö vet ke zõ ter ve zé si cik lus ban tör té nik.

(3) Ké pes ség ter ve zõ ka ta ló gus hi á nyá ban a HVK
HDMCSF ké pes ség szük ség let he lyett ál ta lá nos és a terv -
idõ szak ra vo nat ko zó had erõ szük ség le tet ál la pít meg.

(4) Az uta sí tás ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá -
sa ér de ké ben azon hon vé del mi szer ve ze tek meg ne ve zé sét, 
fel épí té sét és fel adat kö rét il le tõ en, ame lyek a 2011. ok tó -
ber 15. és 2012. áp ri lis 30. kö zött zaj ló át szer ve zés ben
érin tet tek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, va la mint az irá -
nyí tá sa alá tar to zó egyes szer ve ze tek szer ve ze ti és lét -
szám-ra ci o na li zá lá sá nak fel ada ta i ról szó ló 103/2011. (IX.
23.) HM uta sí tás ren del ke zé se i nek fi gye lem be vé te lé vel
kell eljárni.

(5) Ha tá lyát vesz ti a hon vé del mi tár ca 2012–2021.
évek re vo nat ko zó hosszú távú stra té gi ai ter vé nek ki dol go -
zá sá ról szó ló 102/2010. (XII. 3.) HM uta sí tás.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A hon vé del mi mi nisz ter 
125/2011. (XI. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály za tá ról szó ló 
87/2010. (X. 6.) HM utasítás módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010.
évi XLI II. tör vény 60. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a hon -

vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi
CV. tör vény 97. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján, fi -
gye lem mel a jog al ko tás ról szó ló 2010. évi CXXX. tör vény 
23. § (2) be kez dé sé re – a kor mány za ti te vé keny ség össze -
han go lá sá ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – a kö vet -
ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ról szó ló 87/2010. (X. 6.) HM uta sí tás (a to -
váb bi ak ban: Sza bály zat) ezen uta sí tás mel lék le te sze rint
mó do sul.

2. §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ön ál ló szer ve ze ti egy sé gei 
ezen uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül el ké -
szí tik, il let ve mó do sít ják ügy rend jü ket és a mó do sí tás sal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt ha tá lyos ügy rend jük egy pél -
dá nyát a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ je
út ján a HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra ré szé re fel ter jesz -
tik, megküldik.

3. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

Dr. Nav ra csics Ti bor s. k.,
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Mel lék let
a 125/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

1. §

A Sza bály zat 1. § (2) be kez dés 5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Sza bály zat al kal ma zá sa szem pont já ból:)
„5. hon vé del mi tár ca: a Ma gyar Hon véd ség és a mi nisz -

ter köz vet len irá nyí tá sa, va la mint fenn tar tói irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze tek összes sé ge;”
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2. §

A Sza bály zat 1. § (2) be kez dés 10. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Sza bály zat al kal ma zá sa szem pont já ból:)
„10. a mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len,

il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek: ezen
Sza bály zat 4. füg ge lé ke sze rin ti szer ve ze tek;”

3. §

A Sza bály zat 1. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ 29. pont tal
egé szül ki:

(A Sza bály zat al kal ma zá sa szem pont já ból:)
 „29. HM fe je zet: a költ ség ve té si tör vény ben a hon vé -

del mi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si fe je zet
cí mei és al cí mei alá so rolt költ ség ve té si szer vek és elõ -
irány za tok összes sé ge.”

4. §

A Sza bály zat 2. § (1) be kez dés b) pont ba) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Hon vé del mi Mi nisz té ri um jog ál lá sa és alap ada tai)
„ba) köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ként fe le lõs az or -

szág hon vé del mi fel ké szí té sé vel össze füg gõ köz igaz ga tá -
si, to váb bá az or szág vé de lem meg ter ve zé sé vel, meg szer -
ve zé sé vel és vég re haj tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá -
sá ért, az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány
hon vé de lem mel kap cso la tos dön té se i nek elõ ké szí té sé ért,
ka to na dip lo má ci ai és más nem zet kö zi fel ada tok vég zé sé -
ért, a Ma gyar Hon véd ség, to váb bá – a ka to nai nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel – a jog sza bá lyok ál tal a
hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa alá ren delt szer ve ze tek
(in téz mé nyek) irá nyí tá sá ért, ve ze té sé ért;"

5. §

A Sza bály zat 2. § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Hon vé del mi Mi nisz té ri um jog ál lá sa és alap ada tai)
„c) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi

CXXV. tör vény 10. § (1) be kez dé se alap ján el lát ja a ka to -
nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mi nisz te ri irá nyí tá sá val,
a Hvt. 52. § (1) be kez dés h) pont ja alap ján a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye tem mi nisz te ri fenn tar tói irá nyí tá sá -
val kap cso la tos fel ada to kat.”

6. §

A Sza bály zat 3. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz té ri um szer ve ze te)
„(2) Nem ön ál ló szer ve ze ti egy ség az osz tály, a Mi nisz -

te ri Ka bi net be és a Par la men ti Ál lam tit ká ri Tit kár ság ba
tar to zó szer ve ze ti egy ség.”

7. §

A Sza bály zat 6. § (48) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(48) Jó vá hagy ja a Hon vé del mi Mi nisz té ri um stra té gi ai 
és éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vét, va la mint a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um éves ál lam ház tar tá si bel sõ el -
len õr zé si je len té sét. A jó vá ha gyott éves ter vet a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um fe je zet össze fog la ló éves ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si ter vé vel együtt meg kül di a nem zet gaz da -
sá gi mi nisz ter ré szé re.”

8. §

A Sza bály zat 6. § (50) és (51) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(50) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um éves ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si ter vé ben fog lalt el len õr zé sek meg va ló sí -
tá sá ról, az eset le ges meg sza kí tás ról, il let ve fel füg gesz tés -
rõl, a ta nács adó te vé keny ség hely ze té rõl rend sze re sen be -
szá mol tat ja a mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jét (a
to váb bi ak ban: a mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si ve ze tõ je).

(51) El ren de li a HM-tár cát érin tõ en az Ál la mi Szám ve -
võ szék, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, il let ve a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb kül sõ el len õr zõ szer vek,
va la mint a HM Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály el len õr zé sei
so rán ja va solt in téz ke dé sek re a li zá lá sát, va la mint jó vá -
hagy ja az azok hasz no su lá sá ról szó ló éves ér té ke lé se ket.
Jó vá hagy ja a bel sõ és kül sõ el len õr zé sek meg ál la pí tá sai,
ja vas la tai alap ján vég re haj tott, il let ve vég re nem haj tott in -
téz ke dé sek rõl, azok in do ka i ról szó ló, a HM Köz gaz da sá gi
és Pénz ügyi Hi va tal ál tal össze ál lí tott fe je zet szin tû össze -
fog la lót. A ha tás kö ré ben el ren delt ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zés le zá rá sá ról szó ló ér te sí tés ke re té ben meg szab ja
a kap cso ló dó in téz ke dé si terv ki dol go zá sá nak, jó vá ha -
gyás hoz tör té nõ elõ ter jesz té sé nek ha tár ide jét. Az Ál la mi
Szám ve võ szék el nö ke ré szé re meg kül di a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást.”

9. §

A Sza bály zat 6. § (66) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(66) Jó vá hagy ja a Hon vé del mi Mi nisz té ri um költ ség -
ve té si fe je zet költ ség ve té si terv ja vas la tát és meg kül di a
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter nek. Jó vá hagy ja a zár szám -
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adás hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás ter ve ze tét és azt
meg kül di a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter nek.”

10. §

A Sza bály zat 6. § (81) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„c) az erõ for rás- és költ ség nor ma tí vá kat, va la mint mu -
ta tó szá mo kat;”

11. §

A Sza bály zat 6. § (100) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(100) Irá nyít ja a Kö zös Biz ton ság- és Vé de lem po li ti -
ká hoz (CSDP) kap cso ló dó, a mi nisz té ri um ra vo nat ko zó
te vé keny sé get.”

12. §

A Sza bály zat 6. § (104) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(104) Jó vá hagy ja a NATO vé del mi ter ve zés sel, va la -
mint a Kö zös Biz ton ság- és Vé de lem po li ti ka (CSDP) ke re -
té ben való mû kö dés sel össze füg gés ben elõ ké szí tett do ku -
men tu mo kat.”

13. §

A Sza bály zat 6. § (105) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(105) Jó vá hagy ja és a vé de lem po li ti ká ért és vé del mi
ter ve zé sért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár út ján a Szö vet ség,
va la mint az Eu ró pai Unió ré szé re meg kül di a 10 éves terv
alap ján ki dol go zott Ké pes ség Kér dõ ívet (CS).”

14. §

A Sza bály zat 6. § (170) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(170) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
ki vé te les mél tány lást ér dem lõ ese tek ben en ge dé lye zi az
MH Hon véd kór ház egész ség ügyi szol gál ta tá sa i nak igény -
be vé te lét.”

15. §

A Sza bály zat 6. §-a a kö vet ke zõ (171) be kez dés sel egé -
szül ki:

(A mi nisz ter mint a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, il let ve a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá sá ért és fel sõ -
szin tû ve ze té sé ért fe le lõs ve ze tõ)

„(171) A ha tás kö ré ben el ren delt ál lam ház tar tá si bel sõ
el len õr zés le zá rá sá ról szó ló ér te sí tés ke re té ben meg szab ja
a kap cso ló dó in téz ke dé si terv ki dol go zá sá nak, jó vá ha -
gyás hoz tör té nõ elõ ter jesz té sé nek ha tár ide jét.”

16. §

A Sza bály zat 7. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7. § A mi nisz ter irá nyít ja
a) a par la men ti ál lam tit kár te vé keny sé gét;
b) a köz igaz ga tá si ál lam tit kár te vé keny sé gét;
c) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke te vé keny sé gét;
d) a Mi nisz te ri Ka bi net ve ze tõ jé nek (a to váb bi ak ban:

mi nisz ter ka bi net fõ nö ke) te vé keny sé gét;
e) a mi nisz te ri biz tos te vé keny sé gét;
f) a mi nisz té ri um bel sõ el len õr zé si ve ze tõ jé nek szak mai 

te vé keny sé gét.”

17. §

A Sza bály zat 10. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a mi nisz té ri um hi va ta li
szer ve ze te ve ze té sé nek ke re té ben)

„(2) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a mi nisz té ri um hi va ta li
szer ve ze te ve ze té sé nek ke re té ben gya ko rol ja a Kszt. 61. §
(1) be kez dé se sze rin ti – a mi nisz té ri um szer ve ze té hez tar -
to zó, a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi
LVIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó kor mány tiszt vi se lõk és
ál la mi ve ze tõk fe let ti igaz ga tá si irá nyí tás sal össze füg gõ –
ha tás kö rö ket és gya ko rol ja a Kszt. 3. §-ában meg ha tá ro -
zott irá nyí tá si jo go kat.”

18. §

A Sza bály zat 11. § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár mun kál ta tói jog kört gya -
ko rol)

„c) a mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer -
ve ze tek, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem mi nisz -
te ri, il let ve más ve ze tõi ha tás kör be nem tar to zó ka to na ál -
lo má nya fe lett.”
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19. §

A Sza bály zat 11. § (2) be kez dés e) és f) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár irá nyít ja)
„e) a Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé -

keny sé gét az el len õr zé sek ki vé te lé vel;
f) a Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé nek a

te vé keny sé gét;”

20. §

A Sza bály zat 11. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár irá nyít ja)
„g) a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ jé nek a te vé -

keny sé gét.”

21. §

A Sza bály zat 12. § (50) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tés sel, a mi nisz té ri um szer ve i nek össze han golt mû -
kö dé sé vel és a Ma gyar Hon véd ség szak irá nyí tá sá val kap -
cso la tos fel adat kör ében:)

„(50) Az il le té kes he lyet tes ál lam tit kár út ján irá nyít ja a
NATO had erõ-fej lesz té si ja vas la ta i ra vo nat ko zó nem ze ti
ál lás pon tok, il let ve ké pes ség fel mé rés kér dé se i re adan dó
nem ze ti vá la szok ki dol go zá sát, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség rész vé te lét az EU ké pes ség fej lesz tõ fo lya ma tá ban
és man dá tu mot ad a NA TO-val és az EU-val foly ta tan dó
egyez te tõ tár gya lá sok ra.”

22. §

A Sza bály zat 12. § (66) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tés sel, a mi nisz té ri um szer ve i nek össze han golt mû -
kö dé sé vel és a Ma gyar Hon véd ség szak irá nyí tá sá val kap -
cso la tos fel adat kör ében:)

„(66) El len õr zi az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány -
za ti El len õr zé si Hi va tal, il let ve egyéb kül sõ el len õr zõ
szer vek, va la mint a HM Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály el len -
õr zé sei so rán tett meg ál la pí tá sok, ja vas la tok alap ján vég -
re haj tott in téz ke dé sek rõl, a vég re nem haj tott in téz ke dé sek -
rõl és azok in do ka i ról szó ló fe je zet szin tû össze fog la ló
össze ál lí tá sát.”

23. §

A Sza bály zat 12. § (138) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tés sel, a mi nisz té ri um szer ve i nek össze han golt mû -
kö dé sé vel és a Ma gyar Hon véd ség szak irá nyí tá sá val kap -
cso la tos fel adat kör ében:)

„(138) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
ki vé te les mél tány lást ér dem lõ ese tek ben el uta sí tó dön tést
hoz az MH Hon véd kór ház egész ség ügyi szol gál ta tá sa i nak
igény be vé te lé rõl.”

24. §

A Sza bály zat 12. §-a a kö vet ke zõ (140) és (141) be kez -
dé sek kel egé szül ki:

(A köz igaz ga tá si ál lam tit kár a kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tés sel, a mi nisz té ri um szer ve i nek össze han golt mû -
kö dé sé vel és a Ma gyar Hon véd ség szak irá nyí tá sá val kap -
cso la tos fel adat kör ében:)

„(140) A mi nisz te ri jó vá ha gyást kö ve tõ en a Kor mány -
za ti El len õr zé si Hi va tal el nö ke ré szé re meg kül di a KEHI
el len õr zé sek kel össze füg gõ in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
szó ló be szá mo lót, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um éves ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vét, va la mint az éves ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len té sét.

(141) Ki ad má nyo zá si jog kört gya ko rol a költ ség ve té si
szer vek egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tai vo -
nat ko zá sá ban.”

25. §

A Sza bály zat 17. § (15) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A par la men ti ál lam tit kár)
„(15) Kap cso la tot tart a tár sa dal mi szer ve ze tek kel.”

26. §

A Sza bály zat 17. § (21) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A par la men ti ál lam tit kár)
„(21) Jó vá hagy ja az in gó sá gok har ma dik sze mély ré -

szé re tör té nõ ide ig le nes hasz ná lat ba adá sát.” 

27. §

A Sza bály zat 20. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ka to nai ve ze té si ha tás kö ré -
ben:)

„(6) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke fel ada ta it a he lyet te se
köz re mû kö dé sé vel lát ja el. Ve ze té si te vé keny sé ge a he -
lyet te se, a Hon véd Ve zér kar szer ve i nek ve ze tõi, az MH
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka, to váb bá a
ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai út ján va ló sul meg.
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A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke a Ma gyar Hon véd ség irá nyí tá -
sá nak és fel sõ szin tû ve ze té sé nek rend jé rõl szó ló kor -
mány ha tá ro zat, va la mint a mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott
ha tás kör gya kor lá sá nak ke re tei kö zött fe le lõs a Ma gyar
Hon véd ség ál ta lá nos ka to nai szak te rü le te (a hon véd ség al -
kal ma zá sa, had ra fog ha tó sá ga, ké szen lé té nek fenn tar tá sa
és fo ko zá sa, ki egé szí té se, ki kép zé se és fel ké szí té se, fe -
gyel me) szak irá nyí tá sá ért. Szak irá nyí tá si jog kö re te kin te -
té ben szak mai elöl já ró ja, il let ve szak mai fe let te se a Ma -
gyar Hon véd ség tel jes személyi állományának.”

28. §

A Sza bály zat 21. § (47) és (48) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ka to nai ve ze té si ha tás kö ré -
ben:)

„(47) A fe gyel mi nyil ván tar tá si és ér té ke lõ fel ada to kat
el lá tó HM-szerv út ján – a fe gyel mi hely zet elem zé sé re és
ér té ke lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint – fo lya ma to -
san fi gye lem mel kí sé ri a szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to -
zó szer ve ze tek fe gyel mi hely ze tét, ér té ke lé se alap ján in -
téz ke dé se ket ja va sol, il let ve a sa ját ha tás kö ré ben in téz ke -
dé se ket tesz a fe gyel mi hely zet ja ví tá sá ra. A ka to nai fe -
gye lem hely ze tét, to váb bá a meg tett in téz ke dé sek ha tá sát
éven te ve ze tõi ér te kez le ten ér té ke li.

(48) A fe gyel mi nyil ván tar tá si és ér té ke lõ fel ada to kat
el lá tó HM-szerv út ján köz re mû kö dik a Ma gyar Hon véd -
ség egé szét érin tõ, a fe gyel mi hely zet ér té ke lé sé re irá nyu ló 
te vé keny ség ben, il let ve a pa rancs no ki fe gyel mi jog al kal -
ma zás fel ügye le té ben.”

29. §

A Sza bály zat 22. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke)
„(2) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke irá nyít ja:
a) a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet tes te vé keny sé gét;
b) a HVK sze mély ze ti cso port fõ nö ke te vé keny sé gét;
c) a HVK fel de rí tõ cso port fõ nö ke te vé keny sé gét;
d) a HVK had mû ve le ti cso port fõ nö ke te vé keny sé gét;
e) a HVK lo gisz ti kai cso port fõ nö ke te vé keny sé gét;
f) a HVK had erõ ter ve zé si cso port fõ nö ke te vé keny sé gét;
g) a HVK hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi

cso port fõ nö ke te vé keny sé gét;
h) a HVK ki kép zé si cso port fõ nö ke te vé keny sé gét;
i) a HVK ve zér ka ri iro da ve ze tõ je te vé keny sé gét.”

30. §

A Sza bály zat 24. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter ka bi net fõ nö ke)

„(3) Irá nyít ja a Mi nisz te ri Tit kár ság, a Mi nisz te ri Ka bi -
net iro da, a Saj tó iro da és a Ka to nai Ha gyo mány õr zõ és Ha -
di sír gon do zó Osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.”

31. §

A Sza bály zat 25. § (14) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A mi nisz ter ka bi net fõ nö ke ál ta lá nos fel adat kör ének el -
lá tá sa mel lett)

„(14) Ko or di nál ja a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén és
kül föl dön lévõ ha di sí rok, hõsi em lék mû vek és hõsi em lék -
he lyek gon do zá sá val, fenn tar tá sá val és meg õr zé sé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sát, a ha di sí rok kal kap cso la tos
nem zet kö zi együtt mû kö dést, a mi nisz té ri um ál lás pont já -
nak kép vi se le tét a kül föl di de le gá ci ók kal való tár gya lá sok, 
meg ál la po dá sok elõ ké szí té se, va la mint a nem zet kö zi
együtt mû kö dés során.” 

32. §

A Sza bály zat 25. §-a a kö vet ke zõ (16) és (17) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

(A mi nisz ter ka bi net fõ nö ke ál ta lá nos fel adat kör ének el -
lá tá sa mel lett)

„(16) Fel ügye li a hon vé del mi ne ve lés sel kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sát, a kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét,
fel ügye li az e te rü le te ken mû kö dõ szer vek, szer ve ze tek te -
vé keny sé gét.

(17) El lát ja az if jú ság hon vé del mi is me re te i nek bõ ví té -
sé vel kap cso la tos ága za ti fel ada to kat a Hon véd Ve zér kar
il le té kes szer ve i vel együtt mû kö dés ben.”

33. §

A Sza bály zat 28. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A he lyet tes ál lam tit ká rok)
„(6) A he lyet tes ál lam tit kár fel ada ta i nak el lá tá sa so rán

együtt mû kö dik a töb bi he lyet tes ál lam tit kár ral, a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké vel és he lyet te sé vel, va la mint a mi nisz te ri 
biz tos sal.”

34. §

A Sza bály zat 30. § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit -
kár)

„(10) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek jó vá ha gyá sá val
ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja a fe gyel mi jog gya kor lat hely -
ze té nek el len õr zé sét.”
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35. §

A Sza bály zat 30. §-a a kö vet ke zõ (26) be kez dés sel egé -
szül ki:

(A jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár)
„(26) Elõ ze tes egyet ér té si jo got gya ko rol a jogi és igaz -

ga tá si szol gá lat hoz tar to zó szak ál lo mány szol gá la ti vi szo -
nyá nak lé te sí té se, mó do sí tá sa és meg szün te té se vo nat ko -
zá sá ban.”

36. §

A Sza bály zat 33. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár)

„(3) A he lyet tes ál lam tit ká rok kal és a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ké vel együtt mû köd ve szak ma i lag irá nyít ja a NATO
ké pes ség fej lesz té si ja vas la ta i ra vo nat ko zó nem ze ti ál lás -
pon tok, és a NATO Ké pes ség fel mé rés re (CS), il let ve az
EU Fõ Cél ki tû zé sek Kér dõ ívé re (HGQ) adan dó nem ze ti
vá la szok ki dol go zá sát, va la mint az EU ké pes ség fej lesz té si 
fo lya mat ban való rész vé telt. Ja vas la tot tesz a NA TO-val –
a vé del mi ter ve zé si te rü le ten – foly ta tan dó egyez te tõ tár -
gya lá sok ra adan dó kö te le zett sé get ered mé nye zõ man dá -
tum(ok)ra, il let ve man dá tu mot hagy jóvá a szak te rü le tét il -
le tõ, kö te le zett ség vál la lás sal nem járó kérdésekben.”

37. §

A Sza bály zat 33. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár)

„(5) Irá nyít ja a ter ve zõ rend szer stra té gi ai irány mu ta tá si
al rend sze re te vé keny sé gét.”

38. §

A Sza bály zat 33. § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár)

„(10) A szak irá nyí tás ke re tei kö zött irá nyít ja és ko or di -
nál ja a mi nisz té ri um va la mennyi CSDP-vo nat ko zá sú te vé -
keny sé gét.”

39. §

A Sza bály zat 33. § (28) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár)

„(28) Ko or di nál ja a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és a köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal a mi nisz ter ré szé re jó vá ha gyás -
ra fel ter jesz tés re ke rü lõ, a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
(NATO, EU és egyéb), il let ve azok mel lett mû kö dõ nem -
ze ti kép vi se le te ken rend sze re sí tett be osz tá sok ba tör té nõ
ki he lye zés, il let ve vál tás ter vé nek ki dol go zá sát. Ál lást
fog lal, il let ve a köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján ki egé szí tõ
ja vas la tot tesz a nem ter ve zett NA TO- és más nem zet kö zi
be osz tá sok el fo ga dá sa ügyé ben. Szak ma i lag fel ügye li a
nem zet kö zi be osz tá sok be töl té sé nek fe de ze tét biz to sí tó
költ ség ve té si ke re te ket, meg ha tá roz za a pri o ri tá so kat,
elem zi a vég re haj tás hatékonyságát.”

40. §

A Sza bály zat 33. § (29) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár)

„(29) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár út ján ja vas la tot tesz a
NA TO- és EU-szer ve ze tek kel, az EBESZ tár gya lá si fó ru -
ma in, va la mint más nem zet kö zi part ne rek kel – ka to nai
rész vé tel lel – mi nisz te ri és ál lam tit ká ri szin ten le foly ta tás ra
ke rü lõ tár gya lá so kon kép vi se len dõ ma gyar ál lás pont ra.”

41. §

A Sza bály zat 33. § (30) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár)

„(30) A HM-szer vek és -szer ve ze tek ve ze tõ i vel együtt -
mû köd ve vé le ményt nyil vá nít, il let ve ja vas la tot tesz a ki -
uta zó – ha zai nem zet kö zi ren dez vény ese tén a fo ga dó –
ma gas szin tû de le gá ci ók össze té te lé re. Az érin tett ve ze -
tõk kel együtt mû köd ve meg ha tá roz za az ál lan dó, il let ve
ese ti kép vi se lõk fel ké szí té sé nek fel ada ta it és a tár gya lá sok 
so rán kö ve ten dõ ma ga tar tást. El len õr zi a kép vi se le ti fel -
ada tok el lá tá sát, va la mint an nak ta pasz ta la ta i ról tá jé koz -
tat ja a mi nisz tert, a köz igaz ga tá si ál lam tit kárt és a Hon véd
Ve zér kar fõnökét.”

42. §

A Sza bály zat 34. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he -
lyet tes ál lam tit kár)

„34. § A vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le -
lõs he lyet tes ál lam tit kár irá nyít ja:

a) a Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny -
sé gét;
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b) a Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé -
keny sé gét;

c) a Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek te vé keny sé gét.”

43. §

A Sza bály zat 36. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár)
„(5) Szak ma i lag irá nyít ja a tár ca kont roll ing te vé keny -

sé gét, fel ügye li an nak mû köd te té sét, fej lesz té sét, va la mint
a te rü le tet sza bá lyo zó uta sí tá sok ki dol go zá sát. Rend sze res 
és ese ti kont roll ing je len té se ket dol goz tat ki a tár ca ve ze té -
se szá má ra az erõ for rás-gaz dál ko dás sal, fej lesz té si prog ra -
mok kal kap cso la tos stra té gi ai és ope ra tív dön té sek szak -
mai alá tá masz tá sa ér de ké ben.”

44. §

A Sza bály zat 36. § (37) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár)
„(37) Kép vi se li a tár cát a köz be szer zé sek köz pon ti el -

len õr zé se so rán.”

45. §

A Sza bály zat 36. § (39) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár)
„(39) Irá nyít ja az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti 

El len õr zé si Hi va tal, a HM Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály ál -
tal vég zett, az ál lam ház tar tá si kül sõ, kor mány za ti és bel sõ
el len õr zé sek meg ál la pí tá sa i ból adó dó an a HM fe je zet nél
je lent ke zõ fel ada tok vég re haj tá sát.”

46. §

A Sza bály zat 36. § (56) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár)
„(56) Szak ma i lag irá nyít ja a sze mé lyi ál lo mány jog vi -

szo nyá nak meg fe le lõ pénz be li já ran dó sá ga i val, tár sa da -
lom biz to sí tá si és egyes szo ci ál po li ti kai jut ta tá sa i val, va la -
mint az adó zás sal kap cso la tos vég re haj tá si fel ada to kat, il -
le tõ leg a hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány és csa lád tag jai
nyug el lá tá si rend sze ré vel kap cso la tos sza bá lyo zá si és
vég re haj tá si te vé keny sé get. Vég zi a fen ti fel ada tok kal
kap cso la tos mi nisz te ri és ál lam tit ká ri dön té sek elõ ké szí té -
sét.”

47. §

A Sza bály zat 37. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár)
„37. § A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit -

kár irá nyít ja:
a) a Gaz da sá gi Ter ve zé si és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály ve -

ze tõ jé nek te vé keny sé gét;
b) a Had fel sze re lé si és Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály ve -

ze tõ jé nek te vé keny sé gét;
c) a Kont roll ing Fõ osz tály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.”

48. §

A Sza bály zat 40. §-a a kö vet ke zõ (26) és (27) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

(A Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te se az ál ta lá nos fel -
adat kö rén túl)

„(26) Ko or di nál ja a Hon véd Ve zér kar szer vei össze han -
golt te vé keny sé gét biz to sí tó el vek és kö ve tel mé nyek ki -
dol go zá sát, a bel sõ sza bály zó te vé keny ség rend jét. A Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal meg ha tá ro zot tak alap ján le ve -
ze ti a Hon véd Ve zér kar ko or di ná ci ós ér te kez le te it.

(27) Köz re mû kö dik a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer -
ve ze tei tu do má nyos mun ká já nak ter ve zé sé ben és szer ve zé -
sé ben.”

49. §

A Sza bály zat 42. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„42. § A Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te sét tá vol lé te,
il let ve aka dá lyoz ta tá sa ese tén a HVK Had mû ve le ti Cso -
port fõ nök ség cso port fõ nö ke he lyet te sí ti.”

50. §

A Sza bály zat 43–44. §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

(Az MH ve zény lõ zász ló sa)
„43. § A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren -

delt sé gé ben tel je sí ti szol gá la tát, an nak tiszt he lyet te si
rang idõs ta nács adó ja. Szol gá la ti elöl já ró ja a Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ké nek alá ren delt szer vek és szer ve ze tek tiszt -
he lyet te si és le gény sé gi ál lo má nyá nak.

44. § Az MH ve zény lõ zász ló sa az ál ta lá nos fel adat kö -
rén túl:

(1) Fe le lõs az MH tiszt he lyet te si és le gény sé gi ál lo má -
nyát érin tõ en a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke pa rancs no ki ve -
ze té si te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ért, a ka to nai rend,
szer ve zett ség és az egész sé ges ka to nai szel lem ki ala kí tá -
sá ért és fenn tar tá sá ért, a tiszt he lyet te si és le gény sé gi ál lo -
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mány mo ti vált sá gá nak nö ve lé sé ért, pá lyán tar tá sá nak
ered mé nyes sé gé ért, a szol gá la ti alá ren delt sé gé be tar to zó
ka to nák fel ké szült sé gé ért, ki kép zett sé gé ért, a tiszt he lyet te si 
tá mo ga tó csa tor na mû köd te té sé ért és az elöl já rók tól ka pott 
fel ada tok vég re haj tá sá ért.

(2) A tiszt he lyet te si tá mo ga tó csa tor nán ke resz tül gon -
dos ko dik a sza bály za tok elõ írá sa i nak be tar tá sá ról, azok
kö ve tel mé nye i nek a tiszt he lyet te si és le gény sé gi ál lo mány 
fel adat-vég re haj tá sa, ki kép zé se, meg je le né se, öl töz kö dé se 
és vi sel ke dé se te rü le tén való ér vé nye sü lé sé rõl.

(3) Fe le lõs a szak te rü le ti te vé keny sé gé vel kap cso lat ban
fel me rült ada tok ke ze lé sé ért. 

(4) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ré szé re in for má ci ót
szol gál tat és ja vas la to kat tesz a tiszt he lyet te si és a le gény -
sé gi ál lo mány szak mai fej lõ dé sét, elõ me ne te lét, fe gyel mi
hely ze tét, ki kép zé sét, elõ lép te té sét, já ran dó sá ga it, va la -
mint a ka to nák és csa lád tag ja ik élet- és mun ka kö rül mé -
nye it érin tõ stra té gi ai kér dé sek meg ol dá sá ra.

(5) In for mál ja a tiszt he lyet te si és le gény sé gi ál lo mányt
az õket érin tõ kér dé sek ben. Részt vesz az MH-ban fo lyó
tiszt he lyet te si, le gény sé gi ál lo mány egé szét érin tõ ren dez -
vé nye ken, kép vi se li a tiszt he lyet te si és a le gény sé gi ál lo -
mányt az MH fel sõ szin tû ve ze tõi elõtt.

(6) Kap cso la tot tart a NATO- és PfP-or szá gok ve zény lõ
zász ló sa i val, rang idõs tiszt he lyet te se i vel, az MH ka to nai
szer ve ze te i vel, pol gá ri szer vek kel az ál ta la kép vi selt ál lo -
mányt érin tõ kér dé sek ben.

(7) Te vé keny sé ge so rán együtt mû kö dik a HVK szer ve i -
vel, mun ká ját a HVK Ve zér ka ri Iro da tá mo gat ja.”

51. §

A Sza bály zat 60. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A mi nisz ter a több mi nisz té ri u mi ve ze tõ, vagy ön ál -
ló szer ve ze ti egy ség, il let ve HM-szer ve zet fel adat kö rét
érin tõ köz pén zek fel hasz ná lá sá val kap cso la tos dön tés-elõ -
ké szí tés vagy prog ram vég re haj tás mo ni tor ing ja cél já ból, a 
mi nisz te ri dön té sek szak mai elõ ké szí té sé re bi zott sá got
hoz hat lét re.”

52. §

A Sza bály zat 67. § (15) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(15) A Kor mány ülé sek, va la mint a köz igaz ga tá si ál -
lam tit ká ri ér te kez le tek na pi rend jé re fel vett elõ ter jesz té sek
tár gya lás ra tör té nõ elõ ké szí té sét és az ál la mi ve ze tõk szó -
be li fel ké szí té sét a Jogi Fõ osz tály vég zi. A Jogi Fõ osz tály
a meg kül dött ter ve ze te ket a szak ma i lag il le té kes – több il -
le té kes szer ve zet ese tén a ter ve zet sza bá lyo zá si tár gya sze -
rint elsõ he lyen érin tett – szak te rü le tért fe le lõs szerv -

nek/szer ve zet nek to váb bít ja fel ké szí tõ fel jegy zés ké szí té -
se cél já ból. A fel jegy zé se ket a Jogi Fõ osz tály ál tal meg ha -
tá ro zott ha tár idõ re kell el ké szí te ni. Az ál la mi ve ze tõk szó -
be li fel ké szí té sén – amennyi ben az elõ ter jesz tés tár gya, il -
let ve az ál la mi ve ze tõ ülé sen tör té nõ hoz zá szó lá sa mi att
szük sé ges – a fel ké szí tést ké szí tõ szak te rü le tért fe le lõs
szerv/szer ve zet ve ze tõ je, vagy az ál ta la ki je lölt mun ka tár -
sa a Jogi Fõ osz tály kép vi se lõ jé vel együtt vesz részt. A szó -
be li fel ké szí té sen való rész vé tel szük sé ges sé gé rõl és an -
nak idõ pont já ról a Jogi Fõ osz tály tá jé koz tat ja a szak te rü le -
tért fe le lõs szer vet/szer ve ze tet.”

53. §

A Sza bály zat 70. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár ki ad má nyoz za a Ma -
gyar Hon véd ség szak irá nyí tá sa ér de ké ben a hon véd ség
egé szé re vo nat ko zó an elõ ké szí tett ren del ke zé se ket, a
mun kál ta tói jog kö ré ben ho zott dön té se ket, va la mint a
költ ség ve té si szer vek egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó
ok ira ta it.”

54. §

A Sza bály zat 81. § (1) be kez dés c) pont cd) és ce) al -
pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép:

(Az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl
szó ló 2007. évi CLII. tör vény elõ írá sa i ra fi gye lem mel, a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um nál köz szol gá lat ban álló sze mé -
lyek (a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, a he lyet tes ál lam tit kár,
a szol gá la ti jog vi szony ban álló hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to na, köz szol gá la ti, va la mint köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban álló kor mány za ti tiszt vi se lõ, il let ve köz al -
kal ma zott) kö zül va gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te le zet tek:)

„cd) po li ti kai ta nács adó és fõ ta nács adó, mi nisz te ri ta -
nács adó vagy fõ ta nács adó; ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke -
zõ kor mány tiszt vi se lõ;

ce) aki jog sza bály alap ján „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi
el len õr zés re kö te les fon tos és bi zal mas kor mány-tiszt vi se -
lõi mun ka kört tölt be.”

55. §

(1) A Sza bály zat 1. szá mú füg ge lé ke he lyé be az 1. füg -
ge lék lép.

(2) A Sza bály zat 2. szá mú füg ge lé ke he lyé be a 2. füg ge -
lék lép.

(3) A Sza bály zat 3. szá mú füg ge lé ke he lyé be a 3. füg ge -
lék lép.

(4) A Sza bály zat 4. szá mú füg ge lé ke he lyé be a 4. füg ge -
lék lép.
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(5) A Sza bály zat 5. szá mú füg ge lé ke he lyé be az 5. füg -
ge lék lép.

56. §

A Sza bály zat 
a) 76. § (8) és (12) be kez dé sé ben a „HM Nem zet kö zi

Együtt mû kö dé si és Fegy ver zet-el len õr zé si Hi va ta lon”
szö veg rész he lyé be a „HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si
Fõosztályon”,

b) 76. § (1), (4), (6), (7), (10) és (11) be kez dé sé ben a
„HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si és Fegy ver zet-el len õr -
zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „HM Nem zet kö zi
Együtt mû kö dé si Fõosztály”
szö veg lép.

57. §

Ha tá lyát vesz ti a Sza bály zat 
a)  5. § (9) be kez dé se, 
b) 6. § (44) és (134) be kez dé sé ben, 25. § (6) és (7) be -

kez dé sé ben, 75. § (3) be kez dé sé ben a „ , fel ügye le te”
szövegrész,

c) 12. § (110) be kez dé se, 
d) 17. § (7) és (13) be kez dé se, 
e) 20. § (8) be kez dé sé ben és 57. § (1) be kez dé sé ben „a

törzs igaz ga tó,”szö veg rész,
f) a 30. § (14) be kez dé sé ben az „ , il let ve fel ügye le te”

szö veg rész,
g) 33. § (18) és (41) be kez dé se, 
h)  45–46. §,
i) 77. § (6) be kez dé sé ben a „ , vagy fel ügye le te” szö veg -

rész. 
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2. füg ge lék 
a 125/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

„2. szá mú füg ge lék 
a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá hoz

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge i nek
feladatai

7. A MI NISZ TER IRÁ NYÍ TÁ SA ALÁ TAR TO ZÓ
SZER VE ZE TI EGYSÉG

7.0.0.1. HM Mi nisz te ri Ka bi net

1. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A prog ra mok, el fog lalt sá gok egyez te té sé hez a mi -

nisz ter ál tal meg ha tá ro zott kér dé sek ben kap cso lat tar tás a
HM-szer vek és -szer ve ze tek, más mi nisz té ri u mok, va la mint 
a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek ve ze tõ i vel.

b) A mi nisz ter prog ram ja i nak, el fog lalt sá ga i nak nyil -
ván tar tá sa, fi gye lem mel kí sé ré se, az ezek hez szük sé ges
ok má nyok, hát tér anya gok be ké ré se, va la mint az egyéb
fel té te lek meg lé té nek pon to sí tá sa.

c) A mi nisz ter par la men ti mun ká já val kap cso la tos fel -
ada tok vég re haj tá sá nak se gí té se, ko or di ná lá sa. Kap cso lat -
tar tás a HM Par la men ti Iro dán ke resz tül az Or szág gyû lés
bi zott sá ga i val.

d) A mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok nyil ván tar -
tá sa, vég re haj tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se.

e) Az il le té kes HM-szerv vel együtt mû köd ve a kü lön bö -
zõ írott és elekt ro ni kus mé di á ban a tár cá ról meg je le nõ hír -
adá sok fi gye lem mel kí sé ré se, a ka bi net fõ nök, va la mint a
mi nisz ter fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa.

f) A mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi hi va ta los kül föl di és
ha zai lá to ga tá sa i nál, va la mint hi va ta los kül föl di ven dé ge i -
nek ha zai prog ram ja i nál je lent ke zõ pro to kol lá ris és tol má -
cso lá si te en dõk meg ter ve zé se és a vég re haj tás ko or di ná lá sa.

g) A pro to koll fel ada tok vég re haj tá sa so rán együtt mû -
kö dés az ab ban köz re mû kö dõ HM-szer vek kel és -szer ve -
ze tek kel, va la mint a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um mal, va la mint a Kül ügy mi nisz té ri um ez irá nyú fel -
ada tok ban érin tett szer ve i vel.

h) Rész vé tel a mi nisz te ri dön té sek elõ ké szí té sé ben, az
elõ ké szí tés ben érin tett mi nisz té ri u mi és más szer vek (szer -
ve ze tek) köz re mû kö dé sé nek meg szer ve zé sé ben.

i) A mi nisz te ri fõ ta nács adók és ta nács adók köz re mû kö -
dé sé vel – a mi nisz ter dön té se i nek elõ ké szí té se so rán –
szak mai vé le mény ki ala kí tá sa a fel adat kö rük be tar to zó
ügyek ben, a mi nisz te ri ha tás kör be tar to zó dön té sek szak -
sze rû meg ho za ta lá nak elõ se gí té se.

j) A mi nisz ter hez ér ke zett ok má nyok, le ve lek, meg hí -
vók és egyéb kül de mé nyek fel vé te le, ik ta tá sa, ke ze lé se,
fel dol go zá sa, il let ve fel dol go zás hoz tör té nõ elõ ké szí té se,
az azok meg vá la szo lá sá hoz szük sé ges hát tér anya gok, vá -

lasz ter ve ze tek HM-szer vek és -szer ve ze tek tõl tör té nõ be -
ké ré se és elõ ké szí té se. A mi nisz ter hez be ér ke zõ anya gok
re fe rá lás hoz tör té nõ elõ ké szí té se, igény sze rin ti referálása.

k) A mi nisz ter hez, a ka bi net fõ nök ré szé re ér ke zett ügy -
ira tok (le ve lek) ke ze lé se és dön tés re (fel dol go zás ra) tör té -
nõ elõ ké szí té se, dön tés alap ján az anya gok el jut ta tá sa a
dön tés-elõ ké szí tés ben ha tás kör rel ren del ke zõ szerv hez, il -
let ve szer ve zet hez.

l) A ka bi net fõ nök prog ram ja i nak, el fog lalt sá ga i nak és
az ál ta la meg ha tá ro zott fel ada tok nyil ván tar tá sa, szer ve zé -
se, fi gye lem mel kí sé ré se.

m) A mi nisz ter meg bí zá sá ból, a ka bi net fõ nök in téz ke -
dé se alap ján – együtt mû köd ve az il le té kes HM-szer vek kel
– a pa na szok kal, ké ré sek kel, köz ér de kû be je len té sek kel és 
egyéb hi va ta los ügyek ben hoz zá juk for du lók meg hall ga tá -
sa, a szük sé ges in téz ke dé sek elõ ké szí té se, in téz ke dés kez -
de mé nye zé se.

n) A mi nisz ter ha zai és kül föl di tár gya lá sa i hoz, be szé -
de i hez, elõ adá sa i hoz, saj tó- és más mé di a sze rep lé sé hez
szük sé ges do ku men tá ció, be szé dek, hát tér anya gok össze -
ál lí tá sá nak kez de mé nye zé se és ko or di ná lá sa, együtt mû -
köd ve a szak ma i lag il le té kes mi nisz té ri u mi szervvel.

o) A HM Pro to koll és Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó ság 
te vé keny sé gé nek ka bi net fõ nö ki irá nyí tá sá hoz kap cso ló dó
fel ada tok el lá tá sa.

p) A HM-szer vek és -szer ve ze tek ál tal elõ ké szí tett bel sõ 
ren del ke zé sek és jog sza bá lyok ter ve ze te i nek, il let ve más
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ál tal meg kül dött a hon -
vé del mi mi nisz tert vagy a HM-et érin tõ jog sza bály- és
egyéb ter ve ze tek szak mai vé le mé nye zé se.

q) Az ál la mi ve ze tõk meg bí zá sa alap ján köz re mû kö dés
a kor mány-, a tár ca kö zi, il let ve a HM ál tal lét re ho zott – ál -
lan dó és ide ig le nes jel leg gel mû kö dõ – bi zott sá gok (mun -
ka cso por tok) mun ká já ban.

r) Az ál la mi szer vek, he lyi ön kor mány za tok, egy há zak
és tár sa dal mi szer ve ze tek, ok ta tá si in téz mé nyek ha di sí rok, 
hõsi em lék mû vek és hõsi em lék he lyek gon do zá sá val,
fenn tar tá sá val és meg õr zé sé vel össze füg gõ te vé keny sé gé -
nek ko or di ná lá sa, to váb bá szak mai elõ adá sok, kon fe ren ci -
ák szer ve zé se.

2. Funk ci o ná lis fel ada tok

a) A vé de lem po li ti ka és a Ma gyar Hon véd ség tár sa dal -
mi meg íté lé sé nek fi gye lem mel kí sé ré se. A vé del mi te vé -
keny ség szem pont já ból meg ha tá ro zott tár sa dal mi és szer -
ve ze ti fo lya ma tok elem zé se, az egyes dön té sek elõt ti elõ -
re jel zé sek ké szí té se, azok le het sé ges tár sa dal mi ha tá ra i nak 
fel mé ré se.

b) A köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá val kap cso la tos, a
Hon vé del mi Mi nisz té ri u mot és a HM-szer ve ze te ket érin tõ 
fel ada tok vég zé se, a kap cso ló dó bel sõ sza bály zók ki dol -
go zá sa, va la mint e te vé keny sé gek tár ca szin tû össze fo gá sa
és irá nyí tá sa.

c) Köz re mû kö dés a hon vé de lem mel kap cso la tos szak -
mai dön té sek tá jé koz ta tá si el ve i nek ki dol go zá sá ban és a
jó vá ha gyott dön té sek vég re haj tá sá ban. A meg ha tá ro zó je -
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len tõ sé gû fel ada tok hoz kap cso ló dó tá jé koz ta tá si ter vek ki -
dol go zá sa.

d) A mel lé- és fö lé ren delt hír szol gál ta tó, tá jé koz ta tó
rend sze rek fej lesz té se, mû köd te té se a kül sõ és bel sõ cél -
cso por tok hi te les, idõ sze rû és pon tos tá jé koz ta tá sa ér de ké -
ben.

e) A tár ca ve ze tõ i nek fel ké szí té se a nyil vá nos sze rep lé -
sek re, saj tó meg je le né sek re. Ve ze tõi dön té sek tár sa dal mi
tá mo ga tott sá gá nak nyo mon kö ve té se, kö vet kez mé nye i nek 
elem zé se. Cél cso por tok vizs gá la ta a cél zott tá jé koz ta tás
ered mé nyes sé gé nek mé ré se, kö vet kez te té sek, elem zé sek,
meg fo gal ma zá sa az irá nyok he lyes sé gé nek meg ál la pí tá sa,
vissza csa to lá si rend szer mûködtetése.

f) Szak mód szer ta ni el já rá so kon ala pu ló tá jé koz ta tá si ér -
té ke lés, elem zés a vé de lem po li ti kai tö rek vé sek tár sa dal mi
és szer ve ze ti köz meg íté lé sé vel, tá mo ga tott sá gá val össze -
füg gés ben. A tár ca ar cu la tá nak a hon vé del mi ve ze tés saj -
tó be li és más nyil vá nos ság elõt ti meg je le né sei szer ve zé se,
ki dol go zá sa le bo nyo lí tá sa.

g) Az összes saj tó ter mék ben a Ma gyar Hon véd ség gel és 
a hon vé de lem mel össze füg gõ té mák meg ter ve zé se, elem -
zé se, azok ról ér té ke lõ je len tés ké szí té se. A kü lön bö zõ írott 
és elekt ro ni kus saj tó ban a tár cá ról meg je le nõ hír adá sok fi -
gye lem mel kí sé ré se, a mi nisz ter, az ál lam tit ká rok és he -
lyet tes ál lam tit ká rok, a ka bi net fõ nök, va la mint a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa.

h) A tár ca hi va ta los saj tó köz le mé nye i nek el ké szí té se, a
Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ó ért Fe le lõs Ál lam tit kár ság tá -
jé koz ta tá sa utá ni írá sos nyi lat ko za tok meg fo gal ma zá sa,
majd ezek hír ügy nök sé gek hez, szer kesz tõ sé gek hez való
el jut ta tá sa.

i) A hon vé de lem mel össze füg gõ és na gyobb tár sa dal mi
fi gyel met ki vál tó kér dé sek gyors és egy ér tel mû meg vá la -
szo lá sá nak elõ ké szí té se. Ezek meg vá la szo lá sa a saj tó fõ -
nök, vagy az ál ta la ja va solt, ki je lölt sze mély köz re mû kö -
dé sé vel. Kor mány za ti szin tû kér dés ese tén a kor mány szó -
vi võ vel.

j) Saj tó kam pá nyok kez de mé nye zé se és le bo nyo lí tá sa a
Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ó ért Fe le lõs Ál lam tit kár ság gal 
egyez tet ve és együtt mû köd ve.

k)  A ha zai és nem zet kö zi ese mé nyek kel össze füg gõ, a
hon vé del mi tár cát érin tõ saj tó tá jé koz ta tók meg ter ve zé se,
meg szer ve zé se. A saj tó kon fe ren ci ák fõ sze rep lõ i nek fel ké -
szí té se, hát tér anya gok össze ál lí tá sa, a saj tó kép vi se lõ i nek
meg hí vá sa, akk re di tá lá sa, fo ga dá sa.

l) Fo lya ma tos kap cso lat tar tás a ma gyar és a Ma gyar or -
szá gon jegy zett ide gen nyel vû saj tó szer vek szer kesz tõ sé -
ge i vel.

m) Ha zai és kül föl di utak szer ve zé se új ság írók – ese ten -
ként új ság írói cso por tok kí sé ré se – a ha zai és nem zet kö zi
saj tó ké rel mei, va la mint a sa ját ter vek alap ján.

n) A saj tó nyil vá nos ság hoz (for ga tás, fény ké pe zés, in -
ter jú-ri port ké szí tés) szük sé ges en ge dé lyek ki adá sa, a kü -
lön le ges be so ro lá sú szer ve ze tek re ér vé nyes en ge dé lyek
be szer zé se.

o) A Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Non pro fit
Köz hasz nú Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Zrí nyi Mé dia) 
szak mai irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

p) A Zrí nyi Mé dia gon do zá sá ban ké szü lõ pa pír ala pú,
vagy elekt ro ni kus for má jú mé dia ter mé ke ket ké szí tõ szer -
kesz tõ sé gek ve ze tõ i nek szak mai fel ügye le té vel össze füg -
gõ fel ada tok el lá tá sa.

q) Az egy sé ges kor mány za ti tá jé koz ta tás ér de ké ben a
Kor mány za ti Kom mu ni ká ci ó ért Fe le lõs Ál lam tit kár ság
mi nisz té ri u mi szak re fe ren sé vel, va la mint az ál lam tit ká ra i -
val és az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek kel való
együtt mû kö dés.

r) A nem ze ti, a hon vé del mi, a ka to nai, a fegy ver ne mi és
csa pat ha gyo má nyok meg õr zé sé vel és át örö kí té sé vel kap -
cso la tos fel ada tok ra vo nat ko zó sza bály zók elõ ké szí té se.

s) Ka to nai ha gyo mány õr zõ szer ve ze tek mi nõ sí té sé nek
elõ ké szí té sé vel, le bo nyo lí tá sá val és fel ügye le té vel össze -
füg gõ fel ada tok vég zé se. A ki emelt ka to nai ha gyo mány õr -
zõ ren dez vé nyek meg va ló su lá sá nak se gí té se.

t) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ kül föl di és ma -
gyar, va la mint a kül föl dön ta lál ha tó ma gyar ha di sí rok, hõsi
em lék mû vek és hõsi em lék he lyek gon do zá sá val, fenn tar tá -
sá val és meg õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa. 

u) A ha di sí rok kal, hõsi em lék mû vek kel és hõsi em lék -
he lyek kel kap cso la tos jog sza bá lyok és köz jo gi szer ve zet -
sza bá lyo zó esz kö zök szak mai ki dol go zá sa.

v) A ma gyar ha di sí rok ról, hõsi em lék mû vek rõl és hõsi
em lék he lyek rõl nyil ván tar tás ké szí té se és ve ze té se.
A nyil ván tar tás elekt ro ni kus és írott for má ban tör té nõ köz -
zé té te le, az ez zel kap cso la tos ál lam pol gá ri meg ke re sé sek -
kel kap cso la tos adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se.
A ma gyar ha di sí rok, hõsi em lék mû vek és hõsi em lék he -
lyek gon do zá sa, fel újí tá sa és fel mé ré se tár gyá ban pá lyá za -
ti ki írás elõ ké szí té se. 

w) A hon vé del mi ok ta tás ko or di ná lá sa, se gí té se együtt -
mû köd ve a Ka to na Su li prog ra mért fe le lõs osz tállyal.
A hon vé del mi if jú sá gi prog ra mok elõ ké szí té se és le bo -
nyo lí tá sa. A hon vé del mi ok ta tás és ne ve lés nem zet kö zi ta -
pasz ta la ta i nak gyûj té se, elem zé se és ér té ke lé se.

3. Nem zet kö zi fel ada tok
a) A NA TO- és EU-tag ság gal, a nem zet kö zi kap cso lat -

tar tás sal össze füg gõ ki emelt ese mé nyek kel és gya kor la -
tok kal kap cso la tos tá jé koz ta tá si el vek és szak mai ter vek
ki dol go zá sá nak irá nyí tá sa, a fel ada tok vég re haj tá sa.

b) A tár ca nem zet kö zi te vé keny sé gé rõl, ki e mel ten a
NA TO- és EU-együtt mû kö dés bõl fa ka dó fel ada tok ról szó -
ló tá jé koz ta tás meg szer ve zé se. Mind a bel sõ, mind a kül sõ
cél cso por tok ré szé re az eh hez szük sé ges hát tér anya gok
elõ ké szí té se, ké szí té se.

c) A tár ca kép vi se le te a NATO Au di o vi zu á lis Ál lan dó
Mun ka cso port já ban. Kap cso lat tar tás a NATO és EU in for -
má ci ós és tá jé koz ta tó szer ve ze te i vel.

d) A két ol da lú nem zet kö zi ka to nai kap cso la tok kal
össze füg gõ tá jé koz ta tá si te vé keny ség. A nem zet kö zi gya -
kor la tok saj tó nyil vá nos sá gi elõ ké szí té se, se gí té se, rész vé -
tel a vég re haj tás ban.
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e) A ha di sí rok kal kap cso la tos nem zet kö zi együtt mû kö -
dés, a HM ál lás pont já nak kép vi se le te kül föl di de le gá ci ók -
kal való tár gya lás so rán, nem zet kö zi együtt mû kö dé sek,
meg ál la po dá sok elõ ké szí té se.

f) A ma gyar ha di sí rok, hõsi em lék mû vek és hõsi em lék -
he lyek meg õr zé sét szol gá ló két ol da lú kor mány meg ál la po -
dá sok elõ ké szí té se, il let ve a nem zet kö zi egyez mény ben és
két ol da lú kor mány meg ál la po dá sok ban fog lal tak vég re haj -
tá sa.

g) Nem zet kö zi part ner szer ve ze tek kel tör té nõ együtt mû -
kö dés, és ku ta tás vég zé se vagy kez de mé nye zé se a ma gyar
há bo rús vesz te sé gi ada tok kal, nyil ván tar tá sok kal, il let ve a
ma gyar ha di sí rok kal, hõsi em lék mû vek kel és hõsi em lék -
he lyek kel kap cso lat ban.

4. Egyéb fel ada tok
Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -

ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be
tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko -
dás.

7.1. A KÖZ IGAZ GA TÁ SI ÁL LAM TIT KÁR IRÁ NYÍ TÁ SA
ALÁ TAR TO ZÓ 

SZER VE ZE TI EGY SÉ GEK

7.1.0.1. HM Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Tit kár ság

1. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A prog ra mok, el fog lalt sá gok és fel ada tok egyez te té se 

ér de ké ben – a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro -
zott kér dé sek ben – kap cso lat tar tás más mi nisz té ri u mok, a
HM-szer vek és -szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i nek ve ze tõ i vel.

b) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár hoz ér ke zett ok má nyok,
le ve lek, meg hí vók és egyéb kül de mé nyek fel vé te le, ik ta tá -
sa, ke ze lé se, fel dol go zá sa, il let ve fel dol go zás hoz tör té nõ
elõ ké szí té se, azok meg vá la szo lá sá hoz szük sé ges hát tér -
anya gok, vá lasz ter ve ze tek HM-szer vek tõl, il let ve -szer ve -
ze tek tõl tör té nõ be ké ré se és elõ ké szí té se.

c) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár prog ram ja i nak, el fog lalt -
sá ga i nak nyil ván tar tá sa, fi gye lem mel kí sé ré se, az ezek hez
szük sé ges ok má nyok, hát tér anya gok be ké ré se, va la mint
az egyéb fel té te lek meg lé té nek pon to sí tá sa.

d) Fo lya ma tos együtt mû kö dés meg va ló sí tá sa a köz igaz -
ga tá si ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó
HM-szer vek kel és -szer ve ze tek kel.

e) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel -
ada tok nyil ván tar tá sa, vég re haj tá sá nak fi gye lem mel kí sé -
ré se. A be ér ke zõ anya gok re fe rá lás hoz tör té nõ elõ ké szí té -
se, il let ve meg bí zás alap ján az ügy ben il le té kes HM-szerv
vagy -szer ve zet ve ze tõ jé hez tör té nõ to váb bí tá sa.

f) Rész vé tel a köz igaz ga tá si ál lam tit kár ven dé gei fo ga -
dá sá nak, bel- és kül föl di uta zá sa i nak elõ ké szí té sé ben, a
par la men ti mun ká val kap cso la tos fel ada tok se gí té sé ben.

g) A köz igaz ga tá si ál lam tit kár te vé keny sé gé hez szük sé -
ges tár gyi fel té te lek fo lya ma tos biz to sí tá sa.

h) A HM Köz pon ti La kás bi zott ság ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben a dön té si ja vas la tok elõ ké szí té se a bi zott ság tit -
ká ra út ján.

2. Egyéb fel ada tok
Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -

ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se.

7.1.0.2. HM Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet fel ügye le tét, irá -

nyí tá sát el lá tó szerv egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nya i -
nak át ru há zá sá ra vo nat ko zó tár ca szin tû jogi sza bá lyo zás
ki dol go zá sa, kar ban tar tá sa.

b) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sa, mû köd te té se sza -
bá lya i nak ki dol go zá sa és fo lya ma tos fej lesz té se.

c) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet egy sé ges ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ké zi köny vé nek ki dol go zá sa,
il let ve kar ban tar tá sa.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek ter ve zé sé nek

és vég re haj tá sá nak fe je zet szin tû ko or di ná lá sa, az Ál la mi
Szám ve võ szék, il let ve a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
el len õr zé se i vel tör té nõ össze han go lá sa.

b) A hon vé del mi szer vek bel sõ el len õr zé si egy sé gei el -
len õr zé si te vé keny sé ge szak mai fel ügye le té vel kap cso la -
tos fel ada tok el lá tá sa.

c) Kap cso lat tar tás a hon vé del mi szer vek bel sõ el len õr -
zé si ve ze tõ i vel szá muk ra szak mai, mód szer ta ni se gít ség
nyúj tá sa fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben.

d) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zés in for má ci ós
rend sze ré nek mû köd te té se.

e) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õrei re giszt rá ci ós és to vább kép zé si kö te le zett -
sé ge tel je sí té sé nek nyo mon kö ve té se. 

f) El len õr zé si kon fe ren ci ák, kon zul tá ci ók szer ve zé se és
vég re haj tá sa az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õrök te vé keny -
sé ge szak mai szín vo na lá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.

g) Az irány adó jog sza bá lyok, a nem zet kö zi és a ma -
gyar or szá gi bel sõ el len õr zé si stan dar dok, az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út mu ta -
tók, va la mint a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök, fe -
je zet szin tû nor mák elõ írá sa i ra fi gye lem mel a bel sõ el len -
õr zés fo lya mat rend jé nek, mi nõ ség biz to sí tá si sza bá lya i nak 
ki ala kí tá sa és ér vé nye sí té se a stra té gi ai és éves el len õr zé si
ter vek, il let ve az éves el len õr zé si je len té sek ki dol go zá sa,
va la mint az el len õr zé si te vé keny ség vég re haj tá sa so rán.

h) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zés re vo nat ko zó jog -
sza bály ter ve ze tek kel kap cso la tos mi nisz té ri u mi ál lás pont
ki ala kí tá sá ban, ko or di ná lá sá ban való köz re mû kö dés.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) A hon vé del mi szer vek ve ze tõi, pa rancs no kai ál tal a

HM-ve ze tõk ré szé re elõ ter jesz tett, az adott szerv bel sõ el -
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len õr zé si ve ze tõ jé vel kap cso la tos sze mé lyi ja vas la tok (ki -
ne ve zés, fel men tés) vé le mé nye zé se.

b) Az el len õr zés so rán bün te tõ-, sza bály sér té si, kár té rí -
té si, il let ve fe gyel mi el já rás meg in dí tás ra okot adó cse lek -
mény, mu lasz tás vagy hi á nyos ság gya nú já nak fel me rü lé se 
ese té ben a hon vé del mi szerv ve ze tõ jé nek, il let ve an nak
érin tett sé ge ese tén a fel ügye le ti szerv ve ze tõ jé nek ha la -
dék ta lan tá jé koz ta tá sa és ja vas lat té te le a meg fe le lõ el já rá -
sok meg in dí tá sá ra.

c) A HM-szer vek és -szer ve ze tek ál tal jó vá ha gyás ra fel -
ter jesz tett, a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ál tal ki adás ra ter ve zett
bel sõ ren del ke zé sek ter ve ze te i nek szak mai vé le mé nye zé se.

4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) A fe je zet nél ter ve zett, igény be vett eu ró pai uni ós tá -

mo ga tá sok, il let ve más nem zet kö zi tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak el len õr zé se.

b) A ka to na dip lo má ci ai te vé keny sé get vég zõ kép vi se le -
tek, a véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé hi va ta lok, il let ve
a nem zet kö zi vál ság ke ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek -
ben részt vevõ ka to nai kon tin gen sek fe je zet szin tû ál lam -
ház tar tá si bel sõ el len õr zé se.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um stra té gi ai és éves ál lam -

ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vé nek koc ká zat elem zés re és 
ka pa ci tás-szám ve tés re ala po zott ki dol go zá sa.

b) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet össze fog la ló éves 
ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si ter vé nek össze ál lí tá sa.

c) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um éves ál lam ház tar tá si
bel sõ el len õr zé si je len té sé nek ki dol go zá sa.

d) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet össze fog la ló
éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len té sé nek össze -
ál lí tá sa.

e) A mi nisz te ri jó vá ha gyást, il let ve be mu ta tást kö ve tõ -
en az éves ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si je len té sek
meg kül dé se a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter ré szé re.

f) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál lam ház tar tá si bel sõ el -
len õr zé sé nek el lá tá sa.

g) A fe je ze ti jo go sít vá nyok ból adó dó an el len õr zé sek
vég re haj tá sa a fe je zet irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek nél; a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok vo nat ko zá sá -
ban; a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, il let ve az irá nyí tá sa alá
tar to zó költ ség ve té si szer vek hasz ná la tá ba, va gyon ke ze lé -
sé be adott ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás te kin te té -
ben; a fe je zet költ ség ve té sé bõl cél jel leg gel jut ta tott, il let ve 
a nem zet kö zi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la to san 
a ked vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá -
ban részt vevõ szer ve ze tek nél.

h) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok spe ci á lis
mû kö dé si ki adá sai ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sé nek
vég re haj tá sa.

i) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet, azon be lül a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um mû kö dé sé nek fej lesz té se és
ered mé nyes sé gé nek nö ve lé se ér de ké ben rend szer szem lé -
le tû meg kö ze lí tés sel az irá nyí tá si, bel sõ kont roll és el len -
õr zé si el já rá sok ha té kony sá gá nak ér té ke lé se, il let ve fej -
lesz té se. 

j) A hon vé del mi szer vek ál lam ház tar tá si bel sõ kont roll -
rend sze ré nek vizs gá la ta a jog sza bá lyok nak és bel sõ sza -
bály za tok nak való meg fe le lés, va la mint a mû kö dés gaz da sá -
gos sá ga, ha té kony sá ga és ered mé nyes sé ge szem pont já ból.

k) Az el len õr zé sek so rán tett meg ál la pí tá sok és kö vet -
kez te té sek alap ján a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét
elõ se gí tõ aján lá sok, ja vas la tok meg fo gal ma zá sa.

l) Az ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé sek so rán a bi zo -
nyos sá got adó te vé keny ség ke re té ben a ren del ke zés re álló
erõ for rá sok kal való gaz dál ko dás, az ál la mi va gyon meg -
óvá sa és gya ra pí tá sa, va la mint a költ ség ve té si pénz esz kö -
zök fel hasz ná lá sa sza bá lyo zott sá gá nak, sza bály sze rû sé gé -
nek, gaz da sá gos sá gá nak, ha té kony sá gá nak és ered mé -
nyes sé gé nek vizs gá la ta sza bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend -
szer- és tel je sít mény-el len õr zé sek, il let ve in for ma ti kai
rend szer el len õr zé sek mód sze ré nek al kal ma zá sá val.

m) Ja vas la tok ki ala kí tá sa a pénz ügyi, tár gyi, in for ma ti -
kai, inf ra struk tu rá lis és hu mán erõ for rás-ka pa ci tá sok kal
való sza bály sze rû, gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes
mû kö dés meg va ló sí tá sá ra; a szer ve ze ti struk tú rák ra ci o na -
li zá lá sá ra; a bel sõ kont roll rend sze rek ja ví tá sá ra, fej lesz té -
sé re.

n) Az el len õr zé si je len té sek aján lá sai és ja vas la tai hasz -
no su lá sá nak, a meg tett in téz ke dé sek meg va ló su lá sá nak
nyo mon kö ve té se.

o) A jog sza bály ban elõ írt el len õr zé si do ku men tá ci ók és
nyil ván tar tá sok ve ze té se.

p) A ta nács adó te vé keny ség ke re té ben a hon vé del mi
mi nisz ter tá mo ga tá sa a dön tés ho za tal ban az egyes meg ol -
dá si le he tõ sé gek elem zé sé vel, ér té ke lé sé vel, vizs gá la tá -
val, koc ká za tá nak becs lé sé vel.

6. Egyéb fel ada tok

a) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um kép vi se le te az Ál lam -
ház tar tá si Bel sõ Kont roll Tár ca kö zi Bi zott ság Bel sõ El len -
õr zé si Al bi zott sá gá ban, va la mint Kor mány za ti El len õr zé si 
Al bi zott sá gá ban. 

b) Rész vé tel a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
ál tal a fe je ze ti bel sõ el len õr zé si ve ze tõk ré szé re a KEHI el -
nö ke út ján szer ve zett ér te kez le te ken, to vább kép zé sen és
kon fe ren ci án.

c) Együtt mû kö dés a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um -
mal, va la mint a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal lal az ál -
lam ház tar tá si bel sõ el len õr zés sel kap cso la tos jog sza bá -
lyok ki dol go zá sa, mó do sí tá sa, az el len õr zé si rend szer fej -
lesz té se, va la mint a mód szer ta ni út mu ta tók el ké szí té se te -
kin te té ben. Meg ke re sés ese tén az Ál la mi Szám ve võ szék
mód szer ta ni aján lá sa i nak vé le mé nye zé se.

d) Szak te rü le tet érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok
ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se. 

e) A mû kö dé si kör be tar to zó költ ség ve té si elõ irány za -
tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

f) A más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ál tal meg kül -
dött, a hon vé del mi mi nisz tert, vagy a hon vé del mi tár cát
érin tõ jog sza bály- és egyéb ter ve ze tek szak mai szem pon -
tok alap ján tör té nõ vé le mé nye zé se.
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g) A HM-szer vek és -szer ve ze tek ál tal jó vá ha gyás ra fel -
ter jesz tett, a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ál tal ki adás ra ter ve zett
bel sõ ren del ke zé sek ter ve ze te i nek szak mai vé le mé nye zé se.

7.1.0.3. HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) A HM-szer vek és -szer ve ze tek, a mi nisz ter köz vet -

len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei mû kö -
dé sé nek sza bá lyo zá sá ra szol gá ló jog sza bá lyok, kor mány-, 
il let ve or szág gyû lé si elõ ter jesz té sek, mi nisz te ri ál lás fog la -
lá sok és bel sõ sza bá lyo zók ki dol go zá sa, ko or di ná lá sa.

b) A Ma gyar Hon véd ség to váb bi fej lesz té sé nek irá nya i -
ról, va la mint a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét -
szá má ról szó ló kor mány- és or szág gyû lé si elõ ter jesz té sek
ki dol go zá sa.

c) A más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ál tal meg -
kül dött, a hon vé del mi mi nisz tert, vagy a hon vé del mi tár cát 
érin tõ jog sza bály- és egyéb ter ve ze tek hon vé del mi szak -
mai szem pon tok alap ján tör té nõ vé le mé nye zé se.

d) A HM Vé del mi Hi va tal lal együtt mû kö dés ben a más
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek hon vé del mi fel ada ta i -
nak tel je sí té sé hez szük sé ges irány el vek ki dol go zá sa, köz -
re mû kö dés az irány el vek és kö ve tel mé nyek ál tal meg ha tá -
ro zott fel ada tok meg va ló sí tá sá ban.

e) Köz re mû kö dés a hon vé del met, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség mû kö dé sét érin tõ jog sza bá lyok kal és azok kal
kap cso la tos fel ada tok meg ha tá ro zá sá val össze füg gõ elõ -
ter jesz té sek ki dol go zá sá ban.

f) Fõ ki dol go zó ként a hon vé del mi tár ca éves te vé keny -
sé gé nek fõ irá nya it és fel ada ta it meg ha tá ro zó HM uta sí tás
össze ál lí tá sa, az idõ sza kos (éves, két éves, négy éves) és
ese ti je len té sek, be szá mo lók, ér té ke lé sek, össze fog la lók
össze ál lí tá sa a kor mány za ti szer vek és a mi nisz té ri u mi ve -
ze tõk ré szé re.

g) Fõ ki dol go zó ként éves je len tés össze ál lí tá sa a hon vé -
del mi po li ti ka meg va ló sí tá sá ról, a Ma gyar Hon véd ség fel -
ké szí té sé rõl, ál la po tá ról és fej lesz té sé rõl az Or szág gyû lés
ré szé re.

h) Fõ ki dol go zó ként je len tés össze ál lí tá sa a Ma gyar
Hon véd ség to váb bi fej lesz té sé nek irá nya i ról szó ló or szág -
gyû lé si ha tá ro zat ban el ren delt fel ada tok vég re haj tá sá nak
hely ze té rõl az Or szág gyû lés hon vé del mi és ren dé sze ti bi -
zott sá ga ré szé re.

i) A fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá lyok, bel sõ 
ren del ke zé sek, fel sõ szin tû elõ ter jesz té sek elõ ké szí té se, ki -
dol go zá sa, il let ve vé le mé nye zé se.

j) A hon vé de lem hely ze té rõl szó ló in for má ci ók gyûj té -
se, elem zé se, ve ze tõi igény ese tén tá jé koz ta tók, idõ sza ki
je len té sek össze ál lí tá sa a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ré szé re,
ja vas la tok elõ ké szí té se a dön té sek meg ho za ta lá hoz.

k) Fõ fe le lõs ként a HM-szer vek bel sõ mû kö dé sét sza -
bály zó alap ok má nyok – a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály za ta, a nó menk la tú ra-ren de let, va la mint a HM
Mun ka kö ri Jegy zé ke – ki dol go zá sa, azok pon to sí tá sa.

l) A mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szer ve ze tek ala pí tá -
sá ra, il let ve meg szün te té sé re vo nat ko zó ok irat ter ve ze tek
(ala pí tó, il let ve meg szün te tõ ok ira tok) ki dol go zá sá nak,
mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé se, ki dol go zá suk ko or di ná -
lá sa, elõ ze tes szak mai vé le mé nye zé se, a vé le mé nye zést
kö ve tõ en elõ ter jesz té se jó vá ha gyás ra. 

m) A tár ca szer ve ze tei kincs tá ri törzs köny vi nyil ván tar -
tás ba vé te lé vel, a nyil ván tar tás nap ra kész sé gé nek biz to sí -
tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

n) A HM irá nyí tá si, ve ze té si rend jé nek ki dol go zá sa,
pon to sí tá sa.

o) Fõ ki dol go zó ként a hon vé del mi tár ca lét szám gaz dál -
ko dá sá ra, az ál lo mány ará nyok ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó ja -
vas la tok, ter vek és in téz ke dé sek, va la mint az azok kal
össze füg gõ kor mány za ti és or szág gyû lé si elõ ter jesz té sek
ki dol go zá sa.

p) A HM-szer vek és -szer ve ze tek, va la mint a mi nisz ter
köz vet len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze tek ál tal fel ter jesz tett – az il le té kes HM-szer vek kel erõ -
for rás-gaz dál ko dá si szem pont ból elõ ze te sen egyez te tett –
mun ka kö ri jegy zé kek és azok mó do sí tá sá nak vé le mé nye -
zé se és jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ké szí té se.

q) Rész vé tel a lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ jog sza bá -
lyok és nem zet kö zi egyez mé nyek szak mai elõ ké szí té sé -
ben, ki dol go zá sá ban, az ez zel össze füg gõ fel ada tok ko or -
di ná lá sá ban.

r) Az ál la mi célú lé gi köz le ke dés sza bá lyo zá si te vé keny -
sé gé vel kap cso la tos mi nisz té ri u mi szin tû fel ada tok el lá tá sa.

s) A hon vé del mi tár ca ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé -
gé nek sza bá lyo zá sá ra szol gá ló jog sza bály(ok), va la mint a
hon vé del mi ka taszt ró fa vé del mi rend szer szer ve ze té re,
mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ki dol go zá sa.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A fõ osz tály fõ ki dol go zói fe le lõs sé gé be tar to zó

ügyek kel kap cso la tos bel sõ ko or di ná ci ós te vé keny ség
vég zé se.

b) A HM-szer vek és -szer ve ze tek tár cán be lü li együtt -
mû kö dé sé nek szer ve zé se, a kap cso ló dó bel sõ sza bá lyo zók 
ki dol go zá sa.

c) A Ma gyar Hon véd ség ön kén tes tar ta lé kos rend sze re
fej lesz té sé nek ko or di ná lá sa, a rend szer mû kö dé sé nek mo -
ni tor ing ja.

d) A hon vé del mi tár ca szer ve ze ti fel épí té sé nek, rend -
sze re sí tett lét szám ke re te i nek meg ha tá ro zá sá val kap cso la -
tos tár ca szin tû és kor mány za ti dön té sek szak mai elõ ké szí -
té se, azok egyez te té se az il le té kes HM-szer vek kel és -szer -
ve ze tek kel.

e) A tár ca szin tû lét szám gaz dál ko dás fel ada ta i nak vég -
zé se, a HM-szer vek és -szer ve ze tek te vé keny sé gé nek ko -
or di ná lá sa a mi nisz ter, il let ve a köz igaz ga tá si ál lam tit kár,
va la mint a ter ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ál tal
jó vá ha gyás ra ke rü lõ mun ka kö ri jegy zé kek és azok mó do -
sí tá sá nak elõ ké szí té sé ben.
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f) A hon vé del mi tár ca ága za ti ka taszt ró fa vé del mi te vé -
keny sé gé hez tar to zó elõ ké szí tõ, ter ve zõ, kül sõ és bel sõ ko -
or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa.

g) A hon vé del mi ka taszt ró fa vé del mi rend szer ré sze ként 
lét re ho zott Ága za ti Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Törzs, il -
let ve a Ka taszt ró fa vé del mi Ope ra tív Bi zott ság mun ká já -
ban való rész vé tel, ága za ti ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa.

h) A ter ro riz mus el le ni harc ke re té ben a lé gi köz le ke dést 
érin tõ RE NE GA DE mû ve le ti rend szer rel és fel ada tok kal
kap cso la tos tár ca kö zi és tár cán be lü li ko or di ná ció vég zé se.

i) Az ál la mi célú lé gi köz le ke dés tár ca szin tû sza bá lyo zá -
sá val, szak irá nyí tá sá val össze füg gõ elõ ké szí tõ, ter ve zõ,
kül sõ és bel sõ ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) A HM-szer vek és -szer ve ze tek ál tal jó vá ha gyás ra fel -

ter jesz tett, a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ál tal ki adás ra ter ve zett
bel sõ ren del ke zé sek ter ve ze te i nek szak mai vé le mé nye zé se.

b) A tár cát érin tõ par la men ti kép vi se lõi kér dé sek re
adan dó vá la szok Par la men ti Iro da ko or di ná ci ó já val tör té -
nõ elõ ké szí té se.

c) A mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat sza bó ve ze tõi ér -
te kez le té vel össze füg gõ szak mai ki dol go zó mun ka (ál la mi 
ve ze tõi be szé dek ter ve ze te i nek össze ál lí tá sa).

d) Köz re mû kö dés az ál la mi célú lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ ha zai és kül föl di szak mai ren dez vé nye ken, tá -
jé koz ta tó kon, be mu ta tó kon és az azo kon szer zett ta pasz ta -
la tok alap ján a tár ca lé gi köz le ke dé si szak mai ál lás pont já -
nak ki ala kí tá sa és kép vi se le te. Együtt mû kö dés a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság gal, a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve -
zet tel, il let ve a más ka to nai és pol gá ri lé gi köz le ke dé si
szer ve ze tek kel.

e) Tár ca kép vi se let el lá tá sa a Nem ze ti Lég tér Ko or di ná -
ci ós Mun ka cso port ban, a bi zott sá gi tag ság ból adó dó szak -
mai fel ada tok vég zé se. A Kor mány Lé gi köz le ke dés Vé -
del mi Bi zott sá ga tár ca kép vi se lõ je (hon vé del mi mi nisz ter)
te vé keny sé gé nek szak mai tá mo ga tá sa, ál lan dó fel ha tal ma -
zás sal a tár ca kép vi se lõ he lyet te sí té se. Rész vé tel a Lé gi -
köz le ke dés Vé del mi Szak ér tõi Mun ka cso port mun ká já -
ban.

f) A mi nisz ter má sod fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben el já ró ter -
ve zé si és ko or di ná ci ós fõ osz tály ve ze tõ ál tal ki ad má nyo zás -
ra ke rü lõ, az ál la mi célú lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ má -
sod fo kú ka to nai lég ügyi ha tó sá gi dön té sek elõ ké szí té se.

4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) Az eu ró pai uni ós, a re gi o ná lis, il let ve nem ze ti ke re tek 

kö zött vég re haj tás ra ke rü lõ lé gi köz le ke dé si és lé gi for ga -
lom-szer ve zé si fel ada tok tár ca szin tû ko or di ná lá sa, a ka to -
nai lé gi for gal mi ér de kek kép vi se le te a nem ze ti és nem zet -
kö zi prog ra mok ban.

b) Rész vé tel a NATO ke re tén be lül a tag ál la mok ré szé re 
le ve ze tett, to váb bá a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal le bo -
nyo lí tott lé gi köz le ke dé si szak mai ren dez vé nye ken. Tár ca -
kép vi se let el lá tá sa a NATO Lé gi for ga lom-szer ve zé si Bi -
zott ság (ATMC), az EU RO CONT ROL Ta nács szer ve ze -
te i ben az EU RO CONT ROL Ka to nai Lé gi for gal mi Igaz ga -
tók (MAB) tes tü le te i ben, a NA TO-EU RO CONT ROL Lé -

gi köz le ke dés Vé del mi Ko or di ná ci ós Bi zott ság ban, va la -
mint a NATO és az EU RO CONT ROL lé gi köz le ke dés sel
kap cso la tos szak mai és ter ve zõ ren dez vé nye in. Nem ze ti
ka to nai kép vi se let biz to sí tá sa az Egy sé ges Eu ró pai Ég bolt
Bi zott ság ban (Sing le Sky Com mit tee – SSC), va la mint a
Kö zép-eu ró pai Funk ci o ná lis Lég tér blokk (FAB CE) prog -
ram ál la mi, il let ve szak mai szintû fórumain.

c) Be dol go zás az eu ró pai ATM-há ló zat ra ki ha tás sal
bíró, a ha zai pol gá ri és ál la mi célú lé gi köz le ke dést érin tõ
fej lesz té sek rõl és a be kö vet ke zett vál to zá sok ról szó ló, az
EU RO CONT ROL és az Eu ró pai Bi zott ság tá jé koz ta tá sá ra 
szol gá ló éven te pub li ká lás ra ke rü lõ LSSIP-je len tés be.

d) Köz re mû kö dés a NATO Ké pes ség fel mé rõ Kér dõ ív
(CS) ki töl té sé ben.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A szö vet sé ges or szá gok fel sõ szin tû ve ze té si rend sze -

re i nek ér té ke lé se, elem zé se. Ja vas la tok ki dol go zá sa a
hasz no sít ha tó ta pasz ta la tok át vé te lé re, a tár ca ve ze té si (irá -
nyí tá si) rend sze ré nek kor sze rû sí té sé re.

b) Ja vas la tok ki dol go zá sa a HM-szer vek és -szer ve ze -
tek, va la mint a mi nisz ter köz vet len, il let ve fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek mun ka kö ri jegy zé ke i vel
(ál lo mány táb lá i val) kap cso la tos szak mai kö ve tel mé nyek,
a fel hasz nál ha tó lét szám ke re tek és az ál lo mány ará nyok
meg ha tá ro zá sá ra.

c) Köz re mû kö dés a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i re és azok lét szá má ra, szer ve ze té re, alap ren del te té sé -
re vo nat ko zó ja vas la tok ki dol go zá sá ban, az ál lo mány táb -
lák ve zér ka ri fõ nö ki jó vá ha gyás elõt ti vé le mé nye zé se.

d) Köz re mû kö dés (adat szol gál ta tás) a Ma gyar Hon véd -
ség Had rend jé nek, a had ren den kí vü li szer ve ze tek, va la -
mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len, il let ve fenn tar tói
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek jegy zé ké nek, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség El he lye zé si Köny vé nek össze ál lí tá sá -
ban és kar ban tar tá sá ban, jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ké szí té -
sé ben.

e) A HM-szer vek és -szer ve ze tek, a mi nisz ter köz vet -
len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek
ügy rend jé nek, il let ve szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta i -
nak vé le mé nye zé se, jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ter jesz té se.
A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren delt sé gé -
be tar to zó ka to nai szer ve ze tek és az MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak vé -
le mé nye zé se.

f) A HM-szer vek és -szer ve ze tek mû kö dé sé nek elem zé -
se, ja vas la tok össze ál lí tá sa a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál -
la mi ve ze tõi és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ré szé re az
elem zett szer ve ze tek fel épí té sé nek, lét szá muk, ál lo má -
nyuk össze té te lé nek kor sze rû sí té sé re, ra ci o na li zá lá sá ra.

g) A szer ve ze tek fej lesz té sé re vo nat ko zó mi nisz te ri uta -
sí tá sok elõ ké szí té se, a HM-szer vek ál tal elõ ké szí tett szer -
ve zé si in téz ke dé sek, elõ ter jesz té sek, alap sza bály zó ter ve -
ze tek vé le mé nye zé se, köz re mû kö dés azok ki dol go zá sá -
ban.

h) A rend sze re sí tett be osz tá sok és mun ka kö rök mó do sí -
tá sá val össze füg gõ ja vas la tok elem zé se, elõ ter jesz té se.
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i) A hon vé del mi tár ca lét szám vi szo nya i ra vo nat ko zó
ada tok és sta tisz ti kai ki mu ta tá sok össze ál lí tá sa a köz pon ti
sze mély ügyi nyil ván tar tás adat szol gál ta tá sa alap ján.

j) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré nek kül föl di ál la mi légi
jár mû vek ál tal tör té nõ igény be vé te lé rõl szó ló fél éves je -
len té sek össze ál lí tá sa és fel ter jesz té se az Or szág gyû lés
kül ügyi bi zott sá ga, va la mint hon vé del mi és ren dé sze ti bi -
zott sá ga ré szé re.

k) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok szak irá nyí tá sá val
és szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

l) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré nek kül föl di ál la mi légi
jár mû vek ál tal tör té nõ igény be vé te lé vel össze füg gõ adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség hez kap cso ló dó fel ada tok vég -
re haj tá sa fel ügye le té bõl adó dó fel ada tok vég zé se. A Hun -
ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat Zrt. – kül föl -
di ál la mi légi jár mû vek lég tér hasz ná la tá val össze füg gõ –
adat szol gál ta tá sá nak meg szer ve zé se a Ma gyar Hon véd ség 
ré szé re.

m) Kap cso lat tar tás a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott -
ság (KKB) szer ve i vel. A tár ca KKB-ban tör té nõ kép vi se -
le té bõl adó dó fel ada tok vég zé se, rész vé tel a KKB Vé de ke -
zé si Mun ka bi zott ság és a KKB Ope ra tív Törzs mun ká já ban.

n) A tár ca kép vi se le te a ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso -
la tos nem zet kö zi és ha zai or szá gos ren dez vé nye ken, va la -
mint az atom ener gia bé kés célú al kal ma zá sa te rü le tén a
Kor mány ál tal lét re ho zott tes tü let mun ká já ban.

o) A hon vé del mi mi nisz té ri um ka taszt ró fa vé del mi ké -
szen lé ti szol gá la ta i nak ve zény lé se, irá nyí tá sa, fel ké szí té -
se, a szol gá la ti ok má nyok ki dol go zá sa és fo lya ma tos pon -
to sí tá sa.

p) A hon vé del mi ka taszt ró fa vé del mi rend szer költ ség -
ve té se ter ve zé sé nek irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég -
zé se, a költ ség ve tés ter ve zé si irány el ve i nek ki dol go zá sa.

q) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um éves és havi mun ka ter -
ve i nek ki dol go zá sa, a jó vá ha gyott fel ada tok vég re haj tá sa
hely ze té nek elem zé se, ér té ke lé se, idõ sza ki je len té sek ké -
szí té se.

r) A mi nisz ter éves ér té ke lõ és fel adat sza bó ve ze tõi ér te -
kez le te, a köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ko or di ná ci ós ér te kez -
le tek, va la mint egyéb mi nisz té ri u mi szin tû ren dez vé nyek
elõ ké szí té se, a kap cso ló dó szak mai hát tér anya gok össze -
ál lí tá sa.

s) A mi nisz té ri um ál la mi és ka to nai ve ze tõi mun ká já nak 
tá mo ga tá sa, dön té se ik elõ ké szí té se ér de ké ben elem zõ ta -
nul má nyok ki dol go zá sa. A te vé keny ség hez kap cso ló dó
ren dez vé nyek elõ ké szí té se, ada tok, in for má ci ók gyûj té se,
összeg zé se és elem zé se, je len té sek össze ál lí tá sa, fel ter -
jesz té se, az eset le ge sen szük sé ges ve ze tõi dön té sek kez de -
mé nye zé se.

t) A Ma gyar Hon véd ség 10 éves stra té gi ai ter ve fõ irá -
nya i ról szó ló kor mány-elõ ter jesz tés ki dol go zá sa.

u) A 10 éves, va la mint az 1+(n) éves tár ca szin tû ter vek
ki dol go zá sa so rán a fõ osz tályt érin tõ ter ve zé si fel ada tok
vég zé se.

v) A HM In for má ció Kap cso la ti Rend sze ré nek (HM
IKR) ki dol go zá sa, éven kén ti, il let ve szer ve ze ti vál to zá -
sok kal össze füg gõ pon to sí tá sa.

w) A mi nisz té ri u mi ál la mi ve ze tõk te en dõi (be osz tá sa)
át adás-át vé te lé nek elõ ké szí té se, az ez zel kap cso la tos ok -
má nyok össze ál lí tá sa, az át adás-át vé tel lel össze füg gõ
szak te rü le ti rész je len té sek ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa.

6. Egyéb fel ada tok
a) A más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ál tal meg -

kül dött, a hon vé del mi mi nisz tert, vagy a hon vé del mi tár cát 
érin tõ jog sza bály- és egyéb ter ve ze tek hon vé del mi szak -
mai szem pon tok alap ján tör té nõ vé le mé nye zé se.

b) A HM-szer vek és -szer ve ze tek ál tal jó vá ha gyás ra fel -
ter jesz tett, a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ál tal ki adás ra ter ve zett
bel sõ ren del ke zé sek ter ve ze te i nek szak mai vé le mé nye zé se.

c) A Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat
Zrt.-hez ve zé nyelt hi va tá sos ál lo mány te vé keny sé gé nek
szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.

d) A tár ca kép vi se le te a Kor mány za ti Vál ság ke ze lõ
Köz pont ban. 

e) A fõ osz tály mû kö dé si kö ré be tar to zó költ ség ve té si
elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

f) Köz re mû kö dés a hon vé de lem mel, a Ma gyar Hon véd -
ség szer ve ze ti és ha di tech ni kai fej lesz té sé vel, fel sze re lé sé -
vel, fel ké szí té sé vel, szer ve ze tei te rü le ti el he lyez ke dé sé vel
kap cso la tos kon cep ci ók ki dol go zá sá ban.

g) Köz re mû kö dés a tár ca szin tû szab vá nyo sí tá si és dokt -
ri ná lis fel ada tok ki dol go zá sá ban.

h) Köz re mû kö dés a Ma gyar Hon véd ség kü lön le ges jog -
rend szük ség le te i nek ter ve zé sé ben.

i) Szak te rü le tét érin tõ en a bel sõ kont roll rend szer ki ala -
kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se.

7.1.0.4. HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) A tár ca fog lal koz ta tás po li ti kai el ve i nek ki dol go zá sa,

a hon vé del mi ága zat mû kö dé sé hez szük sé ges hu mán erõ -
for rás fog lal koz ta tá sá nak stra té gi ai ter ve zé se. 

b) A tár ca szin tû hu mán stra té gia, hu mán po li ti kai irány -
el vek és prog ra mok ki dol go zá sa, an nak alap ján a fog lal -
koz ta tás-, bér- és ösz tön zés po li ti ka, a hu mán erõ for rás-fej -
lesz tés fõ irá nya i nak, kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sa,
az ál lo mány biz to sí tá sát és ha té kony fog lal koz ta tá sát meg -
ha tá ro zó alap el vek, jog sza bá lyok, egyéb sza bá lyo zók és
prog ra mok ki dol go zá sa, ér vé nye sü lé sük el len õr zé se.

c) A hon véd ség ál lo mány struk tú rá já nak, a fog lal koz ta tás 
szer ke ze tét meg ha tá ro zó mun ka kö rök kö ve tel mé nye i nek,
a szak mai kom pe ten ci ák rend sze ré nek ki dol go zá sa. A be -
osz tá sok és mun ka kö rök lé te sí té se, a kap cso ló dó kö ve tel -
mé nyek mó do sí tá sa jog sza bá lyi ke re te i nek ki dol go zá sa.

d) A Ma gyar Hon véd ség mun ka kö re i hez kap cso ló dó kö -
ve tel mény rend szer ki dol go zá sa, fej lesz té se, mun ka kör-
elem zés és mun ka kör-ér té ke lés vég re haj tá sa, ko or di ná lá sa.
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e) A fel sõ ok ta tás ra és a szak kép zés re vo nat ko zó jog sza -
bá lyok alap ján a hon vé del mi tár cá ra vo nat ko zó elvi sza -
bály zók, va la mint a hon vé del mi ne ve lés és kép zés köz- és
fel sõ ok ta tás ban való meg je le ní té sé vel kap cso la tos sza bá -
lyo zók ki dol go zá sa.

f) A Kor mány tu do má nyos és tech no ló gia po li ti kai
irány el ve i nek ér vé nye sí té se a hon vé del mi tár ca tu do -
mány po li ti ká já ban, a tár ca szin tû tu do má nyos te vé keny ség 
el ve i nek, kö ve tel mé nye i nek, va la mint a had tu do má nyi
ku ta tá sok fõ irá nya i nak ki dol go zá sa.

g) A tár ca esély egyen lõ sé gi, if jú ság po li ti kai fel ada tai
el ve i nek, sza bály zó i nak ki dol go zá sa. A pá lyá zat szer ve zé -
si fel ada tok vég zé se.

h) A Ma gyar tár ca szo ci ál-, jó lé ti és tá mo ga tás po li ti kai
el ve i nek, a kom pen zá ci ós rend sze rek hu mán po li ti kai
szem pont ja i nak, to váb bá az erre vo nat ko zó ága za ti sza bá -
lyo zók ki dol go zá sa.

i) A tár ca sze mé lyi szük ség le ti ter vei, il let ve az ál lo -
mány fog lal koz ta tá si prog ram jai (ki vá lasz tá si, tel je sít -
mény ér té ke lé si, elõ me ne te li, kar ri er-, ki lép te té si) el ve i -
nek, fel té tel rend sze ré nek ki dol go zá sa és az ez zel össze -
füg gõ sza bá lyo zá sok elõ ké szí té se.

j) A sze mé lyi ál lo mány biz to sí tá sá val, az ál lo mány ha -
té kony al kal ma zá sá val kap cso la tos fel té tel rend szer (el -
vek, sza bály zók, egyéb esz kö zök) ér vé nye sü lé sé vel össze -
füg gõ szer ve ze ti és mun ka erõ-pi a ci elem zé sek vég zé se a
mi nisz té ri u mi ve ze tõk, il let ve a HTVTR szá má ra, va la -
mint az az zal össze füg gõ sza bá lyo zók ki dol go zá sa.

k) A fog lal koz ta tás po li ti kai kö ve tel mé nyek alap ján az
ok ta tás, a kép zés fel té tel rend sze ré nek tár ca szin tû ter ve zé -
se, a mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo zás elõ ké szí té se, a
vég re haj tás fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.

l) Az esély egyen lõ ség és az egyen lõ bá nás mód fel té te le -
i nek meg te rem té sé vel, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gi ügyek kel kap cso la tos ága za ti fel ada tok elõ ké szí -
té se.

m) Az ál lo mány táb lák, mun ka kö ri jegy zé kek ki adá sát,
mó do sí tá sát tar tal ma zó ja vas la tok mun ka kör-gaz dál ko dá -
si szem pont ból tör té nõ vé le mé nye zé se.

n) A sze mé lyi ál lo mány (hi va tá sos, szer zõ dé ses, ön kén -
tes tar ta lé kos ka to na, hon véd tiszt je lölt, hon véd tiszt he -
lyet tes-je lölt, kor mány tiszt vi se lõ és köz al kal ma zott) il let -
mé nyé vel, il let mény jel le gû és il let mé nyen kí vü li jut ta tá -
sa i val kap cso la tos jog sza bá lyok, sza bály zók elõ ké szí té se.

o) Az il let mé nyek kel és il let mény jel le gû jut ta tá sok kal
kap cso la tos köz pon ti és HM-jog sza bá lyok, -sza bá lyo zók,
kor mány-elõ ter jesz té sek vé le mé nye zé se, más fegy ve res
szer vek il let mény rend sze ré nek fi gye lem mel kí sé ré se, a
kap cso ló dó jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se.

p) A kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ és kül föl dön ta nul -
má nyo kat foly ta tó ál lo mány pénz be li já ran dó sá ga i val
kap cso la tos jog sza bá lyok, sza bály zók ter ve ze te i nek elõ -
kész té se. A kül föl di szol gá lat tal kap cso la tos köz pon ti és
HM-jog sza bá lyok, -sza bá lyo zók ter ve ze tét nek, kor -
mány-elõ ter jesz té sek vé le mé nye zé se. 

q) Ja vas lat ké szí té se a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ka te gó -
ri á ba so ro lá sá ra vo nat ko zó sza bály zó ra, an nak fe lül vizs -
gá la tá ra, szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ra. 

r) A szak te rü le tét érin tõ kü lön bö zõ tör vé nyek és kor -
mány ren de le tek ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se, azok tár ca -
szin tû vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zók ki dol go zá sa.

s) A HM egé szé re ki ter je dõ egyes költ ség té rí té sek,
pénz be li jut ta tá sok és dí ja zá sok nor má i nak, jo go sult sá gi
sza bá lya i nak ki ala kí tá sa. Az il let mény elõ leg, a ma ga sabb
pa rancs no ki se gély és a csa lád ala pí tá si tá mo ga tás sza bá -
lyo zá sá nak ki dol go zá sa. 

t) A más szerv hez ve zé nyel tek kel kap cso la tos, já ran dó -
sá gi szak te rü le tet érin tõ sza bá lyo zók ki dol go zá sa, ja vas la -
tok meg fo gal ma zá sa e sze mé lyi kör jut ta tá sa i nak fej lesz té -
sé re, mó do sí tá sá ra.

u) A kü lön le ges jog rend re vo nat ko zó köz pon ti jog sza -
bá lyok, sza bá lyo zók ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se, a kü -
lön le ges jog rend ese tén élet be lépõ, il let ményt és il let -
mény jel le gû jut ta tá so kat ren de zõ jog sza bá lyok ki dol go -
zá sa.

v) A HM KGIR+ hu mán erõ for rás-al rend sze re fej lesz té -
si irá nya i nak meg ha tá ro zá sa.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A par la men ti ál lam tit kár, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár

és a he lyet tes ál lam tit ká rok, va la mint a ka bi net fõ nök köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó HM-szer vek ál lo má nya, a HM 
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, és a hon vé del mi mi nisz ter köz -
vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len, il let ve fenn tar tói irá -
nyí tá sa, va la mint fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek elsõ
szá mú ve ze tõi sze mé lyi anya gá nak ke ze lé se, a ve lük kap -
cso la tos sze mély ügyi ko or di ná ló te vé keny ség vég zé se.

b) A hon vé del mi tár ca tu do má nyos te vé keny sé gét ko or -
di ná ló tu do mány szer ve zõ rend szer mû köd te té se a Hon véd 
Ve zér kar il le té kes szer vé vel együtt mû köd ve.

c) A Hon véd Ve zér kar il le té kes szer vé vel együtt mû kö -
dés ben a kü lön bö zõ ka to nai te vé keny sé gi for mák hoz kap -
cso ló dó hu mán el lá tó rend sze rek kö ve tel mé nye i nek ki dol -
go zá sa, sza bály zá suk elõ ké szí té se. A sze mé lyi ál lo mány
al kal ma zá sát tá mo ga tó el lá tá sok hu mán po li ti kai kö ve tel -
mény rend sze ré nek és alap el ve i nek ki dol go zá sa.

d) A mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, il let ve fenn -
tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek sze mély ügyi mun -
ká já nak szak mai ko or di ná ci ó ja és el len õr zé se.

e) A köz- és fel sõ ok ta tás ban fo lyó hon vé del mi ne ve lés
és ok ta tás biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá -
sa a Hon véd Ve zér kar il le té kes szer ve i vel együtt mû kö dés -
ben.

f) A Ma gyar Hon véd ség kép vi se le te az Or szá gos Mun -
ka ügyi Kap cso la tok rend sze ré ben szer ve zett ren dez vé -
nye ken.

g) Az il let mé nye ket, il let mény jel le gû és il let mé nyen
kí vü li jut ta tá so kat, költ ség té rí té se ket, szo ci á lis és jó lé ti
pénz be li jut ta tá so kat érin tõ, va la mint a kül föl di szol gá la -
tot tel je sí tõk és ta nu lók pénz be li já ran dó sá ga i val össze -
füg gõ jog sza bá lyok kal kap cso la tos elvi szak mai ál lás fog -
la lá sok, vé le mé nyek ki adá sa, ren de zé se. 
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h) A Ma gyar Hon véd ség nél mû kö dõ szak szer ve ze tek -
kel és ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel kö ten dõ meg ál la -
po dá sok ter ve ze te i nek vé le mé nye zé se, be dol go zá sok ké -
szí té se. 

i) A sze mé lyi ál lo mány il let mé nyé hez, il let mé nyen kí -
vü li jut ta tá sa i hoz, költ ség té rí té se i hez, szo ci á lis és jó lé ti
pénz be li jut ta tá sa i hoz, a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõk és 
a kül föl dön ta nul má nyo kat foly ta tók pénz be li el lá tá sá hoz
kap cso ló dó, a napi mun ka so rán hasz no sít ha tó, il let ve a
tár ca ve ze té se szá má ra a dön té sek alá tá masz tá sá ra sta tisz -
ti kai fel dol go zá sok ki mu ta tá sok, adat szol gál ta tá sok,
elem zé sek készítése.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok.
a) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye te men az in téz -

mény, a ka rok, a szer ve ze ti egy sé gek ala pí tá sá val, meg -
szün te té sé vel, az ala pí tó ok irat, a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat és mel lék le tei, a mun ka kö ri jegy zék ki dol go zá -
sá val és mó do sí tá sá val, szak ala pí tás sal, szak in dí tás sal,
szak irány lé te sí té sé vel, meg szün te té sé vel kap cso la tos
szak mai fel ada tok vég zé se, a Hon véd Ve zér kar il le té kes
szer ve i vel együtt mû köd ve.

b) A HM hi va ta li szer ve ze te kép zé si ke re te ter hé re kö -
ten dõ ta nul má nyi szer zõ dé sek kel kap cso la tos ké rel mek
el bí rá lá sá hoz, il let ve dön tést kö ve tõ en a ta nul má nyi szer -
zõ dé sek meg kö té sé hez szük sé ges elõ ké szí tõ mun ka vég -
zé se. A bel föl di be is ko lá zá si terv, il let ve kül föl di be is ko -
lá zá si terv össze ál lí tá sá hoz igény fel mé rés a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um és a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren -
delt sé gé be, fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek
vo nat ko zá sá ban, va la mint az össze sí tett igé nyek meg kül -
dé se a HVK il le té kes szerve felé.

c) A mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek oda íté -
lé sé vel kap cso la tos szak mai fel ada tok vég zé se.

d) A sze mé lyi ügyek ve ze tõi dön tés re elõ ké szí té se, va -
la mint en nek ke re té ben az elõ ké szí tett ira tok nak a dön tés -
re jo go sult ve ze tõk ré szé re tör té nõ fel ter jesz té se.

e) A HM hi va ta li szer ve ze té be tar to zó szer vek nél kül sõ
meg bí zá si díj ke ret ter hé re fog lal koz ta tot tak szer zõ dé se i -
nek elõ ké szí té se ve ze tõi dön tés re tör té nõ elõ ter jesz té se, a
ren del ke zés re álló díj ke ret fel hasz ná lá sá nak fel ügye le té -
vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.

f) A jog sza bá lyok ban, a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó
esz köz ben meg ha tá ro zott ese tek ben az alap-nyil ván tar tá si
kör be tar to zó ál lo mány ra vo nat ko zó iga zo lá sok elõ ké szí -
té se és ki ad má nyo zá sa, az ira tok ban rög zí tett sze mély ügyi
vo nat ko zá sú ada tok szük ség sze rin ti hi te le sí té se.

4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) A tár ca kép vi se le te az ok ta tá si, tu do má nyos együtt -

mû kö dés ben érin tett ha zai pol gá ri, NA TO- és más nem zet -
kö zi szer ve ze tek ben.

b) Mi nisz te ri szin tû két ol da lú ok ta tá si, kép zé si ke ret -
szer zõ dé sek, ki egé szí tõ szer zõ dé sek, együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok meg kö té sé re vo nat ko zó ja vas la tok ve ze -
tõi dön tés re tör té nõ elõ ké szí té se.

c) Rész vé tel a NATO Vé del mi Hu mán erõ for rás Bi zott -
ság (NATO De fen ce Man po wer Com mit tee – NDMC)

mun ká já ban és ülé se in a Hon véd Ve zér kar il le té kes szer -
ve i vel együtt mû kö dés ben.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te és a

hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, fenn -
tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a
hi va tá sos, szer zõ dé ses tisz ti, tiszt he lyet te si, kor -
mány-tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti és mun ka vál la lói ál lo -
má nya fõ osz tály il le té kes sé gi kö ré be tar to zó sze mély- és
mun ka ügye i nek in té zé se, köz re mû kö dés a sze mé lyi já ran -
dó sá ga ik biztosításában.

b) Mun ka kör elem zés és mun ka kör-ér té ke lés vég re haj -
tá sa új mun ka kör lét re ho zá sa, meg lé võ mun ka kör höz kap -
cso ló dó kö ve tel mé nyek mó do sí tá sa, va la mint mun ka kör
meg szün te té se ese tén.

c) Az egyes be osz tá sok be töl té sé hez szük sé ges pá lya-
(be osz tás-) al kal mas sá gi (egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai)
kép zett sé gi (vég zett sé gi, szak kép zett sé gi, ide gen nyel vi)
kö ve tel mé nyek rend sze ré nek fej lesz té se, a kö ve tel mé nyek 
meg ál la pí tá si rend jé nek sza bá lyo zá sa, a kö ve tel mé nyek
ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa. Az egyes mun ka kö rök fon -
tos és bi zal mas jel le gé nek, va la mint azok hoz kö ten dõ
nem zet biz ton sá gi el len õr zé si szin tek meg ál la pí tá si rend je
sza bály zá sá nak szak mai elõkészítése.

d) Az MH ka to nai szer ve ze tei ál lo má nyá ra vo nat ko zó
ki tün te té si, hon vé del mi mi nisz te ri el is me ré si (ju ta lom,
em lék tárgy, aján dék tárgy stb.) fel ter jesz té sé nek, to váb bá a 
Hon vé del mi Mi nisz té ri um ju tal ma zá si jog kör rel ren del ke -
zõ ve ze tõ i hez fel ter jesz tett el is me ré si ja vas la tok dön tés re
tör té nõ elõ ké szí té se, a dön tés rõl szó ló ha tá ro za tok el ké szí -
té se, a ju tal mak KGIR HRMS-rend szer ben tör té nõ
feladása.

e) A kor mány za ti sze mély ze ti stra té gia vég re haj tá sá hoz 
kap cso ló dó tár ca szin tû fel ada tok ter ve zé se, rész vé tel azok 
vég re haj tá sá ban.

f) A tár ca bér- és ösz tön zés po li ti ká ja fej lesz té si irá nya i -
nak, meg va ló sí tá sa esz köz rend sze ré nek ki dol go zá sa. A
tár ca ösz tön zé si és kom pen zá ci ós rend sze re fej lesz té sé vel
össze füg gõ fel ada tok ki dol go zá sa.

g) A fog lal koz ta tás po li ti kát be fo lyá so ló mun ka erõ-pi a -
ci ha tá sok, szer ve ze ti és mû kö dé si fo lya ma tok elem zé se,
ja vas la tok ki dol go zá sa.

h) Elõ ter jesz tés ké szí té se a sze mé lyi ál lo mány év ele ji
és eset le ges év kö zi il let mény fej lesz té sé nek vég re haj tá sá -
ra. A HM KPH-val együtt mû köd ve ja vas lat ké szí té se a
sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé ka ik vár ha tó ma rad vá nyá nak
fel hasz ná lá sá ra.

i) A tár ca fog lal koz ta tás po li ti ká ját be fo lyá so ló szer ve -
ze ti, mû kö dé si fo lya ma tok, bel sõ hu mán erõ for rás-jel lem -
zõk és ál ta lá nos mun ka erõ-pi a ci ha tá sok fel tá rá sa. A sze -
mé lyi ál lo mány fog lal koz ta tá sá ra, bér jel le gû és bé ren kí -
vü li, va la mint szo ci á lis, jó lé ti jut ta tá sa i ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ér vé nye sü lé sé nek és ha tá sa i nak elem zé se, a hu -
mán stra té gi á ban meg fo gal ma zott cé lok meg va ló sí tá sá nak
nyo mon kö ve té se, elem zé se hu mán kont roll ing esz kö zök
alkalmazásával.
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j) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem mi nisz te ri
fenn tar tói irá nyí tá sá val össze füg gõ szak mai dön tés-elõ ké -
szí tõ fel ada tok vég zé se.

k) A fog lal koz ta tás po li ti kai kö ve tel mé nyek alap ján a
kor mány-tiszt vi se lõi kép zés fel té tel rend sze ré nek ter ve zé -
se, mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sa.

l) A tár ca tu do má nyos te vé keny sé gé vel (tu do má nyos
irány el vek, tu do mány szer ve zés, in for má ció el lá tás, dok to -
ri kép zés, tu do má nyos ren dez vé nyek, ter vek, tu do má nyos
költ ség ve tés ter ve zé se, fel hasz ná lá sa), il let ve a hon vé del -
mi mi nisz ter ál tal ado má nyo zás ra ke rü lõ dí jak oda íté lé sé -
vel kap cso la tos fel ada tok végzése.

m) Az if jú ság hon vé del mi is me re te i nek bõ ví té sé vel
kap cso la tos ága za ti fel ada tok vég zé se.

n) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te sze -
mé lyi ál lo má nyá nak fel vé te lé vel, al kal ma zá sá val és el bo -
csá tá sá val kap cso la tos sze mély- és mun ka ügyek vég zé se,
já ran dó sá ga i nak biz to sí tá sá ban való rész vé tel.

o) Az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép vi -
se let; az MK Ál lan dó NATO Kép vi se let, Vé de lem po li ti -
kai Rész leg ál lo má nyá ba tar to zó ka to nák és kor mány tiszt -
vi se lõk köz szol gá la ti jog vi szo nyá val, kül szol gá la ti ki he -
lye zé sé vel (ve zény lé sé vel) kap cso la tos sze mély ügyi fel -
ada tok vég zé se.

p) A HM-szer vek ve ze tõi sze mély ügyi te vé keny sé gé -
nek tá mo ga tá sa, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren -
delt sé gé be, fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek
sze mély ügyi mun ká já nak köz vet len szak mai irá nyí tá sá val
össze füg gõ fel ada tok vég zé se, fo lya ma tos el len õr zé se.

q) Az alap nyil ván tar tá si kör be tar to zó ál lo mány ada tai
alap ján ja vas lat té tel a ma ga sabb be osz tás ra vagy kép zés re
al kal mas sze mé lyek kö ré re, be is ko lá zá sá ra. A Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze te sze mé lyi ál lo má nya
vo nat ko zá sá ban alap nyil ván tar tás ve ze té se, a sze mé lyi ok -
má nyok ke ze lé se.

r) A HM KGIR HRMS, a WIN TISZT és KSZSZR elekt -
ro ni kus nyil ván tar tá si rend sze rek fe le lõs sé gi kö ré be tar to -
zó mû köd te té se, ki szol gá lá sa.

s) Az alap-nyil ván tar tá si kör be tar to zó ál lo mány va -
gyon nyi lat ko zat-té te lé vel, össze fér he tet len sé gé vel, va la -
mint más ke re sõ fog lal ko zá sá nak en ge dé lye zé sé vel, be je -
len té sé vel kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok, to váb bá
szo ci á lis se gé lye zé sé vel kap cso la tos dön tés-elõ ké szí tõ,
ter ve zõ mun ka végzése.

t) Az esély egyen lõ ség és az egyen lõ bá nás mód meg va -
ló su lá sá val kap cso la tos ta pasz ta la tok összeg zé se, elem zé -
se, fel dol go zá sa, va la mint a te rü let re vo nat ko zó ja vas la tok 
ki dol go zá sa és ve ze tõi dön tés re tör té nõ fel ter jesz té se.
A hon vé del mi tár ca esély egyen lõ ség gel és egyen lõ bá nás -
mód biz to sí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gét se gí tõ
esély egyen lõ sé gi re fe ren si há ló za ti rend szer mû köd te té se
a Hon véd Ve zér kar il le té kes szer vé vel együttmûködve.

u) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zó kor -
mány-tiszt vi se lõi ál lo mány alap nyil ván tar tá sa, az ál lo má -
nyát érin tõ ve ze tõi dön té sek elõ ké szí té se, mun ka ügyi ad -
mi niszt rá ció vég re haj tá sa, a köz pon ti sze mély ügyi dön té -

se ket se gí tõ sze mély ügyi sta tisz ti kák, ki mu ta tá sok ké szí -
té se.

v) A köz tár sa sá gi el nök és a hon vé del mi mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ja vas la tok dön tés re tör té nõ elõ -
ké szí té se.

w) A füg get le ní tett tiszt ség re meg vá lasz tott (ki ne ve -
zett) ka to nák szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos sze mély -
ügyi fel ada tok szer ve zé se, vég re haj tá sa.

x) Mi nisz te ri szin tû két ol da lú ok ta tá si, kép zé si ke ret -
szer zõ dé sek, ki egé szí tõ szer zõ dé sek együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok meg kö té sé re vo nat ko zó ja vas la tok ve ze -
tõi dön tés re tör té nõ elõ ké szí té se, az eh hez kap cso ló dó te -
vé keny sé gek ko or di ná lá sa.

6. Egyéb fel ada tok
a) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok

ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be
tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko -
dás.

b) A Béri Ba logh Ádám-ösz tön díj ra vo nat ko zó pá lyá zat 
ki írá sa, el bí rá lá sa.

7.2. A PAR LA MEN TI ÁL LAM TIT KÁR 
IRÁ NYÍ TÁ SA ALÁ TAR TO ZÓ 

SZER VE ZE TI EGYSÉG

7.2.0.1. HM Par la men ti Ál lam tit ká ri Tit kár ság

1. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A par la men ti ál lam tit kár irá nyí tá si, ve ze té si te vé -

keny sé gé nek tá mo ga tá sa. A te vé keny sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok vég re haj tá sa so rán együtt mû kö dés a Mi nisz te ri
Ka bi net tel, a Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Tit kár ság gal, va -
la mint a HVK Ve zér ka ri Iro dá val.

b) A HM Par la men ti Iro da bá zi sán a mi nisz ter és a par -
la men ti ál lam tit kár par la men ti mun ká já nak tá mo ga tá sa.

c) A prog ra mok, el fog lalt sá gok egyez te té sé hez szük sé -
ges mér ték ben kap cso lat tar tás a HM-szer vek és -szer ve ze -
tek ve ze tõ i vel, más mi nisz té ri u mok, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nek ve ze tõ i vel a par la men ti 
ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott kér dé sek ben.

d) A Par la men ti Ál lam tit kár ság ra ér ke zett ok má nyok,
le ve lek, meg hí vók és egyéb kül de mé nyek fel vé te le, ik ta tá -
sa, ke ze lé se, fel dol go zá sa, il let ve fel dol go zás hoz tör té nõ
elõ ké szí té se, a vá lasz hoz szük sé ges hát tér anya gok, vá -
lasz ter ve ze tek mi nisz té ri u mi szer vek tõl, szer ve ze tek tõl
tör té nõ be ké ré se és elõ ké szí té se.

e) A par la men ti ál lam tit kár prog ram ja i nak, el fog lalt sá -
ga i nak nyil ván tar tá sa, fi gye lem mel kí sé ré se, az ezek hez
szük sé ges ok má nyok, hát tér anya gok össze ál lí tá sa, be ké -
ré se, va la mint az egyéb fel té te lek meg lé té nek pon to sí tá sa.

f) A par la men ti ál lam tit kár ha zai és nem zet kö zi tár gya -
lá sa i hoz, be szé de i hez, elõ adá sa i hoz, saj tó- és más mé di a -
sze rep lé sé hez szük sé ges do ku men tá ci ók, be szé dek, hát -
tér anya gok össze ál lí tá sá nak kez de mé nye zé se és ko or di ná -
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lá sa, együtt mû köd ve a szak ma i lag il le té kes mi nisz té ri u mi
szer vek kel és társ mi nisz té ri u mok kal.

g) A par la men ti ál lam tit ká ri dön té sek elõ ké szí té sé ben
való rész vé tel. A par la men ti ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro -
zott fel ada tok nyil ván tar tá sa, vég re haj tá sá nak fi gye lem -
mel kí sé ré se.

h) A HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, va la mint a
HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat mû kö dé sé vel kap cso la tos
mi nisz té ri u mi fel ada tok vég zé se, ko or di ná lá sa.

i) A mi nisz té ri um fel adat kö ré be tar to zó és a szak mai
szer ve ze tek ál tal ki dol go zott tör vény ja vas la tok, or szág -
gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok, va la mint a tör vé nyek ben, or -
szág gyû lé si ha tá ro za tok ban elõ írt je len té sek, tá jé koz ta tók
el jut ta tá sa az Or szág gyû lés hez a Kor mány dön té sét kö ve -
tõ en.

j) A tár ca elõ ter jesz té se i nek, tá jé koz ta tó i nak, je len té se i -
nek el jut ta tá sa az Or szág gyû lés il le té kes bi zott sá ga i hoz a
tör vé nyek ben, or szág gyû lé si ha tá ro za tok ban meg sza bott
kö te le zett ség alap ján, il let ve a bi zott sá gok ké ré sé re.

k) Az Or szág gyû lés ple ná ris, va la mint bi zott sá gi ülé se -
in tár gya lan dó anya gok biz to sí tá sa a mi nisz té ri um ve ze tõi
és szak ér tõi ré szé re. Az ön ál ló kép vi se lõi in dít vá nyok, va -
la mint tör vény ja vas lat hoz, ha tá ro za ti ja vas lat hoz be nyúj -
tott mó do sí tó, ki egé szí tõ ja vas la tok vé le mé nyez te té se a
mi nisz té ri um szak mai szer ve i vel. Szük ség ese tén az
egyez te tés biz to sí tá sa más mi nisz té ri u mok szak mai
szerveivel.

l) A mi nisz ter és a par la men ti ál lam tit kár par la men ti
mun ká já nak tá mo ga tá sa ke re té ben vég zi:

la) a mi nisz ter nek és a par la men ti ál lam tit kár nak az Or -
szág gyû lés ple ná ris ülé sén el hang zó fel szó la lá si anya gai
(mi nisz te ri ex po zé és zár szó, in ter pel lá ci ó ra, kér dés re,
azon na li kér dés re adan dó vá lasz) elõ ké szí té sét az il le té kes
HM-szerv vel együtt mû kö dés ben;

lb) ja vas lat össze ál lí tá sát a szak ér tõk rész vé te lé re és en -
nek biz to sí tá sát az Or szág gyû lés ple ná ris ülé se in;

lc) a mi nisz ter Or szág gyû lés, il let ve az Or szág gyû lés
bi zott sá gai elõtt tör té nõ be szá mo ló já val kap cso la tos fel -
ada tok ko or di ná lá sát;

ld) az Or szág gyû lés Hi va ta la fo lya ma tos tá jé koz ta tá sát
a mi nisz ter, il let ve a par la men ti ál lam tit kár Or szág gyû lés
mun ká já ban való rész vé te lé rõl, il let ve – ha laszt ha tat lan
köz fel ada tai el lá tá sa ese tén – tá vol ma ra dá sá ról.

m) A mi nisz té ri u mi ve ze tõk nek az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga i ban vég zett mun ká ja köz vet len se gí té se. Az Or szág -
gyû lés bi zott sá ga i ban fo lyó mun ka fi gye lem mel kí sé ré se
és a tár ca ál tal bi zott sá ga i hoz be nyúj tan dó je len té sek, tá jé -
koz ta tók, va la mint elõ ter jesz té sek be ter jesz té se, hely ze tük 
fi gye lem mel kí sé ré se.

n) A mi nisz té ri um és a par la men ti pár tok kép vi se lõ cso -
port jai kö zöt ti – a tár ca ál tal be nyúj tott tör vény és ha tá ro -
za ti ja vas la tok hoz kap cso ló dó – egyez te té sek szer ve zé se.

o) A mi nisz té ri u mi ve ze tõk fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa az
Or szág gyû lés ben, az Or szág gyû lés bi zott sá ga i ban fo lyó, a 
mi nisz té ri u mot és a Ma gyar Hon véd sé get köz vet le nül
érin tõ mun ká ról és ese mé nyek rõl.

p) Kap cso lat tar tás a mi nisz té ri u mi ve ze tõk, va la mint az
Or szág gyû lés Hi va ta la, a par la men ti kép vi se let tel ren del -
ke zõ pár tok kép vi se lõ cso port jai (frak ci ói) és az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk kö zött.

q) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál tal kért tá jé koz ta tó
anya gok ki dol go zá sá nak meg szer ve zé se és azok el jut ta tá -
sa az érin tet tek hez. A mi nisz té ri um ál tal ki adott tá jé koz ta -
tó és szak mai anya gok el jut ta tá sa az Or szág gyû lés Hi va ta -
lá hoz, va la mint a par la men ti pár tok kép vi se lõ cso port ja i -
hoz.

r) Az Or szág gyû lés hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott sá ga 
ki he lye zett ülé sei, csa pat lá to ga tá si prog ram jai elõ ké szí té -
sé nek meg szer ve zé se a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban, a
mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek -
nél, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nél.

s) A ki je lölt mi nisz té ri u mi ve ze tõk ál lan dó par la men ti
be lé põ vel és gép jár mû-be haj tá si en ge déllyel tör té nõ el lá -
tá sá nak, il let ve az Or szág gyû lés ple ná ris és bi zott sá gi ülé -
sé re meg hí vott (ki ren delt) szak ér tõi ál lo má nya be lép te té -
sé nek biz to sí tá sa.

t) A hon vé del mi ága zat tár sa dal mi kap cso la ti te vé keny -
sé gé nek ter ve zé se, szak mai se gí té se és anya gi tá mo ga tá sá -
nak ko or di ná lá sa.

u) Ka to nai iro dal mi és ka to nai kép zõ mû vé sze ti pá lyá za tok 
meg hir de té se, az el bí rá lás elõ ké szí té sé nek ko or di ná lá sa. 

v) A Hon véd Együt tes Mû vé sze ti Non pro fit Kft. hon -
véd sé gi mû sor szol gál ta tá sá nak ter ve zé se és ko or di ná lá sa.

w) A hon véd sé gi szol gál ta tá sok igény be vé te lé re vo nat -
ko zó be ér ke zõ ké rel mek elõ ké szí té se ve ze tõi dön tés hez.

2. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A HM-szer vek és -szer ve ze tek ál tal ki dol go zott bel sõ 

sza bá lyo zók és jog sza bá lyok vé le mé nye zé se tár sa dal mi
kap cso la tok szem pont já ból.

b) Tár sa dal mi szer ve ze tek hon vé del mi esz mét nép sze -
rû sí tõ prog ram ja i nak se gí té se, a hon vé de lem ér de ké ben te -
vé keny ke dõ tár sa dal mi szer ve ze tek kel való kap cso lat tar -
tás. A hon vé de lem ügyét tá mo ga tó tár sa dal mi er nyõ szer -
ve ze tek éves tá mo ga tá sá nak ter ve zé se, tá mo ga tá si szer zõ -
dé sek elõ ké szí té se, fel hasz ná lá suk el len õr zé se.

c) A hon vé de lem ér de ké ben vég zett tár sa dal mi mun ka
el is me ré sé nek se gí té se. A mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó
mû ve lõ dé si és mû vé sze ti ki tün te tõ dí jak, el is me ré sek oda -
íté lé sé vel kap cso la tos szak mai fel ada tok vég zé se.

d) A tár ca mû ve lõ dés-, kul túr- és sza bad idõ sport-po li ti -
ká já nak és fej lesz té si irá nya i nak szak mai vé le mé nye zé se,
elõ ké szí té se, rend sze ré nek mû köd te té se. 

e) Hon véd sé gi és a hon vé de lem ér de ké ben te vé keny ke dõ 
tár sa dal mi, hon véd sé gi kul tu rá lis, il let ve sport szer ve ze tek
ré szé re – hon vé del mi szem pont ból fon tos prog ram ja i nak
tá mo ga tá sá ra – pá lyá za ti ki írás szak mai elõ ké szí té se. 

f) A Bu da pes ti Hon véd Sport egye sü let (BHSE), va la -
mint a Ma gyar Fut ball aka dé mia Ala pít vány (MFAA) tár -
ca tá mo ga tá sá nak ko or di ná ci ó ja, a fel hasz ná lás el len õr zé -
se. A BHSE és MFAA mû kö dé sé nek fi gye lem mel kí sé ré -
se. Együtt mû kö dés a Hon véd Sport egye sü le tek Or szá gos
Szö vet sé gé vel.
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g) A ver seny sport meg va ló sí tá sá hoz biz to sí tott for rá sok 
ter ve zé se és azok fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se.

h) Nem zet kö zi és ha zai HM-szin tû kul tu rá lis és ha gyo -
mány õr zõ ren dez vé nyek és fesz ti vá lok szer ve zé se, le bo -
nyo lí tá sá nak se gí té se. A HM- és az MH-szer ve ze tek kul tu -
rá lis ren dez vé nye i nek szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ
fel ada tok vég zé se.

3. Egyéb fel ada tok
Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki ala -

kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar to zó 
költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

7.1.1. A JOGI ÉS IGAZ GA TÁ SI ÜGYE KÉRT FE LE LÕS
HE LYET TES ÁL LAM TIT KÁR 
IRÁ NYÍ TÁ SA ALÁ TAR TO ZÓ 

SZER VE ZE TI EGY SÉ GEK

7.1.1.1. HM Jogi Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) A mi nisz té ri u mi ve ze tõk fel adat szab ása és a szak te -

rü le tért fe le lõs fõ ki dol go zó szak mai ja vas la tai alap ján a
hon vé de lem mel kap cso la tos jog sza bá lyok, a kap cso ló dó
elõ ter jesz té sek és a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök 
ter ve ze te i nek elõ ké szí té se, szer kesz té se (ko di fi ká ci ó ja),
bel sõ és tár ca kö zi egyez te té se. 

b) A nem zet kö zi szer zõ dé sek ben vál lalt ka to nai kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé re, il let ve nem zet kö zi te vé keny sé get
érin tõ jogi nor mák ra vo nat ko zó elõ ter jesz té sek elõ ké szí té -
se, szer kesz té se (ko di fi ká ci ó ja), bel sõ és tár ca kö zi egyez -
te té se.

c) A tár ca szin tû de re gu lá ci ós te vé keny ség irá nyí tá sá val
és ko or di ná lá sá val össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

d) Az Igaz ga tá si és Jogi Kép vi se le ti Fõ osz tály szak mai
ja vas la tai fi gye lem be vé te lé vel a jogi és igaz ga tá si ügye -
kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár szak te rü le ti szak mai irá -
nyí tá sa kö ré be tar to zó in téz ke dé sek, il let ve szak uta sí tá sok 
elõ ké szí té se, egyez te té se, alá írás ra tör té nõ fel ter jesz té se.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A mi nisz ter ál tal ala pí tott költ ség ve té si szer vek ala pí -

tó és meg szün te tõ ok ira tai, il let ve mó do sí tá sa ik vé le mé -
nye zé se.

b) Tör vény ja vas la tok, or szág gyû lé si ha tá ro za tok, nem -
zet kö zi szer zõ dé sek elõ ké szí té se so rán – a szak mai szer -
vek kel és szer ve ze tek kel együtt mû köd ve – a kor mány za ti
ál lás pont kép vi se le te az Or szág gyû lés bi zott sá gai elõtt.

c) Köz re mû kö dés a Kor mány ügy rend je sze rin ti be szá -
mo lók elõ ké szí té sé ben, ko or di ná lá sá ban.

d) A mi nisz té ri um mû kö dé si alap ok má nya i nak jo -
gi-szak mai vé le mé nye zé se.

e) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ál tal ké szí tett
jog sza bály ter ve ze tek és egyéb kor mány za ti anya gok jogi
vé le mé nye zé se, a szak te rü le tért fe le lõs szer vek és szer ve -
ze tek ja vas la tai alap ján a tár ca ál lás pont össze ál lí tá sa és
fel ter jesz té se.

f) Köz re mû kö dés a hon vé del mi tár cát érin tõ pol gá ri jogi 
és gaz da sá gi jogi szer zõ dé sek és meg ál la po dás ter ve ze tek
bel sõ vé le mé nye zé sé ben.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
A ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok, nem zet kö zi bé -

ke mû ve le tek ben és hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás ban való
ma gyar ka to nai rész vé tel lel kap cso la tos kor mány za ti, il let -
ve or szág gyû lé si köz jo gi en ge dé lye zé si fel ada tok vég zé se.

4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) A hon vé del mi ága zat EU-jog har mo ni zá ci ó val kap -

cso la tos fel ada ta i nak tár ca szin tû ko or di ná lá sa. Fo lya ma -
tos kap cso lat tar tás a társ mi nisz té ri u mok EU-jog har mo ni -
zá ci ó ban érin tett szer ve i vel.

b) A hon vé del mi tár ca nem zet kö zi jogi te vé keny sé gé -
nek vég zé se, a kor mány za ti dön té sek kel össze füg gõ nem -
zet kö zi meg ál la po dá sok elõ ké szí té se.

c) A hon vé del met érin tõ két- és több ol da lú nem zet kö zi
egyez mé nyek elõ ké szí té se, bel sõ és tár ca kö zi egyez te té se. 
A hon vé del met érin tõ kor mány- és mi nisz té ri u mi szin tû
két- és több ol da lú nem zet kö zi meg ál la po dá sok kez de mé -
nye zé se, az azok kal kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té se,
köz re mû kö dés a kap cso ló dó dip lo má ci ai el já rás ban, va la -
mint a ki hir de tés sel és köz zé té tel lel kap cso la tos el já rás le -
foly ta tá sa.

d) A nem zet kö zi meg ál la po dá sok ér tel me zé se, az eset -
le ge sen fel me rü lõ vi tás kér dé sek ren de zé sé nek elõ ké szí té -
se. A mi nisz té ri u mi szin tû nem zet kö zi meg ál la po dá sok
rend sze re zé se, nyil ván tar tá sa és tá ro lá sa.

e) A NATO, ENSZ, EU, EBESZ és egyéb, a bé ke mû ve -
le tek ben tör té nõ rész vé tel ese tén köz re mû kö dés az ál ta lá -
nos mû ve le ti uta sí tá sok (SOP), va la mint a harc té ri sza -
bály za tok (ROE) ki ala kí tá sá ban és ér tel me zé sé ben, a rész -
vé tel nem zet kö zi jogi fel té te le i nek vizs gá la tá ban.

f) A fegy ve res össze üt kö zé sek jo gá ban ne ve sí tett elõ -
írá sok és kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos
kor mány za ti, szak mai irá nyí tá si fel ada tok el lá tá sa. A ha di -
jo gi ta nács adói te vé keny ség irá nyí tá sá ból, va la mint a ha -
di jo gász fõt isz tek fel ügye le té bõl adó dó fel ada tok vég zé se. 
A mi nisz té ri um ha di jog gal kap cso la tos nem zet kö zi fel -
ada ta i nak szervezése.

g) Nem zet kö zi szer zõ dé sen ala pu ló kár el já rá si és kár té -
rí té si rend szer mû köd te té se, kap cso lat tar tás és együtt mû -
kö dés a kár igény lõk kel, a te le pü lé si ön kor mány za tok kal, a 
kár té rí tés ben köz re mû kö dõ más ha zai szer vek kel, il let ve a
kül föl di társ szer vek kel.

h) A kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk fel ké szí té se, tá jé koz -
ta tá sa, ré szük re jogi ta nács adás biz to sí tá sa. A kül föl di
szol gá lat ra vo nat ko zó, a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ki adott
sza bály za tok kal kap cso la tos ál lás fog la lás ki ala kí tá sa.

i) A ha zai gya kor ló- és lõt erek kül föl di ek ál tal, té rí tés
el le né ben tör té nõ igény be vé te lé vel kap cso la tos en ge dé -
lyez te té si el já rás le foly ta tá sa, szer zõ dés kö tés.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam -

tit kár szak mai fe let te si te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa,
elõ ké szí té se, il let ve vég re haj tá sa.
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b) A tár ca ál tal ki dol go zott jog sza bá lyok és köz jo gi
szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök Ma gyar Köz löny ben és Hi -
va ta los Ér te sí tõ ben tör té nõ ki hir de té sé vel, il let ve köz zé té -
te lé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

c) A Hon vé del mi Köz löny szer kesz té se, a köz zé tett nor -
mák ha tá lyo sí tá sa.

d) A jog sza bá lyok ha tá lyo su lás vizs gá la tá nak (elõ ze tes
és utó la gos ha tás elem zés) ko or di ná lá sa, a szak mai szer vek 
és szer ve ze tek ja vas la ta i nak meg fe le lõ en a jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tok elõ ter jesz té se.

e) Az ál lam tit ká ri ér te kez le tek és a kor mány ülé sek na pi -
ren di anya ga i nak elõ ké szí té se. A szak te rü le tért fe le lõs
szer vek és szer ve ze tek szak mai ál lás pont ját tar tal ma zó
fel ké szí tõ fel jegy zés nek meg fe le lõ en az ér te kez le ten (ülé -
sen) részt vevõ ál la mi ve ze tõ fel ké szí té sé vel össze füg gõ
fel ada tok vég zé se. A hon vé del mi mi nisz ter Nem zet biz -
ton sá gi Ka bi net ülé sé re tör té nõ fel ké szí té sé vel kap cso la -
tos fel ada tok vég zé se.

f) Az Or szág gyû lés, a Kor mány, az Al kot mány bí ró ság
dön té se i bõl a hon vé del mi ága zat ra há ru ló jogi és igaz ga tá -
si fel ada tok elem zé se, ja vas la tok elõ ké szí té se azok vég re -
haj tá sá ra.

g) Az Igaz ga tá si és Jogi Kép vi se le ti Fõ osz tály köz re mû -
kö dé sé vel jogi ál lás fog la lás ál ta lá nos, va la mint hon vé del -
mi tár gyú jog sza bá lyok és mi nisz te ri uta sí tá sok ér tel me zé -
sé vel kap cso lat ban.

6. Egyéb fel ada tok
a) A ha di gon do zás sal kap cso la tos ál la mi fel ada tok irá -

nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég zé se, az elsõ és má -
sod fo kú ha di gon do zá si (köz igaz ga tá si) szer vek szak mai
tá mo ga tá sa.

b) A jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam -
tit kár irány mu ta tá sai alap ján az Igaz ga tá si és Jogi Kép vi -
se le ti Fõ osz tállyal együtt mû kö dés ben a HM-szer vek, a
mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei jog al -
kal ma zá si és bel sõ igaz ga tá si te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá -
val össze füg gõ fel ada tok vég zé se, a jogi és igaz ga tá si fel -
ada to kat el lá tó ál lo mány te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí -
tá sa, a jogi és igaz ga tá si szak ál lo mány to vább kép zé sé nek
irá nyí tá sa.

c) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok
ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be
tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko -
dás.

d) Köz re mû kö dés a köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz -
zé té te li el já rá sá ban.

7.1.1.2. HM Igaz ga tá si és Jogi Kép vi se le ti Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Köz re mû kö dés a jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs

he lyet tes ál lam tit kár szak te rü le ti szak mai irá nyí tá sa kö ré -

be tar to zó in téz ke dé sek, il let ve szak uta sí tá sok elõ ké szí té -
sé ben.

b) Köz re mû kö dés a Kor mány ügy rend je sze rin ti be szá -
mo lók elõ ké szí té sé ben, ko or di ná lá sá ban.

c) A Ma gyar Hon véd ség mû kö dé se (te vé keny sé ge) fe -
let ti mi nisz te ri tör vény es sé gi fel ügye let tel kap cso la tos
dön tés-elõ ké szí tés, a mi nisz te ri ha tás kör be tar to zó jog sza -
bály sér tõ nor ma tív és egye di in téz ke dé sek, dön té sek meg -
vál toz ta tá sá nak és meg sem mi sí té sé nek dön tés re tör té nõ
elõ ké szí té se (re for má ci ós és kasszá ci ós fel ada tok kö ré -
ben).

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok

a) Köz re mû kö dés a hon vé del mi tár cát érin tõ pol gá ri
jogi és gaz da sá gi jogi szer zõ dé sek és meg ál la po dás ter ve -
ze tek elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zé sé ben, egyez te té sé ben 
és meg kö té sé ben, va la mint a szer zõ dé sek bõl ere dõ igé -
nyek ér vé nye sí té sé ben, a Jogi Fõ osz tály be vo ná sá val.

b) A mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi és a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek fe -
gyel mi hely ze té vel kap cso la tos ada tok ke ze lé se és idõ sza -
kon kén ti elem zé se. Adat szol gál ta tás, az el kö ve tett cse lek -
mé nyek mi nõ sí té se és ja vas lat té tel a mi nisz té ri um ál la mi
ve ze tõi, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se ré szé re a
Ma gyar Hon véd ség fe gyel mi hely ze tét il le tõ en.

c) Köz re mû kö dés a Jogi Fõ osz tály ál tal ké szí tett jogi ál -
lás fog la lá sok egyez te té sé ben.

3. Funk ci o ná lis fel ada tok

a) A hon vé del mi ága zat mun ka ügyi el len õr zé se.

b) A Jogi Fõ osz tállyal együtt mû kö dés ben a HM-szer -
vek, a mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer -
ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
tei jog al kal ma zá si és bel sõ igaz ga tá si te vé keny sé gé nek
irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég zé se, jogi ta nács -
adás el lá tá sa.

c) A Ma gyar Hon véd ség mû kö dé se (te vé keny sé ge) fe -
let ti mi nisz te ri tör vény es sé gi fel ügye let tel kap cso la tos
szak mai irány mu ta tás, a mi nisz te ri ha tás kör be tar to zó jog -
sza bály sér tõ nor ma tív és egye di in téz ke dé sek, dön té sek
meg vál toz ta tá sá nak és meg sem mi sí té sé nek mi nisz te ri
dön tés re tör té nõ elõ ké szí té se.

d) Ki zá ró lag a jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet -
tes ál lam tit kár ese ti uta sí tá sa alap ján a ka ma rai jog kör gya -
kor lá sá nak szak mai elõ ké szí té se, il let ve vé le mé nye zé se.

e) A mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó, a szol gá la ti vi -
szonnyal össze füg gõ tár sa da lom biz to sí tá si, kár té rí té si és
kár le író ha tá ro za tok, to váb bá mun ka biz ton sá gi ha tó sá gi
ha tá ro za tok elõ ké szí té se. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
ha tás kö ré be tar to zó, a szol gá la ti vi szonnyal össze füg gõ
kár té rí té si és kár le író ha tá ro za tok elõ ké szí té se.

f) Ál lás fog la lás ki ala kí tá sa a kár té rí té si ügyek jog alap -
ja, va la mint a kár el já rá sok szak sze rû sé ge tár gyá ban.

g) Ál lo mány il le té kes pa rancs nok hi á nyá ban, il let ve a
mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró in téz ke dé se so rán
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jog sza bály ba üt kö zõ ki fi ze tés ese tén a kár ügy dön tés re
tör té nõ elõ ké szí té se, fel ter jesz té se a mi nisz ter hez.

h) A mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi és a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ál lo mány vo nat ko zá -
sá ban a fe gyel mi, a sza bály sér té si, mél tat lan sá gi, va la mint
a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá ra vo nat ko zó dön té sek elõ ké -
szí té se, az el já rás sal össze füg gõ jogi és igaz ga tá si szak te vé -
keny ség, to váb bá a nyo mo zó ha tó sá gi fel ada tok vég zé se.

i) A fe gyel mi jog gya kor lat fi gye lem mel kí sé ré se a
HM-szer vek nél, a mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek nél, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze te i nél.

j) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek fel adat kö ré be tar to zó
MH-szin tû fe gyel mi elem zõ, ér té ke lõ te vé keny ség vég zé se. 

k) A HM fe gyel mi alap nyil ván tar tá sá nak, va la mint a
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, köz vet -
len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek össze sí -
tett fe gyel mi nyil ván tar tá sá nak, és az MH köz pon ti (hi va -
ta los) fe gyel mi nyil ván tar tá sá nak ve ze té se, ez utób bi vo -
nat ko zá sá ban a fe gyel mi szak mai rend szer gaz dai fel ada -
tok el lá tá sa. 

l) A HM szer ve i nél a kül sõ meg bí zá si díj ke ret ter hé re
elõ ké szí tett meg bí zá si szer zõ dé sek pénz ügyi zá ra dé ko lást
meg elõ zõ jogi vé le mé nye zé se, a szer zõ dé sek fõ osz tály ve -
ze tõ ál ta li zá ra dé ko lá sa.

m) Jog sza bály ren del ke zé sei sze rint a mi nisz té ri um, a
mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len és fenn -
tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség had rend je sze rin ti szer ve ze tek (hon vé del mi
szer ve ze tek) jogi kép vi se le té nek el lá tá sa vagy el lát ta tá sa a 
bí ró sá gok, il let ve más ha tó sá gok elõt ti pol gá ri pe res és
nem pe res el já rá sok ban, ide ért ve a fi ze té si meg ha gyá sos és 
vég re haj tá si el já rá so kat is.

n) Bel sõ sza bá lyo zó ren del ke zé sei sze rint a k) pont ban
fel so rolt hon vé del mi szer ve zet per be li és a pe ren kí vü li
egyez ség kö té sé nek vé le mé nye zé se; a kép vi se le ti te vé -
keny ség vég zé sé re szak mai uta sí tás adá sa.

o) A HM ügy kö ré be tar to zó ügy fél szol gá la ti te vé keny -
ség el lá tá sa, tá jé koz ta tás nyúj tá sa, pa na szok, ké rel mek fel -
vé te le, ügy in té zé se, be ad vá nyok nyil ván tar tá sa és fel dol -
go zá sa, együtt mû köd ve a sze mély ügyi szer vek kel.

p) A mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi és a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ké nek ha tás kö ré be tar to zó szol gá la ti pa na szo kat el bí -
rá ló ha tá ro zat ter ve ze tek elõ ké szí té se.

q) Ja vas lat elõ ké szí té se az MH Hon véd kór ház mél tá -
nyos sá gi ala pon tör té nõ egész ség ügyi szol gál ta tá si el lá tás -
ra vo nat ko zó ké re lem el bí rá lá sá ra.

4. Egyéb fel ada tok
a) A Jogi Fõ osz tállyal együtt mû kö dés ben a jogi és igaz -

ga tá si fel ada to kat el lá tó ál lo mány te vé keny sé gé nek szak -
mai irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok elõ ké szí té se, a jogi 
és igaz ga tá si szak ál lo mány to vább kép zé sé nek ter ve zé se,
szer ve zé se.

b) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -
ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar -
to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

7.1.2. A VÉ DE LEM PO LI TI KÁ ÉRT ÉS VÉ DEL MI
TER VE ZÉ SÉRT FE LE LÕS HE LYET TES ÁL LAM TIT KÁR 
IRÁ NYÍ TÁ SA ALÁ TAR TO ZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.2.1. HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Fõ ki dol go zó ként a hon vé del mi tár ca stra té gi ai ter -

mé sze tû, a biz ton ság- és vé de lem po li ti kai alap el vek bõl
szár maz ta tott do ku men tu ma i nak (fe hér köny vek, ka to nai
és egyéb stra té gi ák) ki dol go zá sa, ezen do ku men tu mok ak -
tu a li zá lá sá nak kez de mé nye zé se és szak mai elõ ké szí té se.

b) Köz re mû kö dés a nem zet kö zi bé ke mû ve le tek ben és
hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás ban való rész vé tel lel kap cso -
la tos köz jo gi en ge dé lye zé si fel ada tok vég zé sé ben.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A ma gyar nem ze ti ér de kek nek meg fe le lõ ál lás pont

ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa, és kép vi se le te a NATO vé -
de lem po li ti ká já nak fej lesz té se so rán. Rész vé tel az új szö -
vet sé gi kon cep ci ók ki dol go zá sá ban.

b) Az EU biz ton ság- és vé de lem po li ti ká já val össze füg -
gõ fel ada tok tár ca szin tû ko or di ná lá sa és az ah hoz kap cso -
ló dó szak mai elõ ké szí tõ te vé keny ség vég zé se. A tár ca
kép vi se le té ben rész vé tel az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca -
kö zi Bi zott ság (EKTB) mun ká já ban.

c) Ma gyar or szág EU-tag sá gá ból fa ka dó biz ton ság- és
vé de lem po li ti kai bi zott sá gok ban és mun ka cso por tok ban
kép vi se len dõ ma gyar ál lás pon tok ki dol go zá sá nak ko or di -
ná lá sa. A vé de lem po li ti kai jel le gû EU-do ku men tu mok, -ál -
lás fog la lá sok vé le mé nye zé se, ér té ke lé se, adap tá lá sá nak el -
vég zé se. Az EU kö zös kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti ká ja,
va la mint vé del mi in téz mény rend sze re fej lesz té sé bõl adó dó
fel ada tok meg va ló sí tá sá nak tár ca szin tû ko or di ná lá sa.

d) A pro li fe rá ció kér dé se i vel fog lal ko zó NA TO- és
EU-bi zott sá gok, szer ve ze tek (ve gyi és bi o ló gi ai fegy ve rek 
be til tá sa, tö meg pusz tí tó és ra ké ta fegy ve rek el ter je dé sé nek 
meg aka dá lyo zá sa) és más nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká -
já ban való rész vé tel, a kap cso ló dó nem ze ti ér de kek és ál -
lás pon tok meg fo gal ma zá sa és ér vény re jut ta tá sa, a tárgy -
ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek mun ká já nak ko or di ná lá sa.

e) A NATO vál ság re a gá ló és az EU vál ság ke ze lés ben,
va la mint a nem zet kö zi vál ság ke ze lé si gya kor la to kon és
ren dez vé nye ken részt vevõ, köz re mû kö dõ más köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek, nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká -
já nak, a gya kor la to kon való nem ze ti rész vé tel – a Ter ve zé -
si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tállyal és a HM Vé del mi Hi va tal -
lal együtt mû kö dés ben tör té nõ – vé de lem po li ti kai von za tú
kér dé se i nek, fel ada ta i nak ko or di ná lá sa, a kap cso ló dó tár -
ca szin tû ter ve zõ-szer ve zõ és ki dol go zó fel ada tok végzése.

f) A re gi o ná lis kez de mé nye zé sek HM-tár cá ra há ru ló
fel ada ta i nak ko or di ná lá sa, rész vé tel a kap cso ló dó or szág -
gyû lé si, va la mint kor mány ha tá ro za tok elõ ké szí té sé ben. A
mi nisz te ri, va la mint irá nyí tó bi zott sá gi ülé sek elõ ké szí té -
se, a tár ca kép vi se le te a re gi o ná lis kez de mé nye zé sek
munkájában.
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g) Nem zet kö zi szer ve ze tek bé ke mû ve le tek re vo nat ko zó 
új kez de mé nye zé sé nek és a zaj ló fo lya ma tok fi gye lem mel
kis éré se, elem zé se, a meg szer zett ta pasz ta la tok alap ján az
új el vá rá sok nak és nem ze ti ér de ke ink nek meg fe le lõ ál lás -
pon tok ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa.

h) A kü lön bö zõ nem zet kö zi szer ve ze tek (ENSZ;
EBESZ; NATO; EU) égi sze alatt foly ta tott bé ke mû ve le -
tek ben való ma gyar rész vé tel lel kap cso la tos ál ta lá nos át -
fo gó kon cep ci ók, és ese ti vé de lem po li ti kai dön té sek elõ -
ké szí té se, a tár ca kö zi egyez te té sek vég re haj tá sa.

i) Rész vé tel a ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni Tar to má nyi 
Új já épí té si Cso port (PRT) mû köd te té sé re, és az ah hoz
kap cso ló dó kor mány za ti te vé keny ség irá nyí tá sá ra meg ala -
kí tott Kor mány bi zott ság (KB) mun ká já ban és a vo nat ko zó 
tár ca ál lás pont ki ala kí tá sa.

j) A mi nisz té ri u mi fel sõ ve ze tõk bé ke misszi ós lá to ga tá -
sa i nak elõ ké szí té sé ben való köz re mû kö dés.

k) A HM-szer vek, a mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé -
be tar to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze tei, il let ve a NATO/EU kö zöt ti együtt mû kö -
dés irány el ve i nek ki ala kí tá sa, fel sõ szin tû kap cso lat tar tás
ter ve zé se, szer ve zé se és a fel adat-vég re haj tás ko or di ná lá -
sa, a NA TO- és EU-szer vek kel kü lön bö zõ szin tû kap cso la -
tok lét re ho zá sa.

l) A NA TO-ra és az EU-ra vo nat ko zó, a kap cso lat te rem -
tés hez szük sé ges tá jé koz ta tá si te vé keny ség vég zé se a part -
ner or szá gok, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a
Ma gyar Hon véd ség érin tett ka to nai szer ve ze tei kö zött. Az
MK Ál lan dó NATO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai Rész -
leg, a ket tõs (NATO/EU) akk re di tá lá sú Ka to nai Kép vi se lõ 
Hi va tal (KKH), a Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let (NKK), a
NA TO-pa rancs nok sá gok, az MK Ál lan dó EU Kép vi se let,
a Nem ze ti Össze kö tõ Iro da, va la mint a Kül ügy mi nisz té ri -
um ré szé rõl ér ke zõ mi nisz té ri u mi szin tû, a fõ osz tály szak -
mai pro fil já ba tar to zó, in teg rá ci ós vo nat ko zá sú anya gok
feldolgozása.

m) A mul ti la te rá lis együtt mû kö dé si (NATO/EU/ENSZ/ 
EBESZ), bé ke misszi ós, re gi o ná lis együtt mû kö dé si for má -
ci ók, va la mint kül kép vi se le tek mû köd te té se, bõ ví té se és
egyéb nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos meg ál la po dá -
sok, szer zõ dés kö té sek, fel ada tok ter ve zé sé nek, szak mai
meg va ló sí tá sá nak fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok
vég zé se, a ve lük kap cso la tos elõ ter jesz té sek, tár ca szin tû
egyez te té sek vég re haj tá sa, ezen te vé keny sé gek pénz ügyi
fe de ze tét biz to sí tó költ ség ve té si ke re tek ke ret gaz dai, il let -
ve fel ügye lõi jo gá nak gya kor lá sá ból ere dõ fel ada tok vég -
zé se.

n) A fegy ver zet-el len õr zé si, a bi za lom- és biz ton ság erõ -
sí té si, va la mint a két- és több ol da lú szer zõ dé sek bõl, meg -
ál la po dá sok ból és do ku men tu mok ból adó dó nem zet kö zi
és ha zai adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek alap ján a fel ada -
tok tár ca szin tû ko or di ná lá sa a mi nisz té ri um fe le lõs sé gi
kö ré be tar to zó adat szol gál ta tá sok vé le mé nye zé se és fel ter -
jesz té se.

o) A KÜM–HM Fegy ver zet-el len õr zé si Tár ca kö zi Bi -
zott ság mun ká já nak ko or di ná lá sa, a be szá mo lók, fel ter -
jesz té sek el ké szí té se.

p) A két ol da lú bi za lom- és biz ton ság erõ sí tõ szer zõ dé -
sek, meg ál la po dá sok, alap ján vég re haj tan dó fel ada tok fo -
lya ma tos ko or di ná lá sa, kap cso lat tar tá sa a kül föl di part -
ner szer ve ze tek kel.

q) A RAC VI AC, va la mint a bal ká ni ré gió fegy ver zet -
kor lá to zá si prog ram ja i nak, a vo nat ko zó ma gyar fel aján lá -
sok ko or di ná lá sa. A RAC VI AC Több nem ze ti Ta nács adó
Cso port já ban a ma gyar ér de kek ér vény re jut ta tá sa.

r) A nem zet kö zi szer ve ze tek tõl, va la mint kül föl di ál la -
mok tól ér ke zõ mul ti la te rá lis nem zet kö zi fel ké ré sek, igé -
nyek fo lya ma tos fo ga dá sa, azok Kül ügy mi nisz té ri um mal
tör té nõ egyez te té se és vé le mé nyez te té se, a he lyet tes ál -
lam tit kár hoz tör té nõ fel ter jesz té se. Dön tést kö ve tõ en az il -
le té kes szak mai szer vek nek tör té nõ meg kül dé se.

s) A mul ti la te rá lis kap cso lat tar tás fel ada ta i nak ter ve zé -
se, a Mul ti la te rá lis Együtt mû kö dé si Terv (MET) irány el -
ve i nek, pri o ri tá sa i nak meg ha tá ro zá sa, a terv össze ál lí tá sa,
vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa.

t) Az Eu ró pai Unió szer ve i tõl, il let ve a Ma gyar Köz tár -
sa ság nak az Eu ró pai Uni ó hoz ren delt Ál lan dó Kép vi se le -
té tõl ér ke zõ meg ke re sé sek, do ku men tum ter ve ze tek szak -
mai vé le mé nye zé se, elem zé se, a vé le mény al ko tás és ér té -
ke lés elekt ro ni kus úton tör té nõ ko or di ná ci ó ja, egy sé ges és
szak ma i lag alá tá masz tott tár ca ál lás pont ki ala kí tá sa, és a
meg ke re sõ szerv tá jé koz ta tá sa a ki ala kí tott tár ca ál lás pont ról.

u) A HM nem zet kö zi fej lesz té si te vé keny sé gé nek tár ca -
szin tû ko or di ná ci ó ja. A tár ca kép vi se le te a Kor mány Nem -
zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si (NEFE) Tár ca kö zi Bi -
zott sá gá ban. Rész vé tel a NEFE Tár ca kö zi Szak ér tõi Mun -
ka cso port mun ká já ban. A HM-ja vas la tok ki dol go zá sá nak
irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa.

v) A társ mi nisz té ri u mok kal és kor mány za ti szer vek kel
való, az el nök ség elõ ké szí té sé re és le bo nyo lí tá sá ra vo nat -
ko zó ko or di ná ci ó ban a hon vé del mi tár ca ér de ke i nek kép -
vi se le te. Rész vé tel a tár ca kö zi ko or di ná ci ós fó ru mo kon,
az in for má ci ók tár cán be lü li to váb bí tá sá nak biz to sí tá sa.

4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok

a) A NATO, az EBESZ az EU és más nem zet kö zi szer -
ve ze tek po li ti kai dön tés ho za ta lá nak, a je len tõ sebb prog ra -
mok és fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé ré se, elem zé sek ké -
szí té se a fel sõ ve ze tés szá má ra, köz re mû kö dés a ma gyar
ál lás pon tok ki dol go zá sá ban.

b) A NA TO- és az EU-tag or szá gok vé de lem po li ti kai
ten den ci á i nak, új kez de mé nye zé se i nek (had erõ re for mok,
ter vek, egyé ni kez de mé nye zé sek), biz ton ság po li ti kai
hely ze té nek, a vár ha tó vál to zá sok nak elem zé se, ér té ke lé se 
és kö vet kez te té sek le vo ná sa, az azok ról való bel sõ tá jé -
koz ta tás meg va ló sí tá sa.

c) Rész vé tel a ha zánk és tér sé günk biz ton ság po li ti kai
hely ze tét, vár ha tó vál to zá sa it elem zõ, ér té ke lõ nem zet kö zi 
és ha zai szak mai ren dez vé nye ken, kon fe ren ci á kon és sze -
mi ná ri u mo kon.
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d) A nem ze ti ér de kek kép vi se le te a NATO nuk le á ris po -
li ti ká ját és stra té gi á ját ala kí tó szö vet sé gi szer ve ze tek ben,
il let ve a kü lön bö zõ szin tû bi zott sá gok ülé se in kép vi se len -
dõ nem ze ti ér de kek és ál lás pon tok ki dol go zá sa, ér vény re
jut ta tá sa.

e) A mul ti la te rá lis fel sõ szin tû ülé sek, ren dez vé nyek, lá -
to ga tá sok elõ ké szí té se, meg szer ve zé se, il let ve köz re mû -
kö dés a rész vé tel szak mai elõ ké szí té sé ben. A NATO, az
EBESZ, va la mint az EU és egyéb re le váns szer ve ze tek ke -
re té ben szer ve zett ta lál ko zó kon, ren dez vé nye ken részt
vevõ HM-kül dött sé gek te vé keny sé gé nek szak mai tá mo ga -
tá sa.

f) A nem zet kö zi ter ro riz mus sal kap cso la tos ese mé nyek
elem zé se, ér té ke lé se, a té má val kap cso la tos nem zet kö zi és 
ha zai ren dez vé nye ken, kon fe ren ci á kon és sze mi ná ri u mo -
kon való rész vé tel. A ter ro riz mus el le ni nem zet kö zi össze -
fo gás ban tör té nõ együtt mû kö dés.

g) A nem zet kö zi vál ság ke ze lés sel kap cso la tos vé de lem -
po li ti kai dön té sek elõ ké szí té se. A NATO vál ság re a gá ló és
az EU vál ság ke ze lõ rend sze re fej lesz té sé ben való rész vé -
tel, a szük sé ges rend sze res egyez te té sek meg szer ve zé se és
le bo nyo lí tá sa, a nem ze ti ér de kek és ál lás pon tok ki dol go -
zá sa, kép vi se le te és ér vény re jut ta tá sa.

h) Kap cso lat tar tás a Kor mány, a nem zet kö zi szer ve ze -
tek, a re gi o ná lis kez de mé nye zé sek, va la mint a bé ke fenn -
tar tás ban részt vevõ or szá gok il le té kes szer ve i vel és tes tü -
le te i vel, va la mint a nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl adó dó kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé nek fel ügye le té vel össze füg gõ te -
vé keny ség vég zé se.

i) Kap cso lat tar tás a NA TO-, EBESZ- és EU-szer ve ze -
tek kel és e szer ve ze tek vé de lem- és ka to na po li ti kai kon -
zul ta tív és irá nyí tó tes tü le te i vel, a HM kép vi se le te ezen
szer ve ze tek, va la mint bi zott sá gai mun ká já ban. Kap cso lat -
tar tás a NATO, az EU és a NATO Bé ke part ner ség ben részt 
vevõ or szá gok kép vi se le té vel.

j) Kap cso lat tar tás az MK Ál lan dó NATO Kép vi se let,
Vé de lem po li ti kai Rész leg tár ca kép vi se le té vel, az MK Ál -
lan dó EU Kép vi se let szak dip lo ma tá i val és sza kat ta sé i val,
az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Kép vi se let,
va la mint a NATO SHA PE mel lett mû kö dõ Nem ze ti Ka to -
nai Kép vi se let tel (NKK). A fõ osz tály szak mai pro fil já ba
tar to zó je len té sek fel dol go zá sa, dön tés-elõ ké szí tés, ja vas -
la tok kidolgozása.

k) A fegy ver zet-el len õr zés kér dé se i vel fog lal ko zó NA -
TO-, EBESZ- és EU-bi zott sá gok mun ká já ban való rész vé -
tel, és az azok hoz kap cso ló dó nem ze ti ér de kek és ál lás -
pon tok meg fo gal ma zá sa, ér vény re jut ta tá sa.

l) Rész vé tel az EU Ta nács mun ka cso port ja i nak, bi zott -
sá ga i nak mun ká já ban, va la mint az EU Kül ügyek Ta ná csa
(vé del mi mi nisz te ri, kül ügy mi nisz te ri) ülé se in.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A Ma gyar Köz tár sa ság vé de lem po li ti ká ját érin tõ tár -

ca szin tû ki dol go zó és elem zõ mun ka, a NATO vé del mi
po li ti ká ja és az EU kö zös kül-, biz ton ság- és vé de lem po li -
ti ká já ra vo nat ko zó tár ca szin tû ál lás pont ki dol go zá sá nak
irá nyí tá sa és ko or di ná lá sa.

b) A nuk le á ris po li ti ka, a non-pro li fe rá ció, a ha gyo má -
nyos fegy ver zet kor lá to zás, -le sze re lés, fegy ver zet csök -
ken tés kér dé se i hez kap cso ló dó nem ze ti ér de ke kés ál lás -
pon tok meg fo gal ma zá sa és ér vény re jut ta tá sa, a köz re mû -
kö dõ szer ve ze tek mun ká já nak ko or di ná lá sa.

c) A Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi mû ve le tek ben
való rész vé te lét érin tõ át fo gó do ku men tu mok (mû ve le ti
kon cep ci ók, irány el vek, fe lül vizs gá la tok és más, a té má -
hoz kap cso ló dó kon cep ci ók, sza bá lyo zók stb.) ki dol go zá -
sá nak, ak tu a li zá lá sá nak és vég re haj tá sá nak elõ ké szí té se és 
ko or di ná ci ó ja, a vég re haj tás fi gye lem mel kísérése.

d) A nem zet kö zi szer ve ze tek (ENSZ, NATO, EU,
EBESZ, MFO stb.) égi sze alatt foly ta tott vál ság ke ze lé si és 
bé ke mû ve le tek ben való nem ze ti rész vé tel lel kap cso la tos
vé de lem po li ti kai dön té sek elõ ké szí té se, a tár ca szin tû ter -
ve zõ-szer ve zõ, ki dol go zói és szak mai fel ügye le ti fel ada -
tok irá nyí tá sa és ko or di ná lá sa.

e) Az MK Ál lan dó NATO Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai 
Rész leg, az MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai
Kép vi se let, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le -
te i nél dol go zó vé de lem po li ti kai szak dip lo ma ták mun ká já -
nak szak mai irá nyí tá sa.

f) A hon vé del mi tár ca nem zet kö zi együtt mû kö dé sé re
vo nat ko zó irány el vek ki dol go zá sá ban való rész vé tel, a
több ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás fel ada ta i nak ter ve -
zé se, vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa.

6. Egyéb fel ada tok
a) A bé ke mû ve le tek kel kap cso la tos ha zai és kül föl di

tan fo lya mok ra, to vább kép zé sek re tör té nõ be is ko lá zá sok
szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ te vé keny ség vég zé se.

b) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -
ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar -
to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

7.1.2.2. HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Az in teg rált vé del mi ter ve zé si fo lya mat mû kö dé sé re

és a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend sze re fel épí té sé re vo nat -
ko zó mi nisz te ri uta sí tás ki dol go zá sa, szük ség sze rin ti mó -
do sí tá sa, pon to sí tá sa.

b) A tár ca 10 éves hosszú távú stra té gi ai ter vé nek ki dol -
go zá sá ra és össze ál lí tá sá ra vo nat ko zó, ter ve zé si cik lu son -
ként ki adás ra ke rü lõ mi nisz te ri uta sí tás ki dol go zá sa.

c) A tár ca 1 (+n) éves rö vid távú ter vé nek ki dol go zá sá ra
és össze ál lí tá sá ra vo nat ko zó, éven te ki adás ra ke rü lõ mi -
nisz te ri uta sí tás ki dol go zá sa.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A vé del mi ter ve zés szak mai irá nyí tá sa és ko or di ná lá -

sa, a ter ve zés ben részt vevõ fel sõ szin tû szer vek, szer ve ze -
tek vé del mi ter ve zés hez kap cso ló dó te vé keny sé gé nek
össze han go lá sa.

b) Egye di, ese ti és rend kí vü li fel ada tok ter ve zé sé nek
szak mai irá nyí tá sa és ko or di ná lá sa, be il lesz té se az ak tu á lis 
ter vek be.
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c) A NATO ké pes ség fej lesz té si ja vas la tok fel dol go zá -
sá nak szak mai irá nyí tá sa, a fel dol go zás ban érin tett szer ve -
ze tek te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa, a nem ze ti ál lás pon -
tok elõ ké szí té se jó vá ha gyás ra, és meg kül dé se a Szö vet -
ség nek, az ál lás pon tok kép vi se le te.

d) A NATO át te kin té si el já rás fo lya ma tá ban a ké pes -
ség fel mé rõ kér dõ ív re adan dó nem ze ti vá la szok ki dol go zá -
sá nak szak mai irá nyí tá sa és ko or di ná lá sa, a nem ze ti vá la -
szok elõ ké szí té se jó vá ha gyás ra, meg kül dé se a Szö vet ség -
nek, az ál lás pon tok kép vi se le te.

e) Az EU ké pes ség fej lesz té si fo lya ma tá ban a fõ cél ki tû -
zé sek kér dõ ív re adan dó nem ze ti vá la szok ki dol go zá sá nak
szak mai irá nyí tá sa és ko or di ná lá sa, a nem ze ti vá la szok
elõ ké szí té se jó vá ha gyás ra, meg kül dé se az EU-nak.

f) A nem fegy ve res tar tós kül föl di szol gá la tok kal kap -
cso la tos ko or di ná ci ós és ter ve zé si fel ada tok vég zé se, alap -
el vek ki dol go zá sa, pri o ri tá sok meg ál la pí tá sa. A ki he lye -
zést sza bá lyo zó mi nisz té ri u mi szin tû ren del ke zé sek elõ ké -
szí té sé ben tör té nõ rész vé tel.

3. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok

a) Köz re mû kö dés a NATO vé del mi ter ve zés sel és az
EU ké pes ség fej lesz tés sel kap cso la tos stra té gi ai jel le gû do -
ku men tu ma i nak ki dol go zá sá ban, rész vé tel a NATO vé del -
mi ter ve zé si fo lya ma tá ban és az EU ké pes ség fej lesz té si te -
vé keny sé gé ben, a ke let ke zõ ter ve zé si ada tok és in for má ci -
ók rend sze res cse ré jé ben, azok fel dol go zá sá ban.

b) A NATO vé del mi ter ve zé si és az EU ké pes ség fej -
lesz té si fo lya ma tá ban a nem ze ti és tár ca ál lás pon tok ki ala -
kí tá sa és egyez te té se, az ál lás pon tok kép vi se le te és a nem -
ze ti ér de kek ér vé nye sí té se a NATO és az EU il le té kes fó -
ru ma in.

c) A töb nem ze ti ké pes ség fej lesz té sek fo lya ma tá ban a
nem ze ti és tár ca ál lás pon tok ki ala kí tá sa és egyez te té se, az
ál lás pon tok kép vi se le te és a nem ze ti ér de kek ér vé nye sí té -
se a NATO és az EU és a több nem ze ti együtt mû kö dé sek il -
le té kes fó ru ma in.

d) Kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés a NA TO- és
EU-szer ve ze tek kel és e szer ve ze tek vé del mi ter ve zé si,
had erõ-fej lesz té si és ké pes ség fej lesz té si kon zul ta tív és
irá nyí tó tes tü le te i vel, a tár ca kép vi se le te ezen szer ve ze tek,
va la mint bi zott sá gai és mun ka cso port jai mun ká já ban.

e) EDA köz pon ti kap cso lat tar tó ként az EDA mun ká já -
ban való rész vé tel nyo mon kö ve té se, a kap cso ló dó nem ze -
ti ér de kek és ál lás pon tok meg fo gal ma zá sá nak és kép vi se -
le té nek össze han go lá sa, a köz re mû kö dõ szer ve ze tek mun -
ká já nak össze han go lá sa.

f) Az EDA mi nisz te ri szin tû irá nyí tó tes tü le ti ülé se in
való rész vé tel szak mai elõ ké szí té se, rész vé tel az ülé se ken
és az azo kat elõ ké szí tõ bi zott sá gi ülé se ken.

4. Funk ci o ná lis fel ada tok

a) A had erõ fej lesz té sé re vo nat ko zó stra té gi ai irány mu -
ta tá sok – kü lö nö sen a hon vé del mi mi nisz ter vé del mi ter -
ve zés re vo nat ko zó irány el ve i nek – ki dol go zá sa.

b) A 10 éves stra té gi ai terv, va la mint az 1(+n) éves ter -
vek ki dol go zá sá nak szak mai irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa és a
ter vek össze ál lí tá sa. Köz re mû kö dés a ter vek tar tal má ról
szó ló kor mány-elõ ter jesz tés ki dol go zá sá ban.

c) A 10 éves stra té gi ai és az 1(+n) éves rö vid távú ter -
vek, va la mint az azok ból szár maz ta tott ter vek kö zöt ti
össz hang biz to sí tá sa.

d) A tár ca ve ze té se, és szük ség sze rint a Kor mány tá jé -
koz ta tá sa a ma gyar ter vek és a had erõ-hoz zá já ru lás
NATO, il let ve EU ré szé rõl tör té nõ meg íté lé sé rõl.

e) A stra té gi ai irány mu ta tá si al rend szer mû köd te té se,
fej lesz té se, kar ban tar tá sa, az al rend szer ki me nõ do ku men -
tu ma i nak ki dol go zá sa.

f) Rend sze res és ese ti elem zé sek és ér té ke lé sek ké szí té -
se a vé del mi ter ve zés és a ter vek vég re haj tá sá nak hely ze té -
rõl a fel sõ szin tû ve ze té se ré szé re.

g) A vé del mi ter ve zés sel, had erõ fej lesz tés sel és ké pes -
ség fej lesz tés sel kap cso la tos elem zé sek és ér té ke lé sek ki -
dol go zá sa, nem ze ti ér de kek azo no sí tá sa, ál lás pon tok és ja -
vas la tok ki ala kí tá sa.

h) A vé del mi ter ve zés sel kap cso la tos tá jé koz ta tá sok, je -
len té sek elem zé se és ér té ke lé se, össze ve té se a ha tá lyos
10 éves stra té gi ai és 1(+n) éves rö vid távú ter vek kel.

i) A NATO-/EU-/PfP-or szá gok nak a vé del mi ter ve zé si,
il let ve ké pes ség fej lesz té si fo lya mat ban biz to sí tott in for -
má ci ók elem zé se és ér té ke lé se, a kö te le zett ség vál la lá sok
fi gye lem mel kí sé ré se.

j) A kor mány za ti (nem ze ti) ter ve zé si, a NATO vé del mi
ter ve zé si és az EU ké pes ség fej lesz té si el já rá sok és fo lya -
ma tok fi gye lem mel kí sé ré se, elem zé se és ér té ke lé se.

k) Kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés a Ma gyar Köz tár -
sa ság Ál lan dó NATO Kép vi se le te, Vé de lem po li ti kai
Rész leg, a ket tõs (NATO/EU) akk re di tá lá sú Ka to nai Kép -
vi se lõ Hi va tal (KKH), a Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let
(NKK), a NA TO-pa rancs nok sá gok, az EU-kép vi se let, a
Ma gyar Köz tár sa ság Ál lan dó EBESZ Kép vi se le te, Ka to -
nai Kép vi se le te, va la mint a Kül ügy mi nisz té ri um és más
tár cák szak ér tõ i vel. A tõ lük be ér ke zõ, a fõ osz tály szak mai
pro fil já ba tar to zó anya gok fel dol go zá sa, elem zé se és ér té -
ke lé se, össze fog la lók ké szí té se, ja vas la tok, ál lás pon tok és
szük ség sze rint man dá tu mok ki dol go zá sa meg be szé lé sek -
hez, tár gya lá sok ra és egyez te té sek re.

5. Egyéb fel ada tok

a) Terv tár gya lá sok elõ ké szí té se, meg szer ve zé se és le ve -
ze té se.

b) A HTVTR rend szer gaz dai te en dõi el lá tá sa.

c) Együtt mû kö dés a HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tállyal
a ké pes ség fej lesz tést érin tõ vé de lem po li ti kai kér dé sek ben.

d) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -
ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar -
to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.
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7.1.2.3. HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Köz re mû kö dés a mi nisz ter ha tás kö ré be utalt, a hon -

vé de lem mel össze füg gõ két- és több ol da lú nem zet kö zi
szer zõ dé sek és nem zet kö zi egyez mé nyek ter ve ze té nek
elõ ké szí té sé ben. Ja vas lat té tel a két ol da lú nem zet kö zi szer -
zõ dé sek, meg ál la po dá sok és egyéb ok má nyok ki dol go zá -
sá ra.

b) Köz re mû kö dés a nem zet kö zi szer zõ dés/meg ál la po -
dás ter ve ze tek re vo nat ko zó HM-tár ca vé le mény ki ala kí tá -
sá ban és a két ol da lú nem zet kö zi vo nat ko zá sú kor -
mány-elõ ter jesz té sek vé le mé nye zé sé ben, va la mint a társ -
mi nisz té ri u mok hon vé del met is érin tõ szer zõ dés/meg ál la -
po dás ter ve ze te i nek vé le mé nye zé sé ben.

c) A két ol da lú nem zet kö zi ka to nai együtt mû kö dést és
ka to na dip lo má ci ai kép vi se le tet sza bá lyo zó jog sza bály-
ter ve ze tek elõ ké szí té se.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) Rész vé tel az együt tes kor mány ülé sek hon vé del mi

tár cát érin tõ ele me i nek elõ ké szí té sé ben, va la mint az
együt tes kor mány ülé se ken a tár ca vo nat ko zá sá ban el fo ga -
dott dön té sek vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ban és meg va -
ló su lá suk el len õr zé sé ben.

b) A két- és több ol da lú nem zet kö zi ta lál ko zó kon vál lal -
ha tó kö te le zett sé ge ket meg ala po zó mi nisz te ri dön té sek
elõ ké szí té se, a vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké -
ben szük sé ges fel ada tok ko or di ná lá sa.

c) A ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben ko or di ná ció más
mi nisz té ri u mok kal, szak irá nyú együtt mû kö dés ki ala kí tá sa 
ka to nai és pol gá ri szer vek kel, szer ve ze tek kel.

d) A nem zet kö zi kap cso la tok ala ku lá sá nak elem zé se, az 
MH-szer ve ze tek nem zet kö zi te vé keny sé gé nek se gí té se és
ko or di ná lá sa.

e) A Bu da pes ten akk re di tált véd erõ-, ka to nai és lég ügyi
at ta sék tól ér ke zõ in for má ció- és do ku men tum igé nyek ke -
ze lé se, il let ve a kért do ku men tum ki dol go zá sá nak ko or di -
ná lá sa.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) A Bu da pes ten akk re di tált véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at -

ta sék mû kö dé si en ge dé lyé nek ügy in té zé se, együtt mû köd ve a 
Kül ügy mi nisz té ri um mal. Kül föl di at ta sék akk re di tá lá sa.

b) A véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sék, va la mint a bu -
da pes ti dip lo má ci ai tes tü let tag ja i nak a HM-szer vek nél és
az MH ka to nai szer ve ze te i nél tör té nõ egyé ni lá to ga tá sá -
nak en ge dé lyez te té se. 

4. Eu ró pai uni ós és nem zet kö zi fel ada tok
a) A Ma gyar Köz tár sa ság kül-, biz ton ság- és vé de lem -

po li ti kai ér de ke it ér vé nye sí tõ tár ca szin tû két ol da lú nem -
zet kö zi ka to nai együtt mû kö dés el ve i nek ki dol go zá sa, cél -
ja i nak meg ha tá ro zá sa, vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa és ko or -
di ná lá sa. 

b) Tár ca szin tû kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés a két -
ol da lú ka to nai együtt mû kö dés ben érin tett or szá gok ki je -
lölt irá nyí tó szer ve ze te i vel.

c) A Bu da pes ten akk re di tált véd erõ-, ka to nai és lég ügyi
at ta sék kal (to váb bi ak ban at ta sék), nagy kö vet sé gek kel
való kap cso lat tar tás szer ve zé se és ko or di ná lá sa, az at ta sék
nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján vég zett te vé keny sé gé nek
tá mo ga tá sa.

d) A nem zet kö zi kap cso lat tar tás szak mai kö ve tel mé -
nye it és fel ada ta it tar tal ma zó, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
két ol da lú nem zet kö zi ka to nai kap cso lat tar tá sá ra és együtt -
mû kö dé sé re vo nat ko zó irány el vei ki dol go zá sa.

e) A nem zet kö zi kap cso la tok lé te sí té sé re és fenn tar tá sá -
ra vo nat ko zó mi nisz te ri uta sí tás sze rint a két ol da lú nem -
zet kö zi együtt mû kö dés sel, a ka to na dip lo má ci á val kap cso -
la tos dön té sek elõ ké szí té se és a kap cso ló dó fel ada tok ko -
or di ná lá sa. 

f) Ja vas la tok ki dol go zá sa a nem zet kö zi kap cso lat tar tás,
va la mint a ka to na dip lo má ci ai te rü le tet érin tõ ve ze tõi dön -
té sek elõ ké szí té sé re. 

g) A bu da pes ti at ta sé hi va ta lok kal, a bu da pes ti at ta sé tes -
tü let tel, va la mint a bu da pes ti nagy kö vet sé gek kel és kül -
kép vi se le tek kel tör té nõ kap cso lat tar tás el ve i nek és rend jé -
nek ki dol go zá sa.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok

a) A HM-szer vek és a mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint az MH ka to nai szer ve -
ze tei két ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tá sá ra vo nat ko zó
mi nisz te ri irány el vek és a ka to na dip lo má ci ai te vé keny ség
fõ irá nya i nak ki dol go zá sa – a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
két ol da lú nem zet kö zi ka to nai kap cso lat tar tá sá ra és együtt -
mû kö dé sé re vo nat ko zó irány el vei –, il let ve meg ha tá ro zá sa.

b) A mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõi és a Hon véd Ve zér kar
fõ nö ke ál tal ve ze tett de le gá ci ók két ol da lú hi va ta los kül -
föl di uta zá sa i nak, part ne rei fo ga dá sa i nak ter ve zé se, tar tal -
mi elõ ké szí té se, ko or di ná lá sa, va la mint rész vé tel a vég re -
haj tás meg szer ve zé sé ben. Tár gya lá si ja vas la tok elõ ké szí -
té se és ja vas lat té tel a de le gá ci ók össze té te lé re, va la mint a
nem zet kö zi part ne rek kel tör té nõ tár gya lá so kon kép vi se -
len dõ ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá nak ko or di ná lá sa, az
ezek kel össze füg gõ je len té sek össze ál lí tá sa. Rész vé tel a
de le gá ci ók munkájában.

c) A mi nisz té ri um kép vi se le té ben kap cso lat tar tás kü -
lön bö zõ szer ve ze tek kel, a két ol da lú együtt mû kö dést érin -
tõ kér dé sek ben.

d) A két ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás hoz szük sé -
ges do ku men tá ció nap ra kész ve ze té se és az együtt mû kö dõ 
szer vek nek tá jé koz ta tás biz to sí tá sa.

e) A Két ol da lú Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Terv
(KNET) – szak mai fõ fe le lõ sök ál tal jó vá ha gyott prog ram
ja vas la tok alap ján tör té nõ – össze ál lí tá sa és fel ter jesz té se
jó vá ha gyás ra. A KNET mi nisz te ri jó vá ha gyá sát meg elõ -
zõ en a prog ram ja vas la tok egyez te té se a kül föl di part ne -
rek kel. A vég re haj tott prog ra mok ról ké szült je len té sek ér -
té ke lé se és a lá to ga tá sok ból ere dõ fel ada tok vég re haj tá sá -
nak fi gye lem mel kísérése.

f) A szak mai fõ fe le lõ sök je len té sei alap ján, a vo nat ko zó
HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott idõ sza kon ként a vég re haj -
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tott két ol da lú prog ra mok ról szak mai elem zé sek ké szí tése a
vé de lem po li ti kai és ter ve zé si he lyet tes ál lam tit kár ré szé re.

g) Köz re mû kö dés a vég re haj tás ra ke rült két ol da lú nem -
zet kö zi prog ra mok ról szó ló éves elem zõ-ér té ke lõ be szá -
mo ló össze ál lí tá sá ban.

h) A Ma gyar Köz tár sa ság kül po li ti kai irány el ve i vel, va -
la mint a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ér de ke i vel és le he tõ sé -
ge i vel össz hang ban ja vas lat té tel a ka to na dip lo má ci ai kép -
vi se le ti rend szer át ala kí tá sá ra.

i) A ma gyar ka to nai at ta sé hi va ta lok ka to na dip lo má ci ai
te vé keny sé gé nek fel ügye le té bõl adó dó fel ada tok vég re -
haj tá sa. Az at ta sé hi va ta lok ál tal szol gál ta tott ka to na dip lo -
má ci ai te vé keny ség út ján szer zett in for má ci ók elem zé se és 
fel ter jesz té se. 

j) Köz re mû kö dés a ma gyar at ta sék ki ne ve zé sé vel és be -
szá mol ta tá sá val kap cso la tos el já rás ban.

k) Köz re mû kö dés a ka to nai at ta sé nak je lölt sze mé lyek
fel ké szí té sé ben. Rész vé tel az at ta sék to vább kép zé sé ben,
be szá mol ta tá sá ban és az at ta sé vál tá sok le bo nyo lí tá sá ban,
va la mint az éves at ta sé ér te kez let elõ ké szí té sé ben.

l) Kül föl di ka to nai at ta sék szá má ra út mu ta tó ki dol go zá -
sa és szük ség sze rin ti pon to sí tá sa.

m) At ta sé-nyil ván tar tá sok ve ze té se és nap ra ké szen tar -
tá sa.

n) A véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sék, va la mint a bu -
da pes ti dip lo má ci ai tes tü let tag ja i nak a HM-szer vek nél és
az MH ka to nai szer ve ze te i nél tör té nõ egyé ni lá to ga tá sá -
nak tar tal mi elõ ké szí té se és ko or di ná lá sa. 

o) A Bu da pes ti At ta sé tes tü let éves at ta sé fog lal koz ta tá si
ter vé nek ki dol go zá sa, a prog ra mok elõ ké szí té se és vég re -
haj tás meg szer ve zé se, a tes tü let ter ven kí vü li prog ram ja i -
nak ko or di ná ci ó ja.

p) A két ol da lú tár ca kö zi meg ál la po dá sok vég re haj tá sa
ér de ké ben az MH ka to nai szer ve ze te i re há ru ló fel ada tok
meg ha tá ro zá sa a HVK Ve zér ka ri Iro dá val együtt mû köd ve. 

q) Szak mai fel ügye let gya kor lá sa a két ol da lú nem zet kö -
zi prog ra mok vég re haj tá sá val kap cso la tos költ ség ve tés
fel hasz ná lá sá ban, a HM Pro to koll és Ren dez vény szer ve zõ 
Igaz ga tó ság adat szol gál ta tá sa alap ján.

r) Kül föl dön akk re di tált ma gyar véd erõ-, ka to nai és lég -
ügyi at ta sék kal és nagy kö vet sé gek kel való kap cso lat tar tás. 

6. Egyéb fel ada tok
a) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok

ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be
tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko -
dás.

b) A fõ osz tály sze mé lyi ál lo má nya szak mai to vább kép -
zé sé nek meg szer ve zé se és nyil ván tar tá sa, do ku men tum-
ter ve ze tek szak mai vé le mé nye zé se.

c) A fõ osz tály mû kö dé sé vel kap cso la tos inf ra struk tu rá -
lis és in for ma ti kai esz kö zök üze mel te té si fel té te le i nek ko -
or di ná lá sa.

d) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ál ta lá nos ka to nai
és egyes szak mai is me re te i nek bõ ví té sé hez szük sé ges to -
vább kép zé sek ter ve zé se, szer ve zé se.

e) Mun ka vég zés rend jé nek ter ve zé se, ki ala kí tá sa.

7.1.3. A VÉDELEMGAZDASÁGÉRT FELELÕS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ 

SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.3.1. HM Gaz da sá gi Ter ve zé si 
és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) A HM fe je zet 1(+n) évi költ ség ve té si ter vé nek össze -

ál lí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl szó ló HM
uta sí tás ki dol go zá sa, pon to sí tá sa.

b) A HM fe je zet gaz dál ko dá sát, (köz)be szer zé se it meg -
ha tá ro zó tár ca szin tû nor ma tív uta sí tá sok ki ala kí tá sa, kar -
ban tar tá sa.

c) A HM mint in téz mény mû kö dé sé hez, gaz dál ko dá sá -
hoz kap cso ló dó és pénz ügyi ki ha tás sal bíró, jog sza bály -
ban, vagy mi nisz te ri uta sí tás ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek re, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap -
cso la tos gaz dál ko dá si fel ada tok ra vo nat ko zó – a költ ség -
ve té si szerv ve ze tõ je ré szé re elõ írt – bel sõ sza bály za tok
elõ ké szí té se és kar ban tar tá sa.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
A Ka to nai Be szer zé si In for má ci ós Rend szer (KBIR)

mû köd te té sé nek és fej lesz té sé nek ko or di ná lá sa.
3. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A tár ca vé del mi ter ve zé si fo lya ma ta i ban a gaz da sá gi

ter ve zé si fo lya ma tok szak mai irá nyí tá sa.
b) A hosszú távú és az 1 (+n) éves rö vid távú erõ for rás-

és költ ség ve té si ter vek ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa, a ter -
vek össze ál lí tá sa. A fe je ze ti szin tû költ ség ve té si terv
össze ál lí tá sa, jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ké szí té se.

c) A HTVTR ke re té ben az Erõ for rás- és Költ ség ter ve zõ
Al rend szer (EK TAR) és Költ ség ve té si Ter ve zõ Al rend -
szer (KTAR) mû köd te té se, fej lesz té se. A két al rend szer te -
vé keny sé gé nek össze han go lá sa, az al rend sze rek te vé -
keny sé gé re, össze füg gé se i re, struk tu rá lis, tar tal mi meg fe -
le lõ sé gé re irá nyu ló elem zés és ér té ke lés vég re haj tá sa. Az
elem zé sek, ér té ke lé sek meg ál la pí tá sa i nak vissza csa to lá sa
a rend szer be. A két al rend szer nek a HTVTR más al rend -
sze re i vel való össze han go lá sa.

d) Ja vas lat té tel a HM fe je zet prog nosz ti zált, tár ca szin tû
és rész le tes ke ret szá ma i nak meg ha tá ro zá sá ra, il let ve a
prog nosz ti zált for rá sok el sõd le ges al lo ká ci ó já ra.

e) A tár ca (köz)be szer zé si rend sze ré nek ad mi niszt ra tív
mû köd te té se.

f) A pri o ri tá sok alap ján sor rend be ál lí tott fel ada tok erõ -
for rás-szük ség le te i nek a prog nosz ti zált for rá sok kal tör té -
nõ össze ve té se, op ci ók ki dol go zá sa az erõ for rá sok el osz -
tá sá ra.

g) A kü lön bö zõ idõ tá vú ter vek össze ál lí tá sá hoz a prog -
nosz ti zált for rá sok szám ba vé te le, a HTVTR más al rend -
sze re i vel együtt mû köd ve a prog nosz ti zált költ ség ve té si
for rá sok el sõd le ges al lo ká ci ó já nak, az erõ for rás ter vek el -
osz tá si ja vas la ta i nak ki dol go zá sa, szük sé ges in for má ció
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biz to sí tá sa a vé del mi ter ve zést vég re haj tó szer ve ze tek ré -
szé re a ren del ke zés re álló for rá sok ról.

h) A 10 éves ter vel gon do lás hoz erõ for rás-szám ve té sek
ké szí té se, a 10 éves terv erõ for rás terv fe je ze té nek, il let ve
mel lék le té nek, va la mint a tár ca 1(+n) éves rö vid távú ter ve 
erõ for rás terv ré szé nek alap já ul szol gá ló adat bá zis össze ál -
lí tá sa.

i) Az éves be szer zé si terv ter ve ze té nek a 10 éves stra té -
gi ai, il let ve az 1(+n) éves rö vid távú terv vel tör té nõ össze -
ve té se, a ter vek össz hang já nak el len õr zé se.

j) A tár ca rö vid távú ter vé nek ki dol go zá sá val a fe je zet
költ ség ve té si ja vas la ta és a hon vé del mi szer ve ze tek éves
költ ség ve té se össze ál lí tá sá hoz szük sé ges ada tok és in for -
má ci ók biz to sí tá sa.

k) Az ál lam igaz ga tá si egyez te tés rend sze ré ben vé le mé -
nye zi a költ ség ve tés ter ve zé sé hez a Kor mány ré szé re be nyúj -
tás ra ke rü lõ NGM irány el ve ket, egyéb elõ ter jesz té se ket.

l) Tá jé koz tat ja a ter ve zés ben köz vet le nül érin tett szer -
ve ze te ket a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um min den ko ri
Ter ve zé si Tá jé koz ta tó já ban meg ha tá ro zott elõ írá sok ról és
a ter ve zés hez szük sé ges pa ra mé te rek rõl.

m) A HM fe je zet költ ség ve té si ter vé nek össze ál lí tá sá -
hoz szük sé ges adat szol gál ta tás rend jé rõl szó ló sza bály zó
alap ján egyez tet a ter ve zés ben érin tett szer ve ze tek kel, elõ -
ké szí ti a szük sé ges fel sõ szin tû dön té se ket.

n) Egyez te tés a Költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro -
zott egye di könyv sze rin ti brut tó ér ték fe let ti, ér té ke sí tés re
al kal mas (in kur ren cia) esz kö zök rõl az érin tet tek kel, nor -
ma szö veg ja vas lat ki dol go zá sa, fel ter jesz té se jó vá ha gyás -
ra és be nyúj tá sa a költ ség ve té si tör vény ja vas lat hoz.

o) A fel sõ szin tû ter ve zõ szer vek kel együtt mû köd ve a
HM igaz ga tás költ ség ve tés ter ve zé sé nek har mo ni zá ci ó ja,
be il lesz té se a tár ca költ ség ve té sé be.

p) Elõ ké szí ti a költ ség ve tés nagy ba ni ter ve zé sé hez
szük sé ges elõ ter jesz té se ket a költ ség ve té si ke re tek nek a
gaz dál ko dó szer ve ze tek kö zöt ti fel osz tá sá ról, tá jé koz tat ja
a dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mot az egyes – a Kor mány ál tal el -
fo ga dott – de ter mi ná ci ók ról.

q) Össze ál lít ja és a Ter ve zé si Tá jé koz ta tó ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint fel ter jesz ti, majd a mi nisz te ri jó vá ha gyást
kö ve tõ en az il le té kes kül sõ szer ve ze tek ré szé re meg kül di a 
költ ség ve té si tör vény ja vas lat szám sza ki par la men ti pre -
zen tá ci ó ját, szö ve ges in dok lá sát, va la mint a tör vény ja vas -
lat nor ma szö ve gé re vo nat ko zó ja vas la tot.

r) Össze ál lít ja, a mi nisz te ri jó vá ha gyást kö ve tõ en a Ter -
ve zé si Tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zot tak sze rint a Nem zet -
gaz da sá gi Mi nisz té ri um ré szé re meg kül di a 3 éves ki te kin -
tés szám sza ki ja vas la tát.

s) A szak mai ter ve zõ szer vek ja vas la tai alap ján össze ál -
lít ja és a Ter ve zé si Tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint to váb bít ja a költ ség ve té si tör vény meg ala po zá sá ul
szol gá ló egyéb tör vény ja vas la to kat.

t) A Kor mány, az Or szág gyû lés bi zott sá gai és a kép vi -
se lõk kér dé se i re, mó do sí tó ja vas la ta i ra a vá lasz ter ve ze tet

el ké szí ti. A tör vény ja vas lat vi tá já ban elõ ké szí ti a mó do sí -
tó in dít vá nyok ra vo nat ko zó ál lás fog la lás ja vas la to kat,
szak ér tõi tá mo ga tást nyújt a fel sõ ve ze tés ré szé re a par la -
men ti sza kasz ban.

u) Az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott mó do sí tó és kap -
cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok kal kor ri gált költ ség ve té si ja -
vas lat vég le ge sí té se.

v) A jog sza bály ban meg ha tá ro zott ele mi és kincs tá ri
rész le tes költ ség ve té si ter ve zé si fel ada tok vég re haj tá sa ér -
de ké ben adat szol gál ta tást tel je sít a HM KPH ré szé re.

w) A mi nisz te ri és Hon véd Ve zér kar fõ nö ki tar ta lék ke -
ze lé se, nyil ván tar tá sa. A hon vé del mi szer ve ze tek mi nisz -
te ri, il let ve Hon véd Ve zér kar fõ nö ki tar ta lék ter hé re tör té -
nõ ké rel me i nek pon to sí tá sa, vég re hajt ha tó sá gá nak egyez -
te té se, azt kö ve tõ fel ter jesz té se mi nisz te ri, il let ve Hon véd
Ve zér kar fõ nö ki dön tés re. A hon vé del mi szer ve ze tek ér te -
sí té se a mi nisz te ri, il let ve Hon véd Ve zér kar fõ nö ki dön tés -
rõl, va la mint a dön tés nek meg fe le lõ en in téz ke dés a vég re -
haj tás ra.

x) A kul tu rá lis és sport pá lyá za tok nyer te se i vel meg kö -
ten dõ meg ál la po dá sok el len jegy zés elõt ti fe lül vizs gá la ta.

y) A tár ca jó vá ha gyott rö vid távú ter ve erõ for rá sok el -
osz tá sá ra vo nat ko zó ré szé nek (adat bá zis) ke ret szá mai
alap ján a tár ca szin tû Éves Be szer zé si Terv össze ál lí tá sa és
jó vá ha gyás ra tör té nõ fel ter jesz té se. Az Éves Be szer zé si
Terv mó do sí tá sá nak, il let ve a terv ben nem sze rep lõ, so ron
kí vü li (köz)be szer zé si igé nye i nek fe lül vizs gá la ta, egyez -
te té se a kü lön bö zõ idõ tá vú ter vek kel, azok dön tés ho zók
ré szé re vé le mé nye zés sel tör té nõ fel ter jesz té se. Az érin tett
szer ve ze tek tá jé koz ta tá sa a dön tés rõl.

z) A (köz)be szer zé si el já rá so kat meg in dí tó fel hí vá sok,
va la mint azok do ku men tá ci ó i nak, to váb bá az el já rá sok le -
zá rá sá ról szó ló ér té ke lé si jegy zõ könyv és összeg zé sek vé -
le mé nye zé se, ja vas lat fel ter jesz té se a dön tés ho zók ré szé -
re, az érin tett szer ve ze tek tá jé koz ta tá sa a dön tés rõl.

aa) A be szer zé si ter vek ben, a 10 éves, va la mint az 1
(+n) éves ter vek ben sze rep lõ prog ra mok és be szer zé si fel -
ada tok egyez te té se a (köz)be szer zé si en ge dé lye zé si ké rel -
mek, el já rá sok – fel adat- és for rás ori en tált vizs gá lat utá ni
– elõ ké szí té se és fel ter jesz té se a dön tés ho zó ré szé re.

bb) A (köz)be szer zé sek vo nat ko zá sá ban ho zott dön té -
sek nek meg fe le lõ en az Éves Be szer zé si Terv mó do sí tá sa.

cc) A köz be szer zé sek köz pon ti el len õr zé sé hez kap cso -
ló dó fel ada tok vég re haj tá sa.

dd) Az ope ra tív bel sõ kont roll rend szer hez kap cso ló dó
fe je ze ti szin tû fel ada tok el lá tá sa.

4. Eu ró pai uni ós, NATO és nem zet kö zi fel ada tok

A NATO Erõ for rás-po li ti kai és -Ter ve zõ Bi zott ság
(RPPB) nem ze ti kép vi se lõ és az ügy vi või fel ada to kat el lá -
tó MK Ál lan dó NATO Kép vi se let Vé de lem po li ti kai Rész -
leg te vé keny sé gé nek szak mai tá mo ga tá sa.
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5. Egyéb fel ada tok
Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki ala -

kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar to zó 
költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

7.1.3.2. HM Had fel sze re lé si 
és Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

a) A non pro fit tár sa sá gok szak mai fel ügye let gya kor lá -
sát sza bá lyo zó HM uta sí tás ki dol go zá sa, kar ban tar tá sa.

b) A tár ca szin tû la kás jo gi sza bá lyo zá sok ki dol go zá sa,
szak mai in téz ke dé sek ki bo csá tá sa a lak ha tás tá mo ga tá sá -
val, la kás gaz dál ko dás sal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá nak 
mód já ra. A la kás üggyel, épí tés üggyel, épí tés ügyi szak -
igaz ga tás sal össze füg gõ jog sza bály ter ve ze tek vizs gá la ta.

c) A HM va gyon ke ze lé sû in gat la nok kal, in gó sá gok kal
és tár sa sá gi ré sze se dés sel való gaz dál ko dás ra, hasz ná la -
tuk ra és a fel adat el lát ás rend jé re vo nat ko zó tár ca szin tû
jogi sza bá lyo zás ki dol go zá sa, az ál la mi tu laj do nú in gat la -
nok va gyon gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze -
tek vizs gá la ta. Szak mai in téz ke dé sek ki bo csá tá sa az in gat -
lan gaz dál ko dás sal, -hasz ná lat tal össze füg gõ fel ada tok el -
lá tá sá nak mód já ra.

d) A két- és több ol da lú nem zet kö zi had fel sze re lé si
együtt mû kö dés jogi alap ja it ké pe zõ Egyet ér té si Meg ál la -
po dá sok (Me mo ran dum of Un ders tan ding – MOU), va la -
mint Tech ni kai Egyez mé nyek (Tech ni cal Agg re e ment –
TA) ki dol go zá sá ban való köz re mû kö dés.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A tár sa sá gok ala pí tá sá ra, meg szün te té sé re, át ala kí tá -

sá ra vo nat ko zó fel sõ szin tû dön té sek elõ ké szí té se, az át -
szer ve zés, át ala ku lás mun ka fo lya ma tá nak ter ve zé se, a
vég re haj tás ko or di ná lá sa.

b) A non pro fit tár sa sá gok költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak
ter ve zé se, szak mai fel ügye le tük ko or di ná lá sa.

c) A hon vé del mi tár ca nem zet gaz da ság-vé del mi fel ké -
szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá sa.

d) A HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ er dõk szak ke ze lé sé -
vel és az er dõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok vég re -
haj tá sá nak szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok
vég zé se, va la mint az er dõ ter ve zés ko or di ná ci ó ja.

e) Lo gisz ti kai In for má ci ós Rend szer lét re ho zá sá nak, a
ki ala kí tott rend szer hasz ná lat ba vé te lé nek szak mai ko or di -
ná lá sa, a rend szer al kal ma zá sa a va gyon gaz dál ko dás, va -
gyon nyil ván tar tás és an nak fel ügye le te so rán.

f) A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban a Két ol -
da lú Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Terv (KNET), va la mint 
a Mul ti la te rá lis Együtt mû kö dé si Terv (MET) ja vas lat
össze ál lí tá sá nak ko or di ná lá sa, jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ -
ké szí té se, va la mint az idõ ará nyos és az en ge dé lye zett ke -
re te ken be lü li vég re haj tás el len õr zé se.

g) A vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár
két- és több ol da lú (NATO, EU/EDA, V4) had fel sze re lé si
együtt mû kö dé si prog ram ja i nak ter ve zé se, szer ve zé se, va -
la mint a vég re haj tás ko or di ná lá sa, kü lö nös te kin tet tel a
prog ra mok szak mai (ka to nai és ter me lõi lo gisz ti kai) vo -
nat ko zá sa i ra.

h) Köz re mû kö dés a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram já nak (NSIP) Ma gyar or szá got érin tõ pro jekt je i vel 
össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tõ fel ada tok vég re haj tá sá ban.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
a) A mi nisz ter má sod fo kú ka to nai épí té si, épí tés fel -

ügye le ti, tûz vé del mi, ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok fel -
ügye le té vel kap cso la tos ha tó sá gi ha tá ro za ta i nak elõ ké szí -
té se. A sza bá lyo zott anya gok ra és a flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gá zok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek vég re haj tá sá -
val kap cso la tos el len õr zés sel és bír ság ki sza bá sá val, va la -
mint a sza bá lyo zott anya gok és a leg alább 3 ki lo gramm
flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gázt tar tal ma zó tûz vé del mi
rend sze rek ese té ben az üze mel te tõk szá má ra elõ írt kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé nek el len õr zé sé vel kap cso la tos ha tó -
sá gi ügyek ben a má sod fo kú mi nisz te ri ha tá ro zat elõ ké szí -
té se.

b) A mi nisz ter má sod fo kú szak ha tó sá gi dön té se i nek
elõ ké szí té se:

ba) a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság elekt ro ni -
kus hír köz lé si nyom vo na las, nyom vo nal jel le gû épít mé -
nyek kel és egyéb mû tár gyak kal kap cso la tos el já rá sá ban a
hon vé del mi vé dõ te rü le te ket il le tõ en,

bb) a ter mé sze tes für dõ víz hasz ná la tá nak en ge dé lye zé -
sé re irá nyu ló el já rás ban, to váb bá a für dõ hely ki je lö lé sé re
irá nyu ló el já rás ban du nai és ti szai für dõ hely ese tén,

bc) a Su gár egész ség ügyi De cent rum és az Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal ál tal az atom ener gi á val kap cso la tos
ra dio ak tív hul la dék át me ne ti tá ro ló já nak és vég le ges hul -
la dék le ra kó lé te sí té se, üze mel te té se, át ala kí tá sa, meg szün -
te té se és le zá rá sa, és az ak tív, va la mint a passzív in téz mé -
nyes el len õr zés re tör té nõ át té rés te kin te té ben gya ko rolt
ha tó sá gi eljárásban,

bd) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal nak
a sa já tos épít mény faj ták kal kap cso la tos ha tó sá gi el já rás -
ban meg ha tá ro zott ügyek ben,

be) a bá nyá sza ti ha tó sá gi ügyek ben,
bf) a vas úti épít mény en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás -

ban, ha az el já rás hon vé del mi vagy ka to nai célú lé te sít -
mény mû kö dé si vagy vé dõ te rü le tén ter ve zett vas úti épít -
mény re vo nat ko zik,

bg) az utak épí té si en ge dé lye zé si el já rá sá ban, ha az el já -
rás hon vé del mi és ka to nai célú lé te sít mény mû kö dé si vagy 
vé dõ te rü le tén ter ve zett utak en ge dé lye zé sé re, vagy ter ve -
zett ha jó zá si lé te sít mény en ge dé lye zé sé re irá nyul,

bh) a tûz vé del mi szak ha tó sá gi ügyek ben,
bi) a hon vé del mi ren del te té sû er dõk kel kap cso la tos

szak ha tó sá gi ügyek ben,
bj) az MH lé te sít mé nye i nek te rü le tén mû köd tet ni kí -

vánt, 10 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes sé gû szál lás he lyek kel
kap cso la tos tûz vé del mi szak ha tó sá gi ügyek ben.
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4. Funk ci o ná lis fel ada tok

4.1. A HM va gyon ke ze lé sé be tar to zó gaz da sá gi tár sa sá -
gok (a to váb bi ak ban: tár sa sá gok) vo nat ko zá sá ban a tu laj -
do no si jo gok gya kor lá sá val kap cso la tos dön té sek elõ ké -
szí té se, tár sa ság fel ügye le ti fel ada tok el lá tá sa.

4.2. A HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ er dõk hon vé del mi
ren del te té sé nek biz to sí tá sa.

4.3. A hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lévõ ál la mi 
tu laj do nú in gó sá gok va gyon fel ügye le té vel, va la mint a fe -
les le ges sé vált in gó sá gok (in kur ren cia) ke ze lé sé nek, hasz -
no sí tá sá nak fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.

4.4. A hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lévõ ál la mi 
tu laj do nú in gat la nok va gyon fel ügye le té vel, va la mint, a fe -
les le ges sé vált in gat la nok ke ze lé sé nek, hasz no sí tá sá nak
fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.

4.5. A HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szer ve ként a tár -
ca la kás gaz dál ko dá sá nak, lak ha tás tá mo ga tá si rend sze ré -
nek irá nyí tá sá val, fel ügye le té vel, va la mint fej lesz té sé vel
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

4.6. A HM Köz pon ti La kás bi zott ság mû kö dé sé nek
szak mai tá mo ga tá sa.

4.7. Ta nács ko zá si jog gal ál lan dó szak ér tõi rész vé tel a
HM Köz pon ti La kás bi zott ság ülé se in.

4.8. A lak ha tás tá mo ga tá sá ról szó ló éves be szá mo ló el -
ké szí té se a HM Köz pon ti La kás bi zott ság ré szé re.

4.9. Köz re mû kö dés a hely õr sé gi la kás bi zott sá gok, Bu -
da pes ten a ke ret gaz da-la kás bi zott sá gok te vé keny sé gé nek
a HM Köz pon ti La kás bi zott ság tit ká ra ál tal vég re haj tott
el len õr zé sé ben.

4.10. Köz re mû kö dés a HM Köz pon ti La kás bi zott ság el -
nö ke köz le mé nye i nek elõ ké szí té sé ben.

4.11. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, fel ügye lõ bi zott sá gi ta -
gok és könyv vizs gá lók ki ne ve zé sé nek és fel men té sé nek
elõ ké szí té se, a ja va dal ma zá suk ra vo nat ko zó ja vas lat té tel a 
tu laj do no si jo gok gya kor ló ja felé. A tu laj do no si jog kör -
gya kor ló ha tás kö ré be tar to zó mun ka jo gi dön té sek elõ ké -
szí té se.

4.12. A tár sa sá gok gaz dál ko dá sá nak fel ügye le té vel
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, éves üz le ti ter ve ik, szám vi -
te li be szá mo ló ik, köz hasz nú sá gi je len té se ik fe lül vizs gá la -
ta, elõ ter jesz té sük a tu laj do no si jo gok gya kor ló ja felé. Az
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség meg ha tá ro zá sa, az ada tok
fel dol go zá sa.

4.13. A tár sa sá gok te vé keny sé gé vel kap cso la tos pa na -
szok, be je len té sek ki vizs gá lá sa.

4.14. A hon vé del mi ér dek kép vi se le te a ha di tech ni kai
esz kö zök ki vi te lét, be ho za ta lát és transz fe rét en ge dé lye zõ
tár ca kö zi bi zott ság, il let ve mun ka cso port te vé keny sé gé -
ben. A ha di ipa ri tár sa sá gok ha zai és kül föl di meg je le né sé -
nek és sze rep vál la lá sá nak tá mo ga tá sa, tár ca kö zi ko or di ná -
ci ó ja, a tár sa sá gok ka pa ci tá sa i nak és a tár sa sá gi ér de kek
kép vi se le te a kü lön le ges jog rend ter ve zés ben.

4.15. A hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lévõ in -
gó sá gok kal, il let ve tár sa sá gi ré sze se dé sek kel össze füg gõ
va gyon fel ügye le ti és va gyon ke ze lé si, va la mint tár ca-kép -

vi se le ti fel ada tok el lá tá sa a köz pon ti ál la mi va gyon ke ze lõ
szer ve zet, il let ve más szer ve zet vagy sze mély irá nyá ba.

4.16.  Adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se a köz -
pon ti ál la mi va gyon ke ze lõ szer ve zet felé a tár ca va gyon -
gaz dál ko dá sá ról a jog sza bá lyok és a va gyon ke ze lé si szer -
zõ dés elõ írá sai sze rint.

4.17. A hon vé del mi tár ca va gyon ke ze lé sé ben lévõ in -
gó sá gok hon vé del mi cél ra fe les le ges sé mi nõ sí té sé vel
össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tés.

4.18. Az in gó sá gok va gyon ke ze lé sé vel, va gyon ke ze lõi
jo gá nak, tu laj don jo gá nak át ru há zá sá val és át vé te lé vel, il -
let ve egyes in gó sá gok meg sem mi sí té sé vel kap cso la tos
dön tés-elõ ké szí té si, va la mint a dön té sek vég re haj tá sá nak
fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, il let ve dön -
tés a sa ját ha tás kör be tar to zó ügyekben.

4.19. A nem ze ti fegy ver ze ti igaz ga tó (NAD) fel ada ta i -
nak tá mo ga tá sa, had fel sze re lés-fej lesz té si te vé keny ség gel
kap cso la tos fel ké szí té si fel ada tok vég re haj tá sa, az eh hez
kap cso ló dó je len té sek el ké szí té se. Kap cso lat tar tás, in for -
má ció cse re a lo gisz ti kai szer ve ze ti ele mek kel.

4.20. A hon vé del mi tár ca va gyon gaz dál ko dá si kon cep -
ci ó já nak ki ala kí tá sa, az eb ben meg fo gal ma zott el vek be -
tar tá sá nak tár ca szin tû fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok 
vég zé se.

4.21. A hon vé del mi ága zat la kás po li ti kai kon cep ci ó já -
nak ki ala kí tá sa.

4.22. A lak ha tás tá mo ga tás, la kás gaz dál ko dás rend sze -
ré nek szer ve zé se, irá nyí tá sa. A lak ha tás tá mo ga tás sal
össze füg gõ in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sa, a szük sé ges
ada tok és in for má ci ók kö ré nek, tar tal má nak és jel le gé nek
meg ha tá ro zá sa, a kül sõ és bel sõ in for má ci ós kap cso la tok
ki ala kí tá sa.

4.23. A he lyi la kás gaz dál ko dá si szer vek és a te rü le ti la -
kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás tá mo ga tá si, la kás gaz dál -
ko dá si te vé keny sé gé nek el len õr zé se. La kás ügy ben ho zott
dön té se ik el le ni pa na szok, be ad vá nyok vizs gá la ta, el bí rá -
lá sa.

4.24. A lak ha tás tá mo ga tá si, la kás gaz dál ko dá si fel ada -
to kat vég zõ sze mé lyi ál lo mány szak mai kép zé se, to vább -
kép zé se.

4.25. A lak ha tás tá mo ga tá sá ról és a la kás gaz dál ko dás ról 
szó ló idõ sza kos be szá mo lók, ese ti je len té sek, elem zé sek,
elõ ter jesz té sek ki dol go zá sa a HM ve ze tõi ré szé re.

4.26. A fe je ze ti ke ze lé sû la kás tá mo ga tá si elõ irány zat
ter ve zé sé nek irá nyí tá sa és jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ter jesz -
té se. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges ele mi
költ ség ve tés és kincs tá ri alap ok má nyok ki dol go zá sa.

4.27. Ja vas lat (elõ ter jesz tés) ki dol go zá sa a hon vé del mi
mi nisz ter nek az ál la mi tu laj do nú HM va gyon ke ze lõi jogú
la kó épü le tek (la ká sok) el ide ge ní tés re tör té nõ ki je lö lé sé -
rõl. A mi nisz te ri dön tés vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa.

4.28. Ja vas lat (elõ ter jesz tés) ki dol go zá sa a hon vé del mi
mi nisz ter nek HM ren del ke zé sû la kás kí vül ál ló sze mély
vagy szer ve zet ré szé re tör té nõ bér be adá sá ra, ön kor mány -
za ti la kás HM ren del ke zé si jo gá nak meg szün te té sé re.
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4.29. A la kás gaz dál ko dá si szer vek la ká sok épí té sé re,
vá sár lá sá ra, bér le té re, va la mint a la kás el ide ge ní té si és más 
lak ha tás tá mo ga tá si cél ra for dít ha tó be vé te lek fel hasz ná lá -
sá ra tett ja vas la ta i nak el bí rá lá sa.

4.30. Lak ha tá si tá mo ga tá sok kal és la kás ügyek kel
össze füg gés ben a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ve ze tõ i hez
in té zett be ad vá nyok vizs gá la ta, az az zal kap cso la tos dön -
té sek elõ ké szí té se.

4.31. A HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv ré szé re a
lak ha tás tá mo ga tá sá val és a la kás gaz dál ko dás sal össze -
füg gõ, mi nisz te ri ren de let ben meg ál la pí tott ha tás kö rök
gya kor lá sa. Dön tés HM ren del ke zé sû la kás, sze mély gép -
ko csi-tá ro ló, szál ló gaz dál ko dá si kör be vo ná sá ról, más
célú hasz no sí tá sá ról, la kás ve ze tõi vagy mun ka kö ri la kás -
sá mi nõ sí té sé rõl, la ká sok a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal
meg ha tá ro zott köz pon ti fel adat ra tör té nõ zá ro lá sá ról, szál -
ló fé rõ hely hon vé del mi szerv ál lo má nyá ba nem tar to zó
sze mély ré szé re tör té nõ bér be adá sá nak en ge dé lye zé sé rõl.

4.32. HM fõ osz tály ve ze tõ, va la mint vele azo nos vagy
ma ga sabb be so ro lá sú ve ze tõi (pa rancs no ki) be osz tást el lá -
tó sze mély, to váb bá a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze -
tõ jé nek és a ke ret gaz da la kás bi zott ság el nö ké nek, va la -
mint a te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás tá mo ga tá -
si egy sé ge ve ze tõ jé nek mun kál ta tói köl csön és vissza nem
té rí ten dõ jut ta tá sa i val kap cso la tos dön té sek meg ho za ta la.

4.33. He lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ve ze tõ je (hely õr -
ség pa rancs nok), a ke ret gaz da la kás bi zott ság el nö ke, to -
váb bá a HM fõ osz tály ve ze tõ és az az zal azo nos vagy ma -
ga sabb be osz tást be töl tõ sze mély ré szé re HM ren del ke zé -
sû la kás, sze mély gép ko csi-tá ro ló, szál ló fé rõ hely bér be -
adá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek meg té te le.

4.34. Az ide ig le nes la kás gaz dál ko dá si utalt sá gi rend
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek meg té te le. Te le -
pü lés(ek) má sik he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv ide ig le nes il -
le té kes sé gé be uta lá sá ról, il le tõ leg hely õr ség-pa rancs nok ság
he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv vé tör té nõ ide ig le nes ki je lö -
lé sé vel kap cso la tos dön té sek meg ho za ta la.

4.35. A HM egy sé ges la kás ügyi irat min ta tá rá nak ki dol -
go zá sa, kar ban tar tá sa, a fel hasz ná lói in for má ci ók elekt ro -
ni kus el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.

4.36. A hon vé del mi szer vek in gat lan gaz dál ko dá si te vé -
keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sa, fel ügye le té vel össze füg -
gõ fel ada tok vég zé se.

4.37. A HM va gyon ke ze lé sû in gat la nok in for má ci ós
rend sze re mû köd te té sé nek fel ügye le té vel össze füg gõ fel -
ada tok vég zé se, az in for má ci ók kö ré nek, tar tal má nak,
kap cso la ti rend sze ré nek meg ha tá ro zá sa.

4.38. Rész vé tel a HM va gyon ke ze lé sû in gat lan ál lo -
mány ra vo nat ko zó va gyon ke ze lé si szer zõ dés ki dol go zá sá -
ban.

4.39. A HM va gyon ke ze lé sû – köz tük a HM tu laj do ná -
ban lévõ gaz da sá gi tár sa sá gok nak át adott – in gat la nok
hasz ná la tá nak, idõ le ges hasz no sí tá sá nak, a va gyon ke ze lõi
jog gya kor lá sá ból ere dõ fel ada tok el lá tá sá nak fel ügye le té -
vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

4.40. Az in gat lan gaz dál ko dás sal össze füg gõ szak te rü le -
ti kép vi se let el lá tá sa.

4.41. Az in gat lan fej lesz tés re, in gat lan be ru há zás ra tett
ja vas la tok vizs gá la ta.

4.42. A HM va gyon ke ze lé sû in gat la nok in gat lan jo gi
hely ze té nek ren de zé sé re irá nyu ló va gyon ke ze lõi dön té sek 
elõ ké szí té se.

4.43. A HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ egyes in gat la nok
hon vé del mi cél ra fe les le ges sé nyil vá ní tá sá nak dön tés-elõ -
ké szí té se, a va gyon ke ze lõi dön tés vég re haj tá sá nak irá nyí -
tá sa, il let ve fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

4.44. Az in gat la nok va gyon ke ze lõi jo gá nak át adá sá val
össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tés. A va gyon ke ze lõi dön tés
vég re haj tá sá nak fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég -
zé se.

4.45. Az in gat lan gaz dál ko dás sal, in gat lan hasz ná lat tal
kap cso lat ban be nyúj tott be ad vá nyok vizs gá la ta, dön tés-
elõ ké szí té se.

4.46. A HM Vé del mi Hi va tal lal és a HM Elekt ro ni kai,
Lo gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ Zrt.-vel együtt mû köd ve a
Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
va gyon ke ze lé sé ben lévõ egyes spe ci á lis ob jek tu mok üze -
mel te té sé nek és fenn tar tá sá nak fel ügye le té vel kap cso la tos 
fel ada tok vég zé se, az éves fej lesz té si fel ada tok hoz szük sé -
ges mû sza ki kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa, to váb bá a be te le -
pü lõ szer vek el lá tá sá ra szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok elõ -
ké szí té se.

4.47. A HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra köz vet len irá -
nyí tá sa és a HM vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál -
lam tit ká ra egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett a Ma gyar Ál lam
tu laj do ná ban és a HM va gyon ke ze lé sé ben lévõ, hon vé del -
mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett in gó sá gok hasz no sí tá sá -
val, el ide ge ní té sé vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se. 

5. Egyéb fel ada tok
Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -

ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be
tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko -
dás.

7.1.3.3. HM Kont roll ing Fõ osz tály

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Az ope ra tív és stra té gi ai kont roll ing rend szer mû kö -

dé sét sza bá lyo zó tár ca szin tû nor ma tív uta sí tás ki dol go zá -
sa, kar ban tar tá sa.

b) A tár ca Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós
Rend szer fel sõ szin tû sza bá lyo zó i nak ki dol go zá sa.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A tár ca szin tû ope ra tív és stra té gi ai kont roll ing rend -

sze ré nek ki ala kí tá sa, be ve ze té sé nek ko or di ná lá sa.
b) A kont roll ing te vé keny ség in for ma ti kai tá mo ga tá sa

ki ala kí tá sá nak ko or di ná lá sa.
c) A tár ca Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós

Rend szer fej lesz té sé ben részt vevõ szer ve ze tek ez irá nyú
te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa.
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d) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um kor rup ció el le ni te vé -
keny sé gé nek ko or di ná ci ó ja.

3. Egye di köz ha tal mi fel ada tok
A HM szer vek és szer ve ze tek ál tal jó vá ha gyás ra fel ter -

jesz tett, a mi nisz té ri u mi ve ze tõk ál tal ki adás ra ter ve zett bel -
sõ ren del ke zé sek ter ve ze te i nek szak mai vé le mé nye zé se.

4. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A tár ca szin tû ope ra tív és stra té gi ai kont roll ing te vé -

keny ség el lá tá sa.
b) A HTVTR ke re tén be lül a hon vé del mi szer vek, szer -

ve ze tek ter ve zõi te vé keny sé gé nek fi gye lem mel kí sé ré se, a 
ter vek össz hang já nak vizs gá la ta, a stra té gi ai és ope ra tív
ter vek vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té se. A tár ca stra té gi -
ai cél ja i tól való el té ré sek ki szû ré se, az el té ré sek oka i nak
elem zé se, ja vas lat té tel kor rek ci ós in téz ke dé sek re.

c) A tár ca gaz dál ko dá sá nak elem zé se és ér té ke lé se. Je -
len té sek ki dol go zá sa a tár ca gaz dál ko dá si hely ze tét érin tõ
kér dé sek ben.

d) A gaz dál ko dá si dön té sek hez szük sé ges költ ség elem -
zé sek össze ál lí tá sa.

e) A tár ca gaz dál ko dá si rend sze ré nek vizs gá la ta.
f) A szö vet sé ges tag ál la mok és egyes part ner or szá gok

gaz dál ko dá sá nak ta nul má nyo zá sa, ja vas la tok ki dol go zá sa
a hasz no sít ha tó gya kor lat át vé te lé re és a tár ca gaz dál ko dá -
si rend jé be tör té nõ be épí té sé re.

g) Az üz le ti szek tor gaz da sá gi mód sze re i nek nyo mon
kö ve té se, a tár cá nál al kal maz ha tó mód sze rek át vé te lé nek
és be ve ze té sé nek elõ ké szí té se.

h) A tár ca Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós
Rend szer to vább fej lesz té sé re, új al rend sze rek ki ala kí tá sá -
ra vo nat ko zó elvi el gon do lá sok rend sze re zé se, ja vas la tok
ki dol go zá sa.

i) A Költ ség ve tés Gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend szer
to vább fej lesz té sé nek rend szer szin tû irá nyí tá sá val és fel -
ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa.

j) A „Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa” in téz mé nyi 
szin tû ope ra tív belõ kont roll fel ada ta i nak vég re haj tá sa.

5. Egyéb fel ada tok
a) Köz re mû kö dés a vé del mi ter ve zés sel össze füg gõ tár -

ca szin tû fel ada tok vég zé sé ben, rész vé tel a HTVTR fo lya -
ma tos kor sze rû sí té sé ben.

b) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok
ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a fõ osz tály mû kö -
dé si kö ré be tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ
gaz dál ko dás.

7.3. A HON VÉD VE ZÉR KAR FÕ NÖ KE SZOL GÁ LA TI
ALÁ REN DELT SÉ GÉ BE TAR TO ZÓ 

SZER VE ZE TI EGYSÉGEK

7.3.0.1. HVK Ve zér ka ri Iro da

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok 
a) A nem ze ti kép vi se le tek mun ká ját sza bá lyo zó Hon véd 

Ve zér kar fõ nö ki in téz ke dé sek ki dol go zá sa. 

b) A Hon véd Ve zér kar fel sõ szin tû ve ze té si és mun ka ér -
te kez le tei rend sze ré nek ki dol go zá sa, a te rü le tet sza bály zó
Hon véd Ve zér kar fõ nö ki in téz ke dés fo lya ma tos ak tu a li zá -
lá sa. 

c) A Ma gyar Hon véd ség éves és havi mun ka ter ve zé se fel -
adat rend szer ének ki dol go zá sa, a te rü le tet sza bály zó Hon véd
Ve zér kar fõ nö ki in téz ke dés fo lya ma tos ak tu a li zá lá sa. 

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok 
a) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez és he lyet te sé hez ér ke -

zõ ok má nyok, ügyek rend sze re zé sé vel, je len tés re tör té nõ
elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ügy in té zõi fel ada tok el lá tá sa,
a re fe rá lá sok szer ve zé se, ko or di ná lá sa, a ve ze tés hez szük -
sé ges in for má ció áram lás biz to sí tá sa. 

b) Kap cso lat tar tás a mi nisz té ri u mi ve ze tõk tit kár sá ga i -
val, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint az MH ka to nai szer ve -
ze te i nek ve ze tõ i vel a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal meg -
ha tá ro zott kér dé sek ben. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
meg bí zá sa alap ján egyez te té sek, meg be szé lé sek, kon zul -
tá ci ók elõ ké szí té se és meg szer ve zé se. 

c) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke prog ram ja i nak, el fog lalt -
sá gá nak fi gye lem mel kí sé ré se, nyil ván tar tá sa, az eh hez
szük sé ges hát tér anya gok, ok má nyok be ké ré se, il let ve
össze ál lí tá sa. 

d) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se mun ka- és el -
fog lalt sá gi ter vé nek ki dol go zá sa és fo lya ma tos pon to sí tá sa.

e) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se bel- és kül -
föl di ka to nai kap cso la ta i val, kö te le zett sé ge i vel (lá to ga tás,
fo ga dás, le ve le zés, prog ram ké szí tés) össze füg gõ fel ada tok
vég zé se együtt mû kö dés ben az érin tett HM szer ve zet tel.

f) A ci vil szfé rá ból ér ke zõ ké ré sek kel kap cso la tos ja -
vas la tok elõ ké szí té se a tár ca tár sa dal mi kap cso la ta i nak ko -
or di ná lá sá ért fe le lõs HM szer ve zet felé. Dön tést kö ve tõ en
a Hon véd Ve zér kar szer ve i re és az MH ka to nai szer ve ze te -
i re vo nat ko zó in téz ke dé sek elõ ké szí té se. 

g) Az or szág te rü le tén ter ve zett (OGY, il let ve Korm. ha -
tá ro za tok ban en ge dé lye zett) nem zet kö zi csa pat moz gá sok
biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá sa. 

h) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se ér te kez le te -
i nek, ki emelt ren dez vé nye i nek, va la mint az ál ta luk el ren -
delt HVK és MH szin tû ren dez vé nyek szer ve zé se, sze mé -
lyi, anya gi-tech ni kai elõ ké szí té sé nek és azok le ve ze té sé -
nek ko or di ná lá sa. 

i) A Ma gyar Hon véd ség köz pon ti, nyil vá nos ar cu lat épí -
tõ ren dez vé nye i vel össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tõ te vé -
keny ség ben való köz re mû kö dés a hon vé del mi mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott el gon do lás alap ján. A Hon véd Ve zér kar
és az MH ka to nai szer ve ze tei ki je lölt erõi ren dez vé nye ken
való rész vé te lé nek ter ve zé se és szer ve zé se a ki je lölt HM
szer vek kel együtt mû kö dés ben. 

j) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal meg ha tá ro zott fel -
ada tok to váb bí tá sa a HM szer vek és a Ma gyar Hon véd ség
ka to nai szer ve ze tei felé, azok vég re haj tá sá nak fi gye lem -
mel kí sé ré se, ha tár idõk nyil ván tar tá sa. 

k) A Hon véd Ve zér kar fõ nö két és he lyet te sét, a ve zény -
lõ zász lóst, va la mint a Hon véd Ve zér kart érin tõ ren dez vé -
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nyek és prog ra mok be dol go zá sa a mi nisz té ri um éves és
havi mun ka ter vé be, ren dez vény ter vé be. 

l) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar to zó szer ve ze tek éves mun ka ter vei össze ál lí tá -
sá nak ko or di ná lá sa, jó vá ha gyás ra tör té nõ elõ ké szí té se. 

3. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) Köz re mû kö dés az ál lan dó, il let ve ese ti jel le gû, nem -

ze ti és nem zet kö zi ka to nai ta nács ko zá sok, ren dez vé nyek
elõ ké szí té sé ben, vég re haj tá sá ban. 

b) A ve zér kar fõ nö ki, he lyet te si szin tû NA TO-ren dez -
vé nyek (fel sõ szin tû ka to nai lá to ga tá sok, fo ga dá sok, tár -
gya lá sok) szak mai elõ ké szí té se, a tár gya lá sok ered mé nye -
i nek nyil ván tar tá sa és el jut ta tá sa az érin tett ka to nai szer ve -
ze tek hez. 

c) A két ol da lú, il let ve mul ti la te rá lis együtt mû kö dés sel
kap cso la tos adat szol gál ta tá sok el ké szí té se, il let ve az éves
be szá mo lók el ké szí té se. 

d) Szak mai fõ fe le lõs ként fel ha tal ma zás (man dá tum)
elõ ké szí té sé nek ko or di ná lá sa a nem zet kö zi ka to nai kép vi -
se le tek és tár gya ló de le gá ci ók szá má ra vé del mi és ka to nai
ter ve zés te rü le tén. 

e) A kö vet ke zõ évi két ol da lú/mul ti la te rá lis nem zet kö zi
együtt mû kö dé si prog ram ja vas la tok össze ál lí tá sa. 

f) A két ol da lú és mul ti la te rá lis nem zet kö zi te vé keny -
ség rõl szó ló éves össze fog la ló je len tés össze ál lí tá sa és
meg kül dé se az il le té kes HM-szer vek ré szé re. 

g) Fo lya ma tos kap cso lat tar tás az MH Ka to nai Kép vi se -
lõ Hi va tal lal (Brüsszel), MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let -
tel (Mons), MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let tel (Nor -
folk), irá nyuk ba a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se
ope ra tív ve ze tõ és irá nyí tó te vé keny sé gé nek biz to sí tá sa.

h) A fo lya ma tos kap cso lat tar tás a HM Vé de lem po li ti kai 
Fõ osz tály és a HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály 
út ján a Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le te in szol gá la tot
tel je sí tõ at ta sé ink kal, il let ve a Ma gyar or szág ra akk re di tált
at ta sék kal. 

i) A NATO/EU ka to nai szer ve ze tek te vé keny sé gé nek
fi gye lem mel kí sé ré se, il let ve e szer ve ze tek ben meg va ló -
su ló ma gyar kép vi se le ti te vé keny ség ko or di ná lá sa. 

j) A Hon véd Ve zér kar fõ nö két és he lyet te sét érin tõ szö -
vet sé gi ügyek ben való együtt mû kö dés a HM és az MH
kap cso lat tar tás ban érin tett szer ve ze te i vel, az MK ka to nai
kép vi se le te i vel és a NATO pa rancs nok sá gok kal, va la mint
a Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le te in szol gá la tot tel je sí -
tõ at ta sék kal.

k) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se két ol -
da lú nem zet kö zi ka to nai kap cso la ta i ban je lent ke zõ fel ada -
tok el lá tá sá hoz szük sé ges elõ ké szí tõ, ter ve zõ, szer ve zõi
te vé keny ség el lá tá sa, együtt mû köd ve a HM Vé de lem po li -
ti kai Fõ osz tállyal és a HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si
Fõ osz tály, a Ma gyar Köz tár sa ság ka to nai kép vi se le te i vel,
to váb bá a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hivatallal. 

l) NATO/EU ve ze tõk, stra té gi ai pa rancs no kok, va la -
mint a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se kül föl di
ven dé gei ma gyar or szá gi lá to ga tá sa i nak szak mai elõ ké szí -
té sé ben való rész vé tel.

m) Más ál la mok fegy ve res erõ i nek ve zér ka ra i nál, pa -
rancs nok sá ga i nál lévõ össze kö tõk kel, il let ve a mû ve le tek
tá mo ga tá sá ra a NATO had mû ve le ti pa rancs nok sá ga i nál
lévõ nem ze ti rang idõ sök kel (be le ért ve a US JFC tam pai
össze kö tõ cso por tot is) való kap cso lat tar tás. 

n) A HM Mul ti la te rá lis Együtt mû kö dé si Terv (a to váb -
bi ak ban: MET), il let ve a Két ol da lú Nem zet kö zi Együtt -
mû kö dé si Terv HVK-t, il let ve az alá ren delt ka to nai szer -
ve ze te ket érin tõ (a to váb bi ak ban: KNET) pénz ügyi ke re te -
i nek össze ál lí tá sa, fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, át -
cso por to sí tás ra vo nat ko zó ja vas lat té tel.

4. Funk ci o ná lis fel ada tok 
a) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké hez és he lyet te sé hez ér ke -

zett ügy ira tok (le ve lek) ke ze lé se és dön tés re (fel dol go zás -
ra) tör té nõ elõ ké szí té se, az anya gok el jut ta tá sa a dön -
tés-elõ ké szí tés ben ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy -
ség hez. 

b) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal meg ha tá ro zott vizs -
gá la tok és el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sá nak ko or di ná -
lá sa. A vizs gá la tok és az el len õr zé sek ered mé nye i nek re fe -
rá lá sa.

c) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke szol gá la ti alá ren delt sé gé -
be tar to zó szer ve ze tek nél vég re haj tott el len õr zé sek és a ré -
szé re fel ter jesz tet el len õr zé si jegy zõ köny vek, in téz ke dé si
ter vek ben meg ha tá ro zott fel ada tok nyo mon kö ve té se.  

d) A NATO/EU és két ol da lú együtt mû kö dést érin tõ
prog ra mok, fel ada tok fi gye lem mel kis éré se, a szük sé ges
ko or di ná ci ós te vé keny ség vég re haj tá sa.

e) A tár gya ló dosszi ék – tár gya lá si te ma ti ka, hoz zá szó -
lá si ja vas la tok, elõ adá sok, hát tér anya gok – össze ál lí tá sa,
együtt mû köd ve a HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tállyal és a
HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály.

f) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se rész vé te lé -
vel ter ve zett ren dez vé nyek re, gya kor la tok ra a meg hí vá sok 
elõ ké szí té se. 

g) A kép vi se le tek tõl (és rang idõ sök tõl) ér ke zõ je len té -
sek napi re fe rá lás ra tör té nõ elõ ké szí té se a Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ke és he lyet te se ré szé re, majd az irány mu ta tá sok -
nak meg fe le lõ en a fel ada tok to váb bí tá sa. 

h) Rész vé tel az éves ér té ke lõ és fel adat sza bó ér te kez le -
tek elõ ké szí té sé ben. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke éves be -
szá mo ló je len té sé nek és fel adat sza bó pa ran csá nak ki dol -
go zá sa. A ka to nai szer ve ze tek pa rancs no ka i nak be szá mol -
ta tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég zé se. 

i) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ve ze tõi ér te kez let le ve ze -
té sé nek biz to sí tá sa, az ott ho zott dön té sek rög zí té se. 

j) A Hon véd Ve zér kar szer ve i nek ve ze tõi és a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei pa rancs no ki be -
osz tá sa i ban tör tént sze mé lyi vál to zá sok kap csán az át -
adás-át vé te li el já rás elõ ké szí té se, ja vas lat elõ ké szí té se a
bi zott sá gok ki je lö lé sé re, el ren de lõ pa rancs elõ ké szí té se.

k) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ha zai és kül föl di tár gya -
lá sa i hoz, be szé de i hez, elõ adá sa i hoz, saj tó- és más mé di a -
sze rep lé sé hez szük sé ges do ku men tá ció, be szé dek, hát tér -
anya gok össze ál lí tá sá nak kez de mé nye zé se és ko or di ná lá -
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sa együtt mû köd ve a szak ma i lag il le té kes Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i vel és mi nisz té ri u mi szervekkel. 

l) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se köz sze rep lé -
se i nek tá mo ga tá sa. Be szé dek, kö szön tõk, a Hon véd Ve -
zér kar cso port fõ nök sé ge i vel egyez te tett elõ ké szí té se. 

m) Köz re mû kö dés a Ma gyar Hon véd ség kom mu ni ká ci -
ós stra té gi á ja ki mun ká lá sá val és kor sze rû sí té sé vel kap cso -
la tos fel ada tok ban. A Hon véd Ve zér kar ka to nai kö ve tel -
mé nye i nek meg fo gal ma zá sa a kom mu ni ká ci ós szak te rü let 
stra té gi á já hoz és an nak ér vény re jut ta tá sa a vég re haj tás so -
rán. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke szak te rü let tel kap cso la tos 
dön té sei elõ ké szí té se, ad mi niszt ra tív biz to sí tá sa. 

n) Ka to nai kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sa a kom mu -
ni ká ci ós ak ci ók meg va ló sí tá sá hoz, a HVKF kö ve tel mé -
nye i nek ér vény re jut ta tá sa, ki e mel ten a mû ve le ti fel ada -
tok, a gya kor la tok, va la mint a ki kép zé si ren dez vé nyek
kom mu ni ká ci ó já ban.

o) A mi nisz té ri um kom mu ni ká ci ós cél ki tû zé sei ve zér -
kar szin tû fel ada tai ter ve zé se, szer ve zé se, rész vé tel an nak
gya kor la ti ér vény re jut ta tá sá ban a Hon véd Ve zér ka ron be -
lül és ko or di ná ci ós te vé keny ség a MH ka to nai szer ve ze tei
irá nyá ban. A kom mu ni ká ci ós szak fel ada to kon be lül a
szol gá la ti út meg va ló sí tá sa, a Hon véd Ve zér kar szak te rü -
let re vo nat ko zó fe le lõs sé gé nek ér vény re juttatása. 

p) A Ma gyar Hon véd ség rõl és a ka to nai szer ve ze tek rõl
a kü lön bö zõ írott és elekt ro ni kus mé di á ban meg je le nõ hír -
adá sok fi gye lem mel kí sé ré se, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké -
nek fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa, igé nye i hez ala kí tott ese ti,
cél irá nyos mé dia elem zé sek, ér té ke lé sek ké szí té se a HM
Saj tó iro dá val együtt mû köd ve.

q) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se bel sõ kom -
mu ni ká ci ós te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa, a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um bel sõ kom mu ni ká ci ó ban il le té kes szer ve i vel 
együtt mû köd ve el gon do lá sok és ja vas la tok ki dol go zá sa a
bel sõ kom mu ni ká ció fej lesz té sé re. 

r) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ve ze té si te vé keny sé gét
tá mo ga tó ki emelt bel sõ tá jé koz ta tá si esz kö zök szak mai
irá nyí tá sá val és fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég -
zé se. A Ma gyar Hon véd ség Tá jé koz ta tó Por tál ja, a Pár be -
széd Lap mû köd te té se. A lap mû kö dé sé hez szük sé ges in -
for má ci ók gyûj té se, fel dol go zá sa, köz zé té te le. Együtt mû -
kö dés a szak mai in for má ci ó kat ke ze lõ mi nisz té ri u mi szer -
ve ze tek kel a sze mé lyi ál lo mány tá jé koz ta tá sá ban és a ka -
to nai fel sõ ve ze tés hez el jut ta tott kér dé sei meg vá la szo lá sá -
ban. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke he lyet te se irá nyí tá sá val a
Hon véd sé gi Szem le és a Hon véd Al tisz ti Fo lyó irat mû kö -
dé sé nek szer ve zé se a szer kesz tõ bi zott sá gok mun ká já nak
ko or di ná lá sa. 

s) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és he lyet te se mé di a sze rep -
lé se i nek és saj tó nyi lat ko za ta i nak elõ ké szí té se, szer ve zé se.
A HVK ve ze tõ ál lo mány mé di a sze rep lé sé nek se gí té se.

5. Egyéb fel ada tok 
Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki ala -

kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar to zó 
költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás. 

7.3.0.2. HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Szak te rü le tet érin tõ en a jog sza bály és köz jo gi szer ve -

zet sza bá lyo zó esz kö zök mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé se,
jog sze rû ál lás pont ki dol go zá sa, elõ ter jesz té se.

b) A fog lal koz ta tás po li ti kai kö ve tel mé nyek alap ján a
szak kép zés, a kép zés (át-, to vább-, nyelv kép zés) fel té tel -
rend sze ré nek ter ve zé se, mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sa és az
in téz mény rend szer fel ügye le té vel össze füg gõ szak mai te -
vé keny ség vég zé se.

c) Rész vé tel a ka to nai, a pi ló ta- és az ön kén tes tar ta lé -
kos to bor zás rend jét, vég re haj tá sát, kom mu ni ká ci ó ját
érin tõ, va la mint az ezek kel össze füg gõ egész ség ügyi és al -
kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket sza bály zó tár ca kö zi ko di fi -
ká ci ós fel ada tok vég re haj tá sá ban.

d) A to bor zó te vé keny ség gel össze füg gõ jog sza bá lyok,
in téz ke dé sek elõ ké szí té se, a hon vé del mi tár ca szint jén ko -
di fi ká ci ós fel ada tok vég re haj tá sa.

e) Rész vé tel az ér dek vé de lem mel és a hu mán szol gá lat -
tal össze füg gõ tár ca kö zi ko di fi ká ci ós fel ada tok vég re haj -
tá sá ban.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei béke és kü -

lön le ges jog rend mû kö dé sé hez szük sé ges sze mé lyi ál lo -
mány biz to sí tá sá nak szer ve zé se. A Ma gyar Hon véd ség ka -
to nai szer ve ze tei had ra fog ha tó sá gi és al kal ma zá si kö ve tel -
mé nyei fenn tar tá sá hoz és fej lesz té sé hez szük sé ges lét szá -
mú, a jog sza bá lyok ban és ál lo mány táb lák ban, il let ve mun -
ka kö ri jegy zé kek ben rög zí tett kö ve tel mé nyek sze rin ti ál -
lo mány biz to sí tá sa.

b) A szak te rü le tet sza bá lyo zó jog sza bá lyok, il let ve in -
téz ke dé sek, uta sí tá sok ki dol go zá sá nak kez de mé nye zé se, a 
meg je len te tés elõt ti egyez te té sek le foly ta tá sa az érin tett
szer vek kel, szer ve ze tek kel. A vég re haj tás vo nat ko zá sá ban 
egy sé ges el já rá si rend ki dol go zá sa, a mun kál ta tói jog kört
gya kor ló se gí té se (ta nács adás, ok má nyok ki dol go zá sa).

c) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nél vég zett
sze mély ügyi igaz ga tá si, va la mint a HM KGIR mû kö dé sé -
rõl és fej lesz té sé rõl szó ló kü lön HM uta sí tás ban rend szer -
gaz dai sze rep kö ré be utalt te vé keny sé gek ko or di ná lá sa,
szak mai irá nyí tá sá val, el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada -
tok el lá tá sa.

d) A ren del ke zé si ál lo mány más szerv hez ve zé nyel tek
cso port já ba tar to zó ka to nák szol gá la ti vi szo nyá val kap -
cso la tos sze mély ügyi fel ada tok ko or di ná lá sa.

e) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei sze mély -
ügyi szak ál lo má nya szak mai fel ké szí té sé nek, to vább kép zé -
sé nek ter ve zé se, szer ve zé se, vég re haj tá sa.

f) A sze mé lyi ál lo mánnyal kap cso la tos sze mély ze ti és
mun ka ügyi fel ada tok ko or di ná lá sa, a köz pon ti irá nyí tás
ér vé nye sí té se.

g) A NATO, EU és más nem zet kö zi szer ve zet mel lett
mû kö dõ nem ze ti kép vi se le te ken rend sze re sí tett be osz tá -
sok ba tör té nõ ak tu á lis évi ki he lye zés, il let ve vál tá si terv
elõ ké szí té se és fo lya ma tos pon to sí tá sa.
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h) A tár ca kép vi se le te szak kép zés ben, fel nõtt kép zés -
ben, nyelv kép zés ben és nyelv vizs gáz ta tás ban il le té kes ha -
zai szak mai tes tü le tek ben és bi zott sá gok ban.

i) A cso port fõ nök ség szak mai il le té kes sé gé be tar to zó
köz be szer zé si és egyéb pá lyá za tok ki írá sá ban való rész vé -
tel, azok ko or di ná lá sa, és az eh hez kap cso ló dó pénz ügyi
fel ada tok in té zé se.

j) A hon véd szak kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyei ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa, il let ve szak mai fel -
ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se együtt mû köd ve 
a szak mai fe le lõ sök kel.

k) A sze mé lyi ál lo mány át- és to vább kép zé sé vel (ha zai
és kül föl di kép zé sek) kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok
ter ve zé se, szer ve zé se, ko or di ná lá sa.

l) Az ide gen nyel vi kép zés (köz pon ti és re gi o ná lis) ko or -
di ná lá sa, irá nyí tá sa, az ide gen nyel vi tan fo lya mok ra tör té -
nõ be is ko lá zá sok ter ve zé se és szer ve zé se, ko or di ná lá sa.

m) Elõ me ne te li, tel je sít mény ér té ke lé si rend szer mû -
köd te té sé nek szak mai ko or di ná ci ó ja.

n) A to bor zás ban részt vevõ HM szer vek és a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei, va la mint kül sõ együtt mû -
kö dõ part ne rek te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa a mun ka -
erõ-pi a ci cél cso por tok ki vá lasz tá sa, a je lent kez te té sek, az
al kal mas sá gi vizs gá la tok le bo nyo lí tá sa és a be vo nul ta tá -
sok vég re haj tá sa fá zi sa i ban.

o) A Ma gyar Hon véd ség to bor zó szak ál lo má nya fel ké -
szí té sé nek, to vább kép zé sé nek ter ve zé se, szer ve zé se, vég -
re haj tá sa.

p) Az MH ka to nai igaz ga tá si és köz pon ti adat fel dol go -
zó szerv ér dek vé del mi szer ve te vé keny sé gé nek szak mai
ko or di ná ci ó ja, a szak te rü le te ken be osz tás ba ke rü lõ sze mé -
lyi ál lo mány fel ké szí tõ prog ram já nak, to vább kép zé sé nek
ter ve zé se, szer ve zé se.

q) A Ma gyar Hon véd ség szin tû ke gye le ti fel ada tok ko -
or di ná ci ó ja.

r) A Ma gyar Hon véd ség szin tû re kon ver zi ós fel ada tok
ter ve zé se, ko or di ná lá sa, a szak mai fel ada tok tel je sü lé sé -
nek fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

s) A csa lád se gí tõ szol gá lat mû kö dé sé nek ko or di ná ci ó ja.
t) A hu mán szol gá la ti in téz mény rend szer ki ala kí tá sá val,

va la mint mû kö dé sé vel kap cso la tos te vé keny ség ko or di ná -
ci ó ja.

u) A cso port fõ nök ség szak mai il le té kes sé gé be tar to zó -
an a kép zé sek hez kap cso ló dó szak mai fe le lõ si fel ada tok
vég zé se.

3. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) A tár ca kép vi se le te szak kép zés ben, fel nõtt kép zés ben,

nyelv kép zés ben és nyelv vizs gáz ta tás ban il le té kes nem zet kö -
zi szak mai tes tü le tek ben és bi zott sá gok ban.

b) Két ol da lú ok ta tá si, kép zé si ke ret szer zõ dé sek, ki egé -
szí tõ szer zõ dé sek együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok elõ ké -
szí té se, meg kö té se, az eh hez kap cso ló dó be is ko lá zá sok és
do nor te vé keny sé gek ko or di ná lá sa.

c) Az Eu ró pai Unió és a NATO ok ta tás sal, kép zés sel
kap cso la tos te vé keny sé ge i hez kap cso ló dó fel ada tok ko or -
di ná lá sa.

4. Funk ci o ná lis fel ada tok

4.1. A Ma gyar Hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya szol gá -
la ti vi szo nyá val kap cso la tos sze mély ügyi dön té sek, il let ve 
sze mé lyi ja vas la tok elõ ké szí té se, a dön tés-elõ ké szí tést se -
gí tõ in for má ci ók gyûj té se, elem zé se.

4.2. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó ve ze tõk kel kap cso la tos sze mély ze ti és mun -
ka ügyi fel ada tok vég zé se. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke be -
so ro lá si jog kö ré be tar to zó pa rancs no ki ál lo mány sze mély -
ügyi alap nyil ván tar tá sá hoz kap cso ló dó fel ada tok el lá tá sa.

4.3. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek ál lo má nya vo nat ko zá sá -
ban a kö zép szin tû sze mély ügyi ha tás kör nek meg fe le lõ
sze mély ügyi dön té sek elõ ké szí té se.

4.4. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó ál lo mány alap nyil ván tar tá sa.

4.5. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ha tás kö ré be tar to zó
meg bí zá sok elõ ké szí té se.

4.6. A hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti vi szony lé te -
sí té sé vel kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té se, a köz tár sa sá gi 
el nök, a hon vé del mi mi nisz ter, és a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ke ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ja vas la tok dön tés re tör -
té nõ elõ ké szí té se.

4.7. A pol gá ri élet bõl tisz ti és tiszt he lyet te si ál lo mány ba 
je lent ke zõk elsõ tisz ti, il let ve tiszt he lyet te si rend fo ko zat ba 
tör té nõ ki ne ve zé si ha tá ro za tai, pa ran csai dön tés re tör té nõ
elõ ké szí té se.

4.8. A szol gá lat tel je sí tés re egész sé gi, fi zi kai, pszi chi kai 
okok ból ide ig le ne sen al kal mat lan, a szol gá la ti fel ada tát el -
lát ni nem tudó ka to nák szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos
sze mély ügyi fel ada tok szer ve zé se, vég re haj tá sa.

4.9. A szol gá la ti vi szonyt érin tõ ügyek ben ho zott dön té -
sek bõl ere dõ sze mély ügyi fel ada tok el lá tá sa.

4.10. A HM-szer vek és -szer ve ze tek, a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze tei ál lo má nyá ból ren del ke zé si ál -
lo mány ba ter ve zett, il let ve a ren del ke zé si ál lo mány ban
lévõ, más szer vek nél szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint a más
szer vek tõl a Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba vissza ke rü -
lõ ka to nák szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos sze mély -
ügyi fel ada tok vég zé se és a dön té sek elõ ké szí té se.

4.11. A ren del ke zé si ál lo mány ba tar to zók ese tén az ál -
lo mány il le té kes pa rancs no ki ha tás kör el lá tá sa.

4.12. Az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal, az MK Ka to -
nai Fel de rí tõ Hi va tal, a Ka to nai Ügyész ség, va la mint a
Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ál lo má nyá ból ki -
ke rü lõ tisz tek, tiszt he lyet te sek szol gá la ti vi szo nyá nak mó -
do sí tá sá val, meg szün te té sé vel kap cso la tos dön té sek elõ -
ké szí té se.

4.13. A Hon véd Ve zér kar ál lo má nyá ban szol gá la tot tel -
je sí tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tisz tek és tiszt -
he lyet te sek szol gá la ti idõ-mó do sí tá si ké rel me i nek fel dol -
go zá sa és dön tés re elõ ké szí té se.

4.14. A szer ve zet hez szak mai il le té kes ség bõl meg kül -
dött be ad vá nyok ki vizs gá lá sa és a vá la szok elõ ké szí té se.

1600 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám



4.15. A ha tás kö ré be tar to zó köz pon ti sze mély ügyi nyil -
ván tar tás adat bá zi sán ala pu ló adat szol gál ta tás át ru há zott
jog kör ben tör té nõ en ge dé lye zé se.

4.16. Szak mai kö ve tel mé nyek egy sé ges ága za ti szin tû
meg va ló sí tá sa ér de ké ben a mun ka ügyi szak ál lo mány fel -
ké szí té se, szak mai kon fe ren ci ák szer ve zé se.

4.17. A Hon véd Ve zér kar kor mány-tiszt vi se lõi és a Ma -
gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei köz al kal ma zot ti ál lo -
má nyát érin tõ ve ze tõi dön té sek elõ ké szí té se, mun ka ügyi
ad mi niszt rá ció vég re haj tá sa, a köz al kal ma zot tak ra, kor -
mány tiszt vi se lõk re vo nat ko zó, köz pon ti sze mély ügyi dön -
té se ket se gí tõ sze mély ügyi sta tisz ti kák, ki mu ta tá sok ké -
szí té se.

4.18. A NATO/EU pa rancs nok sá ga in és hi va ta la i nál, il -
let ve más kül föl di ál lo más he lyen mû kö dõ nem zet kö zi
szer ve ze tek nél, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság ön ál ló kül -
föl di kép vi se le te i nél szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány sze -
mély ügyi biz to sí tá sá val és alap nyil ván tar tá sá val kap cso -
la tos fel ada tok végzése.

4.19. A tar tós kül szol gá la tot tel je sí tõk te kin te té ben a
cso port fõ nök ál lo mány il le té kes pa rancs no ki jog kö ré hez
kap cso ló dó fel ada tok el lá tá sa.

4.20. A nem zet kö zi pa rancs nok sá go kon, il let ve nem -
zet kö zi ka to nai szer ve ze tek nél, va la mint a Ma gyar Köz -
tár sa ság ön ál ló kül föl di kép vi se le te i nél, to váb bá kül föl -
dön mû kö dõ nem ze ti szer ve ze tek ben szol gá la tot tel je sí tõ,
vagy szol gá lat tel je sí tés re ter ve zett ál lo mánnyal kap cso la -
tos sze mély ügyi dön té sek elõ ké szí té se.

4.21. A Ma gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zók el is -
me ré sé vel, ki tün te té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég zé se.

4.22. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke sze mély ügyi ha tás kö -
ré be tar to zó tisz ti, tiszt he lyet te si és kor mány-tiszt vi se lõi,
köz al kal ma zot ti ál lo má nyá val kap cso la tos sze mély ze ti és
mun ka ügyi fel ada tok vég zé se.

4.23. A kü lön bö zõ NA TO- és nem ze ti be osz tá sok fel -
töl té sé vel kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok ter ve zé se, a
ki he lye zé sek ko or di ná lá sa, a vál tá sok vég re haj tá sá nak irá -
nyí tá sa.

4.24. A cso port fõ nök ség szak mai il le té kes sé gé be tar to -
zó pénz ügyi ke re tek ke ze lé se.

4.25. A ka to nai szak kép zés, va la mint a szak kép zést
foly ta tó MH in téz mény mû kö dé sé hez szük sé ges sza bá lyo -
zók ki dol go zá sa, mû kö dé sé nek tör vény es sé gi fel ügye le té -
vel kap cso la tos fel ada tok vég zé se, a vizs gáz ta tás jog sza -
bá lyi fel té te le i nek biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el -
lá tá sa, a szak mai irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég -
zé se.

4.26. A ka to nai szak kép zés, va la mint a szak kép zést
foly ta tó MH in téz mény mû kö dé sé hez szük sé ges, a mi nisz -
te ri ha tás kör be tar to zó ve ze tõi meg bí zá sok kal, va la mint a
mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá val kap cso la tos el já rá sok és 
dön té sek elõ ké szí té se.

4.27. Két ol da lú ok ta tá si, kép zé si ke ret szer zõ dé sek, ki -
egé szí tõ szer zõ dé sek együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok
elõ ké szí té se, meg kö té se, az eh hez kap cso ló dó be is ko lá zá -
sok és do nor te vé keny sé gek ko or di ná lá sa.

4.28. A hon vé del mi mi nisz ter il le té kes sé gé be tar to zó Or -
szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zék mû köd te té se.

4.29. A Ma gyar Hon véd ség ha zai és kül föl di be is ko lá -
zá si igé nye i nek ter ve zé se, a be is ko lá zá si ter vek össze ál lí -
tá sa és jó vá ha gya tá sa.

4.30. A Ma gyar Hon véd ség tan fo lya mi rend sze rû (ha zai 
és kül föl di) kép zé se i nek szer ve zé se, kép zé si prog ra mok,
nor ma tí vák és jog sza bá lyok ki dol go zá sá nak kez de mé nye -
zé se, a vég re haj tás fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok
vég zé se.

4.31. Az IMET-prog ram kép zé si ré szé nek ko or di ná ci ó -
ja, szer ve zé se.

4.32. A kül föl di két ol da lú ok ta tá si együtt mû kö dés ke re -
té ben fel aján lott is ko la rend sze rû kép zé sek re, va la mint
szak mai to vább kép zé sek re, to váb bá nyelv tan fo lya mok ra
tör té nõ be is ko lá zás ter ve zé se, szer ve zé se és ko or di ná lá sa.

4.33. A kép zés szer ve zé si mo dul üze mel te té se, szak mai
fel ügye le te, a fo lya ma tok elem zé se, a mû kö dés hez szük sé -
ges szak mai irá nyí tói te vé keny ség vég re haj tá sa.

4.34. A köz pon ti elõ me ne te li bi zott sá gok te vé keny sé -
gé nek szak mai tá mo ga tá sa, az elõ me ne te li rend szer mû -
köd te té sé hez szük sé ges szak mai ja vas la tok ki dol go zá sa.

4.35. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány jog vi szony -
tar ta ma alat ti sze mély ügyi el já rá sok Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ki és hon vé del mi mi nisz te ri ve ze tõi dön tés hez tör té nõ
elõ ké szí té se, a ka to nai szer ve ze tek sze mély ügyi te vé keny -
sé gé nek szak mai irá nyí tá sa (ki ne ve zés, át he lye zés, meg bí -
zás, ve zény lés, ál lo mány cso port-vál tás, vég zõs hon véd
tiszt je löl tek és tiszt he lyet tes hall ga tók elsõ be osz tás ba he -
lye zé sé vel, ma xi má lis vá ra ko zá si idõ hosszab bí tá sá val
kap cso la tos szak mai fel ada tok vég re haj tá sa).

4.36. A nem zet kö zi pa rancs nok sá go kon, il let ve nem -
zet kö zi ka to nai szer ve ze tek nél, va la mint a Ma gyar Köz -
tár sa ság ön ál ló kül föl di kép vi se le te i nél, to váb bá kül föl -
dön mû kö dõ nem ze ti szer ve ze tek be osz tá sa i ba tör té nõ ki -
ne ve zé si, át he lye zé si pa ran csok elõ ké szí té se, va la mint az
érin tett ál lo mány kül szol gá la tát kö ve tõ en a ha zai be osz -
tás ba he lye zés re vo nat ko zó pa ran csok elõkészítése.

4.37. Tá bor no ki ál lo mány elõ lép te té sé vel, ki ne ve zé sé -
vel kap cso la tos hon vé del mi mi nisz te ri elõ ter jesz té sek elõ -
ké szí té se.

4.38. A sze mé lyi ál lo mány elõ me ne te lé hez kap cso ló dó
kép zé sek ter ve zé se, szer ve zé se, ko or di ná lá sa, az eh hez a
fel adat hoz kap cso ló dó sze mély ügyi mun ka vég zé se.

4.39. Bel sõ pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé nek szak mai 
irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

4.40. A sze mély ügyi szak ál lo mány ki vá lasz tá sá val,
kép zé sé vel, fel ké szí té sé vel kap cso la tos szak mai elõ ké szí -
tõ te vé keny sé gek vég zé se.

4.41. Az elõ me ne te li és kar ri er me nedzs ment mo dul
szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se, a
fo lya ma tok elem zé se a mû kö dés hez szük sé ges szak mai
irá nyí tói te vé keny ség vég re haj tá sa.

4.42. A ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek be is ko lá zá si igé -
nye it, a tisz ti, tiszt he lyet te si, le gény sé gi és az ön kén tes tar -
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ta lé kos ál lo mány után pót lá sát és fel töl té sét biz to sí tó to -
bor zó in téz mény rend szer mû köd te té se.

4.43. A to bor zás köz pon ti irá nyí tó és szak mai fel ügye -
le té nek el lá tá sa, va la mint a hoz zá kap cso ló dó jog sza bá -
lyok ki dol go zá sa.

4.44. A ka to nai szer ve ze tek igé nyei alap ján a had erõ
szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ál lo mánnyal való fel -
töl tés (be vo nu lás) ter ve zé se, szer ve zé se, a szak mai mun ka
irá nyí tá sa. 

4.45. Az IKR je len té sek rend sze ré nek fel ügye le te, a be -
ér ke zett je len té sek ér té ke lé se, összeg zett meg ál la pí tá sok,
kö vet kez te té sek fel ter jesz té se a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
ré szé re.

4.46. A pi ló ta to bor zás fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sa, a
vég re haj tás el len õr zé se. 

4.47. A ka to nai szol gá lat ra tör té nõ al kal mas sá gi vizs gá -
la tok ter ve zé se, a vég re haj tás fel ügye le te. A vizs gá la ti idõ -
pon tok és lét szá mok meg ha tá ro zá sa, le osz tá sa az MH ka to -
nai igaz ga tá si és köz pon ti adat fel dol go zó szer ve irá nyá ba.

4.48. Az Al tisz ti Aka dé mi á ra tör té nõ be vo nul ta tá sok
jog sza bá lyi hát te ré nek ki dol go zá sa, biz to sí tá sa, szer ve zé -
se, irá nyí tá sa, a vég re haj tás el len õr zé se.

4.49. A to bor zás ha té kony sá gá nak elõ se gí té sé hez szük -
sé ges szak mai és mód szer ta ni fel ada tok meg ha tá ro zá sa.

4.50. A tár ca kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé vel össz -
hang ban, or szá gos ren dez vé nyek hez tör té nõ kap cso ló dás
szer ve zé se, ki emelt to bor zó ren dez vé nyek ter ve zé se, a
vég re haj tás el len õr zé se. 

4.51. A Ma gyar Hon véd ség lét szám vi szo nya i nak és lét -
szám szük ség le té nek elem zé se a HM Költ ség ve tés Gaz dál -
ko dá si In for má ci ós Rend szer (HM HRMS KGIR+) to bor -
zó mo dul és a Hon véd ség köz pon ti ka to nai igaz ga tá si és
adat fel dol go zó szer ve ál tal meg adott ada tok se gít sé gé vel.

4.52. A Ma gyar Hon véd ség to bor zó szak ál lo má nya fel -
ké szí té sé nek, to vább kép zé sé nek ter ve zé se, szer ve zé se,
vég re haj tá sa. A ka to nai to bor zás fo lya ma tá nak el len õr zé -
se, a to bor zó mun ka ha té kony sá gá nak elem zé se, ér té ke lé -
se, összeg zé se.

4.53. Az il le té kes HM, hon véd sé gi szer vek kel együtt -
mû köd ve szer ve zi a mar ke ting ku ta tá so kat, a mun ka erõ-pi -
a ci elem zé se ket, meg ha tá roz za a cél cso por to kat, azok el -
éré sé nek le he tõ sé ge it.

4.54. A Ma gyar Hon véd ség szo ci á lis gon dos ko dá si kö -
ré be tar to zó nyug ál lo má nyú ka to nák, a hon vé del mi kö te -
le zett ség tel je sí té sé vel össze füg gés ben bal ese tet szen ve -
det tek, meg be te ge det tek, il let ve el lá tás ra jo go sult hoz zá -
tar to zó ik, va la mint az adat ke ze lé si szer zõ dést kö tött hon -
véd sé gi nyug dí ja sok szo ci á lis ügye i vel, ké rel me i vel, jo go -
sult sá ga ik biz to sí tá sá val össze füg gõ dön té sek elõ ké szí té -
se, to váb bá el lá tá suk fej lesz té sé vel össze füg gõ ja vas la tok
ki dol go zá sa.

4.55. A MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány ku ra tó ri u -
má val együtt mû köd ve a sze mé lyi ál lo mány se gé lye zé sé -
vel össze füg gõ dön té sek elõ ké szí té se. 

4.56. A HM KGIR+ Ér dek vé del mi Mo dul já nak fel -
ügye le te, az ér dek vé del mi adat szol gál ta tás meg szer ve zé se 
és el len õr zé se. 

4.57. Az ér dek vé del mi szak ál lo mány te vé keny sé gé nek
irá nyí tá sa, és e szak te rü le te ken be osz tás ba ke rü lõ sze mé -
lyi ál lo mány fel ké szí tõ prog ram já nak, to vább kép zé sé nek
ter ve zé se, szer ve zé se. 

4.58. A nyug ál lo má nyú ka to nák el is me ré sé vel, ki egé -
szí tõ egyen ru há za ti el lá tá suk ter ve zé sé vel kap cso la tos fel -
ada tok vég zé se. 

4.59. Nyug ál lo má nyú tá bor no kok elõ lép te té sé vel kap -
cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa.

4.60. A Ma gyar Hon véd ség szin tû ke gye le ti fel ada tok -
kal kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té se, to váb bá a Hõsi ha -
lott és a Ma gyar Hon véd ség ha lott já vá mi nõ sí tet tek ha tá -
ro za ta i nak, pa ran csa i nak el ké szí té se.

4.61. A Köz pon ti Ke gye le ti Bi zott ság össze hí vá sá nak
kez de mé nye zé se, a tit ká ri fel ada tok el lá tá sa.

4.62. A ke gye le ti gon dos ko dás rend sze ré nek fej lesz té -
sé vel össze füg gõ ja vas la tok ki dol go zá sa. 

4.63. Köz re mû kö dés a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ügy -
kö ré be tar to zó ügy fél szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ban. 

4.64. A HM Tár sa dal mi Vé le mé nye zõ Bi zott ság (TVB)
ré szé re fel ter jesz tés re ke rü lõ, a nyug ál lo má nyú ka to nák
el is me ré sé vel, elõ lép te té sé vel kap cso la tos te vé keny ség
vég zé se, rész vé tel a HM TVB mun ká já ban.

4.65. A nyug ál lo má nyú ka to nák nyug dí jas ott ho ni el he -
lye zé sé vel kap cso la tos dön tés-elõ ké szí tõ te vé keny ség
vég zé se, rész vé tel az idõs ott ho ni el he lye zést vizs gá ló
Szak ér tõ Bi zott ság mun ká já ban.

4.66. A szo ci á lis gon dos ko dá si kör be tar to zó ál lo mány
ré szé re szer ve zett tár ca szin tû ren dez vé nyek (ár vák ka rá -
cso nya, Idõ sek Vi lág nap ja, ka to na öz ve gyek ta lál ko zó ja,
nem ze ti és ál la mi ün ne pek al kal má ból meg ren de zett köz -
pon ti ren dez vé nyek) HVK szin tû ko or di ná ci ó já val össze -
füg gõ fel ada tok vég re haj tá sa, rész vé tel az ün nep sé gek le -
bo nyo lí tá sá ban. 

4.67. Az ér dek vé del mi szak te rü let re vo nat ko zó IKR és
so ron kí vü li je len té sek összeg zé se, elem zé se, össze sí tett
je len té sek, ja vas la tok el ké szí té se az elöl já ró szá má ra.

4.68. A szak te rü let re vo nat ko zó tá jé koz ta tó anya gok,
ki ad vá nyok szer kesz té se.

4.69. A hu mán szol gá la ti in téz mény rend szer ki épí té sé -
vel, mû kö dé si fel té te lei meg te rem té sé vel és fej lesz té sé vel
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa, va la mint a szak mai
fel ada tok meg va ló su lá sá nak ko or di ná ci ó ja, fel ügye le te. 

4.70. Az MH szin tû re kon ver zi ós fel ada tok koordiná -
ciója együtt mû köd ve az MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít -
vánnyal.

4.71. Az in teg rált ügy fél szol gá la ti iro dák meg ala kí tá sá -
val kap cso la tos te vé keny ség ko or di ná lá sa.

4.72. A hu mán szol gá la ti szak te rü let re vo nat ko zó IKR
és so ron kí vü li je len té sek összeg zé se, elem zé se, össze sí -
tett je len té sek, ja vas la tok el ké szí té se az elöl já ró szá má ra.
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4.73. A sze mé lyi ál lo mány szer ve ze ti meg fe le lést tá mo -
ga tó szo ci á lis hely ze té vel kap cso la tos in for má ci ók, ada -
tok gyûj té se, elem zé se, ér té ke lé se. Az ez zel kap cso la tos ta -
pasz ta la tok hasz no sí tá sa, je len té sek, ja vas la tok ké szí té se.

4.74. A sze mé lyi ál lo mány élet- és mun ka kö rül mé nye i -
vel kap cso la tos in for má ci ók, ada tok gyûj té se, elem zé se,
ér té ke lé se. Az ez zel kap cso la tos ta pasz ta la tok hasz no sí tá -
sa, je len té sek, ja vas la tok ké szí té se.

4.75. Rész vé tel a Ma gyar Hon véd ség Ka to na nõi Bi zott -
ság mun ká já ban.

4.76. A HM Idõs ügyi Ta nács mun ká já ban való rész vé -
tel, a Ta nács tit ká ri fel ada ta i nak el lá tá sa.

4.77. A hu mán szol gá la ti szak ál lo mány rend sze res szak -
mai fel ké szí té sé nek, és éves to vább kép zé sé nek ter ve zé se,
szer ve zé se, vég re haj tá sa.

4.78. A hu mán szol gá la ti szak ál lo mány spe ci á lis szak -
irá nyú fel ké szí té sé nek ter ve zé se, szer ve zé se (krí zis in ter -
ven ci ós kép zés, hu mán ta nács adó te le fon szol gá lat el lá tá -
sát vég zõ ál lo mány szak mai fel ké szí té se; bel sõ kom mu ni -
ká ci ós szak fel ké szí tés).

4.79. Rész vé tel az MH Ro ma ügyi Bi zott ság mun ká já ban.
4.80. A csa lád se gí tõ szol gá lat mû kö dé sé nek ko or di ná lá sa.
4.81. A hon vé del mi tár ca esély egyen lõ sé get és egyen lõ

bá nás mód biz to sí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gét se gí tõ 
esély egyen lõ sé gi re fe ren si há ló za ti szak mai mun ká já nak
fel ügye le te, to vább kép zé sé nek meg szer ve zé se.

4.82. Együtt mû köd ve a HM Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tállyal, az esély egyen lõ ség gel kap cso lat ban meg ren de zés -
re ke rü lõ prog ra mok és ren dez vé nyek elõ ké szí té se, ter ve -
zé se és szer ve zé se.

5. Egyéb fel ada tok
a) A ka to nai fel sõ ok ta tás alap- és mes ter kép zé si szak jai

ké pe sí té si kö ve tel mé nye i nél a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
el vá rá sa i nak ér vény re jut ta tá sa.

b) Tisz ti alap kép zés ben részt vevõ hon véd tiszt je löl tek
ösz tön díj szer zõ dé sé nek meg kö té se, az eh hez kap cso ló dó
(ha lasz tás, szak-, szak irány vál tás stb.) ügyek in té zé se.

c) A szak mai vizs gáz ta tás hoz, va la mint kép zés szer ve -
zés hez kap cso ló dó meg ál la po dá sok, szer zõ dé sek ke ze lé -
se, pénzü gyi szak mai fel ada tok vég re haj tá sa.

d) HM ösz tön díj szer zõ dé sek és a Ma gyar Hon véd ség
ál lo má nya ta nul má nyi szer zõ dé se i nek meg kö té se, nyil -
ván tar tá sa, a nem tel je sí tés ese tén fel me rü lõ vissza té rí té -
si kö te le zett sé gek ér vé nye sí té se jogi el já rás le foly ta tá sa
nél kül.

e) Bi zo nyít vá nyok OKJ szint jé nek meg ál la pí tá sa, kap -
cso lat fel vé tel és kap cso lat tar tás a pol gá ri kép zõ in téz mé -
nyek kel, szak mai szer ve ze tek kel a be azo no sí tá sok te kin te -
té ben.

f) Tiszt-, tiszt he lyet tes-ava tás sal kap cso la tos fel ada tok -
ban való rész vé tel.

g) Ál lo mány táb la, mun ka kör jegy zék mó do sí tá si ja vas -
la tok szak mai vé le mé nye zé se.

h) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -
ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar -
to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

7.3.0.3. HVK Fel de rí tõ Cso port fõ nök ség

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Szak te rü le te it érin tõ en a meg ha tá ro zó jog sza bá lyok

elõ ké szí té se, ezek meg va ló su lá sá nak el len õr zé se, a jog -
sza bály és köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök vé le mé -
nye zé se, ál lás pont ki dol go zá sa, elõ ter jesz té se.

b) A HVKF-i ja vas la tok fel de rí tés sel és az elekt ro ni kai
had vi se lés sel kap cso la tos szak mai elõ ké szí té se a mi nisz -
ter, a Kor mány ré szé re.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A cso port fõ nök ség ha tás kö ré be tar to zó ál ta lá nos és

szak mai fel ada tok kal kap cso la tos együtt mû kö dés és ko or -
di ná ció ki ala kí tá sa és az az zal össze füg gõ fel ada tok vég re -
haj tá sa a tár ca, va la mint a HVKF köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer vek kel és szer ve ze tek kel.

b) Az MH kü lön le ges jog rend te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lés szak mai fel ada -
ta i nak ter ve zé se, a kap cso ló dó ok mány rend sze rek és ter -
vek elõ ké szí té se, a ki dol go zás fel sõ szin tû ko or di ná lá sa.

c) Az MH ké szen lé te fo ko zá sa, és fenn tar tá sa fel ada ta i nak
fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lés szak te rü le ti ter ve zé se.

d) Az MH kül föl di sze rep vál la lá sá val kap cso la tos ka to -
nai-stra té gi ai szin tû fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lés sel
kap cso la tos ter ve zõ mun ka vég zé se.

e) Az MH erõi al kal ma zá sá nak ka to nai-stra té gi ai szin tû
fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lés szak mai kö ve tel mé -
nyei ki dol go zá sa.

f) A cso port fõ nök ség szak mai fe le lõs sé gi te rü le té hez
tar to zó NATO szab vá nyok, sza bály za tok és dokt rí nák fel -
dol go zá sa, nem ze ti adap tá lá sa és an nak ér vé nye sí té se.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok
A cso port fõ nök ség szak mai il le té kes sé gé be tar to zó an a

kép zé sek hez kap cso ló dó szak mai fe le lõ si fel ada tok vég zé se.
4. Eu ró pai uni ós, NATO és nem zet kö zi fel ada tok
a) Az MH NATO/EU kö te lék be fel aján lott (NRF/BG)

ka to nai szer ve ze tek, va la mint a két- és több ol da lú nem zet -
kö zi szer zõ dé sek alap ján lét re ho zott több nem ze ti kö te lé -
kek és más ma gyar erõk fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se -
lés tá mo ga tá sá nak fel sõ szin tû ter ve zé se, szer ve zé se és irá -
nyí tá sa.

b) Az egy sé ges NATO ki su gár zó esz köz adat bá zis sal
(NEDB és NEDB-EO) össze füg gõ fel ada tok vég zé se, ez -
zel pár hu za mo san a nem ze ti ki su gár zó esz köz adat bá zis
ve ze té se.

c) A NATO/EU had erõ-fej lesz té si aján lá sok és cél ki tû -
zé sek, a Ké pes ség fel mé rés (CS) és nem ze ti vá la sza i nak
meg adá sá hoz szük sé ges – a cso port fõ nök ség ha tás kö ré be
tar to zó – szak mai kér dé sek (CT-k) ki dol go zá sa és kép vi -
se le te.

d) A fel de rí tõ tá mo ga tás és elekt ro ni kai had vi se lés ter -
ve zé sét érin tõ nem ze ti ál lás fog la lá sok ki ala kí tá sa, együtt -
mû köd ve az érin tett HM-szer vek kel és az MH ka to nai
szer ve ze te i vel.

e) A HVK, il let ve az MH kép vi se le te a cso port fõ nök ség
szak te rü le te it érin tõ NATO/EU mun ka cso por tok ülé se in,
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a vál ság re a gá ló és vál ság ke ze lé si gya kor la ta in és ter ve zõi
ren dez vé nye in, va la mint más nem zet kö zi szak mai szer ve -
ze tek mun ká já ban.

f) Szak mai kap cso lat tar tás a nem zet kö zi szer ve ze tek
(NATO, ENSZ, EU, EBESZ), va la mint a bé ke fenn tar tás -
ban részt ve võ or szá gok il le té kes szer ve i vel és tes tü le te i vel.

g) Az MK Ál lan dó NATO Kép vi se le té tõl, az MH Ka to -
nai Kép vi se lõ Hi va tal tól, a Nem ze ti Ka to nai Kép vi se le té -
tõl, a Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se le té tõl, a NA TO- és az
EU-pa rancs nok sá gok kü lön bö zõ bi zott sá ga i tól ér ke zõ
szak mai anya gok fel dol go zá sa, ka to nai és szak mai ál lás -
pon tok ki ala kí tá sa és meg kül dé se a kép vi se le tek re, a
NATO és az EU bi zott sá gai ré szé re.

h) A nem zet kö zi szer ve ze tek (NATO, ENSZ, EU,
EBESZ, MFO) égi sze alatt foly ta tott vál ság re a gá ló mû ve -
le tek ben való nem ze ti rész vé tel lel kap cso la tos szak mai ál -
lás pon tok elõ ké szí té se, kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa. 

i) A HVK, il let ve az MH kép vi se le te a cso port fõ nök ség
szak te rü le te it érin tõ NATO/EU mun ka cso por tok ülé se in,
a vál ság re a gá ló és vál ság ke ze lé si gya kor la ta in és ter ve zõi
ren dez vé nye in, va la mint más nem zet kö zi szak mai szer ve -
ze tek mun ká já ban.

j) Szak mai kap cso lat tar tás a nem zet kö zi szer ve ze tek
(NATO, ENSZ, EU, EBESZ), va la mint a bé ke fenn tar tás -
ban részt ve võ or szá gok il le té kes szer ve i vel és tes tü le te i vel.

k) Az MK Ál lan dó NATO Kép vi se le té tõl, a Nem ze ti
Ka to nai Kép vi se le té tõl, a Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se le -
té tõl, a NA TO- és az EU-pa rancs nok sá gok kü lön bö zõ bi -
zott sá ga i tól ér ke zõ szak mai anya gok fel dol go zá sa, ka to -
nai és szak mai ál lás pon tok ki ala kí tá sa és meg kül dé se a
kép vi se le tek re, a NATO és az EU bi zott sá gai ré szé re.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A fel de rí tõ tá mo ga tás és az elekt ro ni kai had vi se lés

béke, bé ké tõl el té rõ és há bo rús fel ada ta i nak fel sõ szin tû
ter ve zé se, a fel de rí tõ fõ nök sé gek, tör zsek és fel de rí tõ szer -
vek mû kö dé si rend jé vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek ki -
dol go zá sa.

b) Az MH béke és kü lön le ges jog rend fel ada ta i ra vo nat -
ko zó – a fel de rí tõ tá mo ga tás sal és az elekt ro ni kai had vi se -
lés sel kap cso la tos – fel sõ szin tû ja vas la tok és dön té sek
szak mai elõ ké szí té se, va la mint az MH tel jes ké szen lét be
he lye zé se ter vé nek és a ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa
rend jé nek – a cso port fõ nök ség ha tás kö ré be tar to zó – szak -
mai ki dol go zá sa.

c) A cso port fõ nök ség ha tás kö ré be tar to zó fel de rí tõ tá -
mo ga tás és elekt ro ni kai had vi se lés át fo gó, stra té gi ai szin tû 
szak mai kép vi se le te, al kal ma zá suk kal, szer ve ze ti és tech -
ni kai fej lesz té sük kel kap cso la tos szak mai kö ve tel mé nyek
meg fo gal ma zá sa, tár ca szin tû, va la mint a HVKF-i szak mai 
dön té sek elõ ké szí té se, vég re haj tá sá nak szak mai fel ügye -
le té vel össze füg gõ fel ada tok végzése.

d) A fel de rí tõ tá mo ga tás és elekt ro ni kai had vi se lés al -
kal ma zá si kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa, a vég re haj tás
MH szin tû fel ügye le te ér de ké ben a ka to nai szer ve ze tek
ren del te té sé vel össze füg gõ el len õr zé sek szak mai ér té ke lé -
si kö ve tel mé nye i nek és rend jé nek ki dol go zá sa, a ta pasz ta -

la tok fel dol go zá sa. Rész vé tel a mi nisz ter és a HVKF ál tal
el ren delt el len õr zé si fel ada tok ban.

e) Az MK KFH-val együtt mû köd ve fel de rí té si ada tok
gyûj té se, fel dol go zá sa, ér té kelt in for má ci ók biz to sí tá sa és
tá jé koz ta tá sok vég re haj tá sa. A cél ter ve zés sel kap cso la tos
fel de rí té si el vek ki dol go zá sa, fel ada tok ko or di ná lá sa, vég -
re haj tá sa.

f) A had mû ve le ti, har cá sza ti fel de rí tés és elekt ro ni kai
had vi se lés el ve i nek és gya kor la tá nak ki dol go zá sa, fej lesz -
té se, a szak mai dokt rí nák el ké szí té se, az MH fel de rí tõ in -
for má ci ós rend sze ré vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek ki dol -
go zá sa, va la mint a fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi se lé si ve -
ze té si és in for má ci ós rend szer meg va ló sí tá sá nak és a mû -
köd te té sé nek fel ügye le té bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sa.

g) Ja vas lat ki dol go zá sa a fel de rí tõ és elekt ro ni kai had vi -
se lé si rend szer szö vet sé gi el vek nek meg fe le lõ kor sze rû sí -
té sé re, a szak te rü le te ket érin tõ szer ve ze ti és tech ni kai kö -
ve tel mé nyek ki ala kí tá sa, az új szö vet sé ges mód sze rek át -
vé te le, esz kö zök rend szer be ál lí tá si fo lya ma tá nak fel ügye -
le té vel össze füg gõ fel ada tok végzése.

h) A nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel ada -
tai vég re haj tá sa so rán a fel de rí tõ tá mo ga tás sal és az elekt -
ro ni kai had vi se lés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek ki dol go -
zá sa.

i) A pa rancs no kok és tör zsek fel de rí tõ és elekt ro ni kai
had vi se lés szak fel ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok vég -
zé se.

j) A HTVTR ké pes ség- és fel adat ter ve zõ al rend sze re
(KFTAR) mû kö dé sé hez szük sé ges, a cso port fõ nök ség
szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó ké pes ség igé nyek meg -
ha tá ro zá sa.

k) A Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso port fel de rí tõ és
elekt ro ni kai had vi se lé si szek ci ók mû köd te té se.

l) A köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ fel de rí tõ és elekt ro -
ni kai-harc esz kö zök fenn tar tá sá nak (üze mel te tés, fel újí tás, 
kor sze rû sí tés) ter ve zé se és szer ve zé se.

m) A Nyi tott Ég bolt Szer zõ dés (Open Sky), a Ha gyo má -
nyos Fegy ver zet El len õr zés (CFE), va la mint a Bi za lom- és
Biz ton ság erõ sí tõ In téz ke dé sek (CSBM) fel ada ta i nak ter ve -
zé sé ben, vég re haj tá sá ban és ér té ke lé sé ben való rész vé tel.

6. Egyéb fel ada tok
a) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -

ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar to -
zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

b) A HVKF ha tás kö rét érin tõ, a cso port fõ nök ség szak -
mai kom pe ten ci á já ba tar to zó, kü lön bö zõ írott és elekt ro ni -
kus mé di á tól a tár cá hoz ér ke zõ kér dé sek re, ész re vé te lek re
adan dó vá la szok ki dol go zá sa.

7.3.0.4. HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) Szak te rü le te it érin tõ en a meg ha tá ro zó jog sza bá lyok

ki dol go zá sa, ezek meg va ló su lá sá nak el len õr zé se, a jog -
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sza bály és köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök vé le mé -
nye zé se, ál lás pont ki dol go zá sa, elõ ter jesz té se.

b) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ki ja vas la tok elõ ké szí té se a
hon vé del mi mi nisz ter, a Kor mány ré szé re kü lön le ges jog -
rend, il let ve had kö te le zett ség be ve ze té sé re, a Ma gyar
Hon véd ség egé sze, vagy ré szei ké szen lé té nek fo ko zá sá ra.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A cso port fõ nök ség ha tás kö ré be tar to zó ál ta lá nos és

szak mai fel ada tok kal kap cso la tos együtt mû kö dés és ko or -
di ná ció ki ala kí tá sa és az az zal össze füg gõ fel ada tok vég re -
haj tá sa a tár ca, va la mint a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz -
vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer vek kel és szerveze -
tekkel.

b) A Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Ve ze té si Rend szer
te vé keny sé gé vel össze füg gõ fel ada tok ter ve zé se, a kap -
cso ló dó ok mány rend sze rek és ter vek elõ ké szí té se, a ki dol -
go zás fel sõ szin tû ko or di ná lá sa.

c) Kor mány za ti szer ve ze tek kel, ha tó sá gok kal, to váb bá
más tár cák szak mai szer ve ze te i vel való kap cso lat tar tás a
Ma gyar Hon véd ség ké szen lé té nek fo ko zá sát, al kal ma zá -
sát, a hon vé del mi igaz ga tás te rü le tén fel me rü lõ együtt mû -
kö dé si fel ada to kat érin tõ kér dé sek ben.

d) A Ma gyar Hon véd ség ké szen lé te fenn tar tá sa és fo ko -
zá sa rend sze ré ben (a to váb bi ak ban: KFR) tech ni kai ri asz -
tá si rend sze rek fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok ter ve -
zé sé nek, szer ve zé sé nek és vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa.

e) A Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi sze rep vál la lá sá val
kap cso la tos ter ve zõ mun ka vég zé se, a HM és a vál ság ke ze -
lés ben részt ve võ más szer vek kel, szer ve ze tek kel tör té nõ
ko or di ná lá sa.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok.
a) A Ma gyar Hon véd ség lé te sít mé nye i nél mû kö dõ

fegy ve res biz ton sá gi õr sé gek kel kap cso lat ban a hon vé del -
mi mi nisz ter és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke jog kö ré be tar -
to zó ha tó sá gi dön té sek elõ ké szí té se.

b) A cso port fõ nök ség szak mai il le té kes sé gé be tar to zó -
an a ka to nai ok ta tás hoz, kép zés hez kap cso ló dó szak mai
fe le lõ si fel ada tok vég zé se.

4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) A Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás ka to nai fel ada tai te -

rén a had mû ve le ti szak mai fel ada ta i nak vég re haj tá sa. 
b) A Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi sze rep vál la lá sá val 

kap cso la tos ter ve zõ mun ka vég zé se.
c) A tár ca, va la mint a Ma gyar Hon véd ség kép vi se le te a

cso port fõ nök ség szak te rü le te it érin tõ NATO/EU mun ka -
cso por tok, va la mint más nem zet kö zi szak mai szer ve zet
mun ká já ban és ülé se in.

d) A NATO/EU had erõ-fej lesz té si aján lá sok és cél ki tû -
zé sek, a ké pes ség fel mé rés (CS) és nem ze ti vá la sza i nak
meg adá sá hoz szük sé ges – a cso port fõ nök ség ha tás kö ré be
tar to zó – szak mai kér dé sek (CT-k) ki dol go zá sa és kép vi -
se le te.

e) A fegy ver ne me ket, szak csa pa to kat érin tõ nem ze ti ál -
lás fog la lá sok ki ala kí tá sa, együtt mû köd ve az érin tett
HM-szer vek kel és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze -
te i vel.

f) Az MK Ál lan dó NATO Kép vi se le té tõl, az MH Ka to -
nai Kép vi se lõ Hi va tal tól, az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi -
se let tõl, az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let tõl, a NA -
TO- és az EU-pa rancs nok sá gok kü lön bö zõ bi zott sá ga i tól
ér ke zõ anya gok fel dol go zá sa, ka to nai és szak mai ál lás -
pon tok ki ala kí tá sa, meg kül dé se a kép vi se le tek re, a NATO
és az EU il le té kes szer ve ze tei részére.

g) A nem zet kö zi szer ve ze tek (NATO, EU, ENSZ,
EBESZ, MFO) égi sze alatt foly ta tott vál ság ke ze lé si és bé -
ke tá mo ga tó mû ve le tek ben való nem ze ti rész vé tel lel kap -
cso la tos szak mai ál lás pon tok elõ ké szí té se.

h) A nem zet kö zi vál ság ke ze lés sel kap cso la tos had mû -
ve le ti dön té sek elõ ké szí té se. A NATO vál ság re a gá ló és az
EU vál ság ke ze lõ rend sze re fej lesz té sé ben való rész vé tel.

i) A NATO vál ság re a gá ló, az EU vál ság ke ze lé si gya -
kor la ta in és ter ve zõi ren dez vé nye in a nem ze ti rész vé tel lel
kap cso la tos hely zet be ál lí tás és a le het sé ges nem ze ti rész -
vé tel mér té ké nek ki dol go zá sa.

j) Az egyes te rü le tek re és az át fo gó erõ ge ne rá lá si kon fe -
ren ci ák ra a ma gyar sze rep vál la lá sok ra vo nat ko zó mi nisz -
te ri man dá tu mok ki ala kí tá sa és an nak kép vi se le te.

k) Szak te rü le te it il le tõ en ja vas lat té tel a fe le lõs sé gi kö ré -
be tar to zó, a szab vá nyo sí tá si te vé keny sé get vég re haj tó
NA TO-bi zott sá gok, mun ka cso por tok szak te rü le ti kép vi -
se lõ i re.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
5.1. A cso port fõ nök ség ha tás kö ré be tar to zó fegy ver ne -

mek és szak csa pa tok, va la mint a kü lön le ges mû ve le ti ké -
pes ség át fo gó, tár ca szin tû, stra té gi ai (össz ha de rõ ne mi
szin tû) szak mai kép vi se le te, al kal ma zá suk kal, szer ve ze ti
és tech ni kai fej lesz té sük kel kap cso la tos szak mai kö ve tel -
mé nyek meg fo gal ma zá sa, tár ca szin tû fel sõ ve ze tõi va la -
mint a Hon véd Ve zér kar fõ nö ki szak mai dön té sek elõ ké -
szí té se, ezek vég re haj tá sá nak szak mai fel ügye le té vel
össze füg gõ fel ada tok végzése.

5.2. A fegy ver ne mek és szak csa pa tok al kal ma zá si kö -
ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa, a vég re haj tás Ma gyar Hon -
véd ség szin tû fel ügye le te ér de ké ben a ka to nai szer ve ze tek
ren del te té sé vel össze füg gõ el len õr zé sek szak mai ér té ke lé -
si kö ve tel mé nye i nek és rend jé nek ki dol go zá sa, a ta pasz ta -
la tok fel dol go zá sa. Rész vé tel a mi nisz ter és a Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ke ál tal el ren delt el len õr zé si fel ada tok ban.

5.3. A vál ság hely ze tek ki ala ku lá sa ese tén, il le tõ leg arra
vo nat ko zó ér te sí tés vé te le után Ma gyar Hon véd ség fel ada -
tai ter ve zé se, dön tés-elõ ké szí té si és ki dol go zói mun ka
vég zé se az MH Mû ve le ti Ve ze té si Rend szer ke re te i ben, a
vég re haj tás ra vo nat ko zó stra té gi ai szin tû do ku men tu mok
el ké szí té se, fel ter jesz té se jó vá ha gyás ra, ki adá sa az alá ren -
del tek részére.

5.4. Az or szág fegy ve res vé del me ter vé nek, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség kü lön le ges jog rend idõ sza ki fel ada tai
ter ve zé si és ve ze té si rend jé nek ki dol go zá sa, a szö vet sé gi
és nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ ka to nai kö te le zett sé -
gek tel je sí té sét cél zó ka to nai fel ada tok ter ve zé se, a vég re -
haj tás tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg fo gal -
ma zá sa.
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5.5. A nem zet kö zi ter ro riz mus el le ni harc ka to nai fel -
ada tai vég re haj tá sa kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa, ja vas -
lat té tel az erõk ki je lö lé sé re, fel ké szí té sé re a rend vé del mi
szer vek kel való együtt mû kö dés mód já ra.

5.6. Kü lön le ges jog rend ki hir de té se ese tén, a hon vé de -
lem szem pont já ból fo ko zott vé del met igény lõ lé te sít mé -
nyek õr zés-vé del mé nek ter ve zé se, a vo nat ko zó mû ve le ti
do ku men tu mok elõ ké szí té se. 

5.7. Az or szág te rü le té nek lég vé del mi ké szen lé ti erõk -
kel való ol tal ma zá sá ra vo nat ko zó rend sza bá lyok, ter vek
elõ ké szí té se.

5.8. Ja vas lat té tel a meg elõ zõ vé del mi hely zet és rend kí -
vü li ál la pot ide jé re vo nat ko zó an a Ma gyar Hon véd ség
szer ve ze té re, a mû kö dé sé hez szük sé ges erõ for rá sok ra, va -
la mint az or szág te rü le té nek vé del mi célú elõ ké szí té sé re.

5.9. A Ma gyar Hon véd ség Mû ve le ti Ve ze té si Rend sze -
ré nek ter ve zé se, ve ze té si ele mek mû köd te té sé nek elõ ké -
szí té se. 

5.10. A Ma gyar Hon véd ség bé ké tõl el té rõ idõ szak ra vo -
nat ko zó sze mé lyi ki egé szí té si és vesz te ség pót lá si rend -
sze re had mû ve le ti kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sa.

5.11. A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ké pes -
sé ge i nek ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek ki dol go -
zá sa.

5.12. A Ma gyar Hon véd ség tel jes ké szen lét be he lye zé se 
ter vé nek és a ké szen lét fenn tar tá sa és fo ko zá sa, va la mint a
ter ror cse lek mé nyek el le ni vé de lem rend jé nek ki dol go zá -
sa, a ké szen lét fo ko zá sá nak el len õr zé se.

5.13. A Ma gyar Hon véd ség ké szen lé ti rend sze re mû kö -
dé sé nek, a ké szen lét fenn tar tá sát és fo ko zá sát sza bá lyo zó
alap ren del ke zé sek ki dol go zá sa.

5.14. A ka to nai szer ve ze tek ké szen lé ti ide jé nek, hely ze -
té nek, harc ér té ké nek fo lya ma tos is me re te és nyil ván tar tá sa.

5.15. Vál ság hely ze tek elem zé se, a Ma gyar Hon véd sé -
get érin tõ fel ada tok, il let ve a rész vé tel kö rül mé nye i nek és
fel té te le i nek tisz tá zá sa, a dön tés-elõ ké szí té si és -ki dol go -
zói te vé keny ség ben való rész vé tel, a vég re haj tás ra vo nat -
ko zó in téz ke dé sek elõ ké szí té se.

5.16. A Hon vé del mi Ka taszt ró fa vé del mi Rend szer be
ki je lölt ka to nai szer ve ze tek fel ké szí té si és igény be vé te li,
to váb bá ri asz tá si, va la mint ak ti vi zá lá si kö ve tel mé nye i nek
meg ha tá ro zá sa.

5.17. A Ma gyar Hon véd ség, a ka taszt ró fa hely ze tek
meg elõ zé sé be és fel szá mo lá sá ba be von ha tó erõi al kal ma -
zá sá val, azok ve ze té sé vel kap cso la tos, a HVKF ha tás kö ré -
be tar to zó stra té gi ai fel ada tok ter ve zé se és vég zé se. 

5.18. A tûz sze rész fel ada tok kal kap cso la tos fel sõ szin tû
in téz ke dé sek ki dol go zá sa, a vég re haj tás fel ügye le té vel
össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

5.19. A pa rancs no kok és tör zsek had mû ve le ti fel ké szí -
té sé nek szak irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

5.20. Az in for má ci ós mû ve le tek (IN FO OPS) Ma gyar
Hon véd ség szin tû fel ada ta i nak had mû ve le ti szak mai fel -
ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

5.21. Rész vé tel a KFR tech ni kai ri asz tá si rend sze rek
had mû ve le ti kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá ban és mû -
köd te té sé ben.

5.22. Szak te rü le te it érin tõ en a HM-szer vek és -szer ve -
ze tek, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek ál tal ké szí tett sza bá lyo zók (pa -
ran csok, in téz ke dé sek), fej lesz té si igé nyek ter ve ze te i nek
szak mai vé le mé nye zé se.

5.23. A HTVTR ké pes ség- és fel adat ter ve zõ al rend sze -
re (KFTAR) mû kö dé sé hez szük sé ges, a cso port fõ nök ség
szak mai kom pe ten ci á já hoz tar to zó ké pes ség igé nyek meg -
ha tá ro zá sa.

5.24. Az MH atom-, bi o ló gi ai, ve gyi, ri asz tá si és ér te sí -
té si rend sze re mû kö dé si rend jé nek sza bá lyo zá sá val és irá -
nyí tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég zé se.

5.25. A Fegy ver ne mi Ál lan dó Mun ka cso port mû köd te -
té se.

5.26. A Ma gyar Hon véd ség nem zet kö zi sze rep vál la lá -
sá val kap cso la tos ka to nai-stra té gi ai szin tû ter ve zõ mun ka
vég zé se. 

5.27. A mû ve le tek re ter ve zett erõk ka to nai-stra té gi ai,
had mû ve le ti szin tû ve ze té sé re, a ka to nai szer ve ze tek nem -
ze ti ad mi niszt ra tív tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek ki dol go zá sa. 

5.28. A vál ság hely ze tek Ma gyar Hon véd sé get érin tõ
fel ada tai dön tés-elõ ké szí té si és -ki dol go zói te vé keny ség -
ben való rész vé tel, a vég re haj tás ra vo nat ko zó in téz ke dé -
sek elõ ké szí té se. 

5.29. A fe le lõs sé gi te rü le té hez tar to zó nem ze ti dokt rí -
nák és sza bály za tok ki dol go zá sá ra lét re ho zott mun ka cso -
port ve ze té se.

5.30. A hely õr sé gi, ka to nai ren dé sze ti, õr zés-vé del mi
fel ada tok Ma gyar Hon véd ség szin tû sza bá lyo zá sa, ter ve -
zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa, el len õr zé se.

6. Egyéb fel ada tok
a) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok

ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be
tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko -
dás.

b) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ha tás kö rét érin tõ, a cso -
port fõ nök ség szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó, kü lön bö -
zõ írott és elekt ro ni kus mé di á tól a tár cá hoz ér ke zõ kér dé -
sek re, ész re vé te lek re adan dó vá la szok ki dol go zá sa.

7.3.0.5. HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) A Ma gyar Hon véd ség te vé keny sé gét meg ha tá ro zó

jog sza bá lyok, köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök és
bel sõ ren del ke zé sek ter ve ze te i nek szak mai vé le mé nye zé se,
a lo gisz ti kai és egész ség ügyi szak te rü le tek ki dol go zá sa.

b) A lo gisz ti kai és egész ség ügyi el lá tás el ve i nek, rend -
sze re i nek, az el lá tást sza bá lyo zó jog sza bá lyok, ren del ke -
zé sek ki dol go zá sa, va la mint a NATO ka to nai ren del ke zé -
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sek, el vek szük ség sze rin ti adap tá lá sá nak, jog har mo ni zá ci -
ó já nak ko or di ná ci ó ja.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A Ma gyar Hon véd ség fo gyasz tói lo gisz ti kai fel ada ta -

i nak ko or di ná lá sa, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke lo gisz ti kai
dön té se i nek elõ ké szí té se, dön té si ja vas la tok ki dol go zá sa.

b) Az or szág te rü le te hon vé del mi célú elõ ké szí té sé vel
kap cso la tos MH-szin tû lo gisz ti kai fel ada tok meg ter ve zé -
se, meg szer ve zé se és ko or di ná lá sa.

c) Az ex pe dí ci ós mû ve le tek lo gisz ti kai tá mo ga tá si ké -
pes sé gei biz to sí tá sá nak ko or di ná lá sa.

d) A ha zai, a nem zet kö zi két- és több ol da lú, va la mint a
NA TO- és EU-gya kor la tok lo gisz ti kai fel ada ta i nak ko or -
di ná lá sa.

e) A lo gisz ti kai erõ for rás-gaz dál ko dás szak mai – szak -
ági sza bály zói ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa, együtt mû kö -
dés a HM és MH lo gisz ti kai gaz dál ko dó szak mai szer ve ze -
te i vel.

f) A lo gisz ti kai tiszt és al tiszt MH-szin tû kö ve tel mé nye -
i nek meg ha tá ro zá sa, együtt mû kö dés a mi nisz té ri u mi szer -
vek kel, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke köz vet len alá ren delt
szer ve ze tek és a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ez 
irá nyú te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa. 

g) A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Lo gisz ti kai
Dokt rí na és a Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi Egész -
ség ügyi Dokt rí na ki dol go zá sa, ak tu a li zá lá suk irá nyí tá sa
fi gye lem mel a ma ga sabb szin tû dokt rí nák ra.

h) Rész vé tel az MH ka to nai szer ve ze te i nél fo lyó egész -
ség ügyi fel ké szí tés szak mai fel ügye le té ben, a fel ké szí tés
és az egész ség ügyi stra té gi ai cé lok össz hang já nak biz to sí -
tá sa.

i) Szak mai kap cso lat tar tás, és a ha té kony együtt mû kö -
dés ko or di ná lá sa a ha zai és kül föl di, pol gá ri és ka to nai
egész ség ügyi szer ve ze tek kel.

3. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) A NATO és EU lo gisz ti kai had erõ-fej lesz té si ja vas la -

ta i nak elem zé se, ér té ke lé se, il let ve a nem ze ti vá la szok
meg fo gal ma zá sa.

b) A NATO Ké pes ség fel mé rés (CS) és az EU Fõ cél ki tû -
zé si Kér dõ ív (HGQ) lo gisz ti kai szak mai fe je ze te i re adott
nem ze ti vá la szok ki dol go zá sa.

c) A NATO és EU lo gisz ti kai cél ki tû zé sek, irány el vek,
el já rá sok elem zé se, az al kal ma zás ba vé te lük le he tõ sé gé -
nek vizs gá la ta, ja vas lat té tel azok be ve ze té sé re.

d) A NATO és EU stra té gi ai szin tû lo gisz ti kai do ku -
men tu ma i val kap cso la tos nem ze ti ál lás pont ki dol go zá sa.

e) A Ma gyar Hon véd ség kép vi se le te a NATO és EU ki -
je lölt fo gyasz tói lo gisz ti kai fó ru ma in. A Ma gyar or szá gon
le bo nyo lí tás ra ter ve zett NATO és EU fo gyasz tói lo gisz ti -
kai ren dez vé nyek elõ ké szí té se, meg szer ve zé se.

f) Fo lya ma tos lo gisz ti kai együtt mû kö dés fenn tar tá sa a
NA TO- és EU-szer ve ze tek és -pa rancs nok sá gok, a bé ke -
part ner sé gi (PfP) és a szom szé dos or szá gok lo gisz ti kai
szer ve ze te i vel.

g) Nem zet kö zi, két- és több ol da lú lo gisz ti kai együtt mû -
kö dés ter ve zé se, együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok elõ ké -

szí té se, had mû ve le ti igé nyek kel tör té nõ egyez te té se, a
szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se, a
szük sé ges mó do sí tá sok kez de mé nye zé se.

h) A NA TO-kö te le zett ség bõl adó dó egész ség ügyi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szer ve zé se. Kap cso lat tar tás a
NATO, PfP, EU és egyéb or szá gok ka to na-egész ség ügyi
szer ve ze te i vel és rész vé tel ezen szer ve ze tek ál tal fel ál lí tott 
bi zott sá gok szak mai te vé keny sé gé ben.

i) Az egész ség ügyi in te ro pe ra bi li tás fej lesz té se a NA -
TO-or szá gok kö zött, il let ve a part ner or szá gok kal.

j) Rész vé tel a nem zet kö zi mû ve le tek egész ség ügyi biz -
to sí tá sá val kap cso la tos szak mai ki dol go zói mun ká ban.

k) Rész vé tel a hu ma ni tá ri us mû ve le tek egész ség ügyi
vo nat ko zá sú fel ada ta i nak ki dol go zá sá ban.

4. Funk ci o ná lis fel ada tok

a) A had erõ-al kal ma zás lo gisz ti kai tá mo ga tá si el ve i nek, 
kö ve tel mé nye i nek ki ala kí tá sa, ja vas lat té tel a mû kö dés lo -
gisz ti kai és egész ség ügyi nor má i val, nor ma tí vá i val kap -
cso la tos kö ve tel mé nyek ki ala kí tá sá ra.

b) A lo gisz ti kai és egész ség ügyi tá mo ga tá si el ve i nek és
kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá hoz, va la mint a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke dön té sei elõ ké szí té sé hez szük sé ges költ -
ség ve té si, gaz dál ko dá si elem zé sek vég zé se.

c) Stra té gi ai szin tû mû ve le ti ter vek lo gisz ti kai és egész -
ség ügyi fe je ze te i nek ki dol go zá sa.

d) A Ma gyar Hon véd ség ké szen lé té nek fenn tar tá sa és
fo ko zá sa, mi nõ sí tett idõ szak ra vo nat ko zó lo gisz ti kai és
egész ség ügyi tá mo ga tá si fel ada ta i nak, kö ve tel mé nye i nek
és szük ség le te i nek meg ha tá ro zá sa, rész vé tel a lo gisz ti kai
és egész ség ügyi erõk ké szen lé té nek el len õr zé sé ben, va la -
mint a ta pasz ta la tok elem zé sé ben.

e) A Ma gyar Hon véd ség össze sí tett anya gi-tech ni kai
harc ér ték je len té sé nek fel dol go zá sa, ér té ke lé se, a harc ér -
ték ak tu á lis hely ze té nek meg fe le lõ en Hon véd Ve zér kar
fõ nö ki in téz ke dé sek ki dol go zá sa.

f) A Ma gyar Hon véd ség ké szült sé gi és ké szen lé ti erõi
al kal ma zá sa, va la mint a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tai lo -
gisz ti kai és egész ség ügyi tá mo ga tá sá nak ter ve zé se, az ez -
zel kap cso la tos ter vek és in téz ke dé sek ki dol go zá sa.

g) Irány el vek ki adá sa az ex pe dí ci ós mû ve le tek lo gisz ti -
kai tá mo ga tá sá nak ter ve zé sé hez, szer ve zé sé hez, a ter ve zé -
si fo lya mat fi gye lem mel kí sé ré se, il let ve tá mo ga tá sa, a fel -
me rü lõ lo gisz ti kai tá mo ga tá si igé nyek elem zé se-ér té ke lé se.

h) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke misszi ós lo gisz ti kai in -
téz ke dé sé nek ki dol go zá sa, a lo gisz ti kai tá mo ga tás gya kor -
la ti meg va ló sí tá sá nak el len õr zé se.

i) A szö vet sé ges és nem ze ti had mû ve le ti kö ve tel mé -
nyek alap ján, a LOG FAS-mo du lok al kal ma zá sá val, va la -
mint a mû ve le ti ta pasz ta la tok fel dol go zá sá val a kész let -
kép zés irány el ve i nek meg ha tá ro zá sa.

j) A had erõ-fej lesz té si cél ki tû zé sek lo gisz ti kai fel ada ta -
i nak ter ve zé se, szer ve zé se, irá nyí tá sa és a meg va ló sí tás
ko or di ná lá sa, rész vé tel a had erõ kor sze rû sí té sé re vo nat ko -
zó fej lesz té si ter vek elõ ké szí té sé ben, a ja vas la tok ki dol go -
zá sá ban.
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k) A Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai fej lesz té si kon cep -
ci ó já nak ki ala kí tá sa. A Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai tá -
mo ga tá si igé nye i nek és a lo gisz ti kai szer ve ze tek mû kö dé sé -
nek elem zé se, szer ve zet fej lesz té si ja vas la tok ki dol go zá sa.

l) A be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ka to na lo gisz ti kai fel -
ada ta i nak és a nem ze ti tá mo ga tás lo gisz ti kai el ve i nek és
kö ve tel mé nye i nek ki ala kí tá sa.

m) A Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai gaz dál ko dá si fel -
ada ta i nak, lo gisz ti kai erõ for rás igé nye i nek, a költ ség ve té si
ter vé nek, il let ve an nak vég re haj tá sá nak elem zé se és ér té -
ke lé se. Rész vé tel a költ ség ve té si és be szer zé si ter vek elõ -
ké szí té sé ben. A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek a köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek gaz dál ko dá si 
te vé keny sé gé re vo nat ko zó dön té se i nek elõ ké szí té se.

n) Az al kal ma zói igé nyek fi gye lem be vé te lé vel a lo gisz -
ti kai ha di tech ni kai esz kö zök har cá sza ti-tech ni kai kö ve tel -
mé nyei ki dol go zá sá nak irá nyí tá sa.

o) A cso port fõ nök ség szak mai il le té kes sé gé be tar to zó -
an a kép zé sek hez kap cso ló dó szak mai fe le lõ si fel ada tok
vég zé se.

p) Rész vé tel a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség (SAC)
prog ram HVK-szin tû fel ada ta i ban, a fo gyasz tói lo gisz ti kai 
fel ada tok MH-szin tû ko or di ná lá sa.

q) A had fel sze re lés – fo gyasz tói lo gisz ti kát érin tõ –
élet tar tam me nedzs ment jé nek szak mai fel ügye le té vel
össze füg gõ fel ada tok vég zé se, a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke
szak mai dön té se i nek elõ ké szí té se.

r) A lo gisz ti kai in for má ci ós rend szer rel (LIR) szem ben
tá masz tott fo gyasz tói lo gisz ti kai al kal ma zói kö ve tel mé -
nyek meg fo gal ma zá sa, együtt mû kö dés a NATO és EU lo -
gisz ti kai szoft ve re i nek rend sze re sí té si/al kal ma zás ba vé te -
li fel ada ta i nak kez de mé nye zé sé ben, a nem ze ti szak mai te -
vé keny sé gek ko or di ná lá sá ban, az in for má ci ós adat bá zis, a 
szö vet ség esi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ je len té si rend -
sze ral kal ma zói kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sá ban.

s) A Ma gyar Hon véd ség lo gisz ti kai kép zé sé re, fej lesz -
té sé re vo nat ko zó el gon do lá sok ki ala kí tá sa, a pol gá ri fel sõ -
ok ta tás ban vég zet tek át vé te lé nek, ka to nai szak mai fel ké -
szí té si kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa.

t) A HM- és MH-szer vek kel, -szer ve ze tek kel tör té nõ
együtt mû kö dés út ján az egész ség ügyi al kal maz ha tó ság és
ké pes ség fej lesz té sé nek ko or di ná lá sa és fel ügye le té vel
össze füg gõ fel ada tok vég zé se béke és a bé ké tõl el té rõ idõ -
szak ban. 

u) Az egész ség ügyi anya gi-tech ni kai esz kö zök stra té gi -
ai szin tû fej lesz té si irá nya i nak ter ve zé se.

v) A Ma gyar Hon véd ség egész ség ügyi szol gá la ta kor -
sze rû sí té sé re, a had erõ egész ség ügyi rend sze re hosszú
távú fej lesz té sé nek cél ki tû zé se i re, fõbb irá nya i ra, szer ve -
ze té re, fel sze re lé sé re, disz lo ká ci ó já ra és mû kö dé si rend jé -
re vo nat ko zó kon cep ci ók és ter vek ki ala kí tá sa, a fel té tel -
rend sze rek vizs gá la ta. 

w) Rész vé tel a nem zet kö zi ta pasz ta la tok elem zé sé ben,
ér té ke lé sé ben, ezek be épí té se a fej lesz té si ter vek be.

5. Egyéb fel ada tok
a) Ka to nai kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa a lo gisz ti kai ku -

ta tás-fej lesz té si cél ki tû zé sek hez, együtt mû kö dés a Ma -
gyar Lo gisz ti kai Egye sü let tel és más, pol gá ri lo gisz ti kai
ku ta tó mû he lyek kel.

b) Má sod fo kú ha tó sá gi ha tá ro za tok elõ ké szí té se a szol gá -
la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset-, be teg ség meg ál la pí tás -
sal, mi nõ sí tés sel kap cso lat ban, to váb bá a mun ka-egész -
ség ügyi ha tó sá gi, il let ve atom ener gi ai en ge dé lye zé si
ügyek ben.

c) Má sod fo kú szak ha tó sá gi ha tá ro za tok elõ ké szí té se az
MH lé te sít mé nye i nek te rü le tén mû köd tet ni kí vánt szál lás -
hely en ge dé lye zé se irán ti el já rás ban, te kin tet tel a hi gi é nés
és egész ség vé del mi, táp lál ko zás-egész ség ügyi és di e té ti -
kai, az ivó víz-mi nõ sé gi, a te le pü lé si szi lárd és fo lyé kony
hul la dék kal kap cso la tos jár vány ügyi vo nat ko zá sú kö ve -
tel mé nyek re, va la mint a ké mi ai biz ton ság ra és a do hány -
zó he lyek ki je lö lé sé re vo nat ko zó szak kér dé sek kel kap cso -
la tos szak ha tó sá gi ügyekben.

d) Rész vé tel szak in téz ke dé sek, szak uta sí tá sok ki adá sá -
ban, az egész ség ügyi szak ki ad vá nyok ki adá sá nak ter ve zé -
se és szer ve zé se.

e) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok
ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be
tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

7.3.0.6. HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ nök ség

1. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) A NATO Vé del mi Ter ve zé si Fo lya ma ta i nak (NDPP)

meg fe le lõ en ka to nai szak mai ál lás pon tok ki dol go zá sa.
b) A NATO/EU had erõ-fej lesz té si aján lá sok és cél ki tû -

zé sek, a Ké pes ség fel mé rés (CS) és az EU Fõ cél ki tû zé sek
Kér dõ ív (HGQ) nem ze ti vá la sza i nak meg adá sá hoz szük -
sé ges ka to nai szak mai fe je zet ré szek ki dol go zá sa és az ez -
zel kap cso la tos szer ve zé si fel ada tok vég zé se.

c) A NATO vé del mi át te kin té si fo lya ma tá ban a bi la te rá -
lis tár gya lá so kon, a szö vet sé gi had erõ ter ve zé si cé lok ki -
ala kí tá sá nak ré sze ként az Össze vont Kon zul tá ci ón való
rész vé tel.

d) Rész vé tel az EU ké pes ség fej lesz té si fo lya ma ta fõ do -
ku men tu ma i nak ki dol go zá sá ban, fe lül vizs gá la tá ban és
fris sí té sé ben, az EU fõ cél ki tû zé sek kér dõ ív meg vá la szo lá -
sá val a nem ze ti vá la szok nap ra ké szen tar tá sa, az érin tett
szer vek kel együtt mû köd ve nem ze ti ál lás pont ki ala kí tá sa
és kép vi se le te az egyez te tõ meg be szé lé se ken.

e) Az EU ké pes ség fej lesz té si te vé keny sé gé ben az Eu ró -
pai Unió Ka to nai Ta nács/Ka to nai Törzs (EUMC/EUMS)
és az EDA ál tal be azo no sí tott ké pes ség hi á nyok fel szá mo -
lá sá nak ke ze lé sé re ja va solt és in dí tott ké pes ség fej lesz té si
prog ra mok és pro jek tek vizs gá la ta és nyo mon kö ve té se, a
nem ze ti fe le lõs sé gek és ér de kek azo no sí tá sa és kép vi se le te.

f) A tár ca kép vi se le te az EDA Irá nyí tó Tes tü le té nek
(SB) ké pes ség igaz ga tói ülé se in.

1608 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17. szám



g) Az EDA ké pes ség fej lesz té si össze kö tõ funk ció és
fel ada tok el lá tá sa, tár ca szin tû szak mai ál lás pon tok ki dol -
go zá sa, rész vé tel az EDA Ké pes ség igaz ga tó sá gá nak mun -
ká já ban.

h) Az EDA „En ga ge” in teg rált fej lesz té si cso port ban
(IDT) való nem ze ti rész vé tel mi nisz té ri u mi fe le lõ si fel ada -
ta i nak el lá tá sa.

i) A had erõ fej lesz té se ér de ké ben a NATO/EU kon cep -
ci o ná lis fej lõ dé si ten den ci á i nak nyo mon kö ve té se. A kon -
cep ci ók Ma gyar Hon véd ség ben tör té nõ meg va ló sít ha tó sá -
gá nak vizs gá la ta ér de ké ben ja vas lat té tel ad hoc mun ka -
cso por tok lét re ho zá sá ra. A mun ka cso por tok ve ze té se, a
kon cep ci ók meg va ló sít ha tó sá gá ra, a tár ca stra té gi ai ter ve i -
be tör té nõ be il lesz té sé re vo nat ko zó komp lex ja vas la tok
elõkészítése.

j) Rész vé tel a NATO/EU kon cep ci o ná lis és stra té gi ai
jel le gû do ku men tu mok ki ala kí tá sá nak fo lya ma tá ban, ka -
to nai-szak mai vé le mény ki ala kí tá sa és le he tõ ség sze rin ti
ér vé nye sí té se. A do ku men tu mok ban fog lal tak be épí té se a
ha zai had erõ-át ala kí tá si fo lya mat ba.

k) A NATO/EU pol gá ri-ka to nai ké pes ség fej lesz tés
kon cep ci ó i nak nyo mon kö ve té se, fel dol go zá sa, a nem ze ti
ér de kek kép vi se le te, az ered mé nyek be épí té se a ha zai ké -
pes ség ter ve zé si rend szer be.

l) A NATO és az EU ké pes ség fej lesz té si rend sze rei kö -
ze lí té sét cél zó ja vas la tok nyo mon kö ve té se, fel dol go zá sa,
a nem ze ti ér de kek kép vi se le te.

m) A NATO/EU szer ve zet fej lesz té si elõ ter jesz té sek fi -
gye lem mel kí sé ré se, elem zé se, az át ala kí tá sok nem ze ti vé -
le mé nye zé se.

n) A NATO/EU ál tal azo no sí tott mû ve le ti ta pasz ta la tok
és az azok ból ere dõ ké pes ség fej lesz té si tren dek transz for -
má lá sa és be épí té se a ha zai fej lesz té si fo lya ma tok ba, és ez
alap ján ja vas lat té tel a ké pes ség fej lesz té si pri o ri tá sok mó -
do sí tá sá ra.

o) Kap cso lat tar tás az USA had erõ Köz pon ti Pa rancs -
nok ság (US CENT COM) irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Vé del mi 
Együtt mû kö dé si Hi va tal lal (ODC- Of fi ce of De fen ce Co o -
pe ra ti on), az ODC ke re tei kö zött biz to sí tott ké pes sé gek
fej lesz té sét tá mo ga tó for rás ki he lye zés ter ve zé sé nek ko or -
di ná lá sa.

p) A NATO Ki vá ló sá gi Köz pon tok kal (Cent re of Ex cel -
len ces) kap cso la tos HVK-szin tû te vé keny ség ko or di ná lá -
sa, a NATO Transz for má ci ós Pa rancs nok ság (ACT) ez
irá nyú te vé keny sé gé nek fi gye lem mel kí sé ré se, a ki vá ló sá -
gi köz pon tok nál szü le tett ered mé nyek, pro duk tu mok ha zai 
fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sa.

2. Funk ci o ná lis fel ada tok
a) A hon vé del mi tár ca vé del mi ter ve zõ rend sze re

(HTVTR) ké pes ség- és fel adat ter ve zõ al rend sze re
(KFTAR) adat gaz dai és al kal ma zói fel ada tok el lá tá sa. A
HTVTR fej lesz té sé hez, a vé del mi ter ve zés alap ve té se i re
vo nat ko zó hon vé del mi mi nisz te ri irány el vek meg al ko tá -
sá hoz ja vas la tok ki dol go zá sa. Az MH ka to nai szer ve ze tei
ké pes sé ge i nek hely ze té re, va la mint a NATO/EU tár gya lá -
sok és elöl já rói dön té sek ered mé nye i re vo nat ko zó ter ve zé -

si ada tok, il let ve ké pes sé gi kö ve tel mé nyek gyûj té se, elem -
zé se, ér té ke lé se. A NATO had erõ-fej lesz té si aján lá sa i nak,
il let ve az EU/EDA ké pes ség fej lesz té si cél ki tû zé sek fel -
dol go zá sa, a kap cso ló dó nem ze ti ér de kek és pri o ri tá sok
vizs gá la ta és kép vi se le te, a NATO/EU/EDA meg fe le lõ fó -
ru ma in és azok nak a HTVTR-ben tör té nõ ke ze lé se és be -
épí té se a fej lesz té si tervekbe.

b) Az MH ka to nai szer ve ze tei ké pes sé ge i nek (struk tú ra, 
al kal ma zás hoz való mû ve le ti szer ve ze ti ki ala kí tás, har ci és 
har ci tá mo ga tó ké pes sé gek, lo gisz ti kai tá mo ga tá si ké pes -
sé gek, nem ze ti tá mo ga tó ké pes sé gek, sze mé lyi ál lo -
mánnyal való fel töl tés és ha di tech ni kai esz kö zök kel, il let -
ve anya gok kal való el lá tás, ve ze tés irá nyí tá si rend szer, inf -
ra struk tu rá lis és jogi fel té tel rend szer) ala kí tá sá ra vo nat ko -
zó ké pes ség-, és fel adat ter vek kidolgozása.

c) A tár ca szin tû ké pes ség fej lesz té si fel adat ter vek ki dol -
go zá sá nak, va la mint a had erõ pers pek tív mû ve le ti szer ve -
ze tei ki ala kí tá sa, a ka to nai ké pes ség/szer ve zet fej lesz té si
pro jek tek ki dol go zá sa.

d) A had erõ fej lesz té sé vel kap cso la tos Hon véd Ve zér -
kar fõ nö ki in téz ke dé sek és pa ran csok ki dol go zá sa és ki -
adá sa.

e) Rész vé tel a ka to nai fel ada tok és azok erõ for rás-szük -
ség le tei költ ség fe de ze té nek ki egyen sú lyo zá sá ban, a ter -
vek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó dön té sek elõ ké szí té sé ben.

f) A had erõ cé lok és ké pes ség fej lesz té si kö ve tel mé nyek
alap ján a fej lesz té si prog ram el gon do lá sok ki dol go zá sa,
a prog ram el gon do lá si ja vas la tok jó vá ha gyás ra tör té nõ
elõ ter jesz té se.

g) Ja vas la tok ki dol go zá sa a had mû ve le ti kö ve tel mé -
nyek kel össz hang ban a ka to nai szer ve ze tek ké pes sé ge i nek 
ki ala kí tá sa ér de ké ben a be szer zett/mo der ni zált esz kö zök
el osz tá sá ra.

h) Ja vas la tok ki dol go zá sa a Ma gyar Hon véd ség pers -
pek ti vi kus mak ro szin tû lét szám gaz dál ko dá sá ra a mû ve le -
ti, mû ve let tá mo ga tá si, tá mo ga tó-ki szol gá ló kö ve tel mé -
nyek kel össz hang ban.

i) A Ma gyar Hon véd ség ál lo mány táb lá i nak el ké szí té sé -
hez a ha di tech ni kai esz kö zök és anya gok lajst ro má nak ki -
dol go zá sa, ki adá sa, nap ra ké szen tar tá sa.

j) A had erõ fej lesz tés re ter ve zett for rás ke re tek mak ro -
szin tû el osz tá sá nak ter ve zé se, ja vas lat a ha di tech ni kai és
inf ra struk tu rá lis fej lesz té si prog ra mok pri o ri zá lá sá ra, a ké -
pes sé gek el éré sé nek üte me zé sé re.

k) A nem ze ti mû ve le ti (misszi ós) ta pasz ta la tok, a nem -
ze ti és ha zai gya kor la tok ta pasz ta la ta i nak transz for má lá sa
és be épí té se a tár ca vé del mi ter ve zõ rend sze ré be.

l) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re vo nat ko -
zó had erõ-szer ve zé si alap ok má nyok, had ren dek, va la mint
az ál lo mány táb lák meg ter ve zé se, ki dol go zá sa, egyez te té se 
a tár ca szin tû lét szám gaz dál ko dá sá ért fe le lõs HM szer vé -
vel, azok nap ra ké szen tar tá sa. Az ál lo mány táb la-he lyes bí -
tõ ívek el ké szí té se és kiadása.

m) Ja vas la tok ki dol go zá sa a had erõ struk tú ra, a rend sze -
re sí tett be osz tá sok és a mun ka kö rök ter ve zé sé hez.
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n) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re vo nat ko zó rö vid távú és idõ sza kos szer ve zé -
si fel ada tok vég re haj tá sát tar tal ma zó ter vek ki dol go zá sa.

o) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke alá ren delt sé gé be tar to zó
ka to nai szer ve ze tek lét szám vi szo nya i nak nap ra kész nyil -
ván tar tá sa, va la mint az ez zel kap cso la tos adat szol gál ta tás
biz to sí tá sa.

p) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke alá ren delt sé gé ben lévõ
szer ve ze tek te kin te té ben az ál lo má nyon kí vü li bér ke ret
ter hé re fog lal koz ta tot tak lét szám ja vas la tá nak meg ter ve zé -
se és elõ ter jesz té se.

q) A ka to nai szer ve ze tek ala pí tó ok ira ta i nak nyil ván tar -
tá sa, át ala kí tá sa i nak nyo mon kö ve té se. Az ál lo mány táb lák 
mó do sí tá sa i nak rög zí té se, a had rend ki egé szí té se i vel kap -
cso la tos egye di fel ada tok el vég zé se, kap cso lat tar tás az
MH Had ki egé szí tõ és Köz pon ti Nyil ván tar tó Pa rancs nok -
ság il le té kes ka to nai igaz ga tá si szak mai szer ve i vel.

r) A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei mû kö dé sé -
nek elem zé se, ér té ke lé se, a ta pasz ta la tok fel dol go zá sa, az
egyes szer ve ze ti ele mek, be osz tá sok és a hoz zá juk ren delt
fel ada tok össz hang já nak vizs gá la ta, ja vas la tok meg té te le
a szer ve ze ti fel épí tés sel, a lét szám mal, az ál lo mány ará -
nyok kal kap cso la tos kor rek ci ók vég re haj tá sá ra.

s) Az ál lo mány táb lá ban rend sze re sí tett be osz tá sok
hely szí ni elem zé se és ér té ke lé se a mun ka kö ri le írá sok ban
meg ha tá ro zott fel ada tok kal össz hang ban. A Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ki pa rancs sze rint egye di hely szí ni elem zés ér -
té ke lés a kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõ meg ha tá ro zott ide -
ig le nes ál lo mány táb lá val, ál lo mány- és fel sze re lé si jegy -
zék kel ren del ke zõ ala ku la tok nál.

t) A HM szer ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei hi va ta -
los bé lyeg zõk kel és pe csét nyo mók kal tör té nõ el lá tá sá nak
szak fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

u) A HM tár ca rö vid távú (1+n éves) ter vé nek a Ma gyar
Hon véd ség ké pes sé gei fej lesz té sé re vo nat ko zó ré szé nek
össze ál lí tá sa, a ter ve zé si te vé keny ség szer ve zé se, az ez zel
kap cso la tos dön tés-elõ ké szí té si ja vas la tok ki dol go zá sa.

v) Az erõ for rá sok kal biz to sí tott és nem biz to sí tott rö vid
távú had erõ-fej lesz té si fel ada tok ki mu ta tá sa, ja vas la tok
ki dol go zá sa a fel ada tok, erõ for rá sok és had erõ cé lok sze -
rin ti pri o ri zá lá sá ra.

w) A ké pes ség fej lesz té si el gon do lá sok alap ján, ja vas la -
tok ki dol go zá sa a tár ca szin tû had fel sze re lés-fej lesz té si és
be szer zé si kon cep ci ók ra, a fej lesz té si pro jek tek prog ra -
mok ba szer ve zé sé re.

x) A pri o ri zált had erõ-fej lesz té si cé lok és ké pes ség fej -
lesz té si kö ve tel mé nyek alap ján szá mí tott esz köz szük ség le -
tek (stra té gi ai terv igé nyek) sze rint a prog ram el gon do lá sok
és vég re haj tá si ter vek elem zé se, egyez te té se, pon to sí tá sa.

y) A fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sa hely ze té vel
kap cso la tos ada tok, szak mai in for má ci ók fel dol go zá sa, ér -
té ke lé se. A fej lesz té si prog ra mok kal kap cso la tos dön -
tés-elõ ké szí tés ér de ké ben hely zet ér té ke lé sek, ja vas la tok,
elõ ter jesz té sek ké szí té se.

z) A jó vá ha gyott rö vid távú és éves be szer zé si ter vek,
va la mint a fej lesz té si prog ra mok vég re haj tá sá nak elem zé -
se, ér té ke lé se, ja vas la tok ki dol go zá sa a szük sé ges vál toz -
ta tá sok ra.

aa) A had erõ-szer ve zé si te vé keny sé get tá mo ga tó in for -
má ci ós rend szer (HSZIR) kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro -
zá sa, ki ala kí tá sa, fej lesz té se és mû köd te té se. A HM
KGIR+ mû kö dé sé rõl és fej lesz té sé rõl szó ló kü lön HM uta -
sí tás ban elõ írt fel ada tok vég re haj tá sa, a szer ve zet me -
nedzs ment mo dul hoz tar to zó adat gaz dai te vé keny ség vég -
zé se.

3. Egyéb fel ada tok
a) Az ame ri kai FMS/FMF-tá mo ga tás ból meg va ló su ló

prog ra mok hoz a ka to nai ké pes ség igé nyek és szük ség le tek
ter ve zé se. Köz re mû kö dés a meg va ló sí tás sal kap cso la tos
fel ada tok vég re haj tá sá ban.

b) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki -
ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar -
to zó költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.

7.3.0.7. HVK Hír adó, In for ma ti kai 
és In for má ció vé del mi Cso port fõ nök ség

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok
a) A hír adó, in for ma ti kai, in for má ció vé del mi, va la mint

az irat ke ze lés sel kap cso la tos jog sza bá lyok, fel sõ szin tû
elõ ter jesz té sek ki dol go zá sa, il let ve vé le mé nye zé se. A te rü -
le tek re vo nat ko zó tár ca szin tû ren del ke zé sek ki dol go zá sa.

b) Az in for má ció vé de lem re, az in for má ció vé del mi
szer ve zet rend szer fel épí té sé re, fel adat- és ha tás kö ré re,
va la mint el já rá si sza bá lya i ra, to váb bá az in for má ció vé de -
lem és ügy vi tel rend sze ré re vo nat ko zó sza bály zók ki dol -
go zá sa.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok
a) A hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi szol gál -

ta tá sok ter ve zé sé vel, be ve ze té sé vel, üze mel te té sé vel és
fej lesz té sé vel kap cso la tos szak te vé keny sé gek MH szin tû
szak mai irá nyí tá sa és ko or di ná ci ó ja.

b) A Ma gyar Hon véd ség Kor mány za ti Célú El kü lö nült
Hír köz lõ Há ló za tá val, MH VIR-rel kap cso la tos fel ada tok
szak te rü le ti ko or di ná lá sa, kap cso lat tar tás a szö vet sé gi
(NATO, EU) és pol gá ri szak irá nyú szer ve ze tek kel, ha tó -
sá gok kal.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok.
a) A ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en rész vé tel a ha -

tó sá gi en ge dé lyez te té si el já rá sok ban, azok kez de mé nye zé se.
b) Az in for ma ti kai rend sze rek biz ton sá gi au dit já nak

kez de mé nye zé se.
4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok
a) Szak te rü le ti együtt mû kö dés a NATO és az EU il le té -

kes bi zott sá ga i val, tes tü le te i vel, va la mint más or szá gok,
szer ve ze tek szakterületi szerveivel.

b) A Ma gyar or szág NATO és EU kö te le zett ség vál la lá -
sá ból a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i re há ru ló
hír adó, in for ma ti kai, in for má ció vé de le mi fel ada tok le bon -
tá sa, a nem ze ti és a szö vet sé gi kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
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hez szük sé ges hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé de le mi
ké pes sé gek, kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sa.

c) A hír adó, in for ma ti kai, in for má ció vé del mi szak te rü -
let NA TO-, EU-szin tû kép vi se le tét el lá tó kép vi se lõ te vé -
keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sa. 

d) Nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl, il let ve meg ál la po dá sok -
ból adó dó szak te rü le ti fel ada tok vég re haj tá sa.

e) A hon vé del mi tár ca kép vi se le te az EU és a NATO
hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé de le mi ügyek kel fog -
lal ko zó szer ve ze te i ben, a két- és több ol da lú nem zet kö zi
együtt mû kö dés bõl adó dó szak mai fel ada tok ter ve zé se,
szer ve zé se, ko or di ná lá sa.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok
5.1. Az or szág fegy ve res vé del me, és lég vé del mi ké -

szen lé ti erõk kel való ol tal ma zá sa, a Ma gyar Hon véd ség
kü lön le ges jog rend te vé keny sé ge, a ké szen lét fenn tar tás és
fo ko zá sa hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé de le mi
rend sze ré nek ki dol go zá sa, a vég re haj tás kö ve tel mé nye it
meg ha tá ro zó szak te rü le ti in téz ke dé sek elõ ké szí té se.

5.2. A hon vé del mi mi nisz ter tõl ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Ma gyar Hon véd ség Kor mány za ti Célú El kü lö nült
Hír köz lõ Há ló za ta há ló zat gaz dai fel ada ta i nak vég zé se.

5.3. A hon vé del mi ér dek bõl mi nõ sí tett nem ze ti, va la -
mint a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján át vett, vagy nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján ké szült, az in for má ció
biz ton sá gá val és a nyílt irat ke ze lés sel kap cso la tos ren del -
ke zé sek jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
sze rin ti elõ ké szí té se a szak mai irá nyí tó ré szé re. A szak te -
rü let te vé keny sé gé nek fel sõ szin tû ter ve zé se, szer ve zé se
és szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok végzése.

5.4. A hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi szak -
te rü le ti irány el vek ki ala kí tá sa.

5.5. Az MH VIR fel sõ szin tû fel ügye le ti és szak irá nyí tói 
fel ada ta i nak vég zé se.

5.6. A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok spe ci á lis
te vé keny sé gé nek ki vé te lé vel a hon vé del mi tár ca hír adó,
in for ma ti kai, in for má ció vé de le mi, irat ke ze lé si (ügy vi te li)
fel ada to kat el lá tó szer ve ze te i nek és te vé keny sé ge i nek
szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

5.7. A biz ton sá gi ve ze tõk, il let ve in for má ció vé del mi,
ügy vi te li szer vek, va la mint nyil ván tar tók és ke ze lõ pon tok 
te vé keny sé gé nek szak mai fel ügye le té vel kap cso la tos fel -
ada tok vég zé se.

5.8. Az MH Köz pon ti Rend szer biz ton sá gi Fel ügye let és 
az MH Köz pon ti Rejt jel fel ügye let fel adat kör ének el lá tá sa, 
il let ve ha tás kö ré nek gya kor lá sa.

5.9. A mi nisz té ri um ban a nyílt ira tok ke ze lé sé nek fel -
ügye le té vel, va la mint a mi nõ sí tett adat vé del mé hez szük -
sé ges sze mé lyi, fi zi kai, ad mi niszt ra tív és elekt ro ni kus biz -
ton sá gi fel ada tok irá nyí tá sá val és vég re haj tá sá val össze -
füg gõ te vé keny ség el lá tá sa. Ki je lö lés alap ján a HM biz -
ton sá gi ve ze tõ fel ada ta i nak vég zé se, a HM he lyi biz ton sá -
gi re fe ren sek te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa.

5.10. A hon vé del mi tár ca szak te rü le ti stra té gi á já nak ki -
dol go zá sa, fe lül vizs gá la ta, kor mány za ti, MH-szin tû, szö -
vet sé gi (NATO, EU) és egyéb fel adat ter vek re tör té nõ le -

bon tá sa, vég re haj tá sá nak stra té gi ai irá nyí tá sá val össze füg -
gõ fel ada tok vég zé se, a meg va ló su lás elem zé se.

5.11. A szak te rü let tel kap cso la tos kor mány za ti,
MH-szin tû, szö vet sé gi (NATO, EU) és egyéb kö ve tel mény -
rend sze rek tár ca szin tû fel dol go zá sa és ér vé nye sí té se.

5.12. Az érin tett ál la mi szer ve ze tek kel tör té nõ in for ma -
ti kai együtt mû kö dés. A cso port fõ nök ál tal a kor mány za ti
hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi tes tü le tek ben
el lá tott, a hon vé del mi tár ca kép vi se le té vel össze füg gõ fel -
ada tok vég zé se.

5.13. Rész vé tel a leg fel sõbb ál la mi ve ze tés kü lön le ges
jog rend, a tár ca bé ke- és kü lön le ges jog rend hír adó, in for -
ma ti kai és in for má ció vé del mi biz to sí tá sá ra vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek ki dol go zá sá ban.

5.14. A tár ca szin tû rö vid, kö zép- és hosszú távú hír adó,
in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fej lesz té si ter vek ki -
dol go zá sa és kép vi se le te. A HM Éves Be szer zé si Ter vé -
nek szak mai vé le mé nye zé se, az ab ban sze rep lõ hír adó, in -
for ma ti kai, in for má ció vé del mi költ ség ve té si for rá sok fel -
hasz ná lá sá nak elem zé se, ko or di ná lá sa, szak mai vé le mé -
nye zé se.

5.15. A HM fel ügye le te alá tar to zó ki emelt vé del met
igény lõ lé te sít mé nyek in for má ció vé del mé re vo nat ko zó
ren del ke zé sek ter ve ze té nek ki dol go zá sa, elõ ter jesz té se a
szak irá nyí tó ré szé re és a ren del ke zé sek ben fog lal tak ér vé -
nye sü lé sé nek el len õr zé se. A ki emelt vé del met igény lõ lé -
te sít mé nyek be ér vé nyes be lé pé si név jegy zé kek és en ge dé -
lyek össze ál lí tá sa és kiadása.

5.16. A NATO, EU, a nem zet kö zi és a nem ze ti in for má -
ció vé del mé vel, az irat ke ze lés sel (ügy vi tel lel) kap cso la tos
kép zé si, to vább kép zé si kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa, a
ka ma rai jog kör el lá tá sá ból adó dó fel ada tok vég zé se.

5.17. A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé -
vel a hon vé del mi tár ca ob jek tu mai in for má ció vé del mi
szem pont ból tör té nõ ka te gó ri á ba so ro lá sá nak irá nyí tá sa. 

5.18. A tech ni kai be lép te tõ rend sze rek fej lesz té sé vel
kap cso la tos al kal ma zói kö ve tel mé nyek és a rend sze rek te -
le pí té sé vel és üze mel te té sé vel kap cso la tos sza bá lyo zók
ki dol go zá sa. A rend sze rek te le pí té sé vel össze füg gõ igé -
nyek el bí rá lá sa, az en ge dé lye zés re és be szer zés re vo nat ko -
zó ja vas la tok elõ ter jesz té se.

5.19. A Ma gyar Hon véd ség ob jek tu ma i ba te le pí tett
tech ni kai be lép te tõ rend sze rek há ló zat fel ügye le ti köz pont -
já nak rend szer gaz dai te en dõ i vel, a rend szer mû kö dé sé nek
fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa. Az el ve szett
be lé pé si en ge dé lyek le til tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek
kiadása.

5.20. A HM szer vek és szer ve ze tek, a hon vé del mi mi -
nisz ter köz vet len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer -
ve ze tei, a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pí tott gaz da sá gi
tár sa sá gok ál tal al kal ma zott jel szá mos ál lan dó be lé pé si
en ge dé lyek jel szám rend sze ré nek ki ala kí tá sa, szer ve ze tek
kö zöt ti el osz tá sa.

5.21. Szak mai to vább kép zés és fel ké szí tés ter ve zé se,
szer ve zé se és vég re haj tá sa a ti tok vé del mi fõt isz tek, va la -
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mint a meg bí zott had mû ve le ti biz to sí tó (fõ)tisz tek ré szé re.
A kül föl dön in for má ció vé del mi szak be osz tás ba ke rü lõ
sze mé lyek ki vá lasz tá sa, fel ké szí té se.

5.22. Az ATO MAL-in for má ci ók ke ze lé sé vel kap cso la -
tos ké pes sé gek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá -
sa, a ke ze lés sel kap cso la tos rend sza bá lyok be tar tá sá nak
fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

5.23. A HM-szer vek és -szer ve ze tek, a hon vé del mi mi -
nisz ter köz vet len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer -
ve ze tei ál tal hasz nált épít mé nyek kor sze rû sí té sé vel és fel -
újí tá sá val, va la mint új lé te sít mé nyek ter ve zé sé vel kap cso -
la tos hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi kö ve tel -
mé nyek meg ha tá ro zá sa. 

5.24. A HM-szer vek és -szer ve ze tek, a mi nisz ter köz -
vet len, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei, a hon -
vé del mi mi nisz ter ál tal ala pí tott gaz da sá gi tár sa sá gok
elekt ro ni kus in for má ció vé del mi szol gál ta tá sok igény be -
vé te lé re vo nat ko zó el ve i nek, kö ve tel mé nye i nek és sza bá -
lya i nak ki dol go zá sa.

5.25. A Ma gyar Hon véd ség bé ke- és kü lön le ges jog rend 
ve ze té sé nek és irá nyí tá sá nak hír adó, in for ma ti kai, elekt ro -
ni kus in for má ció vé del mi rend sze ré re és rend jé re vo nat ko -
zó el vek, kö ve tel mé nyek és fel sõ szin tû sza bá lyo zók ki dol -
go zá sa vég re haj tá suk fel ügye le té vel össze füg gõ fel ada tok
vég zé se.

5.26. Biz ton sá gi be ru há zá sok, be szer zé sek fo lya ma tá -
ban az in for má ció vé de lem kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro -
zá sa, azok tel je sü lé sé nek el len õr zé se.

5.27. A NATO/NYEU rejt jel zõ szak anya gok kor mány -
za ti szin tû el osz tá si és nyil ván tar tá si rend jé nek, mû köd te -
té sé nek sza bá lyo zá sa, an nak fel ügye le té vel össze füg gõ
fel ada tok vég zé se.

5.28. A nem ze ti és EU rejt jel zõ szak anya gok hasz ná la -
tá nak, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len és fenn tar tói irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter ál -
tal ala pí tott gaz da sá gi tár sa sá gok el osz tá si, nyil ván tar tá si
rend sze ré nek, mû köd te té sé nek sza bá lyo zá sa, szak irá nyí -
tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég zé se. A kulcs gyár tás sal
kap cso la tos kö ve tel mé nye ik meg ha tá ro zá sa, sza bá lyo zá -
sa. A NATO/NYEU Köz pon ti Rejt je lel osz tó (NDA) el -
osz tó rend szer szak mai fel ügye le te. 

5.29. Ka ma rai jog kör gya kor lá sa a hon vé del mi mi nisz -
ter ha tás kö ré be tar to zó, szak te rü le ti szak ké pe sí té sek szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról, va la mint a
szak kép zés rõl és a szak mai vizs ga szer ve zé sé rõl szó ló jog -
sza bá lyok ban és köz jo gi szer ve zet sza bály zó esz kö zök ben
meg ha tá ro zott szak ké pe sí té sek, rész-szak ké pe sí té sek te -
kin te té ben.

5.30. A hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi te vé -
keny sé gek kel kap cso la tos fel ügye le ti és szak el len õr zé sek
ter ve zé se, szer ve zé se, vég re haj tá sa bel- és kül föl dön, más
HM-szer vek, va la mint a KIM Nem ze ti Biz ton sá gi Fel -
ügye let ál tal szer ve zett el len õr zé sek szak te rü le ti tá mo ga -
tá sa.

5.31. A szak te rü le ti stra té gia és dokt rí na ki dol go zá sa, a
szük sé ges sza bá lyo zók ki adá sa.

5.32. A Ma gyar Hon véd ség béke és kü lön le ges jog rend
hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé de le mi rend sze ré vel,
a Ma gyar Hon véd ség Kor mány za ti Célú El kü lö nült Hír -
köz lõ Há ló za tá val szem ben tá masz tott szak mai kö ve tel -
mé nyek ki dol go zá sa, ké pes sé gek meg fo gal ma zá sa.

5.33. Az or szág fegy ve res vé del mé nek ter vé hez tar to zó, 
a béke és kü lön le ges jog rend hír adó, in for ma ti kai és in for -
má ció vé del mi szak fel ada tok MH-szin tû ter ve zé se, szer ve -
zé se, el len õr zé se.

5.34. A bé ke mû ve le tek, kül föl di misszi ók és egyéb ka -
to nai fel ada tok hír adá sá ra, in for ma ti kai és in for má ció vé -
de le mi tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos el vek, kö ve tel -
mé nyek meg ha tá ro zá sa, és a vég re haj tás fel ügye le té vel
össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

5.35. A hír adó, in for ma ti ka és in for má ció vé del mi szol -
gál ta tá sok ra, azok ele me i re, ter ve zé si, be ve ze té si, üze mel -
te té si, fenn tar tá si és to vább fej lesz té si rend jé re, a szol gál ta -
tá sok igény be vé te lé re vo nat ko zó el vek, kö ve tel mé nyek
ki dol go zá sa, a ter ve zés ben, be ve ze tés ben és az üze mel te -
tés ben részt ve võ szer ve ze tek irá nyí tá sá ból, te vé keny sé gé -
nek fel ügye le té bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sa.

5.36. A Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei béke és
kü lön le ges jog rend hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé -
de lem rend sze rei fel sõ szin tû el ve i nek, kö ve tel mé nye i nek
és sza bá lyo zó i nak ki dol go zá sa, hír adó, in for ma ti kai és in -
for má ció vé del mi szer ve ze tek, szer ve ze ti ele mek fel épí té -
sé nek és ké pes sé gei ki ala kí tá sá nak fel ügye le té vel össze -
füg gõ fel ada tok vég zé se.

5.37. A Ma gyar Hon véd ség ké szen lét fenn tar tá sa és fo -
ko zá sa fel adat rend szer ben a hír adó, in for ma ti kai és in for -
má ció vé de le mi ter vek ki dol go zá sa, be dol go zás a fel sõbb
szin tû ter vek be és sza bá lyo zó ok má nyok ba.

5.38. A szak te rü le tet érin tõ en köz re mû kö dés a hír köz lés 
hon vé del mi fel ké szí té sé vel össze füg gõ, jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott fel ada ta tok le bon tá sá ban, a kap cso ló dó
szak fel ada tok vég re haj tá sá nak irá nyí tá sa.

5.39. Köz re mû kö dés a COSMIC TOP SECRET mi nõ sí -
té sû és az ATOMAL je lö lé sû do ku men tu mok sok szo ro sí -
tá sá nak, for dí tá sá nak és ki vo nat ké szí té sé nek en ge dé lye -
zé sé ben.

5.40. A NATO, il let ve a NYEU mi nõ sí tett in for má ci ók,
ada tok or szá gos szin ten tör té nõ fo ga dá sá ra, el osz tá sá ra és
ke ze lé sé re ki je lölt NATO-NYEU Köz pon ti Nyil ván tar tó
te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa.

6. Egyéb fel ada tok
a) Az MH szab vá nyo sí tá si te vé keny sé gé nek szak te rü le -

ti tá mo ga tá sa, rész vé tel a szab vá nyo sí tá si bi zott sá gok
mun ká já ban.

b) Köz re mû kö dés a nem ze ti ha di ipa ri gyár tás in for má -
ció vé del mi sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ban, szak mai fel -
ügye let gya kor lá sa az át adott hon vé del mi ér dek bõl mi nõ -
sí tett ada tok ke ze lé sé vel kap cso la tos te vé keny ség fe lett.

c) Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok
ki ala kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se.

d) A cso port fõ nök ség mû kö dé si kö ré be tar to zó költ ség -
ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.
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7.3.0.8. HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség

1. Ko di fi ká ci ós fel ada tok

a) A Ma gyar Hon véd ség ki kép zé sé re vo nat ko zó irány -
el vek és kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa.

b) A mû ve le ti/al kal ma zá si kö ve tel mé nyek alap ján a ki -
kép zés fel té tel rend sze ré nek ter ve zé sé hez, vég re haj tá sá hoz
szük sé ges sza bá lyo zók jó vá ha gyás ra való elõ ké szí té se.

c) Fõ ki dol go zó ként a Ma gyar Hon véd ség ki kép zé si
rend sze ré nek, dokt rí ná já nak ki dol go zá sa, kor sze rû sí té se a
köz re mû kö dõ szer ve ze tek kel együtt mû köd ve.

d) A cso port fõ nök ség fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá -
lyok, bel sõ ren del ke zé sek, fel sõ szin tû elõ ter jesz té sek elõ -
ké szí té se, ki dol go zá sa, il let ve vé le mé nye zé se.

2. Ko or di ná ci ós fel ada tok

a) A cso port fõ nök ség ha tás kö ré be tar to zó ál ta lá nos és
szak mai fel ada tok kal kap cso la tos együtt mû kö dés, és az
az zal össze füg gõ fel ada tok vég re haj tá sa, a hon vé del mi
mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be, va la mint a Hon véd
Ve zér kar fõ nö ké nek köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
szer vek kel és szer ve ze tek kel.

b) A Ma gyar Hon véd ség ki kép zé se for mai, tar tal mi,
mód szer ta ni, ki kép zés tech ni kai kö ve tel mé nyei ki dol go zá -
sá nak ko or di ná lá sa, szak mai fel ügye le té vel össze füg gõ te -
vé keny ség vég zé se együtt mû köd ve az érin tett szerveze -
tekkel.

c) A cso port fõ nök ség fõ ki dol go zói fe le lõs sé gé be tar to -
zó ügyek kel kap cso la tos bel sõ ko or di ná ci ós te vé keny ség
vég zé se.

d) A hon vé del mi mi nisz ter ha tás kö ré ben, a cso port fõ -
nök ál tal gya ko rolt ka ma rai, a jog sza bá lyok ban és a köz jo -
gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök ben meg ha tá ro zott szak -
ké pe sí té sek te kin te té ben re fe ren si fel ada tok el lá tá sa a ka -
ma rai jog kör gya kor lók kal együtt mû köd ve.

e) Az IMET ki kép zés fel sõ szin tû ko or di ná lá sa.

3. Egye di köz ha tal mi ak tu sok kal kap cso la tos fel ada tok

a) A Ma gyar Hon véd ség ki kép zé sé vel, gya kor la ta i val
és gya kor lá sa i val kap cso la tos szol gá la ti köny vek és fõ -
nök sé gi ki ad vá nyok ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa, az MH
sza bály zat fej lesz té sért fe le lõs szer ve zet szak mai fel ügye -
le té vel kap cso la tos te vé keny sé gek végzése.

b) A Ma gyar Hon véd ség nél foly ta tott ki kép zés fel sõ -
szin tû irá nyí tá sá nak, va la mint a ki kép zés ter ve zé sé nek és
vég re haj tá sá nak rend jé rõl szó ló uta sí tá sok, pa ran csok, in -
téz ke dé sek, va la mint a Ma gyar Hon véd ség Gya kor la tok és 
Ki kép zé si Ren dez vé nyek Prog ram (a to váb bi ak ban: MH
GYKRP) meg je le ní té se a Köz pon ti In for má ci ós Adat bá -
zis ban és Adat tár ban a Ma gyar Hon véd ség sza bály zat fej -
lesz té sért fe le lõs szer ve zet te vé keny sé gé nek szak mai irá -
nyí tá sa útján.

c) A Ma gyar Hon véd ség alap ki kép zé sé ért fe le lõs szer -
ve ze te alap ki kép zés sel, szak ala po zó és szak ki kép zés sel
kap cso la tos te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sá val kap -
cso la tos fel ada tok vég zé se.

d) A Ma gyar Hon véd ség misszi ós fel ké szí té sé nek és ki -
kép zés nek szak mai irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada tok
vég zé se.

4. Eu ró pai uni ós, NA TO- és nem zet kö zi fel ada tok

a) A Ma gyar Hon véd ség NATO/EU kö te lék be fel aján -
lott (NRF/BG) ka to nai szer ve ze tei, va la mint a két- és
több ol da lú szer zõ dé sek alap ján lét re ho zott több-nem ze ti
kö te lé kek és más ma gyar erõk ki kép zé sé nek fel sõ szin tû
irá nyí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé se.

b) A mi nisz té ri um, il let ve a Ma gyar Hon véd ség kép vi -
se le te a cso port fõ nök ség szak te rü le te it érin tõ NATO/EU
mun ka cso por tok, va la mint más nem zet kö zi szak mai szer -
ve ze tek mun ká já ban és ülé se in.

c) A NATO és az EU ál tal ki adott ki kép zé si tar tal mú do -
ku men tu mok fel dol go zá sa, igény sze rin ti ho no sí tá suk fel -
té te le i nek meg te rem té se és Ma gyar Hon véd ség szin tû be -
ve ze té se.

d) A nem zet kö zi (NATO, EU, két- és több ol da lú) ki kép -
zé si ren dez vé nyek és gya kor la tok prog ra mo zá sá nak, ter -
ve zé sé nek ko or di ná lá sa. A nem zet kö zi gya kor la tok ra ter -
ve zett költ ség ve tés sel kap cso la tos ke ret gaz dai fel ada tok
vég zé se.

e) Kap cso lat tar tás a NA TO- és az EU-pa rancs nok sá gok
ha son ló szin tû ki kép zé si szer ve ze te i vel.

f) Köz re mû kö dés a HM kép vi se le té nek el lá tá sá ban a
nem zet kö zi sport kap cso la tok és -fel ada tok kap csán a
Nem zet kö zi Ka to nai Sport ta nács ban (CISM). A szer ve zet
ren dez vé nye in való rész vé tel ko or di ná lá sa, vég zé se.

g) A két- és több ol da lú nem zet kö zi ka to nai sport kap -
cso la tok ter ve zé sé vel és ko or di ná lá sá val össze füg gõ fel -
ada tok vég zé se.

h) Kap cso lat tar tás és ko or di ná ció az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok bu da pes ti Vé del mi Együtt mû kö dé si Hi va tal
(ODC) két ol da li ügye kért fe le lõs tiszt jé vel a Mi li ta -
ry-to-Mi li ta ry (M2M) prog ram ki kép zé si ren dez vé nyei te -
kin te té ben.

i) A HVK, il let ve az MH kép vi se le te a cso port fõ nök ség
szak te rü le te it érin tõ NATO/EU mun ka cso por tok ülé se in,
a vál ság re a gá ló és vál ság ke ze lé si gya kor la ta in és ter ve zõi
ren dez vé nye in, va la mint más nem zet kö zi szak mai szer ve -
ze tek mun ká já ban.

j) Szak mai kap cso lat tar tás a nem zet kö zi szer ve ze tek
(NATO, ENSZ, EU, EBESZ), va la mint a bé ke fenn tar tás -
ban részt ve võ or szá gok il le té kes szer ve i vel és tes tü le te i vel.

k) Az MK Ál lan dó NATO Kép vi se le té tõl, az MH Ka to -
nai Kép vi se lõ Hi va ta lá tól, az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi -
se le té tõl, az MH Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se le té tõl, a
NA TO- és az EU-pa rancs nok sá gok kü lön bö zõ bi zott sá ga -
i tól ér ke zõ szak mai anya gok fel dol go zá sa, ka to nai és
szak mai ál lás pon tok ki ala kí tá sa és meg kül dé se a kép vi se -
le tek re, a NATO és az EU bi zott sá gai ré szé re.

5. Funk ci o ná lis fel ada tok

a) A Ma gyar Hon véd ség nél foly ta tott ki kép zés kö ve tel -
mé nye i nek és a ki kép zés rend jé nek ki dol go zá sa, a ki kép -
zés kor sze rû sí té sé vel, a ki kép zés vég re haj tá sa fel sõ szin tû

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1613



irá nyí tá sá val, fel ügye le té vel kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé se.

b) Az alap ki kép zés, az ál ta lá nos ka to nai ki kép zés, a
szak ala po zó ki kép zés, a szak ki kép zés, a pa rancs no kok és
tör zsek ki kép zé se, a gép- és harc jár mû ve ze tõk ki kép zé se,
a Ma gyar Hon véd ség tar ta lék erõk (ön kén tes ség és tör vé -
nyi kö te le zett ség alap ján szer ve zett) ki kép zé se ter ve zé sé -
vel, vég re haj tá sá val, el len õr zé se ér té ke lé sé vel kap cso la tos 
mun ka vég zé se meg va ló su lá sá nak fel ügye le té vel kap cso -
la tos te vé keny sé gek vég zé se.

c) A had erõ ne mek, fegy ver ne mek és szak csa pa tok al kal -
ma zá si kö ve tel mé nye in ala pu ló ki kép zés tar tal mi össze te võ i -
nek, kö ve tel mé nye i nek, a ki kép zés sel össze füg gõ el len õr zé -
sek rend jé nek ki dol go zá sa együtt mû kö dés ben az érin tett
szak mai szer vek kel és szer ve ze tek kel. Az azo no sí tott és
be ve ze tett ta pasz ta la tok vissza for ga tá sa a ki kép zés rend -
sze ré be. Rész vé tel a mi nisz ter és a Hon véd Ve zér kar fõ nö -
ke ál tal el ren delt el len õr zé si fel ada tok ban.

d) A Hon véd Ve zér kar (a to váb bi ak ban: HVK) szin tû
nem zet kö zi és ha zai ki kép zé si ren dez vé nyek elõ ké szí té sé -
vel kap cso la tos szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sa.

e) A HM szer vek kel együtt mû köd ve az MH GYKRP ki -
dol go zá sa és elõ ké szí té se jó vá ha gyás ra.

f) Az MH GYKRP alap ján, a ha tár át lé pés sel járó csa -
pat moz gá sok en ge dé lyé rõl szó ló kor mány-elõ ter jesz tés
elõ ké szí té se a ki kép zé si szak te rü let vo nat ko zá sá ban.

g) A Har cá sza ti Ér té ke lõ és Mi nõ sí tõ Prog ra mok (TA -
CE VAL, CRE VAL) fel sõ szin tû irá nyí tá sá val össze füg gõ
fel ada tok vég zé se, va la mint az MH kö zép szin tû irá nyí tó
és ve ze tõ szerv TA CE VAL és CRE VAL cso port ja i nak
szak mai irá nyí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé se.

h) A Ma gyar Hon véd ség szin tû ka to nai test ne ve lés,
sport baj nok sá gok, túl élé si ver se nyek fel ügye le té vel
össze füg gõ fel ada tok vég zé se, a fi zi kai fel ké szí tés kö ve -
tel mé nye i nek ki dol go zá sa.

i) A gép jár mû kép zés sel kap cso la tos sza bá lyo zók, tár ca -
szin tû kö ve tel mé nyek ki dol go zá sa, a vég re haj tás fel ügye -
le té vel össze füg gõ fel ada tok vég zé se.

j) A gép jár mû kép zés sel kap cso la tos köz be szer zé si el já -
rás szak ér tõi bi zott sá gá nak mun ká já ban való rész vé tel
(fel ké rés ese tén), va la mint együtt mû kö dés a HM FHH-val
a kép zés re vo nat ko zó be szer zé si el já rás és a nyer tes pá lyá -
zók kal tör té nõ szer zõ dés kö tés le bo nyo lí tá sá ban. 

k) A ki kép zés ki kép zés-tech ni kai fel té tel rend sze ré nek
biz to sí tá sá val kap cso la tos fel sõ szin tû dön té sek elõ ké szí té -
se, rész vé tel a fej lesz té si kö ve tel mé nyek ki dol go zá sá ban.

l) A Ma gyar Hon véd ség gya kor lá sai és gya kor la tai sza -
bá lyo zá sá val kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé se, a prog -
ra mo zá suk kal, ter ve zé sük kel, vég re haj tá suk kal, el len õr -
zés-ér té ke lé sük kel, ered mé nye i nek je len té sé vel, va lós
biz to sí tá suk kal kap cso la tos fel sõ szin tû irány el vek, kö ve -
tel mé nyek ki dol go zá sa együtt mû kö dés ben az érin tett
szak mai szer vek kel és szer ve ze tek kel.

m) A ki kép zé si bá zi sok, lé te sít mé nyek, lõ- és gya kor ló -
te rek ki kép zés tech ni kai esz kö zök (szi mu lá to rok, ki kép zé -
si se géd esz kö zök) fel ügye le té vel kap cso la tos te vé keny sé -

gek vég zé se, az igény be vé te lük re, üze mel te té sük re és
fenn tar tá suk ra vo nat ko zó fel sõ szin tû kö ve tel mé nyek ki -
dol go zá sa együtt mû kö dés ben a szak ma i lag érin tett szer -
vek kel és szer ve ze tek kel. A ki kép zést tá mo ga tó al rend szer 
Ma gyar Hon véd ség egé szé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i -
nek ki dol go zá sa, a lõ té ri szol gál ta tá sok kö ré nek meg ha tá -
ro zá sa, a ki kép zé si bá zi sok kal és lõt erek kel, a ki kép zés -
tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos igé nyek érvényesítése.

n) A cso port fõ nök ség szak mai il le té kes sé gé be tar to zó -
an a kép zé sek hez kap cso ló dó szak mai fe le lõ si fel ada tok
vég zé se.

o) A Ma gyar Hon véd ség ki kép zés sel és gya kor lá sa i val,
gya kor la ta i val kap cso la tos szol gá la ti köny vek és fõ nök sé -
gi ki ad vá nyok ki dol go zá sá nak ko or di ná lá sa.

p) A Ma gyar Hon véd ség alap ki kép zé sé re, ál ta lá nos ka -
to nai ki kép zé sé re, szak ala po zó ki kép zé sé re, szak ki kép zé -
sé re, a pa rancs no kok és tör zsek ki kép zé sé re, a gép- és
harc jár mû ve ze tõk ki kép zé sé re, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség tar ta lék erõk (ön kén tes ség és tör vé nyi kö te le zett -
ség alap ján szer ve zett) ki kép zé sé re vo nat ko zó mód szer ta -
ni, elvi ki dol go zói fel ada tok vég zé se.

q) Ki kép zés tech ni kai és szi mu lá ci ós rend sze rek ér ték -
nö ve lõ fel újí tá sá val, bõ ví té sé vel, az új ki kép zés tech ni kai
és szi mu lá ci ós rend sze rek, esz kö zök, be ren de zé sek és lég -
vé del mi cél anya gok be szer zé sé vel kap cso la tos stra té gi ai
szin tû ter ve zé si, szer ve zé si fel ada ta i nak vég re haj tá sa.

r) A ki kép zés so rán al kal maz ha tó szi mu lá ci ós tá mo ga -
tás el ve i nek, kö ve tel mé nye i nek, rend jé nek, fej lesz té si irá -
nya i nak ki dol go zá sa.

s) A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal el ren delt gya kor la -
tok ki in du ló ada ta i nak ki dol go zá sa, a gya kor lat ter ve zé si
fo lya mat to váb bi sza ka sza i nak tá mo ga tá sa és a gya kor la -
tok vég re haj tá sá nak el len õr zé se.

t) A Ma gyar Hon véd ség ki kép zé si fel ada tai erõ for rás-
és költ ség szük ség le té nek ter ve zé se a HTVTR-ben fog lal -
tak sze rint. A ki kép zés össze sí tett erõ for rás igény-ter vé nek 
ko or di ná lá sa és össze ál lí tá sa, az ada tok biz to sí tá sa a
HTVTR-be tör té nõ be épí tés cél já ból.

u) A JAS 39 Gri pen tí pu sú har cá sza ti re pü lõ gép ve ze tõk 
és ki szol gá ló ál lo mány pót ló la gos ki kép zé sé hez kap cso ló -
dó erõ for rá sok és költ ség ve té si elõ irány za tok ter ve zé se.

v) Az MH lé gi erõ fel ké szí té sé hez, ki kép zé sé hez kap -
cso ló dó fel ada tok vég zé se (NFTC, Gri pen át kép zés,
Sub-Al pin kép zés), lé gi erõ osz tály ba so ro lás sal kap cso la -
tos fel ada tok vég zé se. 

w) A rög tön zött rob ba nó esz kö zök el le ni te vé keny ség
(C-IED) és a kü lön le ges mû ve le ti ki kép zés ha zai fel té te le -
i nek to váb bi bõ ví té se, nem zet kö zi jel le gé nek erõ sí té se,
vég re haj tá sa, fel ada ta i nak fel sõ szin tû irá nyí tá sa.

x) A ki kép zés sel kap cso la tos ha tár idõs je len té sek el ké -
szí té se.

y) A ki kép zé si dokt rí na ki dol go zá sa, szük ség sze rin ti
pon to sí tá sa.

6. Egyéb fel ada tok
Szak te rü le tét érin tõ en az ope ra tív bel sõ kont rol lok ki ala -

kí tá sa, mû köd te té se és fej lesz té se, a mû kö dé si kör be tar to zó 
költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ gaz dál ko dás.
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3. füg ge lék a 125/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

„3. szá mú füg ge lék a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá hoz

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé gei és stá tu sa i nak meg osz lá sa 
a szer ve ze ti egységek között

Irá nyí tó (ve ze tõ) ál la mi, 
il let ve ka to nai vezetõ

Szer ve ze ti egy ség
Lét szám

(fõ)

7. Mi nisz ter 1

7.0.0.1. Ka bi net fõ nök 40

      7.0.0.1. HM Mi nisz te ri Ka bi net

 7.0.0.1.1. Mi nisz te ri Tit kár ság

 7.0.0.1.2. Mi nisz te ri Ka bi net iro da

 7.0.0.1.3. Saj tó iro da 

 7.0.0.1.4. Ka to nai Ha gyo mány õr zõ és Ha di sír gon do zó Osz tály

7.1. Köz igaz ga tá si ál lam tit kár 92

      7.1.0.1. HM Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ri Tit kár ság

      7.1.0.2. HM Bel sõ El len õr zé si Fõ osz tály

7.1.0.2.1. Mo bil Vizs gá la ti és Bel sõ El len õr zést Fel ügye lõ Osz tály

7.1.0.2.2. Költ ség ve té si Gaz dál ko dást El len õr zõ Osz tály 

7.1.0.2.3. Mi nõ ség biz to sí tá si és Ko or di ná ci ós Osz tály 

      7.1.0.3. HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály

 7.1.0.3.1. Ko or di ná ci ós és Ki dol go zó Osz tály

 7.1.0.3.2. Szer ve zé si és Lét szám gaz dál ko dá si Osz tály

 7.1.0.3.3. Lég ügyi Osz tály

      7.1.0.4. HM Hu mán po li ti kai Fõ osz tály

 7.1.0.3.1. Hu mán stra té gi ai és Sze mély zet fej lesz té si Osz tály 

 7.1.0.3.2. Sze mé lyi Jut ta tá sok és Mun ka kör-gaz dál ko dá si Osz tály 

 7.1.0.3.3. HM Sze mély ügyi Osz tály 

7.2. Par la men ti ál lam tit kár 17

      7.2.0.1. HM Par la men ti Ál lam tit ká ri Tit kár ság

7.2.0.1.1. Par la men ti Iro da

7.2.0.1.2. Tár sa dal mi Kap cso la tok Iro da

7.1.1. Jogi és igaz ga tá si ügye kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár 50

      7.1.1.1. HM Jogi Fõ osz tály

7.1.1.1.1. Ko di fi ká ci ós Osz tály 

7.1.1.1.2. Ko or di ná ci ós Osz tály 

7.1.1.1.3. Nem zet kö zi Jogi Osz tály 

      7.1.1.2. HM Igaz ga tá si és Jogi Kép vi se le ti Fõ osz tály

7.1.1.2.1. Igaz ga tá si Osz tály

7.1.1.2.2. Jogi Kép vi se le ti Osz tály
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Irá nyí tó (ve ze tõ) ál la mi, 
il let ve ka to nai vezetõ

Szer ve ze ti egy ség
Lét szám

(fõ)

7.1.2. Vé de lem po li ti ká ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár 54

      7.1.2.1. HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály

7.1.2.1.1. Vé de lem po li ti kai Osz tály

7.1.2.1.2. Mû ve let-stra té gi ai Osz tály

7.1.2.1.3. EU El nök sé gi Ko or di ná ci ós Tit kár ság

      7.1.2.2. HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály

7.1.2.2.1. Vé del mi Ter ve zé si Osz tály

7.1.2.2.2. Stra té gi ai Elem zõ és Ér té ke lõ Osz tály 

      7.1.2.3. HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály

7.1.2.3.1. 1. Te rü le ti Osz tály

7.1.2.3.2. 2. Te rü le ti és At ta sé-össze kö tõ Osz tály

7.1.3. Vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár 52

      7.1.3.1. HM Gaz da sá gi Ter ve zé si és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály

7.1.3.1.1. Sza bá lyo zá si és Vé del mi Erõ for rás Ter ve zõ Osz tály

7.1.3.1.2. Vé del mi Költ ség ve tés és Be szer zés Ter ve zé si Osz tály

      7.1.3.2. HM Had fel sze re lé si és Va gyon fel ügye le ti Fõ osz tály

7.1.3.2.1. Va gyon fel ügye le ti Osz tály

7.1.3.2.2. Had fel sze re lé si Együtt mû kö dé si Osz tály

      7.1.3.3. HM Kont roll ing Fõ osz tály

7.1.3.3.1. Kont roll ing Osz tály

7.1.3.3.2. Gaz dál ko dás-in for ma ti kai Osz tály

7.3. Hon véd Ve zér kar fõ nök 216

      7.3.0.1. HVK Ve zér ka ri Iro da

      7.3.0.2. HVK Sze mély ze ti Cso port fõ nök ség

7.3.0.2.1. Köz pon ti Elõ me ne te li és Hu mán erõ for rás Fej lesz té si Osz tály 

7.3.0.2.2. Hu mán erõ for rás Gaz dál ko dá si Osz tály 

7.3.0.2.3. To bor zó és Hu mán szol gá la ti Osz tály 

      7.3.0.3. HVK Fel de rí tõ Cso port fõ nök ség

7.3.0.3.1. Fel de rí tõ Osz tály

7.3.0.3.2. Tech ni kai Fel de rí tõ Osz tály

      7.3.0.4. HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség

7.3.0.4.1. Had mû ve le ti Osz tály

7.3.0.4.2. Fegy ver ne mi Osz tály

      7.3.0.5. HVK Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség

7.3.0.5.1. Lo gisz ti kai Tá mo ga tó Osz tály

7.3.0.5.2. Lo gisz ti kai For rás Fel ügye le ti Osz tály

7.3.0.5.3. Egész ség ügyi Osz tály

      7.3.0.6. HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ nök ség

7.3.0.6.1. Had erõ ter ve zé si Osz tály

7.3.0.6.2. Had erõ szer ve zé si Osz tály

7.3.0.6.3. Had erõ fej lesz té si és Transz for má ci ós Osz tály
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Irá nyí tó (ve ze tõ) ál la mi, 
il let ve ka to nai vezetõ

Szer ve ze ti egy ség
Lét szám

(fõ)

      7.3.0.7. HVK Hír adó, In for ma ti kai és In for má ció vé del mi Cso port fõ nök ség

7.3.0.7.1. Hír adó Osz tály

7.3.0.7.2. In for ma ti kai Osz tály 

7.3.0.7.3. Elekt ro ni kus In for má ció vé del mi Osz tály

7.3.0.7.4. Do ku men tum vé del mi Osz tály

      7.3.0.8. HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség

7.3.0.8.1. Ki kép zés Ter ve zõ és Szer ve zõ Osz tály

7.3.0.8.2. Gya kor lat ter ve zõ és Ki kép zés Tá mo ga tó Osz tály

7.3.0.8.3. Ki kép zés El len õr zõ és Ér té ke lé si Osz tály

”

4. füg ge lék a 125/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

„4. szá mú füg ge lék a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá hoz

A mi nisz ter ál tal irá nyí tott, fel ügyelt hát tér in téz mé nyek

Fsz. Szer ve zet meg ne ve zé se Mi nisz ter ha tás kö re
A mi nisz ter ál tal át ru há zott

ha tás kör ben el já ró ál la mi vezetõ

A mi nisz te ri ha tás kör gya kor lá sá val
össze füg gés ben köz re mû kö dõ

szer ve ze ti egység

A hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szervezetek

1. HM Had tör té ne ti In té zet
és Mú ze um 

ala pí tó a par la men ti ál lam tit kár
irá nyít ja

HM Par la men ti Ál lam tit ká ri
Tit kár ság

2. HM Vé del mi Hi va tal ala pí tó a köz igaz ga tá si ál lam tit kár
irá nyít ja

HM Ter ve zé si
és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály

3. HM Ha tó sá gi Hi va tal ala pí tó a hi va ta li mû kö dés
te kin te té ben a jogi és

igaz ga tá si ügye kért fe le lõs
he lyet tes ál lam tit kár irányítja

HM Jogi Fõ osz tály, 
HM Igaz ga tá si és Jogi
Kép vi se le ti Fõ osz tály 

4. MK Ál lan dó NATO 
Kép vi se let, Vé de lem po li ti kai 
Rész leg

ala pí tó a vé de lem po li ti ká ért és
vé del mi ter ve zé sért fe le lõs

he lyet tes ál lam tit kár irányítja

HM Vé de lem po li ti kai
Fõ osz tály, HM Gaz da sá gi
Ter ve zé si és Sza bá lyo zá si

Fõ osz tály, 
HM Had fel sze re lé si

és Va gyon fel ügye le ti
Fõosztály

5. MK Ál lan dó EBESZ 
Kép vi se let,
Ka to nai Kép vi se let

ala pí tó a vé de lem po li ti ká ért és
vé del mi ter ve zé sért fe le lõs

he lyet tes ál lam tit kár irányítja

HM Vé de lem po li ti kai
Fõ osz tály

6. HM Fegy ver ze ti 
és Had biz to si Hi va tal

ala pí tó a vé de lem gaz da sá gért fe le lõs 
he lyet tes ál lam tit kár irányítja

HM Gaz da sá gi Ter ve zé si
és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály,
HM Kont roll ing Fõosztály

7. HM Köz gaz da sá gi 
és Pénz ügyi Hi va tal

ala pí tó a vé de lem gaz da sá gért fe le lõs 
he lyet tes ál lam tit kár irányítja

HM Gaz da sá gi Ter ve zé si
és Sza bá lyo zá si Fõ osz tály,
HM Kont roll ing Fõosztály

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1617



Fsz. Szer ve zet meg ne ve zé se Mi nisz ter ha tás kö re
A mi nisz ter ál tal át ru há zott

ha tás kör ben el já ró ál la mi vezetõ

A mi nisz te ri ha tás kör gya kor lá sá val
össze füg gés ben köz re mû kö dõ

szer ve ze ti egység

A hon vé del mi mi nisz ter fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szervezet

8. Zrí nyi Mik lós 
Nem zet vé del mi Egye tem*

fenn tar tói
irá nyí tás, az
ala pí tó ok irat

ki adá sa (2005. évi
CXXXIX. tv. 

140. §)

– HM Hu mán po li ti kai
Fõ osz tály, HVK Sze mély ze ti 

Cso port fõ nök ség

A hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek

9. MK Ka to nai 
Biz ton sá gi Hi va tal

köz vet len
irá nyí tás,

az ala pí tó ok irat
ki adá sa

[1995. évi CXXV. 
tv. 10. § (1) bek.]

– –

10. MK Ka to nai 
Fel de rí tõ Hi va tal

köz vet len
irá nyí tás,

az ala pí tó ok irat
ki adá sa 

[1995. évi CXXV. 
tv. 10. § (1) bek.]

– –

A par la men ti ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve zet

11. HM Tá bo ri 
Lel ké szi Szol gá lat

irá nyí tás, ala pí tó
ok irat ki adá sa

61/1994. (IV. 20.)
Korm. ren de let

par la men ti ál lam tit kár
(fel ügye le ti jog kör

gya kor lá sa)

HM Par la men ti Ál lam tit ká ri
Tit kár ság

A Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti ke re té be tar to zó ket tõs jog ál lá sú, a leg fõbb ügyész irá nyí tá sa alatt mûködõ
szervezet

12. Ka to nai Ügyész ség* ala pí tó ok irat
ki adá sa, egyes

irá nyí tói jog kö rök
gya kor lá sa 
(a leg fõbb

ügyésszel együtt)

– –

Meg jegy zés: a *-gal je lölt szer ve ze tek 2011. de cem ber 31-ig tar toz nak a hon vé del mi tár ca szer ve ze té be.

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben, il let ve tu laj do no si jog kö ré be tar to zó gazdasági társaságok

Gaz da sá gi tár sa ság
A mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben el já ró

ál la mi vezetõ

HM Tér ké pé sze ti Köz hasz nú Non pro fit Kft. vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár

HM Bes se nyei György Kul tu rá lis és Üdül te té si Köz hasz nú Non pro fit Kft. vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár

HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Non pro fit Köz hasz nú Kft. vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár

HM ARM COM Kom mu ni ká ció tech ni kai Zrt. vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár
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Gaz da sá gi tár sa ság
A mi nisz ter ál tal át ru há zott ha tás kör ben el já ró

ál la mi vezetõ

HM Ar ze nál Elekt ro me cha ni kai Zrt. vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár

HM CUR RUS Gö döl lõi Harc jár mû tech ni kai Zrt. vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár

HM Elekt ro ni kai, Lo gisz ti kai és Va gyon ke ze lõ Zrt. vé de lem gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár

”

5. füg ge lék a 125/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

„5. szá mú füg ge lék a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá hoz

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz te ri fõ ta nács adói, mi nisz te ri ta nács adói munkakörei

1. A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi LVI II. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktvj.) 13. § (1) be kez dé sé ben
elõ ír tak ra fi gye lem mel a hon vé del mi mi nisz ter a Mi nisz te ri Ka bi net ben az aláb bi mi nisz te ri fõ ta nács adói, va la mint
miniszteri tanácsadói munkaköröket létesíti:

Mi nisz té ri u mi szerv,  szer ve ze ti egy ség  meg ne ve zé se
A mun ka kör  HM Mun ka kö ri
Jegy zék sze rin ti meg ne ve zé se

Meg ál la pít ha tó meg bí zás

Mi nisz te ri Ka bi net Mi nisz te ri Ka bi net iro da po li ti kai fõ ta nács adó mi nisz te ri fõ ta nács adó 

po li ti kai ta nács adó mi nisz te ri ta nács adó

po li ti kai ta nács adó mi nisz te ri ta nács adó

fõ ta nács adó mi nisz te ri fõ ta nács adó 

fõ ta nács adó mi nisz te ri fõ ta nács adó

ta nács adó mi nisz te ri ta nács adó

2. Az 1. pont sze rin ti mun ka kö rö ket a HM Mun ka kö ri Jegy zé ké ben je löl ni kell.

3. A Ktvj. 13. § (4) be kez dé sé re fi gye lem mel mi nisz te ri fõ ta nács adói mun ka kör el lá tá sá ra meg bí zást az kap hat, aki
fel ada ta el lá tá sá hoz szük sé ges szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val, vagy a köz -
igaz ga tá si szak vizs ga alól adott OKV-el nök sé gi tel jes körû men te sí tés sel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik.

4. A Ktvj. 13. § (5) be kez dé sé re fi gye lem mel mi nisz te ri ta nács adói mun ka kör el lá tá sá ra meg bí zást az kap hat, aki fel -
ada ta el lá tá sá hoz szük sé ges szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel, jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val, vagy a
köz igaz ga tá si szak vizs ga alól adott OKV-el nök sé gi tel jes körû men te sí tés sel és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik.

5. A Ktvj. 13. § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz te ri fõ ta nács adói, mi nisz te ri ta nács adói mun ka kör ben fog lal koz ta tott
kor mány tiszt vi se lõ – te kin tet nél kül a köz szol gá la ti jog vi szony ban el töl tött ide jé re – ve ze tõ-fõ ta ná cso si vagy fõ ta ná cso -
si be so ro lást kap. A ve ze tõ-fõ ta ná cso si be so ro lá sú kor mány tiszt vi se lõ fõ osz tály-ve ze tõi, a fõ ta ná cso si be so ro lá sú
kormánytisztviselõ fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosult.”
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A hon vé del mi mi nisz ter 
126/2011. (XI. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a mun ka vé del mi te vé keny ség rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja és a 
97. § (1) be kez dé sé nek s) pont ja alap ján a kö vet ke zõ

uta sí tást

adom ki:

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra (a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len alá ren delt sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí -
tá sa, il let ve a fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, a Ma -
gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH) ka to nai szer ve ze -
te i re (a to váb bi ak ban együtt: hon vé del mi szer ve zet).

(2) Nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban az uta sí tás sza bá lya it kell al kal maz ni

a) a Ma gyar or szág te rü le tén más or szá gok ka to nai szer -
ve ze te i nél tör té nõ – a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás sal
össze füg gõ – szer ve zett mun ka vég zés re, to váb bá

b) a kül föl di szol gá la tot el lá tó hon vé del mi szer ve ze tek -
nél tör té nõ szer ve zett mun ka vég zés re.

(3) Az uta sí tás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ma -
gyar Hon véd ség re, il let ve a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ra vo nat ko zó el té rõ mun ka vé del mi kö ve tel mé -
nyek rõl, el já rá si sza bá lyok ról szó ló 1/2009. (I. 30.) HM
ren de le tet (a to váb bi ak ban: R.) kell al kal maz ni.

2. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2. §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban:
a) hasz ná lói lo gisz ti kai szak fe le lõs: a hon vé del mi szer -

ve zet in téz mé nyi gaz dál ko dás ke re té be tar to zó erõ for rá -
sok kal tör té nõ el lá tá sa ter ve zé sé ért, meg szer ve zé sé ért,
vég re haj tá sá ért és el len õr zé sé ért fe le lõs sze mély, il let ve
szerv,

b) kó ro ki té nye zõ: min den olyan fi zi kai, ké mi ai, bi o ló -
gi ai, er go nó mi ai, pszi cho szo ci á lis ve szély for rás, amely a
mun ka vál la ló egész sé gé re ár tal mat je lent het, és amely nek
az egész ség re ár tal mas ha tá sa ese ten ként egy jel lem zõ ha -
tár ér ték hez köt he tõ,

c) üze mel te té si do ku men tá ció: a ter mék, be le ért ve a
had fel sze re lé si anyag, a mun ka esz köz ren del te tés sze rû
hasz ná la tá hoz szük sé ges, nem ze ti szab vány ban meg ha tá -

ro zott ok mány kész le te, amely ma gá ban fog lal ja a ter mék -
kel kap cso la tos mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé nye sí -
té sé hez, tel je sí té sé hez szük sé ges ok má nyo kat, így a mû -
sza ki le írást, a ke ze lé si, a hasz ná la ti, a tá ro lá si, a szál lí tá si,
a kar ban tar tá si és az üzem be he lye zé si uta sí tást, va la mint
az üze mel te té si nap lót is, to váb bá had fel sze re lé si anyag
ese té ben a ter mék törzs köny vét, fel sze re lé si jegy zé két és
az igény be vé te li okmányokat.

3. Szak irá nyí tá si fel ada tok

3. §

(1) Az MH mun ka vé del mi te vé keny sé gé nek szak irá nyí -
tá sát a hon vé del mi mi nisz ter a HM köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká ra út ján lát ja el.

(2) Az MH mun ka vé del mi szak irá nyí tá si te vé keny sé ge
ma gá ban fog lal ja

a) a mun ka vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa kö ve tel mé -
nye i nek és el já rá si sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sát,

b) mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak ál lo -
mány kép zé se és to vább kép zé se el ve i nek, kö ve tel mé nye i -
nek, a vég re haj tás rend jé nek meg ha tá ro zá sát,

c) az ága zat mun ka vé del mi el len õr zé si és nyil ván tar tá si
rend sze ré nek mû köd te té sét,

d) a mun ka vé de lem in for má ci ós és adat szol gál ta tá si
rend sze ré nek mû köd te té sét,

e) a hon vé del mi ága zat egy sé ges, át fo gó meg elõ zé si
stra té gi á já nak meg ha tá ro zá sát,

f) a koc ká zat ér té ke lés és a meg elõ zé si te vé keny ség hon -
vé del mi szer ve ze tek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek meg -
ha tá ro zá sát,

g) a szak mai ok ta tás, a ki kép zés, va la mint az át- és to -
vább kép zés te rü le tén az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és
biz ton sá gos mun ka vég zés, szol gá lat tel je sí tés sza bá lya i ra
vo nat ko zó is me re tek meg ha tá ro zá sát,

h) a mun ka vé de lem or szá gos prog ram já hoz il lesz ke dõ -
en az MH éves in téz ke dé si és ütem ter vé nek, a vég re haj tás
hely ze té rõl szó ló tá jé koz ta tó nak az össze ál lí tá sát,

i) az MH mun ka vé del mi hely ze té rõl szó ló éves össze -
fog la ló je len tés össze ál lí tá sát.

(3) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat vo nat ko zá sá -
ban a (2) be kez dés sze rin ti ha tás kö rö ket a hon vé del mi mi -
nisz ter a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat fõ igaz ga tó ja
út ján gya ko rol ja.

(4) A had fel sze re lé si anya gok ren del te tés sze rin ti hasz -
ná la tá nak, üze mel te té sé nek sza bá lya it szak uta sí tás ha tá -
roz za meg.

(5) Az R. 2. § a) pont ja sze rin ti al kal ma zó a ha di tech ni -
kai esz kö zök és anya gok ren del te tés sze rin ti hasz ná la tá -
nak sza bá lya it, to váb bá a szak ági nor má kat meg ál la pí tó
szak uta sí tás elõ ké szí té se kor ki ké ri az R. 2. § p) pont ja sze -
rin ti rend sze re sí té sért fe le lõs, az R. 2. § t) pont ja sze rin ti
üze mel te té sért fe le lõs, és az érin tett, az R. 2. § j) pont ja
sze rin ti hasz ná ló hon vé del mi szer ve zet vé le mé nyét.
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4. A mun ka vé de lem irá nyí tá sa

4. §

(1) A hon vé del mi szer ve ze tek mun ka vé del mi te vé keny -
sé gé nek irá nyí tá sát az ál ta lá nos irá nyí tá si te vé keny ség ré -
sze ként az R. 2. § f) pont já ban meg ha tá ro zott elöl já ró pa -
rancs nok (a to váb bi ak ban: elöl já ró pa rancs nok) lát ja el.

(2) Az elöl já ró pa rancs nok a mun ka vé del mi te vé keny -
ség el lá tá sát és a mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé nye -
sí té sét in téz ke dé sek kel és rend sze res el len õr zé sek kel se gí ti.

(3) Az elöl já ró pa rancs nok az alá ren delt hon vé del mi
szer ve zet mun ka vé del mi hely ze té nek el len õr zé sét a hon -
vé del mi tár ca el len õr zé si rend jé rõl szó ló 52/2007.
(HK. 11.) HM uta sí tás sze rint hajt ja vég re.

5. §

(1) A 4. § sze rin ti fel ada to kat az MH kö zép szin tû ve ze tõ 
szer vé nek pa rancs no ka az ál ta la ki je lölt mun ka biz ton sá gi
és mun ka-egész ség ügyi szak fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti
egy sé gek, sze mé lyek, va la mint az üze mel te té sért fe le lõs
út ján lát ja el.

(2) A ki je lölt szer ve ze ti egy sé gek, sze mé lyek
a) fi gye lem mel kí sé rik a mun ka vé del mi sza bá lyok vál -

to zá sa it, in téz ke dé se ket ké szí te nek elõ a meg vál to zott kö -
ve tel mé nyek ki elé gí té sé re,

b) fi gye lem mel kí sé rik a bel sõ ren del ke zé sek, sza bály -
za tok, a lo gisz ti kai szak fel ada tok kal össze füg gõ mun ka -
vé del mi elõ írá sok ér vé nye sü lé sét, fel tár ják az el té ré se ket,
a nem kí vá na tos fo lya ma tok meg szün te té sé re in téz ke dé sek 
ki adá sát kez de mé nye zik,

c) a be szer zé si, fej lesz té si, to vább fej lesz té si el já rá sok
elõ ké szí té se so rán a be szer zést, fej lesz tést kez de mé nye zõ
hon vé del mi szer ve zet ál tal össze ál lí tott – az egész sé get
nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés kö ve tel -
mé nye i re vo nat ko zó – igé nye ket fe lül vizs gál ják, egyez te -
tik az üze mel te té sért fe le lõs sel, en nek alap ján ada to kat
szol gál tat nak a (köz)be szer zé si mû sza ki le írás és a har cá -
sza ti és mû sza ki kö ve tel mé nyek (a to váb bi ak ban: HMK)
ré sze ként sze rep lõ biz ton sá gi kö ve tel mé nyek, elõ írá sok
meg ha tá ro zá sá hoz,

d) ter ve zik, szer ve zik és vég zik az alá ren delt hon vé del -
mi szer ve ze tek ál lo mány il le té kes pa rancs no ki és ve ze tõi
ál lo má nya mun ka vé del mi ok ta tá sát és vizs gáz ta tá sát,
igény ese tén kép vi se lõt biz to sí ta nak a mun ka vé del mi vizs -
ga bi zott ság ba,

e) fo lya ma to san elem zik a szol gá la ti te vé keny ség biz -
ton sá gá nak fel té te le it, ér vé nye sí tik a koc ká zat ér té ke lés
kö ve tel mé nye it, és kö ve tel mé nye ket ál la pí ta nak meg az
alá ren delt szer ve ze tek egy sé ges és át fo gó meg elõ zé si stra -
té gi á já nak össze ál lí tá sá hoz és fe lül vizs gá la tá hoz,

f) fel ügye lik és mû köd te tik a hon vé del mi szer ve ze tek
ada ta it tar tal ma zó szak te rü le ti in for má ci ós rend szert, azo -
no sít ják, meg ha tá roz zák a biz ton ság ra ki ha tó ká ros fo lya -

ma to kat, koc ká zat ke ze lõ, koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se -
ket kez de mé nyez nek,

g) rend sze res el len õr zé sek szer ve zé sé vel és vég re haj tá -
sá val fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik a mun ka vé de lem -
re vo nat ko zó sza bá lyok ér vé nye sü lé sét, ér té ke lik az alá -
ren delt hon vé del mi szer ve ze tek mun ka vé del mi hely ze tét,

h) el ké szí tik és fel ter jesz tik az éves elem zõ, össze fog la -
ló je len té se ket, tá jé koz ta tó kat,

i) meg ha tá roz zák a szak te rü le ti ki kép zés, fel ké szí tés,
to vább kép zés alá ren del tek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye it,
ter ve zik azok vég re haj tá sát,

j) irá nyít ják a mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs -
gá la tok vég re haj tá sát, a mû sza ki át adás-át vé te li el já rá sok,
csa pat pró bák so rán el len õr zik a szak te rü le ti kö ve tel mé -
nyek, elõ írá sok ér vé nye sí té sét,

k) a lo gisz ti kai gaz dál ko dás ke re te in be lül részt vesz nek 
az erõ for rás igé nyek, ja vas la tok szak te rü le ti ele me i nek
meg ha tá ro zá sá ban, elem zé sé ben és ér té ke lé sé ben. 

5. A mun ka vé de lem szer ve zé se

6. §

(1) A hon vé del mi szer ve zet mun ka vé del mi te vé keny sé -
ge meg szer ve zé sé ért az R. 2. § b) pont já ban meg ha tá ro zott 
ál lo mány il le té kes pa rancs nok (a to váb bi ak ban: ál lo mány -
il le té kes pa rancs nok) fe le lõs.

(2) Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
mun ka vég zés kö ve tel mé nyei tel je sí té se ér de ké ben az ál lo -
mány il le té kes pa rancs nok

a) biz to sít ja a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tást,
és a mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny ség el lá tá sát, to -
váb bá az R. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro zott szá mú és ké -
pe sí té sû mun ka biz ton sá gi szak em ber fog lal koz ta tá sát,

b) rend sze re sen el len õr zi a hasz ná la tá ba adott épít mé -
nye ket, tech no ló gi á kat, mun ka he lye ket, mun ka esz kö zö -
ket és had fel sze re lé si anya go kat, meg ha tá roz za ezek ve -
szé lye it, koc ká za ta it, és az ered mé nyek alap ján meg hoz za
a koc ká za tok elõ írt szint re csök ken té sé hez szük sé ges
mun kál ta tói in téz ke dé se ket, il let ve elöl já rói in téz ke dést
kez de mé nyez,

c) a szol gá la ti és mun ka kö rül mé nyek, il le tõ leg a mun -
ka vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok meg vál to zá sa ese tén,
so ron kí vül el len õr zi és ér té ke li az egész sé get nem ve szé -
lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés sze mé lyi, tár gyi és
szer ve zé si fel té te le i nek meg lé tét, a mun ka he lyek, a mun -
ka esz kö zök, a had fel sze re lé si anya gok, az egyé ni és ka to -
nai vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét, meg ha tá roz za a szük sé -
ges in téz ke dé se ket, il let ve elöl já rói in téz ke dést kez de mé -
nyez,

d) mun ka he lyek, tech no ló gi ák koc ká zat ér té ke lé sé nek
el vég zé sé re, fe lül vizs gá la tá ra, to váb bá az azo no sí tott koc -
ká za tok elõ írt szint re való csök ken té sé re, ki kü szö bö lé sé re
vo nat ko zó in téz ke dést ad ki,
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e) a koc ká zat ér té ke lés ered mé nyei alap ján ki ad ja a hon -
vé del mi szer ve zet ál ta lá nos meg elõ zé si stra té gi á ját,

f) a koc ká zat ér té ke lé si in téz ke dé si terv, az ál ta lá nos
meg elõ zé si stra té gia, va la mint az egyé ni vé dõ esz köz el lá -
tá si terv alap ján meg ha tá roz za a hasz nált épít mé nyek,
mun ka he lyek, mun ka esz kö zök és had fel sze re lé si anya gok 
üze mel te té sé hez kap cso ló dó, az egész sé get nem ve szé -
lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le it,

g) ter ve zi, szer ve zi és vég re hajt ja a mun ka vál la lók
mun ka vé del mi ok ta tá sát, vizs gáz ta tá sát.

(3) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok – a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zot ta kon túl – a rend kí vü li mun ka vég zé si
kö rül mé nyek kö zöt ti fel adat el lát ás ra való fel ké szü lés idõ -
sza ká ban

a) meg ha tá roz za a vár ha tó koc ká za to kat, ér té ke li azok
ha tá sa it, in téz ke dik meg elõ zé sük re, ke ze lé sük re,

b) biz to sít ja a szük sé ges egyé ni, il let ve ka to nai vé dõ -
esz kö zö ket, vé dõ fel sze re lé se ket,

c) vég re hajt ja a rend kí vü li mun ka vég zé si kö rül mé nyek
kö zöt ti fel ada tok el lá tá sá ra való fel ké szí tést és a szük sé ges 
be gya kor lást.

(4) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok az éves költ ség ve -
té si terv ben – a szak te rü le ti lo gisz ti kai költ sé gek ré sze ként 
– ter ve zi a hon vé del mi szer ve zet hasz ná la tá ba adott lé te -
sít mé nyek, épít mé nyek, mun ka he lyek, mun ka esz kö zök,
had fel sze re lé si anya gok üze mel te té sé hez elõ írt fel té te lek
meg te rem té sé nek, a fel sze re lé sek be szer zé sé nek, az idõ -
sza kos fe lül vizs gá la tok, el len õr zé sek vég re haj tá sá nak
költ sé ge it. A ter vek tel jes sé gét, meg fe le lõ sé gét a lo gisz ti -
kai ve ze tõ elõ ze te sen ellenõrzi.

(5) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok az egyes be osz tá -
sok hoz, mun ka kö rök höz kap cso ló dó mun ka vé del mi fel -
ada to kat, kö te le zett sé ge ket a Ma gyar Hon véd ség egyes
be osz tá sa i hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl
szó ló 20/2002. (IV. 10.) HM ren de let alap ján a mun ka vál -
la lók mun ka kö ri le írá sá ban ál la pít ja meg, így kü lö nö sen

a) a mun ka vé de lem mel kap cso la tos, a mun ka kör bõl
adó dó el len õr zé si, be szá mol ta tá si és mun ka vé de le mi vizs -
ga kö te le zett sé get,

b) a had fel sze re lé si anya gok, a mun ka esz kö zök üze mel -
te té sé vel kap cso la tos szak kép zett sé gi és szak ké pe sí té si
kö ve tel mé nye ket és a ke ze lé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si, el -
len õr zé si fel ada to kat, kö te le zett sé ge ket,

c) a mun ka kör el lá tá sá hoz kap cso ló dó kó ro ki té nye zõk
te vé keny sé gen kén ti fel so ro lá sát és az ah hoz kap cso ló dó
al kal mas ság vizs gá la ti, egyé ni és ka to nai vé dõ esz köz vi -
se lé si kö te le zett sé ge ket, a vé dõ ital ra, tisz tál ko dá si sze rek -
re, bõr vé dõ ké szít mé nyek re való jo go sult sá got.

(6) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok fel ada ta – a hon vé -
del mi szer ve zet nél mû kö dõ egész ség ügyi vagy fog lal ko -
zás- egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség, il -
let ve sze mély, en nek hi á nyá ban az MH El lá tá si és Utalt sá -
gi Rend ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó 
szer ve ze ti egy ség be vo ná sá val – az el sõ se gély nyúj tás sze -
mé lyi, tár gyi és szer ve zé si fel té te le i nek meg ter ve zé se,
meg szer ve zé se és biztosítása.

7. §

(1) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok a mun ka vál la ló -
nak a ter ve zett mun ka kör re, be osz tás ra való mun ka kö ri
egész sé gi al kal mas sá gát a be osz tás ba he lye zés elõtt, il let -
ve idõ sza ko san – a mun ka kör re, be osz tás ra jel lem zõ kó ro -
ki té nye zõk, il let ve az al kal ma zott had fel sze re lé si anya -
gok, a mun ka esz kö zök és a hasz nált egyé ni és ka to nai vé -
dõ esz kö zök több let ter he lé se is me re té ben – vizs gál tat ja és
vé le mé nyez te ti an nak ér de ké ben, hogy meg ál la pít sák a
mun ka vál la ló al kal mas sá gát a mun ka kö ri le írás ban elõ írt
mun ka fel ada tok el vég zé sé re, il let ve a mun ka fel ada tok nak
az egész ség vagy a tes ti ép ség ká ro so dás nél kül tör té nõ to -
vább vég zé sé re.

(2) A kó ro ki té nye zõk nek ki tett, to váb bá a ve szé lyes
mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók mun ka kö ri
al kal mas sá gát idõ sza kos fe lül vizs gá lat tal, il let ve záró
vizs gá lat tal kell meg ál la pí ta ni. A záró vizs gá la tot a fog lal -
ko zás-egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó sze mély, il let ve
szer ve ze ti egy ség, en nek hi á nyá ban az MH El lá tá si és
Utalt sá gi Rend ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi fel ada to -
kat el lá tó szer ve ze ti egy ség végzi.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti vizs gá la tok el vég zé sé hez a
mun ka kör rel kap cso la tos ve szé lyes vagy po ten ci á li san ve -
szé lyes te vé keny sé gek rõl, kó ro ki té nye zõk rõl, a hasz ná -
lan dó, vi se len dõ egyé ni és ka to nai vé dõ esz kö zök rõl a fog -
lal ko zás- egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó sze mély, il let ve
szer ve ze ti egy ség ré szé re a mun ka he lyi ve ze tõ, pa rancs -
nok szol gál tat adatokat.

(4) A mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la tok kö ré nek és
gya ko ri sá gá nak mun ka kör és be osz tás sze rin ti meg ha tá ro -
zá sa, to váb bá a fel adat kö ré be tar to zó vizs gá la tok vég re -
haj tá sa a fog lal ko zás-egész ség ügyi el lá tó sze mély vagy
szer ve ze ti egy ség fel ada ta.

(5) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok, a szer ve zett mun -
ka vég zést köz vet le nül ve ze tõ pa rancs nok, a mun ka he lyi
ve ze tõ, il let ve a fog lal ko zás-egész ség ügyi fel ada to kat el -
lá tó sze mély vagy szer ve ze ti egy ség jo go sult a mun ka vál -
la ló so ron kí vü li mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la tát kez -
de mé nyez ni.

6. Szer ve ze ti Mun ka vé del mi Sza bály zat

8. §

(1) A Szer ve ze ti Mun ka vé del mi Sza bály zat (to váb bi ak -
ban: SzMvSz) elõ ké szí té se a mun ka biz ton sá gi szak em ber
és a fog lal ko zás-egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó szer ve ze -
ti egy ség vagy sze mély együt tes fel ada ta.

(2) Az SzMvSz-hez az egyes szak te rü le tek mun ka vé -
del mi kö ve tel mé nye it és el já rá sa it a szak te rü le ten ve ze tõ
be osz tást be töl tõ sze mély ké szí ti elõ.

(3) Az SzMvSz tar tal mi kö ve tel mé nye it az 1. mel lék let
tar tal maz za.
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7. A mun ka fo lya mat ra, a tech no ló gi á ra, 
az anyag ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek 

9. §

(1) A mun ka fo lya mat, a tech no ló gia, a mun ka esz köz, és 
az anyag meg vá lasz tá sa so rán az R. 3. § (1) be kez dé se sze -
rin ti fe le lõs ér vé nye sí ti a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi
XCI II. tör vény (a to váb bi ak ban: Mvt.) 54. § (1) be kez dés
sze rin ti kö ve tel mé nye ket.

(2) Az Mvt. 40. § (2) be kez dé se sze rin ti össze han go lá si
kö te le zett ség tel je sí té sé re a hasz ná ló, il let ve a be fo ga dó
hon vé del mi szer ve zet ál lo mány il le té kes pa rancs no ka kez -
de mé nye zi, hogy a mun ka te rü le tet át adó szer zõ dés a mun -
ka vég zés mun ka vé del mi kö ve tel mé nye it is rész le te sen tar -
tal maz za. A szer zõ dés ben ren del kez ni kell a mun ka te rü let
el ke rí té sé re, to váb bá az il le ték te le nek be lé pé sé nek meg -
aka dá lyo zá sá ra vo nat ko zó elõírásokról is.

10. §

(1) A kézi te her moz ga tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sá nál,
be le ért ve: a te her meg fo gá sát, eme lé sét és szál lí tá sát, fo -
ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a hát sé rü lé sek koc ká za tá -
nak csök ken té sé re, kü lö nös te kin tet tel az ál ta lá nos és
egyé ni koc ká za tot sú lyos bí tó té nye zõk re.

(2) A kézi te her moz ga tást úgy kell meg szer vez ni, hogy
a mun ka vál la ló ál tal moz ga tott te her tö me ge ne ha lad ja
meg a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott ér té ke ket.

(3) A mun ka he lyi ve ze tõ, pa rancs nok, il let ve a fel adat
vég re haj tá sát köz vet le nül irá nyí tó sze mély az el sõ sor ban
hát sé rü lé sek koc ká za tá val járó kézi te her moz ga tás mi ni -
má lis egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nye i rõl szó ló
25/1998. (XII. 27.) EüM ren de let sze rint

a) a te vé keny ség jel le gé nek fi gye lem be vé te lé vel a mun -
ka vég zés meg kez dé se elõtt fel mé ri a sze mé lyi, tár gyi,
mun ka szer ve zé si kö ve tel mé nye ket, fel té te le ket, va la mint
a te her jel lem zõ it, az egész ség ügyi és biz ton sá gi kö ve tel -
mé nye ket,

b) a mun ka vál la ló adott sá gai, egész sé gi, fi zi kai, pszi -
chi kai ál la po ta fi gye lem be vé te lé vel a mun ka vál la ló ra jutó
tény le ges ter he lés mér té két kor lá toz za,

c) a szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá val, mun ka -
szer ve zé si in téz ke dé sek ki adá sá val az elõ írt szint re csök -
ken ti a mun ka vál la lót ve szé lyez te tõ koc ká za to kat,

d) a mun ka vég zés meg kez dé se elõtt tá jé koz tat ja a mun -
ka vál la lót az a)–c) pon tok sze rin ti fel té te lek rõl.

8. A rend sze re sí tés hez, be szer zés hez kap cso ló dó
fel ada tok

11. §

(1) Az al kal ma zó az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és
biz ton sá gos mun ka vég zés ál ta lá nos kö ve tel mé nyei fi gye -

lem be vé te lé vel meg ha tá roz za a rend sze re sí té sért fe le lõs
ál tal össze ál lí tott, a had erõ ka to nai ké pes ség fej lesz té sé nek 
és fenn tar tá sá nak fel ada tai vég re haj tá sát biz to sí tó prog ra -
mok (a to váb bi ak ban: prog ram) meg va ló sí tá sá ra vo nat ko -
zó – a had mû ve le ti kö ve tel mé nye ken ala pu ló – HMK-t.

(2) Be szer zés ese tén az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és 
biz ton sá gos mun ka vég zés re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket
a be szer zést kez de mé nye zõ ál tal össze ál lí tott (köz)be szer -
zé si mû sza ki le írás ban kell meg ha tá roz ni.

(3) A (köz)be szer zé si mû sza ki le írás és a HMK ré sze -
ként kell meg ha tá roz ni a prog ram és a be szer zés tár gyá hoz 
kap cso ló dó – a mun ka vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok ban
elõ írt, il let ve a tu do má nyos, tech ni kai szín vo nal mel lett el -
vár ha tó – biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket, elõ írá so kat.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak tel je sü lé sét a HMK ese -
té ben a rend sze re sí té sért fe le lõs, a (köz)be szer zé si mû sza -
ki le írás ese té ben az 5. § (2) be kez dés sze rin ti szer ve ze ti
egy sé gek, sze mé lyek el len õr zik.

12. §

(1) A HMK egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá -
gos mun ka vég zés re vo nat ko zó kö ve tel mé nyei ki dol go zá -
sá hoz, össze ál lí tá sá hoz a hasz ná ló hon vé del mi szer ve zet
ada to kat szol gál tat az üze mel te té sért fe le lõs ré szé re.

(2) A had fel sze re lé si prog ra mok el gon do lá sai és vég re -
haj tá si ter vei el ké szí té se so rán ter vez ni kell a mun ka vé del -
mi kö ve tel mé nyek ki elé gí té sét is biz to sí tó, a tel jes élet cik -
lus ra vo nat ko zó erõ for rás- és költ ség szük ség le te ket.

(3) A be szer zést kez de mé nye zõ hon vé del mi szer ve zet a
be szer zés re vo nat ko zó (köz)be szer zé si mû sza ki le írás
össze ál lí tá sa so rán fi gye lem be ve szi az üze mel te té sért fe -
le lõs ál tal meg ha tá ro zott biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket, elõ -
írá so kat.

13. §

(1) A rend sze re sí té sért fe le lõs ki je lölt szer ve ze ti egy sé -
ge a köz pon ti lo gisz ti kai gaz dál ko dás ke re té ben

a) irá nyít ja, fel ügye li és a rá vo nat ko zó mér té kig vég zi a
köz pon ti be szer zé sû mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag,
to váb bá a fej lesz tés re vagy to vább fej lesz tés re ter ve zett
had fel sze re lé si anyag, prog ram – egész sé get nem ve szé -
lyez te tõ és biz ton sá gos üze mel te té sé hez, hasz ná la tá hoz
szük sé ges kö ve tel mé nye ket is ma gá ban fog la ló – (köz)be -
szer zé si mû sza ki le írá sá nak, il le tõ leg HMK-já nak ki dol -
go zá sát, az üze mel te té sért fe le lõs és a hasz ná ló hon vé del -
mi szer ve zet had fel sze re lé si anyag ra vo nat ko zó in do kolt
igé nye, adat szol gál ta tá sa alapján,

b) irá nyít ja, fel ügye li, és rész ben vég zi a be szer zett, ki -
fej lesz tett, il let ve to vább fej lesz tett had fel sze re lé si anyag
rend sze re sí té si el já rá sa so rán a ka to nai al kal maz ha tó ság,
il let ve az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
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mun ka vég zés kö ve tel mé nyei ér vé nye sü lé se meg íté lé sé -
hez szük sé ges vizs gá la to kat és csa pat pró bát,

c) a rend sze re sí té si in téz ke dé si terv ben – tech ni kai ki -
szol gá lá si rend hez kö töt ten – meg ha tá roz za a had fel sze re -
lé si anya gon vég re haj tan dó idõ sza kos fe lül vizs gá la tok kö -
ve tel mé nye it, gya ko ri sá gát, el já rás rend jét, il let ve az al kal -
ma zan dó egyé ni és ka to nai vé dõ esz kö zök kö rét, kö ve tel -
mé nye it,

d) meg ha tá roz za a köz pon ti be szer zé sû mun ka esz kö zön 
az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok kö rét, el já rás rend jét, kö ve -
tel mé nye it, gya ko ri sá gát,

e) meg ha tá roz za, irá nyít ja, fel ügye li és vég zi a c) és
d) pon tok sze rin ti esz kö zök, el já rá sok, erõ for rás- és költ -
ség szük ség le té nek ter ve zé sét, to váb bá fel ügye li az ezen
fel ada tok el lá tá sát biz to sí tó elõ irány za tok üze mel te té sért
fe le lõs ál tal tör té nõ igény lé sét,

f) fel ügye li a köz pon ti be szer zé sû mun ka esz köz, had -
fel sze re lé si anyag üze mel te té si do ku men tá ci ó ja össze ál lí -
tá sát és a hasz ná ló hon vé del mi szer ve zet ré szé re tör té nõ
át adá sát.

(2) A köz pon ti el lá tó szer ve zet a hasz ná lat ra át adott
köz pon ti be szer zé sû mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag
üze mel te té si do ku men tá ci ó ját – az üze mel te té si do ku men -
tá ci ó val való fo lya ma tos el lá tás ér de ké ben, az ügy vi te li
sza bá lyok nak meg fe le lõ en – meg õr zi és a had fel sze re lé si -
a nyag-rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá ig tárolja.

(3) A köz pon ti be szer zé sû mun ka esz köz, had fel sze re lé -
si anyag el ve szett, tönk re ment, meg sem mi sült üze mel te té -
si do ku men tá ci ó já nak pót lá sa – a hon vé del mi szer ve zet
ké rel me alap ján – a köz pon ti el lá tó szer ve zet fel ada ta. 

9. Had fel sze re lé si anyag, mun ka esz kö zök
al kal maz ha tó sá gá nak meg íté lé se

14. §

(1) A rend sze re sí té si el já rás ban a had fel sze re lé si anyag
ka to nai al kal maz ha tó sá gá nak meg íté lé se ke re té ben vizs -
gál ni kell an nak jel le gé vel és hasz ná la tá val össze füg gõ, a
mun ka vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok nak való meg fe le -
lõ sé get is.

(2) A ha di tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat vég re haj tá sa so -
rán a had fel sze re lé si anyag jel le gé vel és hasz ná la tá val
össze füg gõ ka to nai mi nõ ség biz to sí tá si és mi nõ ség irá nyí -
tá si fel ada to kat a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal
hajt ja vég re.

(3) A had fel sze re lé si anyag ha di tech ni kai el len õr zõ
vizs gá la ta so rán an nak jel le gé vel és hasz ná la tá val össze -
füg gõ, a mun ka vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõ sé gét a HMK 
és a (köz)be szer zé si mû sza ki le írás fi gye lem be vé te lé vel
kell meg vizs gál ni.

(4) A had fel sze re lé si anyag mun ka vé de lem re vo nat ko -
zó sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lõ sé gét 

a) mun ka hi gi é nés vizs gá la tok,

b) mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat, és az
en nek ke re té be tar to zó, a 29. § (1) be kez dés sze rin ti koc -
ká zat ér té ke lés 

alap ján kell meg ál la pí ta ni.
(5) A mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat el -

vég zé sé hez biz to sí ta ni kell: 
a) a mun ka esz kö zök ese té ben az Mvt. 18. § (3) be kez dé -

se sze rin ti gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot, had fel sze -
re lé si anya gok ese té ben a meg fe le lõ sé get ta nú sí tó egyéb
do ku men tu mot,

b) a ha tó sá gi en ge dé lye ket,
c) az üze mel te té si do ku men tá ci ót,
d) a mun ka hi gi é nés vizs gá la tok ered mé nye it, mi nõ sí té -

se it, ér té ke lé se it.
(6) A had fel sze re lé si anyag mun ka vé del mi szem pon tú

elõ ze tes vizs gá la tá ról a 3. mel lék let sze rin ti jegy zõ köny -
vet kell fel ven ni.

(7) A ha di tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat, a mun ka hi gi é -
nés vizs gá lat és a mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs -
gá lat ered mény ként kell meg ha tá roz ni a csa pat pró ba vég -
re haj tá sá hoz és a ké sõb bi hasz ná lat hoz szük sé ges – a koc -
ká za tok elõ írt szint re való csök ken té sét biz to sí tó – sze mé -
lyi, tár gyi, szer ve zé si fel té te le ket.

(8) A ha di tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat vég re haj tá sa so -
rán biz to sí ta ni kell, hogy a rend sze re sí tés re ter ve zett had -
fel sze re lé si anyag a ter ve zett hasz ná lat nak meg fe le lõ ál la -
pot ban, fel sze relt ség gel, mál há zott ál la pot ban ke rül jön a
csa pat pró bát vég re haj tó hon vé del mi szer ve zet ré szé re át -
adás ra.

(9) A csa pat pró bát vég re haj tó hon vé del mi szer ve zet ré -
szé re a csa pat pró ba meg kez dé se elõtt át kell adni a had fel -
sze re lé si anyag üze mel te té si do ku men tá ci ó ját és a mun ka -
vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat ered mé nyé rõl szó ló, 
3. mel lék let sze rin ti jegy zõ köny vet.

10. Csa pat pró ba

15. §

(1) A had fel sze re lés rend sze re sí té sé rõl és a rend szer bõl
tör té nõ ki vo ná sá nak rend jé rõl szó ló 9/2010. (I. 22.) HM
uta sí tás sze rin ti csa pat pró ba so rán a ki je lölt hon vé del mi
szer ve zet vég re hajt ja 

a) a he lyi sa já tos sá gok ra, mun ka kö rül mé nyek re fi gye -
lem mel az üzem be he lye zést meg elõ zõ en a koc ká zat ér té -
ke lés pon to sí tá sát, ki egé szí té sét,

b) a he lyi adott sá gok ból adó dó mun ka kör nye ze ti fel té -
te lek re, sa já tos sá gok ra fi gye lem mel a mun ka vé del mi
szem pon tú elõ ze tes vizs gá la ta meg ál la pí tá sa i nak pon to sí -
tá sát.

(2) A csa pat pró ba vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi
szer ve zet az (1) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott fel adat
vég re haj tá sá hoz – szük ség ese tén – to váb bi mun ka hi gi é -
nés vizs gá la to kat kez de mé nyez. 
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(3) Az (1) be kez dés sze rint el vég zett pon to sí tá sok meg -
ál la pí tá sa i ról és ered mé nye i rõl a csa pat pró bát vég re haj tó
hon vé del mi szer ve zet írás ban tá jé koz tat ja a rend sze re sí té -
sért fe le lõst.

(4) A csa pat pró bát vég re haj tó hon vé del mi szer ve zet az
egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég -
zés hez szük sé ges sze mé lyi, tár gyi, szer ve zé si fel té te lek
eset le ges hi á nyos sá gai fel szá mo lá sá ra ja vas la to kat ké szít
és in téz ke dést kez de mé nyez a rend sze re sí té sért fe le lõs nél.

11. Üze mel te té si do ku men tá ció

16. §

(1) Az üze mel te té si do ku men tá ció vég le ge sí té sé hez
biz to sí ta ni kell:

a) a ke ze lõ, ki szol gá ló ál lo mány idõ sza kos mun ka kö ri
al kal mas sá gi vizs gá la ta i nak irá nyá ra és gya ko ri sá gá ra vo -
nat ko zó elõ írá so kat,

b) a tech ni kai ki szol gá lá sok rend jé re, az idõ sza kos biz -
ton sá gi fe lül vizs gá la tok fel té te le i re, a hasz ná ló ál tal el vé -
gez he tõ kis ja ví tá sok kö ré re és a hi ba el há rí tá sok ra vo nat -
ko zó uta sí tást és ezek vég re haj tá sa gya ko ri sá gá ra, el len õr -
zé sé re, do ku men tá lá sá ra vo nat ko zó elõírásokat,

c) a had fel sze re lé si anyag, a mun ka esz köz ve szé lyes sé -
gé nek meg íté lé sé vel, vizs gá la tá val kap cso la tos do ku men -
tu mo kat, nyi lat ko za to kat, meg ál la pí tá so kat, kó ro ki té nye -
zõk, ha tár ér té kek fel so ro lá sát.

(2) A rend sze re sí té sért fe le lõs a 15. § (3) be kez dés sze -
rin ti tá jé koz ta tás, il let ve a 15. § (4) be kez dé se sze rin ti ja -
vas la tok alap ján kez de mé nye zi az üze mel te té si do ku men -
tá ció mó do sí tá sát, vagy in téz ke dik an nak vég le ge sí té sé re.

(3) Az üze mel te té si do ku men tá ció ok mány kész le té hez
csa tol ni kell az üze mel te té sért fe le lõs ál tal az R. 14. §
(4) be kez dés sze rint el ké szí tett tá jé koz ta tót, amely kü lö -
nö sen tar tal maz za:

a) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos hasz -
ná lat kö rül mé nye it, fel té te le it

b) a ren del te tés sze rû hasz ná lat so rán az elõ re lát ha tó ve -
szé lyes, il let ve ve szély te len meg hi bá so dá si le he tõ sé ge ket
és a meg hi bá so dás ese tén szük sé ges ten ni va ló kat,

c) az elõ for dul ha tó hi bás ke ze lést és an nak kö vet kez mé -
nye it,

d) a mun ka esz köz, a had fel sze re lé si anyag ren del te tés -
el le nes hasz ná la ta le het sé ges mód ját és an nak kö vet kez -
mé nye it, 

e) a biz ton sá gi be ren de zé sek funk ci ó ját, mû kö dé sét, sa -
já tos sá ga it,

f) a ve szé lyes te rek meg kö ze lí tés re és az al kal ma zott vé -
del mi meg ol dá sok ra vo nat ko zó elõ írá so kat,

g) a mun ka vál la ló, ke ze lõ fel adat kö ré be tar to zó be ál lí -
tá si, kar ban tar tá si fel ada to kat,

h) nem a mun ka vál la ló, ke ze lõ fel adat kö ré be tar to zó el -
len õr zés re, kar ban tar tás ra, ja ví tás ra, fe lül vizs gá lat ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket,

i) a szük sé ges egyé ni és ka to nai vé dõ esz kö zö ket, va la -
mint a hasz ná la tuk ra vo nat ko zó elõ írá so kat, kö ve tel mé nye -
ket.

12. A lé te sít mény, az épít mény
és a mun ka hely mû sza ki át adás-át vé tel hez kap cso ló dó

fel ada tok

17. §

(1) A lé te sít mény, az épít mény, a mun ka hely mû sza ki
át adás-át vé te li el já rá sá ban a be ru há zó, a ki vi te le zõ, az
üze mel te tõ, a be fo ga dó és a hasz ná ló hon vé del mi szer ve -
zet kép vi se lõi vesz nek részt.

(2) A mû sza ki át adás-át vé te li el já rás ban a mun ka vé del -
mi kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sét a hasz ná ló hon vé del mi
szer ve zet szak ál lo má nya – kü lö nö sen a hasz ná lói lo gisz ti -
kai szak fe le lõs, il let ve az R. 11. § (1) be kez dé se sze rin ti
adat szol gál ta tás ban érin tett szak te rü let fe le lõ se – és a
mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny -
sé get el lá tó sze mé lyek együt te sen vizs gál ják, és az el té ré -
se ket, hi á nyos sá go kat az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség rõl szó ló 191/2009. (IX. 15.) Korm. ren de let ben meg -
ha tá ro zott át adás-át vé te li jegy zõ könyv ben rög zí tik.

(3) Mû sza ki át adás-át vé tel ak kor mi nõ sül be fe je zett -
nek, ha a be ru há zó és a ki vi te le zõ az át adás-át vé te li el já rás
jegy zõ köny vé ben rög zí tett mun ka vé del mi hi á nyos sá go kat 
tel jes kö rû en meg szün tet te.

13. A mun ka vé del mi üzem be he lye zés 
és az üze mel te tés fel ada tai

18. §

(1) A ve szé lyes MH-lé te sít mény, épít mény, tech no ló -
gia, mun ka hely, mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag
üzem be he lye zé sét meg elõ zõ mun ka vé del mi szem pon tú
elõ ze tes vizs gá la tát a mû sza ki át adás-át vé tel, il let ve a csa -
pat pró ba ke re té ben kell vég re haj ta ni. A ve szé lyes mun ka -
esz köz, had fel sze re lé si anyag mun ka vé del mi szem pon tú
elõ ze tes vizs gá lat ról a 4. mel lék let sze rin ti jegy zõ köny vet
kell fel ven ni.

(2) A 19. § (1) be kez dés sze rin ti mun ka esz köz és had -
fel sze re lé si anyag mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes
vizs gá la tá ról az 5. mel lék let sze rin ti jegy zõ köny vet kell
fel ven ni.

(3) Had fel sze re lé si anyag ese té ben – az üze mel te té si
do ku men tá ció és a mun ka esz kö zök és hasz ná la tuk biz ton -
sá gi és egész ség ügyi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé -
rõl szó ló 14/2004. (IV. 19.) FMM ren de let (a to váb bi ak -
ban: FMMr.) alap ján – a ke ze lé si, be ál lí tá si, ja ví tá si, kar -
ban tar tá si, el len õr zé si és fe lül vizs gá la ti fel adat tal meg bí -
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zott sze mé lyek fel ada ta it az R. 14. § (4) be kez dés sze rin ti
tá jé koz ta tó tar tal maz za.

(4) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti lé te sít mény, mun ka -
hely, mun ka esz köz és a had fel sze re lé si anyag mun ka vé -
del mi üzem be he lye zé sét, hasz ná lat ba vé te lét (a to váb bi -
ak ban együtt: üzem be he lye zés) az ál lo mány il le té kes pa -
rancs nok a 6. mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat tal ren de li el.

(5) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok az üzem be he lye -
zés el ren de lé sé rõl – szük ség sze rint – ér te sí ti a be fo ga dó
hon vé del mi szer ve zet pa rancs no kát, vagy az ob jek tum- és
az üze mel te tõ hon vé del mi szer ve zet pa rancs no kát. 

19. §

(1) Az Mvt. 21. § (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar -
to zó mun ka esz köz és a had fel sze re lé si anyag egész sé get
nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos hasz ná la ta fel té te lei el -
len õr zé se ér de ké ben – füg get le nül at tól, hogy az új, vagy
hasz nált – az FMMr. sze rin ti el len õr zõ fe lül vizs gá la tot
kell vé gez ni azok üzem be he lye zé sét meg elõ zõ en, ha

a) a mun ka he lyen tör té nõ elsõ fel ál lí tá sá hoz, te le pí té sé -
hez, il let ve kézi hasz ná la tú esz köz ese tén a mun ka vég zés
meg kez dé sé hez a mun ka esz kö zön sze re lé si, te le pí té si mû -
ve le tet vé gez nek,

b) a mun ka esz köz át he lye zé sé hez vagy új he lyen tör té -
nõ fel ál lí tá sá hoz szét- és össze sze re lé si vagy sze re lé si mû -
ve le tet vé gez nek,

c) az üze mel te té si do ku men tá ció, il let ve a mun kál ta tó a
mun ka esz közt az SzMvSz-ben el len õr zõ fe lül vizs gá lat el -
vég zé sé re kö te le zett mun ka esz köz nek mi nõ sí tet te.

(2) Az el len õr zõ fe lül vizs gá lat so rán a fel ál lí tás, te le pí -
tés, sze re lés szak mai és biz ton sá gi szem pon to kat ki elé gí tõ
el vég zé sét, to váb bá az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és
biz ton sá gos mû kö dés kö ve tel mé nyei ki elé gí té sét kell
vizs gál ni.

(3) Az el len õr zõ fe lül vizs gá la tot – a mun ka biz ton sá gi
és mun ka egész ség ügyi szak te vé keny sé get el lá tó sze mé -
lyek szak mai támo ga tá sá val – a hasz ná ló hon vé del mi szer -
ve zet lo gisz ti kai ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély hajt ja vég re.

(4) Az el len õr zõ fe lül vizs gá lat vég re haj tá sá ra vo nat ko -
zó kö ve tel mé nye ket, el já rás ren det, a részt ve võk, együtt -
mû kö dõk kö rét, kö te le zett sé ge it és fel ada ta it az
SzMvSz-ben kell meg ha tá roz ni Az el len õr zõ fe lül vizs gá -
lat vég re haj tá sá ról a 7. mel lék let sze rin ti jegy zõ köny vet
kell fel ven ni.

(5) Az el len õr zõ fe lül vizs gá lat so rán vizs gál ni kell kü -
lö nö sen, hogy a mun ka esz köz ren del ke zik-e

a) az adott anyag ra, esz köz re vo nat ko zó meg ha tá ro zott
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal, il let ve a meg fe le lõ sé get ta -
nú sí tó egyéb do ku men tum mal,

b) üze mel te té si do ku men tá ci ó val,
c) koc ká zat ér té ke lé si do ku men tá ci ó val,
d) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos hasz -

ná lat hoz szük sé ges egyé ni vé dõ esz kö zök kel.

(6) A mun ka esz köz, had fel sze re lés üzem be he lye zé sét
meg elõ zõ pró ba- vagy kí sér le ti üze mel te tés csak az el len -
õr zõ fe lül vizs gá lat és a koc ká zat ér té ke lés el vég zé se után
kezd he tõ meg.

20. §

(1) Az Mvt. 21. § (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar -
to zó mun ka esz köz idõ sza kos el len õr zõ fe lül vizs gá la tát az
ál lo mány il le té kes pa rancs nok ál tal az üzem be he lye zés so -
rán meg ha tá ro zott rend ben, vizs gá la ti szem pon tok sze rint, 
mó don, gya ko ri ság gal, a vég re haj tó és a fe le lõs ki je lö lé sé -
vel és a do ku men tá lás meg ha tá ro zá sá val kell el vé gez ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés so rán az ál lo mány il -
le té kes pa rancs nok fi gye lem be ve szi

a) a mun ka esz köz ki ala kí tá sát;
b) az igény be vé tel gya ko ri sá gát, in ten zi tá sát;
c) a mun ka esz köz re vo nat ko zó sza bá lyo kat, az üze mel -

te tés kö rül mé nye it;
d) az üze mel te té si do ku men tá ció és a 16. § (3) be kez dés

sze rin ti tá jé koz ta tó elõ írá sa it.
(3) A hasz ná ló hon vé del mi szer ve zet lo gisz ti kai ve ze tõ -

je biz to sít ja a szer ve zet hasz ná la tá ban lévõ vil la mos kézi
szer szá mok és hor doz ha tó biz ton sá gi transz for má to rok
éves sze re lõi el len õr zé sé nek vég re haj tá sát, a vég re haj tást
iga zo ló do ku men tu mok meg õr zé sét. Az éves sze re lõi el -
len õr zés vég re haj tá sá ról a 8. mel lék let sze rin ti fe lül vizs gá -
la ti la pot kell fel ven ni.

21. §

(1) A köz pon ti kész let ben lévõ had fel sze re lé si anyag,
mun ka esz köz idõ sza kos fe lül vizs gá la ta, el len õr zé se vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges erõ for rá so kat a köz pon ti el lá tó
szer ve zet ál lo mány il le té kes pa rancs no ka ter ve zi, to váb bá
gon dos ko dik az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok, el len õr zé sek
vég re haj tá sá ról és azok ok má nyok ban tör té nõ rög zí té sé -
rõl.

(2) Köz pon ti kész let bõl had fel sze re lé si anyag, mun ka -
esz köz, egyé ni és ka to nai vé dõ esz köz hon vé del mi szer ve -
zet hasz ná la tá ba csak az elõ írt üze mel te té si do ku men tá ció, 
do ku men tált, ér vé nyes idõ sza kos biz ton sá gi fe lül vizs gá -
lat, el len õr zés meg lé te ese tén ad ha tó ki.

22. §

(1) A had fel sze re lé si anyag érin tés vé del mi be ren de zé -
se i nek üzem ké pes ál la po tát, mû kö dõ ké pes sé gét ha von ta
el len õriz ni kell. Az el len õr zés vég re haj tá sát a rend sze re sí -
té sért fe le lõs ál tal meg ha tá ro zott mó don kell do ku men tál ni. 

(2) Az el len õr zés re vo nat ko zó el já rá si rend sza bá lyo zá -
sa, to váb bá a vég re haj tás fel ügye le te a hasz ná lói lo gisz ti -
kai szak fe le lõs fel ada ta.
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23. §

(1) Az ál lo mány il le té kes pa ran csok a had fel sze re lé si
anyag, a ka to nai vé dõ esz köz meg fe le lõ sé gé nek so ron kí -
vü li el len õr zé sét ren de li el, ha az a ren del te tés sze rû hasz -
ná lat so rán köz vet le nül ve szé lyez tet te a mun ka vál la ló
egész sé gét és biz ton sá gát, vagy ez zel össze füg gés ben bal -
eset, vagy rend kí vü li kö rül mény kö vet ke zett be. A vizs gá -
lat ered mé nyét vizs gá la ti jegy zõ könyv ben kell rög zí te ni.

(2) A so ron kí vü li el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ könyv
tar tal maz za

a) az el len õr zés szük sé ges sé gét ki vál tó ese mény be kö -
vet ke zé sé nek idõ pont ját,

b) az ese mény le fo lyá sá nak rész le tes is mer te té sét, a be -
fo lyá so ló kö rül mé nyek le írá sát,

c) a ve szé lyez te tés el há rí tá sa mód ját, a vég re haj tott és
kez de mé nye zett in téz ke dé se ket,

d) az el há rí tást vég zõk ne vét, be osz tá sát,
e) a so ron kí vü li el len õr zést vég zõ mun ka biz ton sá gi il -

let ve a mun ka egész ség ügyi szak te vé keny sé get el lá tók
meg ál la pí tá sa it,

f) a meg fe le lõ ség összeg zett ér té ke lé sét,
g) a szük sé ges mun kál ta tói in téz ke dé se ket, azok fe le lõ -

se it, a vég re haj tás ha tár ide jét,
h) a jegy zõ könyv fel vé te lé nek dá tu mát, alá írá so kat.
(3) Az el len õr zé si jegy zõ könyv meg ál la pí tá sai és a fel -

té te lek fenn ál lá sa ese tén az üzem be he lye zést az ál lo -
mány il le té kes pa rancs nok a 6. mel lék let sze rin ti nyi lat ko -
zat tal ren de li el.

14. A mun ka vé de lem bel sõ el len õr zé se

24. §
(1) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok a mun ka vé del mi

kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sé nek hely ze tét a hon vé del mi
tár ca el len õr zé si rend jé rõl szó ló 52/2007. (HK. 11.) HM
uta sí tás sze rin ti bel sõ el len õr zés ke re té ben fo lya ma to san
el len õr zi.

(2) A mun ka vé del mi bel sõ el len õr zés cél ja an nak meg -
ál la pí tá sa, hogy a hon vé del mi szer ve zet nél a szol gá lat el lá -
tás, a mun ka vég zés fel té te lei meg fe lel nek-e a mun ka vé de -
lem re vo nat ko zó sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek.

25. §

(1) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok, a he lyet te sei és a
hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ be osz tá sú tag jai – ha tás kö -
rük nek meg fe le lõ en – rend sze res mun ka vé del mi el len õr -
zés ke re té ben gon dos kod nak ar ról, hogy

a) a mun ka he lyek, a mun ka esz kö zök, a had fel sze re lé si
anya gok és az elõ írt vé dõ esz kö zök meg fe lel je nek a mun -
ka vé del mi kö ve tel mé nyek nek, és a mun ka vál la lók azo kat
ren del te tés sze rû en hasz nál ják,

b) a mun ka vál la lók a mun ká val össze füg gõ is me re te ket
el sa já tít sák, az elõ írá so kat, vé dõ in téz ke dé se ket meg tart sák.

(2) A szer ve zett mun ka vég zést köz vet le nül ve ze tõ pa -
rancs nok, mun ka he lyi ve ze tõ

a) a mun ka, il let ve szol gá la ti fel adat meg kez dé se elõtt
meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a mun ka vég zés sze mé lyi, tár gyi
és szer ve zé si fel té te lei biz to sí tot tak,

b) rend sze re sen el len õr zi a vé dõ esz kö zök, biz ton sá gi
be ren de zé sek meg lé tét, mû kö dõ ké pes sé gét, azok ren del -
te tés sze rû hasz ná la tát,

c) gon dos ko dik az al kal ma zott tech no ló gi á ra, üze mel te -
tett mun ka esz köz re, had fel sze re lé si anyag ra vo nat ko zó
elõ írá sok be tar tá sá ról,

d) el len õr zi a mun ka vál la lók biz ton sá gos mun ka vég -
zés re al kal mas ál la po tát, il let ve mun ka kö ri al kal mas sá ga
so ron kí vü li vizs gá la tát – az SzMvSz-ben meg ha tá ro zott
el já rás rend sze rint – kez de mé nye zi,

e) gon dos ko dik ar ról, hogy az irá nyí tá sa, ve ze té se alá
tar to zó mun ka he lye ken rend, fe gye lem, tisz ta ság le gyen.

(3) A mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak te -
vé keny sé get el lá tó sze mé lyek a szol gá la ti és mun ka he lye -
ken rend sze re sen el len õr zik a mun ka vé del mi kö ve tel mé -
nyek ér vé nye sí té sét, és az SzMvSz-ben szá muk ra meg ha -
tá ro zott ha tás kö rük ben el jár nak.

(4) Az egyes ve szé lyes mun ka- és ha di tech ni kai esz kö -
zök, te vé keny sé gek fel ügye le tét el lá tó ügy in té zõk az üze -
mel te tés kö ve tel mé nye i nek be tar tá sát rend sze re sen el len -
õr zik, és a szük sé ges in téz ke dé sek ki adá sát kez de mé nye -
zik.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti ál lo mány mun ka vé de -
lem mel kap cso la tos rend sze res el len õr zé si fel ada ta it az
SzMvSz-ben kell meg ha tá roz ni.

(6) A rend sze res el len õr zést vég re haj tó a tu do má sá ra ju -
tott el té rést, rend el le nes sé get azon nal meg vizs gál ja és
meg szün te té sé re sa ját ha tás kör ben in téz ke dik, il let ve a ha -
tás kör rel ren del ke zõ ve ze tõ, pa rancs nok in téz ke dé sét kez -
de mé nye zi.

(7) Bal eset vagy egész ség ká ro so dás köz vet len ve szé -
lyé nek ész le lé se, azo no sí tá sa, il let ve be je len té sé nek vé te le 
ese tén a mun ka he lyi ve ze tõ, pa rancs nok a te vé keny sé get
ha la dék ta la nul le ál lít ja és a ve szély el há rí tás hoz szük sé ges
in téz ke dést meg te szi, il let ve an nak ki adá sát kez de mé nye zi.

15. Mun ka vé del mi ok ta tás

26. §

(1) A mun ka vé del mi ok ta tá sok gya ko ri sá gát, a te ma ti -
kát és az ok ta tott is me re te ket, va la mint az is me re tek el sa -
já tí tá sa el len õr zé sé nek mód ját dif fe ren ci ál tan kell meg ha -
tá roz ni az aláb bi cso por to sí tás ban:

a) szak fel ada to kat irá nyí tó, ve ze tõ és el lá tó ál lo mány,
b) szer ve zett mun ka vég zést köz vet le nül ve ze tõ pa -

rancs no kok, mun ka he lyi ve ze tõk,
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c) ve szé lyes, fo ko zot tan ve szé lyes mun ka kör ben fog lal -
koz ta tott mun ka vál la lók,

d) nem te le pí tett, il let ve vál to zó mun ka he lyen, mun ka -
kö rül mé nyek kö zött fog lal koz ta tott mun ka vál la lók,

e) az R. 26. § (3) be kez dés sze rin ti kü lö nö sen ve szé lyes
fel ada to kat el lá tó mun ka vál la lók,

f) ja ví tó-, tech ni kai ki szol gá ló-, mû sza ki-el len õr zõ te -
vé keny sé get vég zõ mun ka vál la lók,

g) iro dai te vé keny sé get vég zõ mun ka vál la lók.
(2) A gya kor la ti mun ka vé del mi ok ta tá sok vég re haj tá sá -

ra ki je lölt ál lo mány ok ta tá si te ma ti ká ját és az ok ta tan dó is -
me re te ket az ok ta tás ra kö te le zett mun ka kö rök kö ve tel mé -
nyei fi gye lem be vé te lé vel kell össze ál lí ta ni. 

27. §

(1) Az idõ sza kon ként meg is mé telt mun ka vé del mi ok ta -
tá so kat az SzMvSz-ben a kü lön bö zõ mun ka kö rök re vagy a 
be osz tá sok ra meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal kell vég re haj -
ta ni, mely nek ke re té ben ok tat ni kell kü lö nö sen:

a) a mun ka vé del mi sza bá lyok rend sze rét és az új vagy
mó do sí tott mun ka vé del mi elõ írá so kat,

b) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun -
ka vég zés sze mé lyi és tár gyi fel té te le it,

c) a mun ka he lyek, tech no ló gi ák, mun ka esz kö zök koc -
ká za ta it, a bal ese ti ve szély for rá so kat, a bal eset meg elõ zé -
sé nek mód ját,

d) a köz le ke dés, te her moz ga tás, szál lí tás és tá ro lás sza -
bá lya it,

e) a vil la mos há ló za tok, be ren de zé sek hasz ná la tá ra, ke -
ze lé sé re vo nat ko zó elõ írá so kat,

f) az elõ zõ ok ta tás óta be kö vet ke zett bal ese tek kö rül mé -
nye it, oka it, az oko za ti össze füg gé se ket és az azok ból le -
von ha tó kö vet kez te té se ket, a meg tett mun kál ta tói in téz ke -
dé se ket,

g) az el sõ se gély nyúj tás vég re haj tá sá nak sza bá lya it,
h) a mun ka hi gi é nés elõ írá so kat,
i) a ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek ke ze lé sé vel,

hasz ná la tá val kap cso la tos elõ írá so kat.
(2) A kü lö nö sen ve szé lyes fel adat vég re haj tá sát meg -

elõ zõ en – min den al ka lom mal – ese ti mun ka vé del mi ok ta -
tás és gya kor la ti kép zés, ki kép zés ke re té ben a fel adat-vég -
re haj tás ra vo nat ko zó szak uta sí tá sok elõ írá sa i ból a vég re -
haj tó ál lo mányt fel kell ké szí te ni. 

(3) Az ok ta tás, kép zés, ki kép zés ke re té ben gya ko rol tat -
ni kell kü lö nö sen:

a) a had fel sze re lé si anyag, a mun ka esz köz ren del te tés -
sze rû hasz ná la tá nak rend jét, a hi bák el há rí tá sá val kap cso -
la tos el já rá so kat,

b) az elõ re lát ha tó meg hi bá so dás ese tén szük sé ges ten -
ni va ló kat,

c) a rend kí vü li kö rül mé nyek be kö vet ke zé se ese tén
szük sé ges te en dõ ket,

d) a biz ton sá gi be ren de zé sek és a vé dõ esz kö zök hasz ná -
la tát,

e) a men tés, me ne kí tés, ki ürí tés sza bá lya it,
f) az el sõ se gély nyúj tó te vé keny sé get.

28. §

A szak mai is me re tük szin ten tar tá sa, fej lesz té se ér de ké -
ben a mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak te vé -
keny ség el lá tá sá ra ki je lölt sze mé lyek rend sze re sen to -
vább kép zé sen vesz nek részt.

16. Koc ká zat ér té ke lés, meg elõ zé si stra té gia

29. §

(1) A mun ka esz kö zök re és a mun ka he lyek ki ala kí tá sá ra
az Mvt. 54. § (2) be kez dé sé ben elõ írt koc ká zat ér té ke lést
az MH sa já tos kö ve tel mé nye it fi gye lem be véve, elsõ al ka -
lom mal

a) had fel sze re lé si anya gok, ka to nai vé dõ esz kö zök ese -
té ben a rend sze re sí tés ke re té ben, a ka to nai al kal mas ság
vizs gá la ta so rán, 

b) az épít mé nyek, mun ka he lyek ese té ben a hasz ná lat ba
vé te li el já rás vég re haj tá sát meg elõ zõ en,

c) a mun ka esz kö zök ese té ben pe dig az üzem be he lye zés 
vég re haj tá sát meg elõ zõ en,

d) rend kí vü li mun ka vég zé si kö rül mé nyek ese tén a fel -
adat el ren de lé sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul

kell el vé gez ni.
(2) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok a ve szé lyes nek,

fo ko zot tan ve szé lyes nek mi nõ sí tett mun ka kö rök koc ká za -
ta it éven te fe lül vizs gál ja, a ha tás kö ré be tar to zó koc ká zat -
ke ze lé si in téz ke dé se ket ki ad ja, il let ve a ha tás kö rét meg ha -
la dó in téz ke dé sek ki adá sát kez de mé nye zi. Az ál lo mány il -
le té kes pa rancs nok a ha tás kö rét meg ha la dó in téz ke dés
meg té te lé ig ha té kony koc ká zat ke ze lést biz to sí tó mun ka -
szer ve zé si in téz ke dést ad ki.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ban elõ írt fel adat vég re haj tá -
sá ért a rend sze re sí té sért fe le lõs hon vé del mi szer ve zet, az
(1) be kez dés b)–d) pont já ban, a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak, va la mint az Mvt. 54. § (3) be kez dés ben elõ írt
koc ká zat ér té ke lés éven kén ti, to váb bá a so ron kí vü li fe lül -
vizs gá la ta vég re haj tá sá ért a hon vé del mi szer ve zet ál lo -
mány il le té kes pa rancs no ka fe le lõs.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ban elõ írt fel ada tot a rend sze -
re sí té sért fe le lõs in téz ke dé si terv ben, az (1) be kez dés
b)–d) pon tok sze rin ti, il let ve a (2) és (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa rend jét az ál lo mány il le -
té kes pa rancs nok kü lön pa rancs ban ha tá roz za meg.

(5) Az (1) be kez dés a) pont já ban elõ írt koc ká zat ér té ke -
lés rend jét a rend sze re sí té sért fe le lõs ha tá roz za meg.
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(6) Az (1) be kez dés a) pont já ban elõ írt koc ká zat ér té ke -
lés vég re haj tá sát kö ve tõ en koc ká zat ér té ke lé si do ku men tá -
ci ót kell ké szí te ni, ame lyet a ké sõb bi hasz ná ló, il let ve a
csa pat pró ba vég re haj tá sá ra ki je lölt hon vé del mi szer ve zet
ré szé re át kell adni.

(7) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti te vé keny ség vég -
re haj tá sát kö ve tõ en a ta pasz ta lat fel dol go zás rend sze ré ben 
ér té kel ni kell a koc ká zat ér té ke lés és a koc ká zat ke ze lés ta -
pasz ta la ta it. En nek alap ján el kell vé gez ni a szak uta sí tá sok 
és in téz ke dé sek szük sé ges mó do sí tá sát.

30. §

(1) A koc ká zat ér té ke lést bi zott ság hajt ja vég re. A bi -
zott ság tag jai a mun ka esz kö zök, a had fel sze re lé si anya -
gok, a ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek hasz ná lói lo -
gisz ti kai szak fe le lõ sei, a koc ká zat ér té ke lés so rán érin tett
mun ka hely, mun ka- és szol gá la ti te vé keny ség mun ka he lyi 
ve ze tõ je vagy pa rancs no ka, va la mint a mun ka biz ton sá gi
és mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get el lá tó sze mé -
lyek.

(2) Az elõ ké szí tés idõ sza ká ban a bi zott ság

a) össze gyûj ti az al kal ma zott mun ka esz kö zök re, had fel -
sze re lé si anya gok ra, ve szé lyes anya gok ra és ké szít mé -
nyek re, va la mint a mun ka he lyek ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok ál tal elõ írt kö ve tel mé nye ket,

b) elõ ze te sen meg ha tá roz za a mun ka hely, a had fel sze re -
lé si anyag, a ve szé lyes anyag és ké szít mény, a mun ka esz -
köz ren del te tés sze rû hasz ná la tá val össze füg gõ, va la mint a
vég zett te vé keny sé gek biz ton sá gos el lá tá sá hoz szük sé ges
szak mai és biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket az adott szak te rü -
let re vo nat ko zó sza bá lyok elõ írá sai alap ján.

(3) A hon vé del mi szer ve zet fog lal ko zás-egész ség ügyi
fel ada ta it el lá tó szer ve ze ti egy ség, sze mély fel ada ta a
mun ka vál la ló kat érõ meg ter he lé sek, be le ért ve az ex po zí -
ci ó ból adó dó meg ter he lé se ket is, vizs gá la ta, mi nõ sí té se,
to váb bá a szük sé ges mun ka hi gi é nés vizs gá la tok kö ré nek
meg ha tá ro zá sa, a vizs gá la tok elõ írá sa és a vizs gá la ti ered -
mé nyek ér té ke lé se.

(4) A po ten ci á li san ve szé lyes, fo ko zot tan ve szé lyes, il -
let ve a ko ráb ban már ve szé lyes nek, fo ko zot tan ve szé lyes -
nek mi nõ sí tett mun ka kö rök ese té ben a koc ká zat ér té ke lés
elõ ké szí té se so rán a mun ka hely ve ze tõ je vagy pa rancs no -
ka a kó ro ki té nye zõk, az ex po zí ci ós idõk, és a ve szé lyes te -
vé keny ség gya ko ri sá ga be mu ta tá sá ra, iga zo lá sá ra mun ka -
tük röt ké szít.

(5) A mun ka tü kör ben meg ál la pít ják az adott mun ka kör -
ben a vég zett te vé keny sé ge ket, mun ka fo lya ma to kat és az
azok hoz tar to zó kó ro ki té nye zõ ket. Rög zí tik a mun ka kör -
ben vég zett egyes mun ka fo lya ma tok vég re haj tá sá ra elõ írt
nor ma idõt a sza bály zó meg je lö lé sé vel, vagy an nak hi á -
nyá ban a mun ka fo lya mat meg fi gye lé se alap ján, to váb bá

az egyes te vé keny sé gek jel lem zõ napi, heti, havi gya ko ri -
sá gát.

(6) A bi zott ság fel ada ta a koc ká zat ér té ke lés vég re haj tá -
sa idõ sza ká ban

a) az adott koc ká zat ér té ke lés so rán vizs gált szak te rü let -
re vo nat ko zó, elõ ze te sen meg ha tá ro zott szak mai és biz ton -
sá gi kö ve tel mé nyek alap ján

aa) a ve szé lyek és ve szély for rá sok fel tá rá sa, a ve szély -
hely zet ben be kö vet ke zé sük le het sé ges va ló szí nû sé gé nek
és sú lyos sá gá nak meg ha tá ro zá sa,

ab) a ve szé lyez te tett mun ka vál la lók, sze mé lyek, be le -
ért ve a mun kát vég zõk és a ve szély ha tó kö ré ben tar tóz ko -
dók azo no sí tá sa,

ac) az aa) és az ab) pon tok alap ján a koc ká za tok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi ér té ke lé se, be so ro lá sa a koc ká za to kat sú -
lyos bí tó té nye zõk fi gye lem be vé te lé vel,

ad) a koc ká zat ér té ke lés so rán vizs gált szak te rü let mun -
ka vé del mi hely ze te meg fe le lõ sé gé rõl szó ló nyi lat ko zat
meg té te le, az elõ ze te sen össze gyûj tött és meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek kel tör té nõ össze ha son lí tás alap ján,

b) az a) pont ban azo no sí tott koc ká za tok ki kü szö bö lé sé -
re, csök ken té sé re vo nat ko zó in téz ke dé si ja vas la tok meg -
ha tá ro zá sa.

(7) A koc ká za tok ér té ke lé sé rõl a bi zott ság jegy zõ köny -
vet ké szít, amely tar tal maz za a (6) be kez dés ben le írt fel -
ada tok vég re haj tá sát, to váb bá

a) az adott koc ká zat ér té ke lés so rán vizs gált szak te rü let
mun ka vé del mi hely ze te meg fe le lõ sé gé rõl szó ló nyi lat ko -
za tot ér té ke lés sel, in dok lás sal,

b) a bi zott ság nak a – koc ká za tok ér té ke lé se alap ján fon -
tos sá gi rend be so rolt – ja vas la ta it az ál lo mány il le té kes pa -
rancs nok dön té se alap ján ki adan dó, a koc ká za tok ke ze lé -
sé re vo nat ko zó In téz ke dé si Terv be (a to váb bi ak ban: In téz -
ke dé si Terv) be dol go zás ra ke rü lõ in téz ke dé sek rõl,

c) az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ja va solt ha tár ide jét,
a vég re haj tá sá ért fe le lõs, va la mint az együtt mû kö dõ szer -
ve ze ti egy sé ge ket, sze mé lye ket,

d) az ál lo mány il le té kes pa rancs nok ha tás kö rét meg ha la -
dó in téz ke dé sek kö rét,

e) a jegy zõ könyv ké szí té sé nek he lyét, idõ pont ját,
f) a bi zott sá gi ta gok alá írá sát.
(8) A bi zott sá gi jegy zõ köny vet az érin tett szak te rü let

fel ügye le tét el lá tó pa rancs nok he lyet tes vé le mé nye zi és
fel ter jesz ti az ál lo mány il le té kes pa rancs nok ré szé re.

31. §

(1) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok a bi zott sá gi jegy -
zõ könyv alap ján ki dol goz tat ja a bi zott ság gal a hon vé del mi 
szer ve zet In téz ke dé si Ter vét. 

(2) Az In téz ke dé si Terv – az Mvt. 54. § (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül – tar tal maz za

a) a bi zott sá gi jegy zõ könyv ben rög zí tett – a koc ká za tok
ér té ke lé se alap ján fon tos sá gi rend be so rolt, – az ál lo mány -
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il le té kes pa rancs nok dön té sé ben meg ha tá ro zott koc ká zat -
ke ze lé si in téz ke dé se ket,

b) az elöl já ró pa rancs no ki szin tû koc ká zat ke ze lé si in -
téz ke dé sek ki adá sát igény lõ koc ká za to kat,

c) a b) pont ban fel so rolt koc ká za tok ke ze lé sé re vo nat -
ko zó ja vas la to kat tar tal ma zó, az elöl já ró pa rancs nok nak
szó ló fel ter jesz tés elõ ké szí té sé ért fe le lõs sze mé lye ket és
ha tár idõ ket.

(3) Az el vég zett koc ká zat ér té ke lés ered mé nyei alap ján
a hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je ki ad ja a hon vé del mi szer -
ve zet meg elõ zé si stra té gi á ját, il let ve szük ség sze rint dönt
an nak mó do sí tá sá ról.

(4) A hon vé del mi szer ve zet meg elõ zé si stra té gi á ja tar -
tal maz za

a) a hon vé del mi szer ve zet mun ka vé del mi hely ze té nek
be mu ta tá sát, ér té ke lé sét,

b) a hely zet ér té ke lé se alap ján szük sé ges, hon vé del mi
szer ve zet szin tû rö vid, kö zép-, és hosszú távú cé lo kat, fel -
ada to kat és a hon vé del mi szer ve zet szint jét meg ha la dó fej -
lesz té si cé lo kat, fel ada to kat,

c) a meg ha tá ro zott fej lesz té si cé lok, fel ada tok meg va ló -
sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek, fe le lõ sök, erõ for rá sok
kö rét,

d) az in téz ke dé sek vég re haj tá sa, ered mé nyes sé ge el len -
õr zé se rend jét.

17. Az egyé ni és ka to nai vé dõ esz köz el lá tás rend je

32. §

(1) Az egyé ni és ka to nai vé dõ esz köz el lá tás rend jét az
ál lo mány il le té kes pa rancs nok a mun ka vál la lók mun ka he -
lyen tör té nõ egyé ni vé dõ esz köz hasz ná la tá nak mi ni má lis
biz ton sá gi és egész ség vé del mi kö ve tel mé nye i rõl szó ló
65/1999. (XII. 22.) EüM ren de let ben elõ írt kö ve tel mé nyek 
fi gye lem be vé te lé vel – az el lá tás ban részt vevõ szer vek,
sze mé lyek be vo ná sá val – az SzMvSz-ben ha tá roz za meg.

(2) A ka to nai vé dõ esz köz el lá tás rend jé nek meg ha tá ro -
zá sa so rán az egyé ni vé dõ esz köz el lá tás ra vo nat ko zó el já -
rás ren det a ka to nai sa já tos sá gok nak meg fe le lõ en kell al -
kal maz ni.

(3) A vé dõ esz köz el lá tás rend je tar tal maz za a mun kál ta -
tói fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó va la mennyi, az egyé ni és ka -
to nai vé dõ esz köz el lá tá sá val kap cso la tos fel ada tot, így

a) a vé dõ esz köz szük ség let meg ha tá ro zá sá val kap cso la -
tos kö ve tel mé nye ket,

b) a be szer zés sel kap cso la tos el já rás ren det, fel ada to kat,
c) a vé dõ esz köz ki adá sá nak rend jét,
d) a vé dõ esz kö zök vi se lé sé re, el len õr zé sé re vo nat ko zó

fel ada to kat. 
(4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti te vé keny sé gek vég -

re haj tá sá ra az ál lo mány il le té kes pa rancs nok fe le lõ sö ket
je löl ki.

18. A vé dõ esz köz-szük ség let meg ha tá ro zá sa

33. §

(1) A vé dõ esz köz-el lá tás rend je meg ha tá ro zá sa ke re té -
ben kell össze ál lí ta ni a hon vé del mi szer ve zet egyé ni és ka -
to nai vé dõ esz köz-szük ség le tét.

(2) A vé dõ esz köz-szük ség le tet mun ka biz ton sá gi szak -
em ber és a fog lal ko zás-egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó
szer ve ze ti egy ség vagy sze mély – a koc ká zat ér té ke lés
ered mé nyei, meg ál la pí tá sai alap ján mun ka kö rök re, mun -
ka fo lya ma tok ra le bont va – a 9. mel lék let sze rin ti Egyé ni
és Ka to nai Vé dõ esz köz El lá tá si Terv ben (to váb bi ak ban:
EVET) ha tá roz za meg.

(3) Az EVET-et az ál lo mány il le té kes pa rancs nok hagy -
ja jóvá. Az EVET-ben meg ha tá ro zot tak tól el té rést ki zá ró -
lag az ál lo mány il le té kes pa rancs nok en ge dé lyez het a mun -
ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get
el lá tó sze mé lyek szak mai vé le mé nye alap ján.

(4) Az EVET-ben elõ ze te se sen kell meg ha tá roz ni a be -
szer zés hez szük sé ges min den olyan in for má ci ót, amely
tel jes kö rû en biz to sít ja, hogy az adott mun ka kör nek, te vé -
keny ség nek leg in kább meg fe le lõ vé dõ esz köz ke rül jön be -
szer zés re. 

(5) A be szer zést kö ve tõ en az EVET-et ki kell egé szí te ni
a 10. mel lék let sze rin ti in for má ci ók kal, to váb bá pon to sí ta -
ni kell a be szer zés hez elõ ze te sen meg adott ter ve zé si in for -
má ci ó kat is.

(6) Az új be szer zé sû vé dõ esz kö zök ki vá lasz tá sát meg -
elõ zõ en – a vé dõ esz köz tí pus bi zo nyít vá nya, szük ség ese -
tén szak ér tõ vé le mé nye alap ján – vizs gál ni kell, hogy a fel -
hasz ná lás ra ter ve zett vé dõ esz köz meg fe lel-e a mun ka vál -
la lók mun ka he lyen tör té nõ egyé ni vé dõ esz köz hasz ná la tá -
nak mi ni má lis biz ton sá gi és egész ség vé del mi kö ve tel mé -
nye i rõl szó ló 65/1999. (XII. 22.) EüM ren de let ben és az
egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé -
nek ta nú sí tá sá ról szó ló 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let -
ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, va la mint a ka to nai
vé dõ esz kö zök ese té ben a vo nat ko zó ka to nai kö ve tel mé -
nyek nek.

(7) A be szer zett vé dõ esz kö zök ki adá sá hoz szük sé ges –
egyes vé dõ esz kö zök kel kap cso la tos –mun kál ta tói tá jé koz -
ta tó el ké szí té se a mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség -
ügyi szak te vé keny sé get el lá tó sze mé lyek fel ada ta.

(8) A mun ka he lyi ve ze tõ vagy pa rancs nok ré szé re a vé -
dõ esz kö zök hasz ná la tá val kap cso la tos mód szer ta ni fel ké -
szí tést és gya kor la ti kép zést a mun ka biz ton sá gi és mun -
ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get el lá tó sze mé lyek hajt -
ják vég re.

(9) A mun ka he lyi ve ze tõk, pa rancs no kok ré szé re a vé -
dõ esz kö zök kel kap cso la tos ok ta tást, tá jé koz ta tást a mun -
ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get
el lá tó sze mé lyek hajt ják vég re. A mun ka he lyi ve ze tõk
vagy pa rancs no kok ré szé re ok tat ni kell: 

a) a vé dõ esz köz zel kap cso la tos konk rét in for má ci ó kat,
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b) a vé dõ esz köz vi se lé sé vel kap cso la tos mun ka vál la lói
jo go kat, kö te le zett sé ge ket.

(10) A mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak -
te vé keny sé get el lá tó sze mé lyek a vé dõ esz kö zök kel kap -
cso la tos el mé le ti és gya kor la ti fel ké szí tés re vo nat ko zó an
ok ta tá si te ma ti kát ké szí te nek.

(11) Az (2) és (4) be kez dés sze rin ti elõ írá so kat a rend -
sze re sí té sért fe le lõs a köz pon ti be szer zé sû vé dõ esz kö zök,
il let ve a had fel sze re lé si anya gok hoz meg ha tá ro zott vé dõ -
esz kö zök ese té ben – a rend sze re sí tés so rán – ér vé nye sí ti.

19. A vé dõ esz köz-be szer zés sel, -ki adás sal kap cso la tos
lo gisz ti kai fel ada tok

34. §

(1) A vé dõ esz kö zök be szer zé sét a jó vá ha gyott EVET
alap ján kell vég re haj ta ni. 

(2) A be szer zen dõ vé dõ esz kö zök mennyi sé gé nek meg -
ha tá ro zá sa – a mun ka he lyi ve ze tõ vagy pa rancs nok adat -
szol gál ta tá sa alap ján – a hasz ná lói lo gisz ti kai szak fe le lõs
fel ada ta.

(3) A be szer zett vé dõ esz kö zök do ku men tá ci ó i nak az
ügy vi te li sza bá lyok nak meg fe le lõ meg õr zé se, tá ro lá sa az
el lá tá sért fe le lõs hasz ná lói lo gisz ti kai szak te rü le ti fe le lõs
fel ada ta.

(4) A vé dõ esz köz re vo nat ko zó gyár tó, for gal ma zó ál tal
ki adott tá jé koz ta tót, to váb bá az EVET alap ján a mun ka -
vál la lók ré szé re ké szí tett – a mi ni má lis hasz ná la ti fel té te -
le ket, in for má ci ó kat tar tal ma zó – mun kál ta tói tá jé koz ta tót
a vé dõ esz köz ki adá sa kor a mun ka vál la lók ré szé re át kell
adni.

(5) A vé dõ esz köz re vo nat ko zó tá jé koz ta tót a ka to nai
vé dõ esz kö zök rend sze re sí té si el já rá sa ke re té ben az üze -
mel te té sért fe le lõs az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé -
nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról szó ló 18/2008.
(XII. 3.) SZMM ren de let ben elõ írt kö ve tel mé nyek fi gye -
lem be vé te lé vel ál lít ja össze. 

(6) A vé dõ esz kö zö ket – le he tõ ség sze rint – sze mély hez
kö töt ten kell ki ad ni.

(7) A köz pon ti be szer zé sû, il let ve a had fel sze re lé si
anyag hoz meg ha tá ro zott vé dõ esz kö zök ese té ben a hasz ná -
lat tal kap cso la tos in for má ci ó kat a rend sze re sí té sért fe le lõs 
ál tal – az R. sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en –
össze ál lí tott írá sos tá jé koz ta tó ban kell kiadni.

20. A vé dõ esz kö zök vi se lé sé re, el len õr zé sé re vo nat ko zó
mun ka he lyi ve ze tõi, pa rancs no ki fel ada tok 

35. §

(1) A mun ka he lyi ve ze tõ, pa rancs nok fel ada ta
a) a vé dõ esz köz vi se lé sé vel kap cso la tos mun ka vál la lói

kö te le zett sé gek ok ta tá sa,

b) az ok ta tás ke re té ben a vé dõ esz köz hasz ná la tá val,
tisz tí tá sá val, kar ban tar tá sá val, idõ sza kos el len õr zé sé vel
kap cso la tos konk rét in for má ci ók át adá sa, fel ada tok meg -
ha tá ro zá sa,

c) a vé dõ esz köz-hasz ná lat ra vo nat ko zó gya kor la ti kép -
zés biz to sí tá sa a mun ka vál la lók ré szé re, 

d) a mun ka kör re, te vé keny ség re elõ írt vé dõ esz kö zök
elõ írás sze rin ti hasz ná la tá nak el len õr zé se, rend el le nes ség
ese tén in téz ke dés ki adá sa vagy an nak kez de mé nye zé se. 

(2) A (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti fel ada tok vég re -
haj tá sát, a mun ka vál la lók rész vé te lét írás ban do ku men tál -
ják.

21. Vé dõ ital, tisz tál ko dá si esz kö zök és sze rek jut ta tá sa

36. §

Az SzMvSz-ben a vé dõ ital, a tisz tál ko dá si sze rek és a
bõr vé dõ ké szít mé nyek jut ta tá sa sza bá lyo zá sá nál meg kell
ha tá roz ni az ezek re való jo go sult ság fel té te le it, a jo go sult -
ság meg ál la pí tá sa kö ve tel mé nye it, el já rá si rend jét.

22. Ta nács ko zás, tá jé koz ta tás

37. §

(1) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok az elõ ké szí tés idõ -
sza ká ban ta nács ko zást foly tat a mun ka vé del mi kép vi se -
lõk kel, mun ka vé del mi bi zott ság gal, il let ve meg vá lasz tott
mun ka vé del mi kép vi se lõ hi á nyá ban a mun ka vál la lók kal

a) az új mun ka hely, tech no ló gia, mun ka esz köz, had fel -
sze re lé si anyag be ve ze té sé nek, üzem be he lye zé sé nek
egész ség re és biz ton ság ra ki ha tó kö vet kez mé nye i rõl,

b) a mun ka vé del mi fel ada tok ban érin tett sze mé lyek ki -
je lö lé sé rõl, te vé keny sé gé rõl,

c) a mun ka vé del mi tar tal mú in for má ci ók biz to sí tá sá ról,
d) a mun ka vé del mi ok ta tás meg ter ve zé sé rõl és meg -

szer ve zé sé rõl.
(2) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok köz vet le nül, il let -

ve a be osz tott ve ze tõi ál lo mány be vo ná sá val, a mun ka esz -
köz ki vá lasz tá sa ke re té ben – a mun ka vé del mi üzem be he -
lye zést meg elõ zõ en – tá jé koz tat ja a mun ka vál la ló kat az
egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég -
zés kö ve tel mé nye i rõl, fel té te le i rõl, sza bá lya i ról, ezen be -
lül kü lö nö sen

a) a mun ka esz köz üzem be he lye zé sé rõl, hasz ná la tá ról,
b) a 16. § (3) be kez dés a)–i) pont ja i ban fog lal tak ról,
c) a mun ka vég zé si kö rül mé nyek meg vál to zá sá ról ab ban 

az eset ben is, ha a vál to zás nem a mun ka vál la ló köz vet len
kör nye ze té ben tör té nik,

d) a mun ka esz köz üze mel te té sé bõl adó dó he lyi sa já tos -
sá gok ról.
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(3) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok köz vet le nül, il let -
ve a mun ka he lyi ve ze tõi, pa rancs no ki ál lo mány be vo ná sá -
val a mun ka vál la ló kat tá jé koz tat ja

a) a hon vé del mi szer ve ze tek fel ada ta i ról, a hon vé del mi
szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek fe le lõs sé gé rõl, az egész -
sé get és biz ton sá got po ten ci á li san ve szé lyez te tõ koc ká za -
tok ról és a meg elõ zé si sza bá lyok ról, in téz ke dé sek rõl, 

b) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun -
ka vég zés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõ sök
sze mé lyé rõl,

c) a ve szély for rá sok ról és az el le nük való vé de ke zés
mód já ról, az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos
mun ka vég zés fel té te le i rõl,

d) rend el le nes kö rül mé nyek ki ala ku lá sa ese té re ké szí -
tett men té si terv mun ka hely re vo nat ko zó ré szé rõl,

e) a koc ká zat ér té ke lés és az ál lo mány il le té kes pa rancs -
no ki in téz ke dé sek ta pasz ta la ta i ról, to váb bi lé nye ges in for -
má ci ók ról, kü lö nö sen az el vég zett el len õr zé sek meg ál la pí -
tá sa i ról.

38. §

(1) A be fo ga dó hon vé del mi szer ve zet ál lo mány il le té kes 
pa rancs no ka írás ban tá jé koz tat ja a hon vé del mi szer ve zet
te rü le tén te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze tet a te -
rü let re vo nat ko zó – ál ta lá nos tól el té rõ – mun ka vé del mi
kö ve tel mé nyek rõl, va la mint a mun ka te rü let át adá sá val és
a gaz dál ko dó szer ve zet mun ka vál la ló i nak a te rü le tén tör té -
nõ moz gá sá val, te vé keny sé gé vel kap cso la tos mun ka vé -
del mi kö ve tel mé nyek rõl, elõ írá sok ról.

(2) A be fo ga dó hon vé del mi szer ve zet ál lo mány il le té kes 
pa rancs no ka írás ban tá jé koz tat ja a hon vé del mi szer ve zet
te rü le tén te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze tet a
hon vé del mi szer ve zet ál tal a mun ka vég zés sel össze füg gés -
ben a gaz dál ko dó szer ve zet nek biz to sí tott ener gia faj ták ról, 
a biz ton sá gos ener gia vé te le zés fel té te le i rõl, kö rül mé nye i -
rõl, ezen be lül kü lö nö sen

a) sze mé lyi, tár gyi, szer ve zé si fel té te lek rõl,
b) csat la ko zá si pon tok ról,
c) a csat la ko zás, il let ve le vá lasz tás mód já ról, rend jé rõl,
d) a biz ton sá gi és egész ség vé del mi jel zé sek rõl, tá jé koz -

ta tá si fel ada tok ról.
(3) A be fo ga dó hon vé del mi szer ve zet ál lo mány il le té kes 

pa rancs no ka – a gaz dál ko dó szer ve zet igé nye alap ján –
írás ban tá jé koz tat ja a te rü le tén te vé keny sé get vég zõ gaz -
dál ko dó szer ve ze tet a hon vé del mi szer ve zet hasz ná la tá ban
lévõ mun ka esz kö zök ide ig le nes át en ge dé sé re vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek rõl, el já rá si sza bá lyok ról, kü lö nö sen

a) az át en ge dett esz köz biz ton sá gos sá gá ról,
b) a ke ze lés, hasz ná lat sze mé lyi fel té te le i rõl,
c) az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok hely ze té rõl,
d) a vissza adás fel té te le i rõl.
(4) A be fo ga dó hon vé del mi szer ve zet ál lo mány il le té kes 

pa rancs no ka írás ban tá jé koz tat ja a hon vé del mi szer ve zet
te rü le tén – ide ig le nes vagy ál lan dó jel leg gel te vé keny ke dõ

– gaz dál ko dó szer ve ze tet a 37. § (3) be kez dés a)–d) pont já -
ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek rõl.

39. §

(1) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok írás be li nyi lat ko -
zat ra kéri fel a hon vé del mi szer ve zet te rü le tén te vé keny sé -
get vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze tet ar ról, hogy a hon vé del mi 
szer ve zet te rü le té re be ho zott, vagy a te vé keny sé ge so rán
fo lya ma to san hasz nált mun ka esz kö zök

a) meg fe lel nek az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz -
ton sá gos mun ka vég zés fel té te le i nek, a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok nak, szab vá nyok nak,

b) ren del kez nek ma gyar nyel vû üze mel te té si do ku men -
tá ci ó val, az üzem be he lye zést el ren de lõ ok mánnyal, gyár -
tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal, vagy meg fe le lõ sé get ta -
nú sí tó egyéb do ku men tum mal,

c) ren del kez nek a jog sza bá lyok ban, szab vá nyok ban,
üze mel te té si do ku men tá ci ók ban elõ írt idõ sza kos fe lül -
vizs gá la tok vég re haj tá sá ról ér vé nyes, meg fe le lõ mi nõ sí té -
sû jegy zõ köny vek kel.

(2) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok fel ké ri a hon vé del -
mi szer ve zet te rü le tén te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó -
szer ve ze tet, hogy írás ban tá jé koz tas sa a hon vé del mi szer -
ve zet te rü le té re ál ta la be szál lí tott ve szé lyes anya gok ról és
ké szít mé nyek rõl, to váb bá a te vé keny sé ge so rán kép zõ dõ
ve szé lyes és nem ve szé lyes hul la dé kok faj tá já ról, mennyi -
sé gé rõl, az azok kal kap cso la tos spe ci á lis elõ írá sok ról.

(3) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok fel ké ri a hon vé del -
mi szer ve zet te rü le tén te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó -
szer ve ze tet, írás ban nyi lat koz zon ar ról, hogy a hon vé del -
mi szer ve zet te rü le té re be ho zott anya gok, ve szé lyes anya -
gok és ké szít mé nyek el he lye zé se, tá ro lá sa, rak tá ro zá sa, a
ve szé lyes és nem ve szé lyes hul la dé kok gyûj té se és el szál -
lí tá sa, so rán ér vé nye sí ti a jog sza bá lyo kat, és a 38. § (1) be -
kez dé se sze rin ti – az ál ta lá nos tól el té rõ – kö ve tel mé nye ket.

(4) Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok fel ké ri a hon vé del -
mi szer ve zet te rü le tén te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó -
szer ve ze tet, írás ban nyi lat koz zon ar ról, hogy az ál ta la vég -
zett te vé keny ség hez al kal ma zott mun ka vál la lók szá ma
ele gen dõ, és a mun ka vég zés re vo nat ko zó sze mé lyi és tár -
gyi fel té te le ket tel je sí ti. 

40. §

(1) A ké per nyõs mun ka he lyek ki ala kí tá sá val kap cso la -
tos rész le tes kö ve tel mé nye ket, il let ve a – a kü lön jog sza -
bály ban elõ ír ta kon túl – a ké per nyõs mun ka kör mi nõ sí té -
sé nek rend jét HM uta sí tás ha tá roz za meg. A ké per nyõs
mun ka he lyek be so ro lá sát az érin tett mun ka vál la ló mun ka -
kö ri le írá sá ban sze re pel tet ni kell.

(2) A ké per nyõs mun ka he lye ken a mun ka vég zés tár gyi
fel té te le it az ál lo mány il le té kes pa rancs nok igé nye alap ján
az üze mel te té sért fe le lõs biz to sít ja.
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23. A mun ka vé de lem ha tó sá gi fel ügye le te

41. §

(1) A mun ka vé del mi és a mun ka-egész ség ügyi ha tó ság
éven te, le he tõ ség sze rint együt tes el len õr zést tart

a) a nem zet kö zi mû ve le tek ben részt vevõ, az R. alap ján
III. ka te gó ri á ba so rolt szer ve ze tek nél;

b) a dan dár jog ál lá sú szer ve ze tek nél;
c) köz pon ti ki kép zõ és ok ta tá si szer ve ze tek nél.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zé sek ter ve zé sé nek

idõ sza ká ban a mun ka vé del mi és a mun ka-egész ség ügyi
ha tó ság együtt mû kö dik.

24. Je len té si kö te le zett ség

42. §

Az elõ zõ évi mun ka vé del mi ha tó sá gi el len õr zé sek meg -
ál la pí tá sa i ról a mun ka vé del mi és a mun ka-egész ség ügyi
ha tó ság feb ru ár 15-ig össze fog la ló je len tést ké szít a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ré szé re.

25. Zá ró ren del ke zé sek

43. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az SzMvSz ki dol go zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket elsõ al ka lom mal az SzMvSz so ron kö vet ke zõ át dol go -
zá sa kor kell ér vé nye sí te ni.

(3) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Ka to nai Ál ta lá nos Bal eset-el há rí tó és Egész ség vé -
dõ Sza bály zat ki adá sá ról szó ló 47/1983. (HK 33.) HM uta -
sí tás és az az zal ki adott Ka to nai Ál ta lá nos Bal eset-el há rí tó 
és Egész ség vé dõ Sza bály zat (Ált/60),

b) a hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya mun ka vé del mé nek
és bal eset-el há rí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló
5/1999. (HK 5.) MH pa rancs no ki, ve zér ka ri fõ nö ki in téz -
ke dés.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

Az SzMvSz ki dol go zá sá nak rész le tes tar tal mi kö ve tel mé nyei

I. A szer ve zet be so ro lá sa, az SzMvSz ha tá lya

1. A szer ve zet be so ro lá sa

A hon vé del mi szer ve zet mun ka vé del mi szem pon tú be so ro lá sát an nak szint jé hez, jog ál lá sá hoz és a rend sze re sí tett lét -
szám hoz kö tõ dõ en kell meg ál la pí ta ni. Az R. 4. mel lék le te alap ján meg kell ha tá roz ni a mi ni má li san al kal ma zan dó mun -
ka vé del mi szak em be rek lét szá mát és a hoz zá tar to zó szak ké pe sí té sek szint je it. 

2. Az SzMvSz ha tá lya

a) Te rü le ti ha tály:
aa) a hon vé del mi szer ve zet szék he lye, ob jek tu mai, te lep he lyei, mo bil és kül sõ mun ka he lyei,
ab) ha a szol gá la ti te vé keny ség vál to zó, nem sta bil mun ka he lye ken tör té nik, a te rü le ti ha tály a hon vé del mi szer ve zet

mû kö dé si te rü le tén kí vül re is ki ter jed. Több ob jek tum, te lep hely ese tén az SzMvSz-ben azok cí me it is fel kell so rol ni.
Eb ben az eset ben a he lyi, ob jek tum szin tû sa já tos sá gok sze rin ti sza bá lyo zás meg ha tá ro zá sa szük sé ges.

b) Sze mé lyi ha tály:
ba) a szer ve zett mun ka vég zés ke re té ben fog lal koz ta tot tak, kül sõ szak em be rek, más mun kál ta tó mun ka vál la lói, nyug -

dí ja sok, a mun ka vég zés ha tó kö ré ben tar tóz ko dók,
bb) a sze mé lyi ha tály meg ha tá ro zá sá nál fi gye lem be kell ven ni, hogy nem csu pán a hon vé del mi szer ve zet mun ka vál la -

ló i ra kö te le zõ az SzMvSz elõ írá sa i nak be tar tá sa. A hon vé del mi szer ve zet te rü le tén – a más hon vé del mi szer ve zet ál lo -
má nyá ba tar to zó – az ide ig le ne sen ka to nai te vé keny sé get (pl. gya kor lat, lö vé szet) vég zõk, to váb bá az el lá tást, ki szol gá -
lást vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze tek, va la mint az ese ti szer zõ dés alap ján mun kát vég zõk is dol goz hat nak a hon vé del mi
szer ve zet mun ka vál la ló i val együtt, vagy azok tól el kü lö nül ten. Az ál lo mány il le té kes pa rancs nok fe le lõs sé ge ki ter jed a
mun ka vég zés ha tó kö ré ben tar tóz ko dó vagy oda ke rül he tõ egyéb sze mé lyek re (lá to ga tók, szol gál ta tást igény be ve võk) is.

c) Idõ be li ha tály: a ha tály ba lé pés idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa.

II. A mun ka vé del mi te vé keny ség rend je (ügy rend)

1. a) Azon sze mé lyek mun ka vé del mi te vé keny sé gi rend jé nek meg ha tá ro zá sa, akik mun ka kö rük el lá tá sa so rán más
sze mé lyek éle te, egész sé ge és tes ti ép sé ge vé del mé ért fe le lõ sek.

b) Eb ben a rész ben az ál lo mány il le té kes pa rancs nok, ve ze tõ és he lyet te sei, to váb bá a kü lön bö zõ szol gá la ti sze mé lyek
(ve ze tõ, fõ nö kök, al egy ség pa rancs no kok, irá nyí tó be osz tá sú sze mé lyek, meg bí zot tak, al kal ma zott szak em be rek) mun -
ka vé de lem mel kap cso la tos – más sza bály za tok ban elõ nem írt, a hon vé del mi szer ve zet re jel lem zõ – rész le tes fel ada ta it,
jog- és ha tás kö re it, il let ve azok ér vé nye sí té sé nek rend jét kell meg ha tá roz ni.

2. Itt kell meg ha tá roz ni a mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny ség el lá tá sá nak rend jét is. Eb ben a rész ben ke rül rög zí tés -
re, to váb bá az egyéb jog sza bá lyok ban, bel sõ ren del ke zé sek ben, sza bály za tok ban – a hon vé del mi szer ve zet sa já tos sá ga i -
tól, te vé keny sé gé tõl füg gõ en – elõ írt, a kap cso ló dó szak fel ada tok vég zé sé hez szük sé ges ügy in té zõk re vo nat ko zó sza bá -
lyok is (pl. eme lõ gép ügy in té zõ/szak ér tõ, nyo más tar tó edény ügy in té zõ stb.). Meg kell ha tá roz ni az e mun ka kö rö ket be -
töl tõ, il let ve meg bí zá so kat el lá tó sze mé lyek fel ada ta it, ha tás kö rét, fe le lõs sé gét, együtt mû kö dé sük rend jét.

3. a) A mun kál ta tó ré szé re jog sza bá lyok ban elõ írt mun ka vé de lem mel kap cso la tos szer ve ze ti szin tû sza bá lyo zó kat
(pl. ál ta lá nos meg elõ zé si stra té gia, men té si terv, össze han go lás) fel kell so rol ni, azok ki dol go zá sá ért fe le lõ sö ket, az
együtt mû kö dõ ket, a be dol go zók kö rét rög zí te ni kell.

b) A mun ka vé de lem mel kap cso la tos to váb bi mun kál ta tói sza bá lyo zás kö ré be tar to zik töb bek kö zött a koc ká zat ér té ke -
lés és az el len õr zé sek in téz ke dé si ter ve, va la mint az épí té si be ru há zá sok hoz kap cso ló dó an a be ru há zás hoz szük sé ges
alap ada tok össze ál lí tá sa, a mun ka vé del mi üzem be he lye zést meg elõ zõ vizs gá la tok vég re haj tá sá val kap cso la tos sza bá -
lyo zás és az idõ sza kos fe lül vizs gá la tok kal kap cso la tos el já rás rend he lyi szin tû sza bá lyo zá sa.

c) A rend sze re sen vég zett mun ka fo lya ma tok ra, ve szé lyes te vé keny sé gek re, mun ka esz kö zök, had fel sze re lé si anya gok
hasz ná la tá ra vo nat ko zó an az üzem be he lye zés idõ sza ká ban tech no ló gi ai, mû ve le ti, ke ze lé si és kar ban tar tá si uta sí tást
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kell ké szí te ni, il let ve azo kat he lyi vi szo nyok hoz adap tál ni kell, ame lyek ben az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton -
sá gos mun ka vég zés rend jét, sza bá lya it meg kell ha tá roz ni.

d) Szük sé ges a gé pek, be ren de zé sek üze mel te té si do ku men tá ci ó i nak el lá tá si rend jét, fe le lõ sét meg ha tá roz ni. Rög zí te -
ni kell, hogy az üze mel te té si do ku men tá ció tar tal mi szem pont ból tör té nõ ki egé szí té se, to váb bá hi á nya ese tén an nak pót -
lá sa, il le tõ leg össze ál lí tá sa ki nek a fel ada ta.

e) Sza bá lyoz ni kell az in téz ke dé sek, do ku men tá ci ók el ké szí té sé nek, jó vá ha gyá sá nak és ki adá sá nak rend jét.
4. a) A ve ze tõk és a mun ka vál la lók mun ka vé del mi fel ada ta it, il let ve a mun ka vé del mi el len õr zé sek rend jét az

SzMvSz-ben kell meg ha tá roz ni. A mun ka vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz, az el len õr zé sek vég re haj tá sá hoz, az el len õr zé -
sek alap ján szük sé ges sé váló in téz ke dé sek meg té te lé hez a jog kö rö ket az SzMvSz-ben kell rög zí te ni. 

b) Az egyes mun ka kö rök höz tar to zó mun ka vé de lem mel kap cso la tos fel ada to kat, kö te le zett sé ge ket a mun ka kö ri le írá -
sok ban rög zí te ni kell.

c) Az SzMvSz-ben sza bá lyoz ni kell a mun ka ké pes ál la pot el len õr zé sé nek rend jét, a had fel sze re lé si anya gok, a mun -
ka esz kö zök, az egyé ni- és ka to nai vé dõ esz kö zök hasz ná la tá nak kor lá to zá sá val kap cso la tos ren det.

III. Sze mé lyi fel té te lek

1. E fe je zet tar tal maz za az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés sze mé lyi fel té te le it, kö ve tel mé -
nye it, a be osz tot tak ez zel kap cso la tos kö te le zett sé ge it és jo ga it.

2. Rög zí te ni kell azo kat be osz tá so kat, mun ka kö rö ket, ame lyek el lá tá sa vég zett ség, szak kép zett ség meg lé té hez kö tött
(pl. fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos, eme lõ gép ke ze lõ, au tó sze re lõ, sza kács, fegy ver mes ter, fûtõ, tûz- és mun ka vé del mi
tiszt stb.).

3. Rög zí te ni kell a mun ka kö ri al kal mas ság, or vo si és a sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság meg ál la pí tá sa ér de ké ben el ren -
delt vizs gá la ti és a pá lya al kal mas sá gi vizs gá la ti kö te le zett sé get, ki e mel ten a ve szé lyes mun ka kö rök höz tar to zó or vo si
vizs gá la ti kö te le zett sé gek rend jét.

IV. A mun ka vé del mi ok ta tás rend je

1. Az SzMvSz-ben meg kell ha tá roz ni az ok ta tá si te ma ti kát, amely mind azon mun kál ta tói in téz ke dé sek összes sé ge, il -
let ve ezek meg va ló sí tá sá nak mód ja, ami biz to sít ja, hogy a mun ka vál la ló meg is mer je, el sa já tít sa a mun ka kö ré hez tar to -
zó, az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés re vo nat ko zó el mé le ti és gya kor la ti is me re te ket, kö ve -
tel mé nye ket tar tal ma zó

a) mun ka vé del mi jog sza bá lyok vo nat ko zó ré szét;
b) a ve szé lyes te vé keny sé gek biz ton sá gi sza bály za tai elõ írá sa it;
c) a mun ka vé de lem mel össze füg gõ egyéb jog sza bá lyok vo nat ko zó ré szét (ké mi ai biz ton sá gi, tûz vé del mi, egész ség -

ügyi, el sõ se gély-nyúj tá si, kör nye zet- és ka taszt ró fa vé del mi elõ írá sok);
d) a mun kál ta tói bel sõ ren del ke zé se ket, uta sí tá so kat (ügy ren dek, SzMvSz, a mun ka hely re vo nat ko zó uta sí tá sok, tech -

no ló gi ai és mû ve le ti uta sí tá sok, men té si és me ne kü lé si ter vek stb.);
e)(köz)be szer zé si mû sza ki le írá so kat, sze re lé si, kar ban tar tá si, tech ni kai ki szol gá lá si uta sí tá so kat, szab vá nyo kat,

egyéb ke ze lé si elõ írá sok vo nat ko zó ré sze it.
2. A mun ka vé del mi ok ta tá si te ma ti ká ban kü lön meg kell ha tá roz ni – jog sza bá lyi elõ írás hoz kö töt ten – a mun kál ta tó

tá jé koz ta tá si, ta nács ko zá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét biz to sí tó el já rás ren det, az ok ta tan dó tárgy kö rö ket, szem pon to -
kat, szak mai is me re te ket.

3. Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés hez szük sé ges is me re tek meg ha tá ro zá sá nak, át adá -
sá nak, el sa já tí tá sá nak kö ve tel mé nye it, az is me re tek szá mon ké ré sé nek rend jét rög zí te ni kell.

4. Az SzMvSz-ben meg kell ha tá roz ni, hogy az ál lo mány il le té kes pa rancs nok nak az in téz mé nye sí tett be szá mo lás mel -
lett rend sze res el len õr zés sel is meg kell gyõ zõd nie ar ról, hogy a be osz tot tak is me rik-e, il let ve meg tart ják-e a rá juk vo nat -
ko zó mun ka vé del mi ren del ke zé se ket, elõ írá so kat [Mvt. 54. § (7) be kez dés b) pont].

5. Össze kell ál lí ta ni a mun ka vé del mi vizs gá ra kö te le zett be osz tá sok, mun ka kö rök jegy zé két, amely kö te le zett sé get
az érin tett sze mé lyek mun ka kö ri le írá sá ban is rög zí te ni kell. Meg kell ha tá roz ni – mun ka kö rök és gya ko ri ság sze rin ti
cso por to sí tás ban (pl. al egy ség pa rancs no kok, gya kor lat ve ze tõk éven te) – a mun ka vé del mi vizs gáz ta tás rend jét, kü lö nös
te kin tet tel a bi zott ság össze té te lé re, ki je lö lé sé re, a fel ké szí té si te ma ti ka be osz tá sok, mun ka kö rök sze rint dif fe ren ci ált
össze ál lí tá sá nak rend jét, fi gye lem mel az együtt mû kö dé si kér dé sek re.
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V. Egyé ni és ka to nai vé dõ esz kö zök

1. Az egyé ni és ka to nai vé dõ esz köz el lá tás rend je sza bá lyo zá sá nak tar tal maz nia kell a vé dõ esz köz-szük ség let meg ha -
tá ro zá sá val kap cso la tos kö ve tel mé nye ket: a be szer zés sel kap cso la tos el já rás ren det, fel ada to kat, a vé dõ esz köz ki adá sá -
nak rend jét és a vé dõ esz kö zök vi se lé sé re, el len õr zé sé re vo nat ko zó mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak te vé -
keny ség kö ré be tar to zó-, a lo gisz ti kai, mun ka he lyi ve ze tõi, pa rancs no ki, to váb bá a mun ka vál la lói fel ada to kat. 

2. Az egyé ni és ka to nai vé dõ esz köz el lá tás sza bá lyo zás cél ja, hogy min den fel adat – a vé dõ esz kö zök meg ha tá ro zá sá -
tól a se lej te zé sü kig – vég re haj tás ra ke rül hes sen, to váb bá a vé dõ esz kö zök kel kap cso la tos dön té sek meg hoz ha tók le gye -
nek. En nek ér de ké ben az egyes fel ada tok vég re haj tá sá ra – a be osz tás, mun ka kör meg ne ve zé sé vel – fe le lõs sze mé lye ket
kell ki je löl ni.

VI. A mun ka vég zés re vo nat ko zó sza bá lyok

1. A hon vé del mi szer ve zet re vo nat ko zó sa já tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz ni az ál ta lá nos ma ga tar tá si
sza bá lyo kat (pl. az ét ke zés re, tisz tál ko dás ra, do hány zás ra vo nat ko zó elõ írá sok és kor lá to zá sok; a te vé keny ség vég zé sé -
re, gé pek ke ze lé sé re, kar ban tar tá sá ra, tech ni kai ki szol gá lá sá ra, egyé ni és ka to nai vé dõ esz köz vi se lé sé re vo nat ko zó
konk rét elõ írá sok, szer ve zé si fel ada tok; az el len õr zés kö ve tel mé nyei, rend je; a ve szé lyes anya gok ke ze lé sé re, fel hasz ná -
lá sá ra vo nat ko zó he lyi elõ írá sok; a sze mé lyi és a jár mû köz le ke dés rend je, sza bá lyai).

2. Meg kell ha tá roz ni az ál ta lá nos ma ga tar tá si sza bá lyok mel lett a biz ton sá got ká ro san be fo lyá so ló meg nyil vá nu lá -
sok ra vo nat ko zó ti lal ma kat (pl. mun ka he lyi zak la tás, do hány zás, rend bon tás ti lal ma stb.), he lyi elõ írá so kat, kö ve tel mé -
nye ket.

3. Meg kell ha tá roz ni a mun ka vál la lók bel sõ je len té si kö te le zett sé gét (pl. a be osz tott egész sé gi ál la po tá ra, mun ka esz -
kö zök, tech no ló gi ák ál la po tá ra, a rend kí vü li ese mé nyek re, mun ka bal ese tek re vo nat ko zó an).

4. Meg kell ha tá roz ni a fo lya ma tos mun ka rend re vo nat ko zó mun ka szer ve zé si elõ írá so kat (pi hen te tés, vál tás kér dé sei).
5. Rög zí te ni kell azo kat a mun ka te rü le te ket, aho vá csak az oda be osz tot tak és a fel ügye let tel meg bí zot tak lép het nek

be, az egye dü li mun ka vég zés ti lal ma alá esõ te vé keny sé ge ket, mun ka te rü le te ket, mun ka kö rö ket, to váb bá a sé rü lé keny
cso port ba tar to zók ra vo nat ko zó kor lá to zá so kat, ti lal ma kat.

6. Az ál lan dó mun ka he lyek kel kap cso la tos elõ írá so kon túl me nõ en rész le te sen meg kell ha tá roz ni az ob jek tu mon kí -
vü li mun ka vég zés re, gya kor la tok ra, ki he lye zé sek re vo nat ko zó elõ írá so kat. 

7. Meg kell ha tá roz ni a rend kí vü li mun ka vég zé si kö rül mé nyek re vo nat ko zó elõ írá so kat, el já rá si ren det, együtt mû kö -
dõk és fe le lõ sök kö rét, az egyé ni és a ka to nai vé dõ esz kö zök el lá tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket, el já rás ren det.

8. Rög zí te ni kell az ob jek tum te rü le tén mun kát vég zõ más mun kál ta tó alá ren delt sé gé be tar to zók te vé keny sé gé nek
szer ve zé sé vel kap cso la tos, az össze han go lás ra vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat (pl. a szer zõ dés ben rög zí ten dõ mun ka fel -
té te lek és ada tok, a mun ka te rü let át adá sa, át vé te le, te en dõk rend kí vü li ese mény nél, fel ügye let, el len õr zés rend je), meg -
va ló sí tá suk mód ját, rend jét, fe le lõ sét.

VII. A mun ka vé del mi el já rá sok rend je

1. A lé te sí tés re vo nat ko zó an az Mvt. 19. § (1) és (2) be kez dé sei alap ján kell meg ha tá roz ni a lé te sí tés ben köz re mû kö -
dõk szer ve ze ti és ügy ren di kap cso lat tar tá sát, az adat szol gál ta tást, az össze han go lá sért fe le lõs sze mé lyét, az együtt mû kö -
dõk kö rét, az egyes te vé keny sé gek tar tal mát, össze ál lí tá sá nak, jó vá ha gyá sá nak, to váb bí tá sá nak rend jét.

2. A kü lön bö zõ egyez te té sek, tár gya lá sok és a záró kon zul tá ció vég re haj tá sá ra, ok má nyok ban tör té nõ rög zí té sé re vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket is szük sé ges meg ha tá roz ni.

3. Rög zí te ni kell a kü lön bö zõ mun kál ta tók te vé keny sé gé nek össze han go lá sa vo nat ko zá sá ban a hasz ná ló, üze mel te tõ
és a ki vi te le zõ te vé keny sé gét, a be lé pés, a benn tar tóz ko dás, a mun ka esz kö zök MH-lé te sít mény be tör té nõ be ho za ta la, te -
le pí té se, üze mel te té se, az ener gia vé te le zés és az inf ra struk tú ra hasz ná la tá nak kér dé se it, a mun ka te rü let át adá sa, el vá -
lasz tá sa, el ke rí té se rend jét, a mun ka vég zés ha tó kö ré ben tar to zók vé del me fel ada ta it, fe le lõ sét.

4. Szük sé ges sza bá lyoz ni a mun ka vé del mi ér dek egyez te tés (tá jé koz ta tás, ta nács ko zás stb.) rend jét, fe le lõ se it. A sza -
bá lyo zást arra való fi gye lem mel kell ki ala kí ta ni és vég re haj ta ni, hogy a kö ve tel mé nyek tel je sí tés re ke rül je nek at tól füg -
get le nül, hogy a mun ka vé del mi kép vi se lõk meg vá lasz tás ra ke rül tek-e vagy sem.

5. A mun ka vál la ló kat ért fo ko zott ex po zí ci ós ese tek, fog lal ko zá si meg be te ge dé sek, bal ese tek be je len té se, ki vizs gá lá -
sa, ok mány ban tör té nõ rög zí té se he lyi meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el já rá si ren det kell meg ha tá roz ni, mely ben sza bá lyoz -
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ni kell az érin tet tek fel ada ta it, fe le lõs sé gét, együtt mû kö dé sét. Rög zí te ni kell a sú lyos bal ese tek ese tén kö ve ten dõ el já rás -
ren det.

VIII. Zá ró ren del ke zé sek

1. Meg kell ha tá roz ni az SzMvSz ha tály ba lép te té se idõ pont ját, a ko ráb bi SzMvSz egy ide jû ha tá lyon kí vül helyezé -
sével.

2. A ha tály ba lép te tés re olyan idõ pon tot kell meg ha tá roz ni, amely biz to sít ja, hogy az érin tet tek szá má ra idõ ben ren -
del ke zés re áll jon a sza bá lyo zás an nak ér de ké ben, hogy an nak tar tal mát mun ka vé del mi el mé le ti és szük ség sze rint gya -
kor la ti ok ta tás ke re té ben ál ta lá no san, to váb bá az egyén re vo nat ko zó elõ írá so kat rész le te sen, kész ség szin ten a mun ka he -
lyi ve ze tõk fel ügye le té vel az ál lo mány meg is mer hes se, el sa já tít has sa.

3. Ha mû kö dik a hon vé del mi szer ve zet nél mun ka vé del mi kép vi se lõ, vagy mun ka he lyi mun ka vé del mi bi zott ság, úgy
a mun ka vé del mi kép vi se lõ, vagy a mun ka he lyi mun ka vé del mi bi zott ság ve ze tõ jé nek egyet ér té sét is rög zí te ni kell. 

4. Ren del kez ni kell az SzMvSz fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ról, an nak do ku men tá lá sá ról.

IX. Mel lék le tek, füg ge lé kek

Fsz. Mel lék let tár gya Mel lék let el ké szí té sé ért fe le lõs

1. A kor lá to zás, til tás alá esõ mun ka he lyek, 
mun ka kö rök lis tá ja. 
– az egye dü li mun ka vég zés ti lal ma alá tar to zó
mun ka he lyek, mun ka kö rök, 
– a mun ka vé del mi szem pont ból do há nyo zá si tilalom
alá esõ munkahelyek.

Mun ka biz ton sá gi+mun ka-egész ség ügyi
szak te vé keny sé get el lá tó személy(ek)

2. El sõ se gély nyúj tó he lyek, fe le lõ sök, fel sze re lé sek
listája.

Mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get el lá tó
személy

3. Idõ sza kos or vo si vizs gá lat ra kö te le zett mun ka kö rök
jegy zé ke (vizs gá lat gya ko ri sá ga, iránya).

Mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get el lá tó
személy

4. Mun ka vé del mi vizs gá ra kö te le zett be osz tá sok,
mun ka kö rök (gya ko ri ság sze rint) jegyzéke.

Mun ka-biz ton sá gi+mun ka-egész ség ügyi
szak te vé keny sé get el lá tó személy(ek)

5. Az össze han go lá si szer zõ dé sek, és a be ru há zá sok hoz
kap cso ló dó to váb bi adat szol gál ta tás tartalma.

Mun ka biz ton sá gi+mun ka-egész ség ügyi
szak te vé keny sé get el lá tó személy(ek)

6. A mun ka vé de lem mel kap cso la tos sor szá mos
ren del ke zé sek, pa ran csok jegyzéke.

Mun ka biz ton sá gi+mun ka-egész ség ügyi
szak te vé keny sé get el lá tó személy(ek)
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2. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

Te her moz ga tás so rán be tar tan dó normák

1. Te her eme lés és szál lí tás se géd esz köz nélkül
a) Nõk sík ta la jon, kéz ben 20 kg-ot, ket ten 40 kg-ot emel het nek és vi het nek leg fel jebb 60 m tá vol ság ra.
b) Fér fi ak leg fel jebb 50 kg-ot emel het nek és vi het nek. A szál lí tá si tá vol ság 50 kg-ig, sík te re pen 90 m, 10%-os emel -

ke dés mel lett 30 m. Az 50 kg-nál ki sebb tö me gû ter hek ará nyo san na gyobb tá vol ság ra szál lít ha tók. Lép csõn leg fel jebb 3
m ma gas sá gig 50 kg-os tö me gû te her szál lít ha tó. En nél ma ga sabb szint re fér fi ak sem vihetnek kéziszerszámokon kívül
más terhet.

c) A 200 kg és en nél na gyobb osz tat lan tö me gû ter hek eme lé sét, szál lí tá sát, ra ko dá sát meg fe le lõ szál lí tó-, il let ve ra ko -
dó esz köz zel kell végezni. 

2. Te her szál lí tás se géd esz köz zel
a) Öm lesz tett anya gok moz ga tá sá nál a te her, a la pát vagy vil la tö me gét is be le szá mít va, nõk ese té ben leg fel jebb 5 kg,

fér fi ak ese té ben legfeljebb 8 kg lehet.
b) 2%-nál na gyobb emel ke dõn vagy egye net len fel szí nû ta la jon, két ke re kû ké zi ko csin 30 kg-nál, há rom- vagy négy -

ke re kû ko csin 50 kg-nál na gyobb tö me gû te her nem szállítható.
c) nõk:
ca) 2%-os emel ke dõ ig, egyen le tes, süp pe dés men tes talajon
1. egy ke re kû tar gon cán 50 kg,
2. két ke re kû ké zi ko csin 100 kg,
3. há rom- vagy négy ke re kû ké zi ko csin 150 kg
tö me gû ter het szál lít hat nak.
d) egye net len fel szí nû ta la jon vagy 2%-ot meg ha la dó emel ke dõn
da) egy ke re kû tar gon cán 20 kg,
db) két ke re kû ké zi ko csin 50 kg,
dc) há rom- vagy négy ke re kû ké zi ko csin 100 kg
tö me gû ter het szál lít hat nak.
e) fér fi ak egyen le tes, süp pe dés men tes ta la jon
ea) egy ke re kû tar gon cán 100 kg,
eb) 10% emel ke dé sig 50 kg,
ec) mol nár ko csin 200 kg,
ed) 10% emel ke dé sig 100 kg,
ee) eme lõ ko csin 500 kg,
ef) 10% emel ke dé sig 200 kg,
eg) két ke re kû ké zi ko csin 500 kg,
eh) 10% emel ke dé sig 250 kg,
ei) há rom- vagy négy ke re kû ké zi ko csin 1000 kg,
ej) 10% emel ke dé sig 300 kg
tö me gû ter het szál lít hat nak.
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3. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

JEGY ZÕ KÖNYV
a had fel sze re lé si anyag ha di tech ni kai el len õr zõ vizs gá la ta so rán vég re haj tott mun ka vé del mi szem pon tú

elõzetes vizsgálatáról

Fel vé ve:
Je len van nak:

Tárgy: had fel sze re lé si anyag csa pat pró bá ra, pró ba üzem re bo csá tás elõt ti mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes
vizsgálata 

1. Azo no sí tó ada tok:

A had fel sze re lé si anyag meg ne ve zé se:

Tí pu sa:

Azo no sí tá si, gyá ri szá ma:

A be szer zést kez de mé nye zõ hon vé del mi szer ve zet:

Rend sze re sí té sért fe le lõs szer ve zet:

Üze mel te té sért fe le lõs szer ve zet:

Ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt szer ve ze tek:

Csa pat pró ba vég re haj tá sá ra ki je lölt szer ve ze tek:

A csa pat pró ba, pró ba üzem vég re haj tá sá nak ter ve zett idõ sza ka (kez de te, vége): 

2. A had fel sze re lé si anyag ok má nya i nak meg lé te:

2.1. Üze mel te té si do ku men tá ció van nincs

2.1.1. Mû sza ki le írás van nincs

2.1.2. Ke ze lé si, hasz ná la ti uta sí tás van nincs ki egé szí té se szük sé ges

2.1.3. Tá ro lá si, szál lí tá si uta sí tás van nincs ki egé szí té se szük sé ges

2.1.4. Kar ban tar tá si uta sí tás van nincs ki egé szí té se szük sé ges

2.1.5. Üzem be he lye zé si uta sí tás van nincs nem szük sé ges

2.1.6. Üze mel te té si nap ló van nincs nem szük sé ges

2.2. Gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat van nincs

2.3. Meg fe le lõ sé get ta nú sí tó egyéb do ku men tum van nincs nem szük sé ges

2.4. Idõ sza kos biz ton sá gi fe lül vizs gá la ti kö te le zett ség van nincs nem szük sé ges

2.5. Ha tó sá gi en ge dé lyek van nincs nem szük sé ges

3. A csa pat pró ba vég re haj tás hely szí nén az üze mel te tés fel té te lei (a rend sze re sí té sért és az üze mel te té sért fe le lõs szer -
ve ze tek ál tal elõ ze te sen meg ha tá ro zott/ki adott elõírások/nyt. sz. szerint):

3.1. A te le pí tés re, fel ál lí tás ra vo nat ko zó sa já tos mun ka kör nye ze ti fel té te lek, követelmények 

3.2. A ke ze lés re vo nat ko zó ké pe sí té si, szak kép zett sé gi kö ve tel mé nyek 
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3.3. A ren del te tés sze rû hasz ná lat hoz szük sé ges ok ta tá sok köre, idõ tar ta ma, felelõse 

3.4. A csa pat pró ba, pró ba üzem vég re haj tá sa so rán szük sé ges fe lül vizs gá la tok (el len õr zõ, biz ton sá gi fe lül vizs gá la tok,
tech ni kai ki szol gá lá sok) köre, végrehajtásáért felelõs 

3.5. Az üze mel te tés hez szük sé ges egyé ni és ka to nai vé dõ esz kö zök köre 

4. Nyi lat ko za tok, szak vé le mé nyek (csa tol va): 

– mun ka hi gi é nés vizs gá la tok, mé ré sek jegy zõ köny ve(i);

– mun ka hi gi é nés szak vé le mény;

– ki egé szí tõ in téz ke dé sek, kor lá to zá sok a csa pat pró ba (pró ba üzem) vég re haj tá sá hoz.

5. In téz ke dé sek a csa pat pró ba, pró ba üzem vég re haj tá sá hoz: 

5.1. A csa pat pró ba, pró ba üzem idõ sza ka alatt ki dol go zan dó ok má nyok köre

5.2. A csa pat pró ba, pró ba üzem idõ sza ka alatt pon to sí tan dó ok má nyok köre

6. A mun ka biz ton sá gi és mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get el lá tó sze mé lyek nyilatkozatai:

A mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat alap ján a csa pat pró ba, pró ba üzem el ren de lé sé hez 

hoz zá já ru lok   /   nem já ru lok hoz zá

In dok lás:

Dá tum:
alá írás alá írás

(mun ka biz ton sá gi szak te vé keny sé get (mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get 
el lá tó sze mély)  el lá tó sze mély)

7. Az elõ ze tes nyi lat ko za tok és a hely szí ni szem le alap ján meg ál la pí tot tam, hogy a …………………… (meg ne ve zés)
……………………………………… (gyá ri, azo no sí tó szám) a csa pat pró ba, pró ba üzem végrehajtására alkalmas.

rend sze re sí té sért fe le lõs alá írá sa
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4. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

JEGY ZÕ KÖNYV
ve szé lyes mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag mun ka vé del mi üzem be he lye zé sét meg elõ zõ mun ka vé del mi

szem pon tú elõzetes vizsgálatáról

1. Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag azo no sí tó adatai:
Meg ne ve zé se: 
Tí pu sa:              Gyár tó, for gal ma zó:
Azo no sí tá si, gyá ri szá ma:
Te le pí tés, üze mel te tés he lye:
Üze mel te tõ lo gisz ti kai fe le lõs:

2. Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag gal kap cso la tos kö ve tel mé nyek vizsgálata: 

2.1. Üze mel te té si do ku men tá ció van nincs meg jegy zé sek

2.1.1. Mû sza ki le írás 

2.1.2 Ke ze lé si (hasz ná la ti) uta sí tás

2.1.3 Tá ro lá si (szál lí tá si) uta sí tás

2.1.4 Kar ban tar tá si uta sí tás

2.1.5 Üzem be he lye zé si uta sí tás

2.1.6. Üze mel te té si nap ló

2.2. Gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat  (azo no sí tó szá ma,
idõpontja)

 

2.3. Meg fe le lõ sé get ta nú sí tó egyéb do ku men tum
(azo no sí tó szá ma, ki adó ja, idõpontja)

2.4. Ha tó sá gi en ge dély(ek) (szük ség ese tén)  (azo no sí tó
szá ma, ki adó ja, idõpontja)

2.5.  Mun ka hi gi é nés mé ré si jegy zõ köny vek  (azo no sí tó
szá ma, ki adó ja, idõpontja)

2.6. Érin tés vé del mi mi nõ sí tõ irat (azo no sí tó szá ma,
ki adó ja, idõpontja)

2.7. Koc ká zat ér té ke lé si do ku men tá ció

2.8. Idõ sza kos, biz ton sá gi fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek vizsgálata:
– Fe lül vizs gá la ti kö te le zett ség meg ha tá ro zá sa: ha tó sá gi fel ügye let alá tar to zó / jog sza bály alap ján / gyár tói

üze mel te té si do ku men tá ció sze rin ti* idõ sza kos, biztonsági felülvizsgálat 
– Idõ sza kos, biz ton sá gi fe lül vizs gá lat gya ko ri sá ga:
– Idõ sza kos, biz ton sá gi fe lül vizs gá lat el vé gez te té sé ért fe le lõs üze mel te tõ (üze mel te tõ logisztikai felelõs):
– Idõ sza kos, biz ton sá gi fe lül vizs gá la tot vég zõ szer ve zet, személy: 

* a meg fe le lõ rész alá hú zan dó

17. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1641



3. Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag ke ze lé sé vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek:

Fsz. Kö ve tel mé nyek igen nem meg jegy zé sek

3.1. A ke ze lõk ki je lö lé se meg tör tént

3.2. A ke ze lés hez szük sé ges ké pe sí té si, szak ké pe sí té si
kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zás ra kerültek

3.3. A ke ze lés hez szük sé ges ké pe sí té si, szak ké pe sí té si
kö ve tel mé nyek biztosítottak

3.4. A ke ze lõk mun ka vé de le mi ok ta tá sa meg tör tént

3.5. A ke ze lõk mun ka kö ri, szak mai al kal mas ság
vizs gá la tai meg ha tá ro zás ra ke rül tek: ered mé nye
megfelelõ

3.6. A ke ze lõk mun ka kö ri, szak mai al kal mas ság
vizs gá la tai: ered mé nye megfelelõ

3.7. Biz to sí tot tak a ke ze lés hez szük sé ges tár gyi fel té te lek,
meg fe le lõ védõeszközök

4. Az üze mel te tés (mun ka kör nye ze té vel) kap cso la tos kö ve tel mé nyek: 

4.1. Me cha ni kai ve szé lyek el le ni vé de lem biz to sí tott nem biz to sí tott

4.2. Biz ton sá gi és egész ség vé del mi jel zé sek meg lé te, meg fe le lõ sé ge biz to sí tott nem biz to sí tott

4.3. Biz ton sá gos ke ze lés és kar ban tart ha tó ság fel té te le biz to sí tott nem biz to sí tott

4.4. Ve szé lyek és ár tal mak el le ni vé de lem biz to sí tott nem biz to sí tott

4.5. A 3/2002. EüMr. sze rin ti kö ve tel mé nyek ki elé gí té se biz to sí tott nem biz to sí tott

4.6. Az üzem sze rû mû kö dés so rán fel lé põ ve szé lyek el le ni védelem biz to sí tott nem biz to sí tott

5. Az üzem be he lye zés ha tá lyá ra vo nat ko zó ja vas lat:

A mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat alap ján a mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag * MEG FE LEL / NEM
FE LEL MEG* az egész sé get nem ve szé lyez te tõ mun ka vég zés, üze mel te tés kö ve tel mé nye i nek, ezért a mun ka vé del mi
üzem be he lye zés el ren de lé sét pró ba jel leg gel:….nap (max. 180 nap)/ vég le ges jelleggel* javaslom / nem javaslom*
indoklás:

alá írás alá írás
(mun ka biz ton sá gi szak te vé keny sé get (mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get

el lá tó sze mély) el lá tó sze mély)

* a meg fe le lõ rész alá hú zan dó
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5. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

JEGY ZÕ KÖNYV
nem ve szé lyes mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag mun ka vé del mi üzem be he lye zé sét meg elõ zõ mun ka vé del mi

szem pon tú elõzetes vizsgálatáról

1. Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag azo no sí tó adatai:
Meg ne ve zé se:
Tí pu sa:               Gyár tó, for gal ma zó:
Azo no sí tá si, gyá ri szá ma:
Te le pí tés, üze mel te tés he lye:
Üze mel te tõ lo gisz ti kai fe le lõs:

2. Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag gal kap cso la tos kö ve tel mé nyek vizsgálata: 

2.1. Üze mel te té si do ku men tá ció van nincs meg jegy zé sek

2.1.1. Mû sza ki le írás 

2.1.2 Ke ze lé si (hasz ná la ti) uta sí tás

2.1.3 Tá ro lá si (szál lí tá si) uta sí tás

2.1.4 Kar ban tar tá si uta sí tás

2.1.5 Üzem be he lye zé si uta sí tás

2.1.6. Üze mel te té si nap ló

2.2. Gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat  (azo no sí tó szá ma,
idõpontja)

 

2.3. Meg fe le lõ sé get ta nú sí tó egyéb do ku men tum
(azo no sí tó szá ma, ki adó ja, idõpontja)

2.4. Ha tó sá gi en ge dély(ek) (szük ség ese tén)  (azo no sí tó
szá ma, ki adó ja, idõpontja)

2.5. Mun ka hi gi é nés mé ré si jegy zõ köny vek  (azo no sí tó
szá ma, ki adó ja, idõpontja)

2.6. Érin tés vé del mi mi nõ sí tõ irat (azo no sí tó szá ma,
ki adó ja, idõpontja)

2.7. Koc ká zat ér té ke lé si do ku men tá ció

2.8. Idõ sza kos el len õr zõ fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek vizsgálata:
– Idõ sza kos el len õr zõ fe lül vizs gá lat gya ko ri sá ga:
– Idõ sza kos el len õr zõ fe lül vizs gá lat el vé gez te té sé ért fe le lõs üze mel te tõ (lo gisz ti kai szakág): 
– Idõ sza kos el len õr zõ fe lül vizs gá la tot vég zõ szer ve zet, személy: 
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3. Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag ke ze lé sé vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek:

Fsz. Kö ve tel mé nyek igen nem meg jegy zé sek

3.1. A ke ze lõk ki je lö lé se meg tör tént

3.2. A ke ze lés hez szük sé ges ké pe sí té si, szak ké pe sí té si
kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zás ra kerültek

3.3. A ke ze lés hez szük sé ges ké pe sí té si, szak ké pe sí té si
kö ve tel mé nyek biztosítottak

3.4. A ke ze lõk mun ka vé de le mi ok ta tá sa meg tör tént:

3.5. A ke ze lõk mun ka kö ri, szak mai al kal mas ság
vizs gá la tai meg ha tá ro zás ra ke rül tek ered mé nye
megfelelõ

3.6. A ke ze lõk mun ka kö ri, szak mai al kal mas ság
vizs gá la tai ered mé nye megfelelõ:

3.7. Biz to sí tot tak a ke ze lés hez szük sé ges tár gyi fel té te lek,
meg fe le lõ védõeszközök:

4. Az üze mel te tés (mun ka kör nye ze té vel) kap cso la tos kö ve tel mé nyek: 

4.1. Me cha ni kai ve szé lyek el le ni vé de lem biz to sí tott nem biz to sí tott

4.2. Biz ton sá gi és egész ség vé del mi jel zé sek meg lé te,
meg fe le lõ sé ge 

biz to sí tott nem biz to sí tott

4.3. Biz ton sá gos ke ze lés és kar ban tart ha tó ság fel té te le biz to sí tott nem biz to sí tott

4.4. Ve szé lyek és ár tal mak el le ni vé de lem biz to sí tott nem biz to sí tott

4.5. A 3/2002. EüMr. sze rin ti kö ve tel mé nyek ki elé gí té se biz to sí tott nem biz to sí tott

4.6. Az üzem sze rû mû kö dés so rán fel lé põ ve szé lyek el le ni
védelem

biz to sí tott nem biz to sí tott

5. Az Mvt. 87. § 11. pont ja alap ján ja va so lom a mun ka esz közt az üzem be he lye zé se kor ve szé lyes nek minõsíteni: 
   nem / igen *

6. Az üzem be he lye zés ha tá lyá ra vo nat ko zó an ja vas lat:

A mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat alap ján a mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag* MEG FE LEL / NEM
FE LEL MEG* az egész sé get nem ve szé lyez te tõ mun ka vég zés, üze mel te tés kö ve tel mé nye i nek, ezért a mun ka vé del mi
üzem be he lye zés el ren de lé sét pró ba jel leg gel:….nap (max. 180 nap)/ vég le ges jelleggel* javaslom / nem javaslom*
indoklás:

alá írás alá írás
(mun ka biz ton sá gi szak te vé keny sé get (mun ka-egész ség ügyi szak te vé keny sé get

el lá tó sze mély) el lá tó sze mély)

* a meg fe le lõ rész alá hú zan dó
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6. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

NYI LAT KO ZAT
mun ka vé del mi üzem be he lye zés el ren de lé sé rõl

Én ............................................................................. (név, rend fo ko zat) a .......................................... (hon vé del mi
szer ve zet meg ne ve zé se) ál lo mány il le té kes pa rancs no ka (a to váb bi ak ban: mun kál ta tó) – a mun ka vé de lem rõl szó ló 1993.
évi XCI II. tör vény 21. §-a, va la mint a Ma gyar Hon véd ség re, il let ve a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra vo nat ko zó
el té rõ mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek rõl, el já rá si sza bá lyok ról szó ló 1/2009. (I. 30.) HM ren de let 12. §-a alap ján – az
aláb bi ak ban meg ha tá ro zott lé te sít mény / mun ka hely / tech no ló gia / mun ka esz köz / had fel sze re lé si anyag* mun ka vé del -
mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá la tát – a munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységért felelõs
személyekkel – elvégeztettem. 

A mun ka vé del mi szem pon tú elõ ze tes vizs gá lat ról ké szült .......................................... (nyt. szá mú) jegy zõ könyv alap -
ján meg ál la pí tot tam, hogy a ...................................................... (meg ne ve zés) – a ve szé lyes nek / nem veszélyesnek*
minõsül. 

Lé te sít mény / mun ka hely / tech no ló gia / mun ka esz köz / had fel sze re lé si anyag* ki elé gí ti az egész sé get nem ve szé lyez -
te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés kö ve tel mé nye it, to váb bá az üze mel te té sé hez szük sé ges feltételek teljes körûen
biztosítottak.

Üze mel te tés re vo nat ko zó ada tok: 

– az üze mel te tés he lye: ............................................................................................................................................
– címe: ......................................................................................................................................................................
– üze mel te té sért fe le lõs (lo gisz ti kai szak te rü let):
– hasz ná lat ra, ke ze lés re ki je lölt al egy ség, sze mé lyi ál lo mány, személy*: 
– fe lül vizs gá la ti kö ve tel mény: idõ sza kos (biz ton sá gi) fe lül vizs gá lat, el len õr zõ (idõ sza kos) fe lül vizs gá lat,

el vég zé sért fe le lõs sze mély, szervezet, gyakorisága 
– a lé te sít mény / mun ka hely / tech no ló gia / mun ka esz köz / had fel sze re lé si anyag* meg ne ve zé se: ...........................
– tí pu sa: ............................................. –  gyá ri szá ma (azo no sí tó ja): .............................................  – gyár tó ja: ......

...........................  
– gyár tó meg fe le lõ sé gi nyi latko zat azo no sí tó szá ma: ..........................................................
– a meg fe le lõ sé get iga zo ló egyéb do ku men tum (ta nú sít vány) azo no sí tó száma: ....................................... 
– ki adó ja: ..................................................., ér vé nyes sé ge: .............................................................
– ha tó sá gi en ge dély azo no sí tó szá ma: ......................... ki adó ja: ......................................, ér vé nyes sé ge: ................

A fen ti ek re te kin tet tel el ren de lem a ....................................................... (meg ne ve zés) pró ba jel le gû* ................ nap
(max. 180 nap) / vég le ges* üzem be helyezését.

Dá tum

P. H.

mun kál ta tó alá írá sa

* a meg fe le lõ rész alá hú zan dó
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7. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

JEGY ZÕ KÖNYV
mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag el len õr zõ, idõ sza kos el len õr zõ fe lül vizs gá la tá ról,

il let ve so ron kívüli ellenõrzésérõl

Vizs gá lat szük sé ges*: 
– mû sza ki ok ból 30 na pot meg ha la dó an nem vé gez tek munkát;
– ren del te tés sze rû al kal ma zá sa so rán bal ese ti ve szélyt je len tõ rend el le nes ség vagy hon vé del mi bal eset

következett be;
– a mun ka esz kö zön, had fel sze re lé si anya gon át ala kí tást végeztek;
– nem ve szé lyes mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag új mun ka he lyen tör té nõ fel ál lí tá sát követõen;
– az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le it je len tõ sen érin tõ sze re lést kö ve tõ en

(üze mel te tést megelõzõen).

Vizs gá lat idõ pont ja:
Meg bí zott sze mély neve, be osz tá sa:
Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag azo no sí tá sa: – meg ne ve zés/típus:

– üze mi azo no sí tó:
– gyár tó/for gal ma zó:
– te le pí té si, vagy hasz ná la ti hely:

Vizs gá lat nál fi gye lem be vett do ku men tum (pl. mé ré si, fe lül vizs gá la ti jegyzõkönyv):

Fe lül vizs gá lat mód ja: – szem re vé te le zés
– mû kö dé si pró ba
– mû sze res vizs gá lat

El len õr zés alap ja (pl. jog sza bály, szab vány, üze mel te té si do ku men tá ció):

Vizs gá lat meg ál la pí tá sai (hi á nyos sá gok, rög zí té se):

Dá tum

meg bí zott sze mély alá írá sa

* meg fe le lõ sort alá húz ni

Meg tett in téz ke dé sek:

Mun ka esz köz, had fel sze re lé si anyag az egész sé ges és biz ton sá gos mun ka vég zés feltételeinek

    meg fe lel     nem fe lel meg**

Meg jegy zés:

Dá tum

meg bí zott sze mély alá írá sa

** csak a hi á nyos sá gok ki ja ví tá sa után ve he tõ hasz ná lat ba
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8. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

FE LÜL VIZS GÁ LA TI LAP
vil la mos ké zi szer szám idõ sza kos el len õr zõ fe lül vizs gá la tá ra (sze re lõi ellenõrzésére)

Elekt ro mos gép, be ren de zés, ké szü lék meg ne ve zé se:
Tí pu sa:         gyár tá si (vagy lel tá ri szám):         Gyár tá si év:

Fe lül vizs gá lat szem re vé te le zés sel, mû kö dé si pró bá val vagy mû sze res vizsgálattal
Igen Nem

Gép, ké szü lék, be ren de zés azo no sít ha tó: c c
Hasz ná la ti uta sí tás sal ren del ke zik: c c
Ket tõs szi ge te lé sû: c c
Érin tés vé del mi tör pe fe szült sé gû:
Vé dõ ve ze tõs érin tés vé del mû: c c
Csat la ko zó vil la ép: c c
Csat la ko zó ve ze ték sé rü lés men tes: c c
Érin tés vé de lem meg fe le lõ: c c
Bur ko lat ép: c c
Ke ze lõ szer vek mû kö dé se meg fe le lõ: c c
Ve szé lyes tér bur ko la ta vagy re te sze lé se meg fe le lõ: c c
Szer ke ze ti ele mek rög zí té se meg fe le lõ: c c

Rend el le nes ség, hiba le írá sa:

Rend el le nes ség, hiba meg szün te té sé re tett in téz ke dé sek:

Fe lül vizs gá lat ered mé nye:      Meg fe le lõ/Nem meg fe le lõ*

Dá tum

fe lül vizs gá la tot vé gez te

* Fe lül vizs gá lat meg ál la pí tá sa alá hú zan dó!
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9. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

AZ EGYÉ NI ÉS KA TO NAI VÉ DÕ ESZ KÖZ EL LÁ TÁ SI TERV (EVET)
LEG SZÜK SÉ GE SEBB TAR TAL MI KÖVETELMÉNYEI

Az Egyé ni- és Ka to nai Vé dõ esz köz El lá tá si Terv nek (EVET) leg alább tar tal maz nia kell az aláb bi, be szer zés hez, ter -
ve zés hez szük sé ges információkat:

A BE SZER ZÉS HEZ SZÜK SÉ GES (TER VE ZÉ SI) IN FOR MÁ CI ÓK:
– Mun ka kör (az adott mun ka kör mely re vé dõ esz köz el lá tá sa elõírt)
– Mun ka fo lya mat/tech no ló gia (az a mun ka fo lya mat/tech no ló gia, mely vég zé se/al kal ma zá sa vé dõ esz köz

vi se lé sé hez kö tött)
– Mun ka esz köz/tech no ló gia/anyag tí pus (az a mun ka esz köz/anyag tí pus mely hasz ná la ta vé dõ esz köz vi se lé sé hez

kötött)
– Azo no sí tott koc ká zat jel le ge (az azo no sí tott koc ká zat/ve szély for rás, amely a vé dõ esz köz hasz ná la tát indokolja)
– Azo no sí tott koc ká zat mér té ke/gya ko ri sá ga (az azo no sí tott koc ká zat meg ha tá ro zott/mért ér té ke, vagy bi zo nyos

koc ká za tok ese tén a gya ko ri ság, amely hez a vé dõ esz köz védelmi szintje meghatározható)
– Vé den dõ test rész meg ne ve zé se (a vé de lem irá nya) 
– Vé dõ esz köz meg ne ve zé se (pl. fül tok, fül du gó, vé dõ kesz tyû stb.)
– Vé dõ esz köz ka te gó ri á ja (1., 2. vagy 3. az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek

ta nú sí tá sá ról szó ló jogszabály 4. §-a alapján)
– Vé del mi szint (a vé del mi ké pes ség, a vé del mi osz tály és vé del mi fo ko zat együt tes fi gye lem be vé te lé vel az adott

koc ká zat csök ken té se, ki kü szö bö lé se biz to sí tá sá hoz meghatározott jellemzõ paraméter)
– Vé dõ esz köz re vo nat ko zó szab vá nyok
– Jel kép (a vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek ér tel me zé sét elõ se gí tõ áb rá zo lás az al kal ma zott szabvány szerint) 
– Mi ni má li san biz to sí tan dó mennyi ség (az adott mun ka kör re, te vé keny ség hez mi ni má li san elõ írt mennyi sé gû

egyé ni vé dõ esz köz, fi gye lem mel a mun ka kör mun ka fo lya ma ta i ra, mun ka esz kö ze i re és fel hasz nált anya ga i ra,
il let ve a vé dõ esz köz vagy bi zo nyos al ko tó ele me i nek elhasználódási idejére vagy határidejére).

10. mel lék let a 126/2011. (XI. 25.) HM uta sí tás hoz

AZ EGYÉ NI ÉS KA TO NAI VÉ DÕ ESZ KÖZ EL LÁ TÁ SI TERV (EVET) 
LEG SZÜK SÉ GE SEBB TAR TAL MI KÖVETELMÉNYEI

A HASZ NÁ LAT RA VO NAT KO ZÓ ELÕ ÍRÁ SOK:
– Al kal ma zott vé dõ esz köz tí pu sa (a ren del ke zés re álló vé dõ esz köz pon tos gyárt má nya, típusa)
– Vé dõ esz köz vagy bi zo nyos al ko tó ele me i nek el hasz ná ló dá si ide je vagy hasz nál ha tó sá gá nak ha tár ide je

(a vé dõ esz köz – az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról szó ló jog sza bály
sze rin ti – tá jé koz ta tó já ban [a to váb bi ak ban: gyártói tájékoztató] meghatározott idõtartam, vagy határidõ) 

– Vi sel he tõ ség, hasz nál ha tó ság idõ tar ta ma (a vé dõ esz köz gyár tói tá jé koz ta tó já ban meg ha tá ro zott vi sel he tõ sé gi,
használhatósági idõtartam) 

– A vé dõ esz köz hasz ná la tá val járó egyéb elõ írá sok (a gyár tói tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zott egyéb vo nat ko zó
elõ írá sok, pl. a vé dõ esz köz el len õr zé se, tá ro lá sa, cse ré je, kar ban tar tá sa, az el hasz ná ló dott vé dõ esz köz ve szé lyes
hul la dék ként tör té nõ kezelése, idõszakos felülvizsgálati kötelezettség)

– A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ál tal meg ha tá ro zott – a vé dõ esz köz hasz ná la tá val, vi se lé sé vel kap cso la tos 
– in for má ci ók, kiegészítések. 
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A hon vé del mi mi nisz ter 
127/2011. (XI. 25.) HM 

u t a  s í  t á  s a
a Ma gyar Hon véd ség Elekt ro ni kus Hi te le sí té si

Szol gál ta tás Sza bá lyo zást Fel ügye lõ Mun ka cso port
fel ál lí tá sá ról és mûködésérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 52. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján az alább

uta sí tást

adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá -
ren delt sé gé be, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek -
re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH)
ka to nai szer ve ze te i re (a to váb bi ak ban együtt: hon vé del mi
szer ve ze tek) ter jed ki.

2. §

Az uta sí tás al kal ma zá sá ban az MH Elekt ro ni kus Hi te le -
sí té si Szol gál ta tás a hon vé del mi tár ca in for má ció biz ton sá -
gi po li ti ká já ban meg ha tá ro zott in for má ció biz ton sá gi cé -
lok, az elekt ro ni kus adat ke ze lés re vo nat ko zó bi zal mas ság, 
sér tet len ség, ren del ke zés re ál lás, va la mint ezen túl me nõ en 
a le ta gad ha tat lan ság biz to sí tá sa ér de ké ben az elekt ro ni kus
alá írás ról szó ló 2001. évi XXXV. tör vény ben meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti szol gál ta tás.

3. §

(1) Az MH Elekt ro ni kus Hi te le sí té si Szol gál ta tás Sza -
bá lyo zást Fel ügye lõ Mun ka cso port (to váb bi ak ban:
SZFM) fel ada ta:

a) az MH Elekt ro ni kus Hi te le sí té si Szol gál ta tás sza bá -
lyo zá si rend sze ré nek meg al ko tá sa;

b) a tár ca szin tû sza bá lyo zók ki dol go zá sa;

c) ja vas lat té tel az érin tett ha tá lyos sza bá lyo zás mó do sí -
tá sá ra;

d) a sza bá lyo zá si rend és sza bály za tok nap ra ké szen tar -
tá sá hoz szük sé ges fel ada tok azo no sí tá sa;

e) ja vas lat té tel a szük sé ges fel ada tok el ren de lé se ér de -
ké ben. 

(2) A hi te le sí tés sza bá lyo zás rend jé nek és a fel ada tok ra
vo nat ko zó sza bá lyo zók meg ha tá ro zá sa kor azo no sí ta ni
kell a sza bá lyo zá sért fe le lõs szer ve ze te ket, az együtt mû -
kö dõ ket és a vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.

(3) A sza bá lyo zá si kör nye zet meg al ko tá sa kor azo no sí -
ta ni kell

a) az el éren dõ célt;
b) a ha tó kört;
c) a sza bá lyo zá si kör nye ze tet, a kor mány za ti, NATO,

EU vo nat ko zó sza bá lyo zó kat;
d) a szük sé ges tech ni kai kör nye zet re és szer ve ze ti ke re -

tek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket;
e) a szük sé ges hu mán és anya gi erõ for rás igé nye ket.

4. §

(1) Az SZFM ve ze tõ je az MH kor mány za ti célú el kü lö -
nült hír köz lõ há ló za ta há ló zat gaz dá ja.

(2) Az SZFM tag jai: 
a) a HVK had mû ve le ti cso port fõ nö ke ál tal ki je lölt sze -

mély;
b) a HVK hír adó, in for ma ti kai és in for má ció vé del mi

cso port fõ nö ke ál tal ki je lölt sze mély;
c) a HVK lo gisz ti kai cso port fõ nö ke ál tal ki je lölt sze -

mély;
d) a HM jogi fõ osz tály ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély;
e) a HM igaz ga tá si és jogi kép vi se le ti fõ osz tály ve ze tõ je

ál tal ki je lölt sze mély;
f) a HM kont roll ing és sza bá lyo zá si fõ osz tály ve ze tõ je

ál tal ki je lölt sze mély;
g) a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal fõ igaz ga tó ja 

ál tal ki je lölt sze mély;
h) a HM Köz igaz ga tá si és Pénz ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó -

ja ál tal ki je lölt sze mély;
i) az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ka

ál tal ki je lölt sze mély;
j) az MH Tá mo ga tó Dan dár pa rancs no ka ál tal ki je lölt

sze mély;
k) az MH 43. Nagy sán dor Jó zsef Hír adó és Ve ze tés tá -

mo ga tó Ez red pa rancs no ka ál tal ki je lölt sze mély;
l) az MH 43. Nagy sán dor Jó zsef Hír adó és Ve ze tés tá -

mo ga tó Ez red, Elekt ro ni kus Alá írás Hi te le sí tõ Al köz pont
pa rancs no ka;

(3) Az SZFM ve ze tõ je a vég zen dõ fel ada tok ra to váb bi
sze mé lye ket kér het fel. 

(4) Az SZFM-be az érin tett szer ve ze tek egy fõt de le gál -
nak. Több szak te rü let kép vi se le te az SZFM ve ze tõ jé vel
tör té nõ egyez te tés alap ján tör tén het, de a szer ve zet kép vi -
se le ti és kap cso lat tar tá si fel ada tát csak egy fõ vé gez he ti.
Az SZFM tag já nak aka dá lyoz ta tá sa ese tén az érin tett szer -
ve zet ve ze tõ je he lyet test je löl ki.

(5) Az SZFM-ta gok fel ada ta
a) az elekt ro ni kus hi te le sí té si szol gál ta tás szak te rü le ti

fel ada ta i nak azo no sí tá sa, a meg lé võ és elõ ké szí ten dõ sza -
bá lyo zók ba való be dol go zás;

b) szak te rü le te vo nat ko zá sá ban ja vas lat té tel az elekt ro -
ni kus hi te le sí té si szol gál ta tás sza bá lyo zá sá nak ki ala kí tá -
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sá ra a jog sza bá lyok nak, va la mint a szak te rü let re vo nat ko -
zó nem ze ti, NATO-, EU-sza bá lyo zók nak való meg fe le lés
ér de ké ben.

(6) Az SZFM tit ká ri fel ada ta it el lá tó sze mélyt az SZFM
ve ze tõ je je lö li ki. 

5. §

(1) Az SZFM-ben való rész vé tel re ki je lölt hon vé del mi
szer ve ze tek ve ze tõi az uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15
na pon be lül tá jé koz tat ják az SZFM ve ze tõ jét a ki je lölt sze -
mé lyek rõl és el ér he tõ sé gük rõl.

(2) Az SZFM ve ze tõ je az uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
25 na pon be lül meg ha tá roz za az SZFM mû kö dé si rend jét

és a mun ka vég zés hez kap cso ló dó ad mi niszt ra tív eljárá -
sokat.

6. §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez az uta sí tás 2014. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak
66/2011. (HK 17.) HM KÁT

i n  t é z  k e  d é  s e
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um biz ton sá gi ügye let

mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról*

* Az in téz ke dést az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si
ál lam tit ká rá nak

és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
67/2011. (HK 17.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t  t e s  i n  t é z  k e  d é  s e

a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li nem zet kö zi
vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel
kap cso la tos fel ada tok lo gisz ti kai tá mo ga tá sa

vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 100. § (3) és (4) be kez dé sei, va la -
mint a 101. § (4) és (5) be kez dé sei alap ján a kö vet ke zõ 

együt tes in téz ke dést

ad juk ki:

1. ÁL TA LÁ NOS REN DEL KE ZÉ SEK

1. Az együt tes in téz ke dés ha tá lya a hon vé del mi mi nisz -
ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek és a
Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak ban: MH), Ma gyar Köz -

tár sa ság ha tá ra in kí vü li nem zet kö zi vál ság re a gá ló és bé ke -
tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve võ vagy rész vé tel re ter ve -
zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tei sze mé lyi ál lo má nyá ra,
il let ve ezen mû ve le tek ben az egyé ni be osz tá sok ál lo mány -
jegy zé kei alap ján szol gá la tot tel je sí tõk re és a mû ve le tek
lo gisz ti kai tá mo ga tá sát ter ve zõk re, szer ve zõk re és vég re -
haj tók ra terjed ki.

2. A je len in téz ke dés cél ja a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá -
ra in kí vü li nem zet kö zi vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek (a to váb bi ak ban: mû ve le tek) lo gisz ti kai tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos fel ada tok meg ha tá ro zá sa.

3. Je len együt tes in téz ke dés al kal ma zá sá ban:

a) „Hi ány-fe les leg” je len tés: A je len tés a kon tin gens
ha di tech ni kai, had táp anya ga i nak, esz kö ze i nek vo nat ko -
zá sá ban az egy ség, al egy ség a szük ség let tel össze ve tett –
ön erõ bõl tör té nõ biz to sí tá si hely ze tét – mu tat ja meg (adott
té te lek ese té ben hi ányt, il let ve több le tet mu tat hat). A kon -
tin gens fel ké szí té sé re ki je lölt ka to nai szer ve zet az Ál lo -
mány táb la, il let ve a Fel sze re lé si Jegy zék ada ta it fi gye lem -
be véve ál lít ja össze.

b) Igény jegy zék: A meg kö tés re ter ve zett Tech ni kai
Meg ál la po dás tar tal má nak meg adá sá hoz és a szer zõ dés -
kö tés kez de mé nye zé sé hez ké szí tett azon ok mány, amely
tar tal maz za a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján biz to sí tás ra
ter ve zett – igé nyelt – szol gál ta tá sok pa ra mé te re it, il let ve
tá jé koz ta tást ad a szer zõ dõ fél nek az el lá tan dó – sa ját – ka -
to nai szer ve zet rõl és an nak lo gisz ti kai ké pes sé ge i rõl.

c) Ki te le pü lés: A kon tin gens és az egyé ni be osz tá sú ál -
lo mány mû ve le ti te rü let re tör té nõ át cso por to sí tá sa, az elõ -
ké szí tõ rész leg honi te rü let rõl tör té nõ útba in du lá sá tól a
fõ erõk (tech ni kai esz kö zök, sze mé lyi ál lo mány) ki je lölt
te le pü lé si kör let be ér ke zé sé ig.



d) Ki vo nás: A nem zet kö zi vál ság re a gá ló, bé ke tá mo ga -
tó mû ve le tek be fel aján lott ka to nai erõk és a nem zet kö zi
szer ve ze tek ál tal ve ze tett misszi ók ban egyé ni be osz tást
be töl tõ sze mé lyi ál lo mány, va la mint tech ni kai esz kö zök,
anya gi kész le tek mû ve le ti te rü let rõl honi te rü let re tör té nõ
vissza cso por to sí tá sa.

e) Kon tin gens: A nem zet kö zi vál ság re a gá ló, bé ke tá -
mo ga tó mû ve le tek be fel aján lott ka to nai erõk és a nem zet -
kö zi szer ve ze tek ál tal ve ze tett misszi ók ban egyé ni be osz -
tást be töl tõ sze mé lyek cso port ja, összes sé ge (gyûj tõ ne ve).

f) Köz pon ti El lá tá si Terv: Az MH ÖHP Lo gisz ti kai
Erõk Fõ nö ke (a to váb bi ak ban: az MH ÖHP LEF) ál tal jó -
vá ha gyott do ku men tum, amely a Fel sze re lé si Jegy zék ben
sze rep lõ had fel sze re lé sen kí vül tar tal maz za, a fel adat ra ki -
je lölt ka to nai szer ve zet szá má ra, a Mû ve le ti Terv ben meg -
ha tá ro zott, és a szak ági nor mák ál tal szám ve tett, ha di anya -
go kat és ha di tech ni kai esz kö zö ket. A terv tar tal maz za a
had fel sze re lés lép csõ zé sét és azok biz to sí tá sá nak mód ját
is (csa pat kész let bõl, meg lé võ köz pon ti kész let bõl, be szer -
zés bõl).

g) Nem ze ti Tá mo ga tó Elem: Olyan nem ze ti irá nyí tás
alatt álló szer ve ze ti elem, amely szak irá nyú te vé keny sé gé -
vel tá mo gat ja a nem ze ti erõ ket. A Nem ze ti Tá mo ga tó
Elem (a to váb bi ak ban: NTE) tel jes körû – vagy a Tech ni -
cal Ag re e ment (a to váb bi ak ban: TA) meg kö té se ese tén a
nem ze ti ha tás kör ben ma ra dó – lo gisz ti kai tá mo ga tást
nyújt a tel jes nem ze ti ka to nai kon tin gens ré szé re. A kü lön -
bö zõ nem ze tek nem ze ti tá mo ga tó ele mei, a had mû ve le ti
te rü le ten együtt mû köd nek, te vé keny sé gü ket össze han gol -
ják a fel ada tot irá nyí tó nem zet kö zi szer ve zet pa rancs no ká -
val és a be fo ga dó országgal.

h) Vál tás: A kon tin gens sze mé lyi ál lo mány több sé gé -
nek le cse ré lé se. Ma gá ba fog lal ja a vál tó ál lo mány és egyé -
ni fel sze re lé sé nek mû ve le ti te rü let re tör té nõ ki jut ta tá sát, a
le vál tott ál lo mány és egyé ni fel sze re lé sé nek a honi ki je lölt
hely õr sé gek be tör té nõ szál lí tá sát.

2. LO GISZ TI KAI ALAP EL VEK

4. A mû ve le tek lo gisz ti kai tá mo ga tá sá ért – mint a kon -
tin gens meg ala kí tá sá ra ki je lölt szer ve zet – az MH Össz ha -
de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH ÖHP) pa -
rancs no ka fe le lõs. A mû ve le tek ben tör té nõ rész vé tel az
MH alap ren del te té sé bõl adó dó fel adat. A fel ada tot vég re -
haj tó szer ve zet meg ala kí tá sa so rán, a meg ala kí tás ra ki je -
lölt ka to nai szer ve zet pa rancs no ka a lo gisz ti kai tá mo ga tás
ér de ké ben kö te les hasz nál ni mind azon erõ for rást és anya -
gi kész le tet, amely az alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze -
tek nél ren del ke zé sé re áll.

5. A mû ve le tek lo gisz ti kai tá mo ga tá sá nak alap ját, a fel -
adat ra ki dol go zott Mû ve le ti Terv alap ján a Köz pon ti El lá -
tá si Terv ben meg ha tá ro zott kész le tek, va la mint a jó vá ha -
gyott Ál lo mány táb la és Fel sze re lé si Jegy zék al kot ják.

6. A mû ve le ti te rü le ten való mû kö dés és al kal ma zás so -
rán az MH Szol gá la ti Sza bály za tá nak és alap szak uta sí tá -

sa i nak vo nat ko zó ré sze it – a sze mé lyi ál lo mány el lá tá si
alap el ve i re, a had fel sze re lés tá ro lá sá ra, nyil ván tar tá sá ra,
meg óvá sá ra, igény be vé te lé re, a csa pat moz gá sok ra, ka to -
nai szál lí tá sok ra és anyag moz ga tás ra – együt te sen kell al -
kal maz ni az adott mû ve let re ki dol go zott Ál ta lá nos Had -
mû ve le ti Uta sí tás sal (a to váb bi ak ban: SOP) és a HM ál tal,
az adott fel adat ra meg kö tött Egyet ér té si Meg ál la po dás ban
(a to váb bi ak ban: MOU), il let ve tech ni kai egyez mény ben
(a to váb bi ak ban:TA) fog lal tak kal.

7. A Hon véd Ve zér kar Lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség
(a to váb bi ak ban. HVK LOGCSF) a HM és HVK szer vek -
kel együtt mû köd ve ki dol goz za a fel adat ra ki je lölt erõk kel
kap cso la tos HVKF-i in téz ke dés lo gisz ti kai te rü le te it.
A HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal (a to váb bi ak ban:
HM FHH) az ál lo mány il le té kes vagy szak ma i lag il le té kes
szer ve zet fel ké ré sé re, együtt mû kö dés ben vég zi a két, il let -
ve több ol da lú mû ve le ti lo gisz ti kai sza bály zó do ku men tu -
mok, nem zet kö zi egyez mé nyek (MOU, TA) szak mai elõ -
ké szí té sét, ki dol go zá sát és vég le ge sí té sét. A fel adat vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges in for má ció biz to sí tá sa ér de ké ben a
HM FHH szak ál lo má nya részt vesz az elõ ze tes egyez te té se -
ken, hely szí ni szem lé ken, ko or di ná ci ós ren dez vé nye ken.

8. Az MH ÖHP ko or di nál ja a kül föl di fegy ve res erõk
ha zai, va la mint az MH tech ni kai esz kö zei ál tal kül föl dön
fel hasz nált anya gok va la mint szol gál ta tá sok el len té te le zé -
sé vel kap cso la tos fel ada tok vég zé sét.

9. Az MH ÖHP fe le lõs az alá ren delt ka to nai szer ve ze te -
i nek kül föl di mû ve le tek ben részt ve võ lo gisz ti kai szak ál lo -
má nya ki vá lasz tá sá val, fel ké szí té sé vel, az al egy sé gek,
kon tin gen sek át cso por to sí tá sá val, te le pí té sé vel, nem ze ti
tá mo ga tá sá val, vál tá sá val kap cso la tos szer ve zõ mun ká ért.
A HVK LOGCSF az MH ÖHP ha de rõ ne mi szin tû lo gisz ti -
kai szer ve i nek be vo ná sá val ki dol goz za a mû ve le tek lo -
gisz ti kai tá mo ga tá sá nak el ve it és kö ve tel mé nye it. 

10. A nem zet spe ci fi kus ha di anya gok ból és ha di tech ni -
kai esz kö zök bõl a kon tin gens nek, a Mû ve le ti Terv ben
(Ope rat ion Plan (a to váb bi ak ban: OPLAN)) a szá má ra elõ -
írt és meg fe le lõ en lép csõ zött, mo bi li zál ha tó kész let tel kell
ren del kez nie. Az el lá tó ka to nai szerv tá rol ja a ki je lölt kon -
tin gen sek elõ írt köz pon ti kész le tét, va la mint az el lá tó rak -
tá rak ból biz to sí tás ra ke rü lõ anya gok utal vá nya it (Köz pon -
ti Tá ro lá si (a to váb bi ak ban: KT utal vá nyok)). Ki dol goz za,
és nap ra ké szen tart ja a kon tin gen sek elõ írt kész le té nek
mû ve le ti te rü let re jut ta tá sá nak ter vét. 

11. A mû ve le tek ben részt ve võ ál lo mány és a had fel sze -
re lés al kal ma zá si te rü let re tör té nõ ki- és ha za te le pí té se, az
ál lo mány vál tá sa, pi hen te té se, a szük sé ges után szál lí tá sok
vég re haj tá sa, nem ze ti fe le lõs ség ke re té ben az MH ÖHP
ve ze té sé vel va ló sul meg.

12. A kon tin gen sek meg ala kí tá sá ra ki adott had fel sze re -
lést – a ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint – a meg ha tá ro zott
nem ze ti nyil ván tar tá sok ban kell ve zet ni. 
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13. Az Ál lo mány táb la és a Fel sze re lé si Jegy zék ki dol -
go zá sa so rán kö ve tel mény ként ke ze lik, hogy a NATO el -
vek sze rint, a kon tin gens ál lo má nyá ban alap ve tõ en csak
dí zel üze mû esz kö zök al kal ma zá sa az el fo ga dott. 

14. A ma gyar kon tin gens lo gisz ti kai tá mo ga tá sa olyan
kon tin gen sek ese té ben, ame lyek föld raj zi tá vol sá ga azt in -
do kol ja, el sõ sor ban a már ko ráb ban meg kö tött két- il let ve
több ol da lú nem zet kö zi meg ál la po dá so kon ala pul. Ezt
min den eset ben az adott kon tin gens re adap tál va, vagy a
mû ve le ti te rü le ten fel ada tot vég re haj tó más nem zet ha de -
re jé vel, il let ve a be fo ga dó nem zet tel kö tött, a kon tin gens
egé szé re ér vé nyes lo gisz ti kai tá mo ga tá si rend sze ré be be il -
lesz tett, a konk rét fel adat ra ki dol go zott TA alap ján kell
ter vez ni és vég re haj ta ni.

15. A fel adat vég re haj tá sá ra biz to sí tott had fel sze re lést
alap ve tõ en az MH-ban rend sze re sí tett esz kö zök és anya -
gok fel hasz ná lá sá val, a Fel sze re lé si Jegy zék ben rög zí tet -
tek nek meg fe le lõ en a kon tin gens fel ké szí té sé re ki je lölt ka -
to nai szer ve zet, mint vég re haj tó, il let ve az MH ÖHP alá -
ren delt ka to nai szer ve ze tei kö zöt ti át cso por to sí tás ból, va -
la mint köz pon ti kész let bõl kell biz to sí ta ni. Az MH kész le -
té bõl nem biz to sít ha tó had fel sze re lé se ket az MH ÖHP be -
szer zé si igé nye alap ján a HM FHH pri o ri tás sal ke zel ve
szer zi be.

16. A jó vá ha gyott Ál lo mány táb la, il let ve Fel sze re lé si
Jegy zék alap ján az MH ÖHP Köz pon ti El lá tá si Ter vet ké -
szít. A Köz pon ti El lá tá si Terv for mai és tar tal mi ki ala kí tá -
sá ért az MH ÖHP a fe le lõs.

17. Az MH ÖHP az el ké szí tett Köz pon ti El lá tá si Ter vet
– szük sé ges be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sa ér de ké ben –
tá jé koz ta tá sul meg kül di a HVK LOGCSF és a HM FHH
ré szé re.

18. Az MH ÖHP il le té kes fõ nök sé gei fe le lõ sek a kon -
tin gens lo gisz ti kai tá mo ga tá sa ér de ké ben, a szak anya gok
fenn tar tá sá hoz szük sé ges in téz mé nyi költ ség ve tés ter ve -
zé sé ért és biz to sí tá sá ért. Amennyi ben a vár ha tó fel adat
vég re haj tá sa nem rend sze re sí tett esz köz al kal ma zá sát te -
szi szük sé ges sé – ame lyet al kal ma zói igény tá maszt alá -,
az új tí pu sú esz köz har cá sza ti mû sza ki kö ve tel mé nye it a
HM FHH az MH ÖHP -vel együtt mû köd ve ki dol goz za.
A to váb bi ak ban „a had fel sze re lés rend sze re sí té sé rõl és
rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá nak rend jé rõl” szó ló 9/2010.
(I.22.) HM uta sí tás ban fog lal tak alap ján jár el.

19. A nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott mû ve le -
tek ben részt ve võ ál lo mány ha di ru há zat tal tör té nõ el lá tá sa
az 1. és 2. szá mú mel lék le tek alap ján tör té nik. 

20. Amennyi ben a misszi ós fel adat meg kez dé se elõtt az
ál lo mány tag ja nem ren del ke zik a tárgy évi, il let ve a tárgy -
évet meg elõ zõ évi után pót lá si utal vány fü zet tel, ak kor a ru -

há zat biz to sí tá sa ér de ké ben ké rel mez nie kell az ál lo mány -
il le té kes pa rancs nok tól a tárgy évet kö ve tõ év után pót lá si
utal vány fü ze té nek elõ re ho zá sát.

21. Amennyi ben a kül de tés jel le ge meg kí ván ja, a sze -
mé lyi alap fel sze re lé se ket „fel adat-spe ci fi kus ki egé szí tõ
fel sze re lés”-sel kell ki egé szí te ni. 

22. A sze mé lyi ál lo mány azon tag já nak, aki a ve zény lés
be fe je zé sé tõl szá mí tott egy éven be lül is mé tel ten be osz -
tás ba ke rül va la mely kon tin gens be, an nak a nor ma alap ján
a sa ját tu laj don ba ke rü lõ ru há za ti szak anya gok nem ad ha -
tó ak ki. A kon tin gens fel ál lí tá sa ér de ké ben lét re ho zott tar -
ta lék sze mé lyi ál lo mány ré szé re ki adott ru há za ti szak anya -
gok sa ját tu laj don ba adá sá ra, csak tény le ges al kal ma zás
ese tén, an nak be fe jez té vel ke rül het sor.

23. A más fegy ve res szer vek tõl kon tin gens be ve zé nyelt
ál lo mány el lá tá sa meg egye zik az MH és a HM ál lo má nyá -
ba tar to zók el lá tá sá val, az zal a ki egé szí tés sel, hogy a sze -
mé lyi tu laj don ba ke rü lõ ter mé ke ket té rí tés el le né ben kell
biz to sí ta ni a kül dõ ál lo mány il le té kes egyéb fegy ve res
szerv ré szé re. Az MFO kon tin gens ben szol gá la tot tel je sí tõ 
BM ál lo mány ré szé re köz pon ti el lá tás ke re té ben az ér -
vény ben lévõ meg ál la po dás alap ján ki adás ra ke rü lõ anya -
go kat az 1. szá mú mel lék let szabályozza.

24. Fegy ver nél kü li, pol gá ri vál ság ke ze lé si misszi ó ban
szol gá ló, egyé ni be osz tást be töl tõ sze mé lyek ré szé re a
misszió idõ tar ta má ra esõ ru há za ti utal vány fü zet – a
misszi ó ba ve zé nyelt egyé ni ké rel me alap ján – kész pénz -
ben is ki fi zet he tõ Az ál lo mány egyé ni ké rel mét az MH
ÖHP pa rancs no ka sa ját ja vas la tá val együtt fel ter jesz ti a
HM FHH ré szé re, aki in téz ke dik a ki fi ze tés re.

25. Az egyé ni törzs be osz tás ba, il let ve az egy évet meg -
ha la dó idõ tar tam ra kül föl di be osz tás ba ve zé nyelt sze mé lyi 
ál lo mány (a to váb bi ak ban egyé ni be osz tá sú ál lo mány) el -
lá tá sát az MH ÖHP hajt ja vég re. Az egyé ni be osz tá sú ál lo -
mány fel ada tá nak vég re haj tá sá hoz kö te les a Ru há za ti
után pót lá si utal vány fü ze te ter hé re ezen in téz ke dés 2. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ru há za ti alap és ki egé szí -
tõ fel sze re lést meg vá sá rol ni. 

26. Az egyé ni be osz tá sú ál lo mány be osz tá sá nak ide je
alatt mû ve le ti te rü le ten tör té nõ al kal ma zá sa ese tén az il le -
té kes sze mély ügyi szerv tá jé koz ta tá sa alap ján az MH ÖHP 
in téz ke dik a szük sé ges had fel sze re lés biz to sí tá sá ra. 

3. LO GISZ TI KAI KÖ VE TEL MÉ NYEK

27. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet a HVKF ál tal jó vá -
ha gyott Ide ig le nes Ál lo mány táb lá val és Fel sze re lé si Jegy -
zék kel ke rül meg ala kí tás ra. 
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28. Amennyi ben az MH ÖHP igé nyei a fel adat el lá tá sá -
ra az MH-ban még nem rend sze re sí tett esz köz igény be vé -
te lét te szik szük sé ges sé, úgy az érin tett szak mai fe le lõ sök
az adott esz köz be szer zé sé ig tör té nõ he lyet te sí té sét a rend -
szer ben meg lé võ esz köz zel ter ve zik.

29. Az el lá tan dó kon tin gen sek te vé keny sé gé nek lo gisz -
ti kai biz to sí tá sa ér de ké ben az MH ÖHP NTE-(k)et mû -
köd tet. En nek cél ja, hogy az NTE ké pes le gyen a kon tin -
gen sek után pót lá si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra ha zai bá -
zis ról, il let ve mû ve le ti te rü let rõl. 

30. Az NTE meg ala kít ja és tá rol ja a meg ha tá ro zott
mennyi sé gû anya gi kész le te ket, fo lya ma to san gon dos ko -
dik a kész let szint fenn tar tá sá ról. Fo gad ja a honi te rü let rõl
ér ke zõ anya got, a kon tin gens mû kö dé si rend jé hez iga zod -
va vég zi az el lá tá si kö rük be utalt szer ve ze tek után pót lá sát.

31. Az NTE fo lya ma to san fenn tart ja az el lá tá si rend szer 
mû kö dõ ké pes sé gét. Mû ve le ti te rü le ten a kon tin gens vál tá -
si rend jé tõl el té rõ idõ pont ban (a kon tin gens vál tá sá nak
zök ke nõ men tes biz to sí tá sa ér de ké ben), honi te rü le ten hat
havi rend sze res ség gel vég zi a tá mo ga tó elem sze mé lyi ál -
lo má nyá nak vál tá sát.

4. LO GISZ TI KAI GAZ DÁL KO DÁS

32. Az MH ÖHP a ter ve zé si fel ada tok vég re haj tá sa so -
rán ér vé nye sí ti a szak mai kö ve tel mé nye ket és a le fek te tett
alap el vek nek való meg fe le lést. 

33. Az MH ÖHP irá nyít ja a kon tin gen sek lo gisz ti kai tá -
mo ga tá sá val kap cso la tos köz pon ti és csa pat ha tás kö rû elõ -
irány za tok ter ve zé sét, cél elõ irány za tok biz to sí tá sát, azok
fel hasz ná lá sá nak nyil ván tar tá sát, a cél elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak el szá mo lá sát az MH ÖHP lo gisz ti kai in teg -
rált szak ágai be vo ná sá val.

34. Az MH ÖHP együtt mû kö dik a HVK LOGCSF-el, a
HM Gaz da sá gi Ter ve zé si és Sza bá lyo zá si Fõ osz tállyal (a
to váb bi ak ban: a HM GTSZF), a HM KPH-val és a HM
FHH-val az adott terv idõ sza kok ra vo nat ko zó fel ada tok
erõ for rás és be szer zé si ter vé nek – a ki adott ke ret szá mok
függ vé nyé ben tör té nõ- el ké szí té sé ben.

35. A kon tin gens anyag gaz dál ko dá sá nak sza bá lyai
35.1. Az elöl já ró ál tal az MH 64. log. e. költ ség ve té sé -

ben az adott kon tin gens cím rend kód já ra (a to váb bi ak ban:
CRK) jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za tok ter hé re
Ma gyar or szá gon tör té nõ be szer zést, csak a kon tin gens
elõ ze tes írá sos „Anyag igény lés”- e, il let ve az MH ÖHP
pa rancs nok in téz ke dé se alap ján, az ér vény ben lévõ sza bá -
lyo zók kal össz hang ban le het vég re haj ta ni. Az anyag -

igény lést a kon tin gens lo gisz ti kai szak ál lo má nya ál lít ja
össze, fi gye lem mel a kon tin gens rak tá ri kész le té re.

35.2. Az MH 64. log. e. ál tal fel ter jesz tett anyag igény -
ben fel kell tün tet ni az ez red sa ját ha tás kö ré ben be szer zés -
re ter ve zett (vagy már az ez red misszi ós rak tá rá ban ren del -
ke zés re álló) anya go kat a be szer zen dõ mennyi ség gel
együtt.

35.3. A kon tin gens az anyag igény lés össze ál lí tá sá nál fi -
gye lem be ve szi a vám ügy in té zés re vo nat ko zó sza bá lyo -
zók idõ tar ta mát, amely sze rint az MH 64. log. e. min den
hé ten egy al ka lom mal ké szít „Vám fel ter jesz tés”-t a HM
FHH fõ igaz ga tó ja ré szé re. A vám ügy in té zés tel jes körû
vég re haj tá sa a HM FHH fel ada ta. 

35.4. Az anya gát vé tel és anyag vé te le zés rend jét az MH
ÖHP pa rancs no ka sa ját ha tás kör ben sza bá lyoz za. 

36. Lo gisz ti kai do lo gi költ ség ve tés ter ve zé se
36.1. A kon tin gen sek köz pon ti lo gisz ti kai elõ irány za ta -

it – az MH 64. log. e. igé nyei alap ján – az MH ÖHP Lo -
gisz ti kai Mû ve le ti Fõ nök ség (a to váb bi ak ban: LMF) ko or -
di ná lá sá val az MH ÖHP lo gisz ti kai szak ágai, a csa pat lo -
gisz ti kai do lo gi költ ség ve té si elõ irány za ta it pe dig az MH
64. log. e. ter ve zi a kon tin gen sek lo gisz ti kai szak ál lo má nyá -
nak a be vo ná sá val, a ki adott ke ret szá mok nak meg fe le lõ en.

36.2. Az MH ÖHP LMF együtt mû köd ve az MH ÖHP
lo gisz ti kai szer ve i vel fi gye lem mel kí sé ri a ter ve zé si fel -
ada to kat és ér vé nye sí ti az MH ÖHP szak mai kö ve tel mé -
nye it, a le fek te tett alap el ve ket. 

37. Az el lá tó ka to nai szer ve zet a ré szé re biz to sí tott
misszi ós jó vá ha gyott költ ség ve tést a jó vá ha gyást kö ve tõ
10. na pig meg kül di a be szer zé si jo go sult ság gal fel ru há zott 
kon tin gen sek ré szé re.

38. Költ ség ve tés fel hasz ná lá sa, mó do sí tá sa
38.1. A jó vá ha gyott költ ség ve tés sel ren del ke zõ hon vé -

del mi szer ve ze tek pa rancs no ka it, a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um fe je zet köz pon ti és in téz mé nyi gaz dál ko dá sá nak
rend jé rõl szó ló 89/2011. (VIII. 4.) HM uta sí tás ban meg ha -
tá ro zot tak sze rin ti elõ irány zat fel hasz ná lá si jog il le ti meg.

38.2. A kon tin gen sek CRK- ján biz to sí tott költ ség ve té si 
elõ irány za tok ter hé re tör té nõ ha zai – fo rint ban fel me rü lõ – 
be szer zé sek kö te le zett ség vál la ló ja és utal vá nyo zó ja (a
szak mai tel je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ en) – az MH 64. log. e.
pa rancs no ka. Ugyan ezen elõ irány za tok ter hé re tör té nõ
kül föl di – va lu tá ban, de vi zá ban fel me rü lõ – be szer zé sek
kö te le zett ség-vál la ló ja és utal vá nyo zó ja, – (a szak mai tel -
je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ en) – a költ ség ve té si elõ irány zat -
tal ren del ke zõ kon tin gens pa rancs no ka. A be szer zé sek le -
bo nyo lí tá sa so rán tö re ked ni kell a szám lák át uta lás sal tör -
té nõ ki egyen lí té sé re.

38.3. A nem zet kö zi, csa pat és köz pon ti lo gisz ti kai do lo -
gi ki adá sok elõ irány za tai te kin te té ben – adott CRK- n és
ki emelt elõ irány zat cso por ton be lül, fõ köny vi szám la szá -
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mok kö zött -, a köz pon to sí tott el lá tá si, il let ve a gaz dál ko -
dá si té te lek ki vé te lé vel (pl.: kül föl di ki kül de tés, rep re zen -
tá ció), va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok és bel sõ ren del -
ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel, – az MH ÖHP lo gisz ti kai
szak te rü le tek fe le lõ se i vel tör tént egyez te tést kö ve tõ en – az 
MH ÖHP pa rancs nok jo go sult elõ irány zat át cso por to sí tás ra.

39. Be szer zé sek rend je
39.1. A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li nem zet kö zi 

vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve võ,
vagy rész vé tel re ter ve zett ide ig le nes ka to nai szer ve ze tek
mû ve le ti te rü le ten vég re haj tan dó be szer zé se it a hon vé del -
mi szer ve ze tek be szer zé se i nek el já rá si rend jé rõl szó ló
71/2011. (VI.30) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak, il let ve
a mû ve le ti be szer zé sek le foly ta tá si rend jé rõl ki adott
53/2011. HM KÁT-HVKF együt tes in téz ke dés sze rint kell 
vég re haj ta ni. 

40. Költ ség ve té si elõ irány za tok kal tör té nõ el szá mo lás
rend je

40.1. Az ál lam ház tar tás szer ve ze ti be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló
249/2000. (XII. 24.) Korm. Ren de let sze rin ti be szá mo lá si
kö te le zett ség nek az el lá tó ala ku lat tesz ele get a kon tin gen -
sek ese té ben is. 

40.2. A be szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
a kon tin gen sek a gaz da sá gi te vé keny sé ge i ket a szám vi tel -
rõl szó ló 2000. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Számv.
tv.), az ál lam ház tar tá si tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.), a
vég re haj tá suk ra ki adott kor mány ren de le tek, va la mint a je -
len együt tes in téz ke dés elõ írá sai sze rint ter ve zik, szer ve -
zik és hajt ják vég re.

41. Lel tá ro zá si fel ada tok vég re haj tá sa
41.1. Az MH 64. log. e. és a kon tin gens lel tá ro zá sát, „a

Hon vé del mi Mi nisz té ri um Fe je zet Egy sé ges Szám vi te li
Po li ti ká ja”-nak jó vá ha gyá sá ról szó ló 95/65/2001. (HK
17.) HM köz le mény (a to váb bi ak ban: HM szám vi te li po li -
ti ká ja) mel lék le te ként ki adott „Lel tá ro zá si és lel tár ké szí té -
si sza bály zat” va la mint az MH ÖHP pa rancs nok lel tá ro -
zás ra vo nat ko zó in téz ke dé se alap ján kell vég re haj ta ni. A
kon tin gens ke ze lé sé ben lévõ anya gok, esz kö zök és kész le -
tek lel tá ro zá si fel ada ta i nak meg szer ve zé sé ért, vég re haj tá sá -
ért, il let ve el len õr zé sé ért a kon tin gens pa rancs nok a fe le lõs.

41.2. Az év kö zi kon tin gens vál tás ese tén át adás-át vé te li 
lel tá ro zást, új kon tin gens fel ál lí tá sa ese tén, nyi tó lel tárt
kell vég re haj ta ni. 

42. Egy ség szin tû és szak ági ana li ti kus nyil ván tar tá si
rend szer mû köd te té se

42.1. A gaz dál ko dás szám vi te lé vel kap cso la tos fel ada -
to kat az e tárgy kör ben ki adott  12/31. szá mú HM KPSZH
„Szak uta sí tás az esz kö zök hon vé del mi szer vek nél tör té nõ
szá mí tó gé pes ana li ti kus nyil ván tar tá sá ra” (a to váb bi ak -

ban: Szak uta sí tás), a HM Fe je zet Egy sé ges Szám vi te li Po -
li ti ká ja és az ÁLT/53 nyil ván tar tá si uta sí tás, va la mint az
ér vé nyes szak ági in téz ke dé sek, uta sí tá sok alap ján kell
vég re haj ta ni. A Szak uta sí tás sal min den, az esz kö zök ana li ti -
kus nyil ván tar tá sá ban érin tett sze mély nek ren del kez nie kell.

42.2. Az ESZKÖZ rend szer mû köd te té sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat az MH 64. log. e. és a kon tin gens szo ros
együtt mû kö dés ben hajt ja vég re.

 42.3. A könyv vi te li mér leg alá tá masz tá sát szol gá ló
szak ági fel ada to kat az MH 64. log. e. szak ági fel dol go zá -
sai ké pe zik. A kon tin gens nél ve ze tett ana li ti kus nyil ván -
tar tás ope ra tív jel le gû, csak a kon tin gens és az MH 64. log. 
e. kö zöt ti anyag moz gás fel ügye le té re szol gál. A két nyil -
ván tar tás egyez te té sét ne gyed éven te vég re kell haj ta ni. Az 
egyez te tést az MH 64. log. e. nyil ván tar tá sá val egyez tet ve
kell vég re haj ta ni, mely nek so rán az el té ré se ket ki vizs gál -
ni, szük ség ese tén ja ví ta ni kell.

43. El len õr zé si te vé keny sé gek meg ter ve zé se, vég re haj -
tás, adat szol gál ta tás

43.1. A bel sõ el len õr zé si fel ada to kat a gaz dál ko dá si fo -
lya ma tok ra az anya gi-, tech ni kai- és pénz esz kö zök ke ze lé -
sé vel, fel hasz ná lá sá val, el szá mo lá sá val össze füg gõ fel -
ada tok ra ki ter je dõ en éves mun ka- és el len õr zé si ter vek ben 
kell rög zí te ni. 

43.2. Ki emelt el len õr zé si fel adat ként kell meg ter vez ni:
a)  a sze mé lyi ál lo mány de vi za já ran dó sá ga i nak fo lyó sí -

tá sá val kap cso la tos fel ada tok meg va ló su lá sát,
b) a költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val, nyil -

ván tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát,
c) a be szer zé sek vo nat ko zó sza bály zók sze rin ti vég re -

haj tá sát
d) a kö te le zett ség vál la lá si és a kap cso ló dó el len jegy zé si 

jog kö rök gya kor lá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá -
sát, to váb bá az év végi, il let ve az ál lo mány vál tá sok hoz
kap cso ló dó át adás-át vé te li, lel tá ro zá si, el szá mol ta tá si fel -
ada tok vég re haj tá sát. A kon tin gen sek el len õr zé sé nek ter -
ve zé se kor a kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk el len õr zé si
rend jé rõl szó ló 103/2007. (HK 18.) HM uta sí tás sze rint
kell el jár ni.

5. A LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS 
SZAKFELADATAI

44. Biz ton ság tech ni kai ál ta lá nos fel ada tok a vál ság re a -
gá ló és bé ke tá mo ga tó erõk fel adat vég re haj tá sá nak ér de -
ké ben

44.1. A biz ton sá gos, kör nye ze tet nem ve szé lyez te tõ fel -
adat vég re haj tá sa ér de ké ben az  MH ÖHP a kon tin gens
igé nyei alap ján biz to sít ja a nor ma sze rin ti, va la mint a fel -
adat vég re haj tás hoz kap cso ló dó tûz ol tó esz kö zö ket, egyé -
ni és kol lek tív vé dõ esz kö zö ket, kör nye zet vé del mi kár ese -
mény meg elõ zé sé hez és fel szá mo lá sá hoz szük sé ges anya -
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go kat, esz kö zö ket. A hul la dék gyûj té sé rõl, ár tal mat la ní tá -
sá ról, hasz no sí tá sá ról sza ká gan kén ti bon tás ban a kon tin -
gens gon dos ko dik. 

44.2. A HM FHH a kon tin gen sek sa ját tu laj do nú inf ra -
struk tú rá já nak vo nat ko zá sá ban meg szer ve zi és vég re haj -
tat ja a jog sza bály ban elõ írt érin tés- és vil lám vé del mi, va la -
mint tûz vé del mi szab vá nyos sá gi fe lül vizs gá la to kat. Az
MH ÖHP ter ve zi a tá bo rok hor doz ha tó tûz ol tó ké szü lé ke i -
nek jog sza bály ban elõ írt idõ sza kos fe lül vizs gá la ta it, gon -
dos ko dik a szük sé ges cse rék vég re haj tá sá ról.

44.3. A ha tá lyos „Tûz vé del mi Esz kö zök és Anya gok
Nor mái” táb lá zat, va la mint a mû ve let tel kap cso la tos tûz -
vé del mi elõ írá sok alap ján meg ha tá ro zás ra ke rül nek, a mû -
ve let vég re haj tá sá hoz szük sé ges tûz vé del mi szak anya gok
kész le tei és az azok kal tör té nõ el lá tás for rá sai. A vég re haj -
tás hoz szük sé ges kész le tek meg ha tá ro zá sá nál, fi gye lem be
vé tel re ke rül nek a mû ve let re tör té nõ fel ké szí tés fo lya mán
ki kép zé si cél ból fel hasz ná lás ra ke rü lõ tûz vé del mi szak -
anyag kész le tek is. Az el lá tó ka to nai szer ve zet, a kon tin -
gens tûz vé del mi esz kö ze i nek biz to sí tá sát a ve gyi-vé del mi
szak anyag el lá tás ke re té ben va ló sít ja meg. 

45. A HM FHH szak fel ada tai a vál ság re a gá ló és bé ke tá -
mo ga tó erõk had fel sze re lés sel tör té nõ el lá tá sá ban

45.1. A kon tin gen sek el lá tá sá hoz szük sé ges (nor má ban
nem sze rep lõ) to váb bi lo gisz ti kai szak anya gok fej lesz té sét 
és rend sze re sí té sét, az MH ÖHP igé nyei alap ján a HM
FHH hajt ja vég re. 

45.2. Köz úti, vas úti csa pat moz gá sok ese tén a HM FHH
fel ada ta a ren del ke zé sé re bo csá tott ada tok alap ján a tran -
zit-, il let ve cél or szá gok dip lo má ci ai hoz zá já ru lá sa i nak
meg szer zé se. A ren del ke zé sé re bo csá tott ada tok alap ján
vég re hajt ja a ki szál lí tan dó ka to nai szak anya gok vám ügy -
in té zé sét.

45.3. Fo lya ma to san kap cso la tot tart az MH ÖHP LO -
GEF-fel a fel me rült prob lé mák azon na li meg ol dá sa ér de -
ké ben. A ren del ke zés re álló stra té gi ai szál lí tó ka pa ci tá son
fe lül je lent ke zõ igény ese tén biz to sít ja a szol gál ta tás be -
szer zé sét, igény be vé te lét. Nyil ván tar tást ve zet a mû ve le ti
stra té gi ai szál lí tá sok so rán, a szer zõ dé sek alap ján igény be -
vett szál lí tó esz kö zök költ ség fel hasz ná lá sá nak ala ku lá sá ról.

46. A vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó erõk köz le ke dé si
tá mo ga tá si szak fel ada tai

46.1. Az érin tett ka to nai szer ve ze tek a szál lí tá so kat és
az anyag moz ga tást a vo nat ko zó szak uta sí tá sok alap ján ter -
ve zik, szer ve zik és hajt ják vég re. A szál lí tá sok vég re haj tá -
sa kor ki emelt fi gyel met for dí ta nak a túl sú lyos, túl mé re tes
tech ni kai esz kö zök köz le ked te té sé nek és a ve szé lyes áru -
kül de mé nyek, anya gok szál lí tá si sza bá lya i nak be tar tá sá ra, 
va la mint az osz lop me ne tek be je len té si kö te le zett sé gé re.

46.2. A kon tin gen sek és egyé ni be osz tá sú sze mé lyek
szál lí tá sa – a gaz da sá gos ság és a had mû ve le ti kö ve tel mé -
nyek fi gye lem be vé te lé vel – el sõ sor ban hon véd sé gi esz -

köz zel, ki zá ró lag a stra té gi ai ki/be ra kó kör let (re pü lõ tér)
és a ki je lölt ka to nai hely õr sé gek (el osz tó pon tok) kö zött, a
kon tin gens fel ter jesz tett igé nye alap ján, az MH ÖHP LMF 
ko or di ná lá sa mel lett ke rül vég re haj tás ra.

47. A vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó erõk ha di tech ni -
kai szak fel ada tai

47.1. Szük ség ese tén, fi gye lem be véve az adott kon tin -
gens eset le ges egye di igé nye it, az  MH ÖHP ja vas la tot tesz 
az ér vé nyes sza bály zók ban, nor mák ban meg ha tá ro zot tak -
tól el té rõ el lá tá si szin tek mér té ké nek, vagy a ben nük lévõ
fel sze re lé sek, anya gok faj tá já nak, és tí pu sá nak meg ha tá -
ro zá sá ra. 

47.2. A mû ve le ti te rü le ten a kon tin gens mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa ér de ké ben he lyi szol gál ta tók tól tech ni kai esz -
kö zök bér lé se en ge dé lyez he tõ. Az en ge dély ké rel met az
MH ÖHP pa rancs nok ré szé re kell fel ter jesz te ni. 

48. A vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó erõk had táp szak -
fel ada tai 

48.1. A fel ké szí tés re ki je lölt ka to nai szer ve zet a kon tin -
gens ál lo má nya ré szé re a ha zai fel ké szí tés ide je alatt az élel -
me zé si el lá tást a Ma gyar Hon véd ség élel me zé si el lá tá sá ról
szó ló 22/2006. (VIII. 8.) HM ren de let alap ján biz to sít ja.

48.2. Az MH ÖHP a kon tin gen sek élel me zé si el lá tá sá -
nak ter ve zé se kor – a HM FHH-val együtt mû köd ve – ki -
emelt fi gyel met for dít a kon tin gen sek élel me zé si el lá tá sá -
val és el szá mo lá sá val kap cso la tos nem zet kö zi meg ál la po -
dá sok meg kö té sé re. Ezen meg ál la po dá sok ban az élel me -
zé si el lá tás sal kap cso la tos költ sé gek ese té ben, költ ség vi -
se lõ ként ki zá ró lag az MH 64. log. e.- t kell sze re pel tet ni.

48.3. A ru há za ti el lá tás ter ve zé se kor, az MH ÖHP meg ter -
ve zi a szük ség let biz to sí tá sát köz pon ti kész let bõl, vagy más
ka to nai szer ve ze tek kész le té bõl, sa ját ha tás kö rû be szer zés -
bõl, szük ség ese tén he lyet te sí tõ cik kek biz to sí tá sá val.

48.4. Az MH ÖHP in téz ke dik a kon tin gens üzem anyag
kész le te i nek meg ala kí tá sá hoz és el lá tá sá hoz szük sé ges
szak tech ni kai esz kö zök és szak anya gok biz to sí tá sá ra. A
kon tin gen sek kész le te i nek nyil ván tar tá sát a kül föl di fegy -
ve res erõk esz kö zei ma gyar or szá gi, va la mint „a Ma gyar
Hon véd ség esz kö zei kül föl dön vég re haj tott üzem anyag
fel töl té sé nek és el szá mo lá sá nak rend jé rõl” szó ló HM uta -
sí tás ren del ke zé sei sze rint kell vég re haj ta ni.

48.5. A kon tin gen sek fel ké szí té sé re ki je lölt ka to nai
szer ve zet fel ter jesz ti az el lá tás hoz szük sé ges el he lye zé si
szak anya gok és inf ra struk tu rá lis szol gál ta tá sok jegy zé két.
Az MH ÖHP a be ér ke zõ el he lye zé si szak anyag, szol gál ta -
tá si, fel újí tá si és be ru há zá si igé nye ket fe lül vizs gál ja,
egyez te ti, majd meg kül di a HM FHH ré szé re. 

48.6. Az MH ÖHP a Köz pon ti El lá tá si Terv nek meg fe -
le lõ en az MH Geo in for má ci ós Szol gá lat tal tör té nõ egyez -
te tés alap ján, in téz ke dik a kon tin gen sek tér ké pé sze ti szak -
anyag el lá tá sá hoz szük sé ges tér ké pész szak tech ni kai esz -
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kö zök és szak anya gok biz to sí tá sá ra, va la mint a köz pon ti
rak tár kész le te i bõl a hi ány zó szak anya gok pót lá sá ra.

48.7. A Fel sze re lé si Jegy zék és a Köz pon ti El lá tá si Terv 
alap ján, a kon tin gens spe ci á lis hu mán anya gi szük ség le te -
i nek fi gye lem be vé te lé vel az MH ÖHP in téz ke dik a kon tin -
gens hu mán anya gi szük ség le te biz to sí tá sá ra. 

48.8. A mû ve le ti te rü le ten az MH ÖHP pa rancs no ka je -
lö li ki a ka te go ri zá lá si és a se lej te zé si bi zott sá got. 

6. ZÁRÓ REN DEL KE ZÉ SEK

49. Ez az együt tes in téz ke dés a köz zé té te lét kö ve tõ na -
pon lép ha tály ba.

50. A je len in téz ke dés ben nem sza bá lyo zott te rü le tek
vo nat ko zá sá ban az MH ÖHP pa rancs nok in téz ke dést ad ki
az alá írást kö ve tõ 60. na pig.

51. Ha tá lyát vesz ti a 132/2008. szá mú HM FLÜ VIG és
MH ÖHP PK a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li vál ság re -
a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel kap cso la tos a Ma gyar
Hon véd sé get érin tõ fel ada tok lo gisz ti kai tá mo ga tás vég re -
haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló együt tes in téz ke dé se.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

Dr. Ben kõ Ti bor ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök
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1. sz. mel lék let a 67/2011. (HK 17.) HM KÁT–HVKF együt tes in téz ke dés hez

KI MU TA TÁS
a kon tin gen sek és tör zsek ru há za ti nor má i ról

Fsz. Meg ne ve zés Me.

Kon ti nen tá lis Si va ta gi Cip rus Sí na Tró pu si NRF Fel adat
füg gõ

Meg jegy zés
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi 

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
rak tá ri

klt.

1. 90 M té li gya kor ló sap ka db 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1  1,4

2. Ba rett sap ka zöld db 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1  1

3. Ba rett sap ka vi lá gos kék db 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1

4. Csõ sál db 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1  1

5. 90 M gya kor ló zub bony db 3 0,2 0 0 0 0 0 0 2 0,2 3 0,1  1,4,9

6. 90 M gya kor ló nad rág db 3 0,2 0 0 0 0 0 0 2 0,2 3 0,1  1,4,9

7. 90 M gya kor ló ka bát db 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1  1,4

8. 90 M gya kor ló ka bát bé lés db 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1  1,4

9. 2000 M gya kor ló zub bony hu. db 2 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0,2 2 0,1  1,4,9

10. 2000 M gya kor ló nad rág db 2 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0,2 2 0,1  1,4,9

11. 93 M esõ vé dõ zub bony hú zó zá ras db 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1  1

12. 93 M esõ vé dõ nad rág db 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1  1

13. 93 M té li ing db 2 0,2 2 0,2 0 0 1 0,2 1 0 2 0,1  1,5

14. 93 M té li al só db 2 0,2 2 0,2 0 0 1 0,2 1 0 2 0,1  1,5

15. Pó ló gya kor ló ru há hoz db 5 0 5 (10) 2 10 2 10 0 5 0 5 0  1,5,7

16. Nyá ri gya kor ló zok ni pár 5 0 5 (10) 0 5 0 5 0 5 0 5 0  1,5,7,9

17. Té li gya kor ló zok ni  pár 3 0 3 (6) 0 3 0 3 0 3 0 3 0  1,5,7

18. Gya kor ló kesz tyû  pár 1 0,2 1 0,5 0 0 1 0,2 0 0 1 0,1  1,5

19. He ve der öv ru gó zá ras db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1  1,5

20. Ál ta lá nos ba kancs pár 1 0,1 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1  1

21. Nyá ri ba kancs pár 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,5 1 0,1  1

22. 96 M hím zett név té põ zá ras db 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0  1

23. Hím zett jel vény Hun ga ry té põ zá ras db 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0  1

24. 96 M hím zett gya kor ló pa ro li té põ zá ras pár 3 20 0 0 0 0 0 0 3 20 3 0  1,8

25. Hím zett rend fo ko za ti jel zés pó ló ra  db 3 20 0 0 0 0 0 0 3 20 3 0  1,8

26. Hím zett sap ka jel vény db 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1  1,5

27. Zseb lám pa db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0 0 1,1  1,5

28. Ro ham si sak db 0 1,1 1 0,1 0 0 0 0 1 0 0 1,1  2
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Fsz. Meg ne ve zés Me.

Kon ti nen tá lis Si va ta gi Cip rus Sí na Tró pu si NRF Fel adat
füg gõ

Meg jegy zés
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi 

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
rak tá ri

klt.

29. Si sak hu zat te rep tar ka db 0 1,1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,1  2

30. UN si sak (kék) db 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0  2 

31. Mun ka vé del mi kesz tyû pár 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2,2  2

32. Há ti zsák db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 0 1,1  2,5

33. Ten ge rész zsák db 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 0 2,1  2,5

34. Gya kor ló csa pat kar jel zés db 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  6

35. Térd vé dõ db 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2

36. Kö nyök vé dõ db 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2

37. Mál ha he ve der db 0 1,1 0 0 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2

38. Tár tar tó hord he ve der hez J 2 db 0 1,1 0 0 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2,10

39. Tár tar tó hord he ve der hez B 2 db 0 1,1 0 0 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2,10

40. Tár tar tó hord he ve der hez J 1 db 0 1,1 0 0 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2,10

41. Tár tar tó hord he ve der hez B1 db 0 1,1 0 0 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2,10

42. Ké zi grá nát tar tó zöld db 0 2,2 0 0 0 2,2 0 2,2 2 0 0 2,2  2,10

43. Több cé lú tás ka hord he ve der hez db 0 1,1 0 0 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2,10

44. AK tár tar tó vé dõ mel lény hez db 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

45. Grá nát tar tó dup la vé dõ mel lény hez db 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

46. Sö rét tar tó vé dõ mel lény hez db 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

47. Pisz toly tár tar tó trip la vé dõ mel lény hez db 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

48. Ál ta lá nos zseb vé dõ mel lény hez db 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

49. Rá dió tar tó vé dõ mel lény hez db 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

50. Hasz nált tár tar tó vé dõ mel lény hez db 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

51. Egész ség ügyi zseb vé dõ mel lény hez db 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

52. Ad mi niszt rá ci ós zseb vé dõ mel lény hez db 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0  2,10

53. Evõ esz köz kész let klt 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2,10

54. Mo só há ló db 3 0,1 3 0,1 0 0 3 0,1 3 0,1 0 1,1  1

55. Ön fel fú jó dó mat rac db 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2

56. Há ló zsák nyá ri klt. 0 0 1 0,1 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2

57. Há ló zsák té li klt. 0 1,1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,1  2

58. Há ló zsák le pe dõ db 0 2,2 1 1,2 0 2,2 0 2,2 2 0 0 2,2  2

59. 88 M Há ló zsák db 0 1,1 1 0,1 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2,
he lyet te sí tõ

cikk
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Fsz. Meg ne ve zés Me.

Kon ti nen tá lis Si va ta gi Cip rus Sí na Tró pu si NRF Fel adat
füg gõ

Meg jegy zés
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi 

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
rak tá ri

klt.

60. Meg fi gye lõ (sze mé lyi) sá tor klt. 0 1,1 0 1,1 0 0,5 0 1,1 1 0 0 1,1  2

61. Si va ta gi ka lap db 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,1  2

62. Si sak sap ka si va ta gi (bar na po lár) db 0 0 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 1,1  2,11

63. Si sak bo rí tó si va ta gi db 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1  2

64. 2003 M gya kor ló zub bony si va ta gi db 0 0 3 0,2 3 0,2 3 0,2 0 0 0 1,1  2,5,9

65. 2003 M gya kor ló nad rág si va ta gi db 0 0 3 0,2 3 0,2 3 0,2 0 0 0 1,1  2,5,9

66. 2003 M esõ vé dõ gya kor ló ka bát si va ta gi db 0 0 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0 0 0 1,1  2,5

67. Po lár pu ló ver ka bát bé lés db 0 0 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0 0 0 1,1  2,5

68. Si va ta gi ba kancs pár 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0 0 1,1  2,11

69. Há ti zsák hu zat si va ta gi db 0 0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 0 0 0 1,1  2,5

70. Necc ken dõ si va ta gi db 0 0 1 0,1 0 0 0 1,5 0 0 0 1,1  2

71. Hím zett név fel irat si va ta gi té põ zá ras db 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 4  2,5,11

72. Hím zett jel vény Hun ga ry si va ta gi té põ zá ras db 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 2,2  2,5,11

73. Hím zett nem ze ti pajzs szí nes si va ta gi db 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 2,2  2,5,11

74. Hím zett gya kor ló pa ro li si va ta gi té põ zá ras pár 0 0 3 20 3 20 3 20 0 0 0 2,2  2,5,8,11

75. Hím zett rend fo ko za ti jel zés pó ló ra si va ta gi db 0 0 3 20 3 20 3 20 0 0 0 2,2  2,5,8,11

76. Uj jat lan tak ti kai vé dõ kesz tyû pár 0 0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 0 0 0 1,1  2,11

77. Vé dõ szem üveg, pót len cse nél kü li db 0 0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0 0 1,1  2

78. Fény vé dõ szem üveg db 0 0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0 0 1,1  1,3

79. Há ti ital hor dó db 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1  2

80. Mosz ki tó há ló db 0 0 0 1,1 0 1,1 0 1,1 1 0 0 1,1  2

81. Tró pu si ka lap db 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,1  1

82. Necc ken dõ olív db 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,1  2

83. Talp be tét ba kancs hoz pár 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1,3

84. Fe hér pó ló db 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0 0 2,2  1,3,5,12

85. Sport nad rág db 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0 0 1,1  1,3,5,12

86. Sza bad idõ ru ha ölt 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0 0 1,1  1,3,5,12

87. Sport zok ni MH be szö vé ses pár 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2  1,3,5,12

88. Sport ci põ pár 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1,3,5,12

89. Tö rül kö zõ db 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3  1,3,5

90. Ba se ball sap ka ENSZ db 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,3

91. Kék szak mai sál db 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,3
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Fsz. Meg ne ve zés Me.

Kon ti nen tá lis Si va ta gi Cip rus Sí na Tró pu si NRF Fel adat
füg gõ

Meg jegy zés
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi 

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
sze mé lyi

felsz.
rak tá ri

klt.
rak tá ri

klt.

92. 96 M õr ru ha db  1,1  

93. Jól lát ha tó sá got biz to sí tó fel sze re lés klt. 1,1

94. Test vé dõ fel sze re lés klt. 1,1

95. Gu mi bot db 1,1

96. Pa tent bi lincs klt. 1,1

97. Mû anyag pajzs db 1,1

98. Kev lár si sak arc- és tar kó vé dõ vel db 1,1

99. Te lesz kó pos rend õr bot klt. 1,1

100. Té li ál ca ru ha db 1,1

101. Gu mi csiz ma pár 2

Meg jegy zés:
(1) a tábor no ki, fõ tisz ti, tisz ti, zász ló si és tiszt he lyet te si be osz tást be töl tõ igény jo go sult hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ru há za ti utal vány fü ze te ter hé re ve szi át, az

igény jo go sult szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány el lá tá sa csa pat ha tás kör ben tör té nik,
(2) köz pon ti el lá tás ke re té ben ke rül ki adás ra,
(3) tény le ges fel adat vég re haj tás ese tén, a ki kül de tés be fe jez té vel az igény jo go sult szer zõ dé ses le gény sé gi ál lo mány tulajdonába kerül,
(4) a re pü lõ sze re lõ, az ej tõ er nyõs, a ha di ha jós és a tûz sze rész szak be osz tás ban szol gá la tot tel je sí tõ igény jo go sult ál lo mány mû ve le ti te rü le ten vi sel he ti a saját

speciális ruházatát,
(5) az MFO kon tin gens ben szol gá la tot tel je sí tõ BM ál lo mány ré szé re köz pon ti el lá tás ke re té ben ke rül ki adás ra térítésmentesen,
(6) a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal meg ha tá ro zott kar jel zé sek mû ve le ti te rü le ten tör té nõ be szer zé sét a kon tin gens hajtja végre,
(7) a zá ró jel ben sze rep lõ mennyi ség csak az af ga nisz tá ni had szín té ren szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány ré szé re biztosítható,
(8) lét szám tól füg get len konk rét mennyi ség, cent ra li zál tan ke rül tá ro lás ra, fel hasz ná lá sa csak mû ve le ti te rü le ten tör té nõ elõ lép te tés esetén lehetséges, 
(9) mû ve le ti te rü le ten meg sza kí tás nél kül to váb bi 6 hó na pos hosszab bí tás ese tén a nor mán fe lül 1 öl töny ha di- (gya kor ló-) ru há zat és 5 pár nyá ri gya kor ló zokni

biztosítható,
(10) fegy ver te len (meg fi gye lõ, ta nács adó), il let ve ki zá ró lag ma rok lõ fegy ver rel rend sze re sí tett misszió ese tén gép ka ra bély hoz és ké zi grá nát hoz tar to zó fel sze re -

lés nem kerül biztosításra,
(11) tény le ges fel adat vég re haj tás ese tén, a ki kül de tés be fe jez té vel az igény jo go sult ál lo mány tu laj do ná ba kerül,
(12) költ ség ve té si fe de zet hi á nya, va la mint be szer zé si ne héz sé gek mi att 2015. de cem ber 31-ig nem ke rül biztosításra.
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2. sz. mel lék let a 67/2011. (HK 17.) HM KÁT–HVKF együt tes intézkedéshez

Össze sí tés a kon tin gen sek és tör zsek ru há za ti nor má i nak al kal ma zá sá ról

Fsz. Had szín tér meg ne ve zé se Kon ti nen tá lis Si va ta gi Cip ru si Sí nai Tró pu si NRF

1. Af ga nisz tán 
(PRT, OMLT, KMCS, NTM-A, KAIA, AMT,
MI-17, NTE, egyé ni) 

X

2. Bal kán 
(EU FOR, KFOR, HQSA)

X

3. Szo má lia
(EUTM)

X

4. Cip rus 
(UN FI CYP)

X

5. Li ba non 
(UNI FIL)

X

6. Sí nai fél szi get 
(MFO)

X

7. Kon gó 
(EU SEC RD)

X

8. Nyu gat Sza ha ra 
(MI NUR SO)

X

9. Ké szen lét ben ál ló erõk 
(NRF, EUBG)

X
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A Hon vé del mi Mi nisz té ri um
 köz igaz ga tá si ál lam tit kárának

68/2011. (HK 17.) HM KÁT
i n  t é z  k e  d é  s e

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Pro to koll 
és Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó ság igaz ga tói

be osz tás hoz kap cso ló dó fel adat rend szer
át adás-át vé te lé re

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 99. §, va la mint 110. § (2) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um Pro to koll és Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó ság
igaz ga tói be osz tás hoz kap cso ló dó fel adat rend szer át -
adás-át vé te lé re az aláb bi ak sze rint

in téz ke dem:

1. Az in téz ke dés ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Pro to koll és Ren dez vény szer ve zõ Igaz ga tó ság (a to váb bi -
ak ban: HM PRI) fel adat vég re haj tás ban érin tett ál lo má -
nyá ra ter jed ki.

2. Az igaz ga tói be osz tás át adás-át vé te lé re az aláb bi bi -
zott sá got je lö löm ki:

El nö ke: Do lá nyi Sán dor al ez re des, Tá mo ga tó Osz tály
osz tály ve ze tõ

Tag jai: Föl di Mik lós ez re des, át adó
            Dr. Papp György Bál int, át ve võ

3. A bi zott ság az át adás-át vé te li fel ada to kat a Ma gyar
Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta 4. szá mú mel lék let
alap ján 2011. no vem ber 7–14. kö zött hajt sa vég re. 

Az át adás-át vé tel rõl szó ló jegy zõ köny vet a Hon vé del mi 
Mi nisz té ri um, va la mint az irá nyí tá sa alá tar to zó egyes
szer ve ze tek szer ve ze ti- és lét szám ra ci o na li zá lá sá nak fel -
ada ta i ról szó ló 103/2011. (IX. 23.) HM uta sí tás ban meg -
ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai fel ada tok vég re haj tá -
sá ról szó ló 56 /2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF együt tes
in téz ke dés 116. pont ja alap ján 2011. no vem ber 14-ig ré -
szem re jó vá ha gyás ra ter jessze fel. 

4. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba*, és
2011. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Fo dor La jos s. k.,
köz igaz ga tá si ál lam tit kár

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2011. no vem ber 14.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
669/2011. (HK 17.) HVKF

p a  r a n  c s a
a hon vé del mi szem pont ból fon tos, il let ve fo ko zott
védel met igény lõ ob jek tu mok õr zé sét vég re haj tó
ön kén tes vé del mi tar ta lé kos ál lo mány ba tar to zó

fegy ve res biz ton sá gi õrök 2011. évi ál ta lá nos ka to nai
fe lké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok 

vég re ha jtá sá ról *

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 
682/2011. (HK 17.) HVKF 

p a  r a n  c s a
a ka to nai szer ve ze tek szer ve ze ti- 

és lét szám ra ci o na li zá lá sá hoz kap cso ló dó 
szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló 

633/2011. (HK 16.) HVKF pa rancs mó do sí tá sá ról *

A ka to nai szer ve ze tek szer ve ze ti- és lét szám ra ci na li zá -
lá sá hoz kap cso ló dó szer ve zé si fel ada tok vég re haj tá sá ra
szó ló 633/2011. (HK 16.)HVKF pa rancs módosítására az
aláb bi

pa ran csot

adom ki.

1. A pa rancs 5. e) pont ját az aláb bi ak sze rint mó do sí -
tom:

e) Az MH HEK (Bu da pest), mint ön ál ló szer ve zet meg -
szün te té sét, tör lé sét az MH Had rend jé bõl. A Ró bert Ká -
roly kör úti te lep he lyen mû kö dõ fog or vo si ren de lõ át adá sát 
az MH TD ré szé re, a to váb bi ré szei át adá sát a Hon véd kór -
ház – Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti
és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) meg ne ve zé sé nek meg vál -
to zá sá val lét re jö võ MH Hon véd kór ház (Bu da pest) szer ve -
ze té be.

2. A pa rancs 5. f) pont ját az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:
f) Az MH Hon véd kór ház (Bu da pest) meg ala kí tá sát új

had ren di elem ként, HVKF köz vet len alá ren delt ka to nai
szer ve zet ként.

2. A pa rancs 9. pont já nak 5. mon da tát az aláb bi ak sze -
rint mó do sí tom:

* A pa ran csot az érin tet tek kü lön el osz tó sze rint kpa ják meg.

A sze mély ze ti mun ka se gí té se és a jobb át te kint he tõ ség
ér de ké ben a HVK HTCSF va la mennyi ka to nai szer ve zet
ré szé re 2011. de cem ber 15-ig új béke ál lo mány táb la so ro -
za tot ad jon ki.

3. Ez a pa rancs az alá írás nap ján lép ha tály ba** és 2012. 
de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ben kõ Ti bor ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök

** A pa rancs alá írá sá nak nap ja 2011. no vem ber 28.

A Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
684/2011. (HK 17.) HVKF

i n  t é z  k e  d é  s e
a NATO ISAF mû ve let ben rész vé tel re ter ve zett

Ka bul Nem zet kö zi Re pü lõ tér ve ze tõ nem ze ti
fel ada ta i ban részt ve võ erõk ki je lö lé sé rõl 

és fel ké szí té sé rõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 101. § (4) be kez dé se alap ján – fi -
gye lem mel az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re -
mû kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le te i ben tör té nõ to váb bi ma -
gyar ka to nai sze rep vál la lás ról szó ló 1014/2010.(I. 28.)
Korm. ha tá ro zat tal mó do sí tott 2186/2008. (XII. 29.) Kor -
mány ha tá ro zat ra, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra -
in kí vü li vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kel
kap cso la tos Ma gyar Hon véd sé get érin tõ fel ada tok ról szó -
ló 78/2007. (HK 15.) HM uta sí tás ra – a NATO ISAF mû -
ve let ben rész vé tel re ter ve zett Ka bul Nem zet kö zi re pü lõ tér 
ve ze tõ nem ze ti fel ada ta i ban részt ve võ erõk meg ala kí tá sá -
val és fel ké szí té sé vel kap cso la tos szak mai fel ada tok elõ -
ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról az alábbi

in téz ke dést

adom ki.

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Hon véd Ve zér kar fõ -
nö ké nek (a to váb bi ak ban: HVKF) köz vet len alá ren delt sé -
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gé be tar to zó, il let ve a Ma gyar Hon véd ség (a to váb bi ak -
ban: MH) azon ka to nai szer ve ze te i re, ame lyek a Ka bul
Nem zet kö zi re pü lõ tér ve ze tõ nem ze ti fel ada ta i ba ki je lölt
sze mé lyi ál lo mány és al egy ség össze ál lí tá sá ban, fel sze re -
lé sé ben és te vé keny sé gük biz to sí tá sá ban érin tet tek.

2. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ala kí tá sa

2. A Ka bul Nem zet kö zi re pü lõ tér ve ze tõ nem ze ti fel -
ada ta i ba ki je lölt sze mé lyi ál lo mány az MH Össz ha de rõ ne -
mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH ÖHP) vál ság ke -
ze lõ és bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben is részt vevõ, te rü le ti -
leg el kü lö nült szer ve ze ti egy sé ge. A szer ve ze ti egy ség ál -
lo mány táb lá val és fel sze re lé si jegy zék kel lét re ho zott dan -
dár jog ál lá sú ide ig le nes ka to nai szer ve zet. Ál lo má nyát az
MH költ ség ve té si lét szám ke re té bõl ve zény lés sel, a had fel -
sze re lé sét alap ve tõ en a mû ve le ti te rü le ten lévõ tech ni kai
esz kö zök bõl és anya gok ból, az MH meg lé võ kész le te i bõl,
il let ve szük ség sze rint be szer zés bõl kell biz to sí ta ni.

3. Az ide ig le nes ka to nai szer ve zet meg ne ve zé se: Ma -
gyar Hon véd ség Ka bul In ter na ti o nal Air port Törzs tisz ti
Cso port III. Rö vi dí té se: MH KAIA TTCS III.

4. Az MH KAIA TTCS III fel ada ta az ISAF KAIA ve ze -
tõ nem ze te ként, a Ka bu li Nem zet kö zi re pü lõ tér nem zet kö -
zi nor mák sze rin ti üze mel te té sé nek biz to sí tá sa, az üze mel -
te tés ben részt ve võ af gán ha tó sá gok te vé keny sé gé nek ta -
nács adás sal tör té nõ se gí té se.

5. A KAIA TTCS III fel ada ta it a Ka bul Nem zet kö zi re -
pü lõ té ren tör té nõ te le pü lés sel, ide ig le nes szer ve zet ként
2012. áp ri lis 1-jé tõl – 2013. már ci us 31-ig (két szer hat hó -
nap idõ tar tam ban) az ISAF Pa rancs nok ság Mû ve le ti Alá -
ren delt sé gé ben (OPCON), az ISAF mû ve le ti te rü let ha tá -
ra in be lül hajt ja vég re. 

6. A KAIA TTCS III ka te gó ri á ba so ro lá sa ér de ké ben a
HVK Had mû ve le ti Cso port fõ nök ség (a to váb bi ak ban:
HVK HDMCSF) kez de mé nyez ze a HM Vé de lem po li ti ká -
ért és vé del mi ter ve zé sért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra
felé a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve võ ál lo mány
rész le tes ka te gó ri á ba so ro lá sá ról szó ló 84/2008. (HK 16.)
HM uta sí tás mó do sí tá sát. 

7. Az MH ÖHP pa rancs no ka in téz ked jen a KAIA TTCS 
III meg ala kí tá sá ra az zal a szám ve tés sel, hogy az a tel jes
mû ve le ti ké pes sé get az 5. pont ban meg ha tá ro zott idõ pon -
tig el ér je.

8. Az MH ÖHP pa rancs no ka a meg ala kí tás ra, ide ig le nes 
be fo ga dás ra, va la mint pénz ügyi és szám vi te li, il let ve lo -
gisz ti kai el lá tás ra ki je lölt ka to nai szer ve zet meg je lö lé sé -
vel, je len in téz ke dés ki adá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul
kez de mé nyez ze a HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós Fõ osz -
tály nál az MH ÖHP Ala pí tó Ok ira tá nak a KAIA TTCS III
fel vé te le te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sát.

3. A KAIA TTCS III szer ve ze te

9. A KAIA TTCS III ma gyar ál lo má nyá nak lét szá ma
leg fel jebb 90 fõ.

4. Do ku men tu mok ki dol go zá sa

10. Az MH ÖHP az el ké szí tett ál lo mány táb lát és a fel -
sze re lé si jegy zé ket a HVK Had erõ ter ve zé si Cso port fõ -
nök ség (to váb bi ak ban: HVK HTCSF) út ján 2012. ja nu ár
31-ig, a Mû ve le ti Uta sí tást a HVK HDMCSF út ján 2012.
feb ru ár 28-ig jó vá ha gyás ra ter jessze fel a HVKF-nek.

11. Az MH ÖHP mû köd jön együtt a HVK Lo gisz ti kai
Cso port fõ nök ség gel, a HM Gaz da sá gi Ter ve zé si és Sza bá -
lyo zá si Fõ osz tállyal, a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Hi -
va tal lal és a HM Fegy ver ze ti és Had biz to si Hi va tal lal az
adott terv idõ sza kok ra vo nat ko zó fel ada tok erõ for rás és be -
szer zé si ter vé nek el ké szí té sé ben.

5. Fel ké szí tés, nem zet kö zi kap cso la tok

12. A HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség (a to váb bi ak -
ban: HVK KIKCSF) in téz ked jen a KAIA TTCS III ki kép -
zé si kö ve tel mé nye i rõl, nem ze ti fel ké szí té sét le zá ró el len -
õr zés rõl.

13. A HVK KIKCSF az MH ÖHP-vel együtt mû köd ve
ter vez ze, ko or di nál ja és biz to sít sa a rész vé telt a KAIA
TTCS III ál lo má nya szá má ra a ha zai és kül föl di ki kép zé si
ren dez vé nye ken.

6. Sze mély ügyi, lo gisz ti kai, 
egész ség ügyi és pénz ügyi fel ada tok

14. A lo gisz ti kai biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sát a
„Hon vé del mi Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak 
és a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek 67/2011. (HK. 17.) HM
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KÁT–HVKF együt tes in téz ke dé se a Ma gyar Köz tár sa ság
ha tá ra in kí vü li nem zet kö zi vál ság re a gá ló és bé ke tá mo ga tó 
mû ve le tek kel kap cso la tos fel ada tok lo gisz ti kai tá mo ga tá -
sa vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról” fi gye lem be vé -
te lé vel ter vez zék.

7. Hír adó, in for ma ti kai 
és in for má ció vé del mi szak fel ada tok

15. A KAIA TTCS III hír adá sá ra, in for ma ti kai tá mo ga -
tá sá ra és in for má ció vé del mé re vo nat ko zó in téz ke dést az
MH ÖHP dol goz za ki, mely nek egy-egy pél dá nyát küld je
meg a HVK HDMCSF és a HVK Hír adó, In for ma ti kai és
In for má ció vé del mi Cso port fõ nök ség (to váb bi ak ban:
HVK HI ICSF) ré szé re 2012. feb ru ár 15-ig.

16. Az MH ÖHP a KAIA TTCS III hír adó, in for ma ti kai
és in for má ció vé del mi szak anya ga i nak biz to sí tá sát el sõd -
le ge sen a sa ját kész le té bõl ter vez ze.

17. Az MH ÖHP a köz pon ti lag biz to sí tott szol gál ta tá si – 
táv köz lé si szol gál ta tás, esz köz – igé nye it 2012. ja nu ár
20-ig ter jessze fel a HVK HI ICSF ré szé re. 

8. Záró ren del ke zé sek

18. Az MH ÖHP pa rancs no ka a mû ve le ti te rü le ten el ért
tel jes mû ve le ti ké pes sé get kö ve tõ 10 na pon be lül je lent sen 
a mû ve le ti te rü le ten el ért ké szen lét rõl.

19. Ez az in téz ke dés az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2013. au gusz tus 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ben kõ Ti bor ve zér ez re des s. k.,
Hon véd Ve zér kar fõ nök

* Az in téz ke dés alá írá sá nak nap ja 2011. no vem ber 23.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Ki kép zé si Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ké nek
4/2011. (HK 14.) HVK KIKCSF

s z a k  u t a  s í  t á  s a
a hon vé del mi szem pont ból fon tos, 

il let ve fo ko zott vé del met igény lõ ob jek tu mok õr zé sét
vég re haj tó ön kén tes vé del mi tar ta lé kos ál lo mány ba

tar to zó fegy ve res biz ton sá gi õrök 
2011. évi ál ta lá nos ka to nai fel ké szí té sé vel kapcsolatos

feladatok végrehajtásáról *

* A szak uta sí tást az érin tet tek kü lön kap ják meg.

A Hon véd Ve zér kar lo gisz ti kai cso port fõ nökének
4/2011. (HK 17.) HVK LCSF

s z a k  u t a  s í  t á  s a
a ka to nai szer ve ze tek szer ve ze ti- 

és lét szám ra ci o na li zá lás hoz kap cso ló dó lo gisz ti kai
tá mo ga tá si fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról 

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 100. § (1) be kez dé se alap ján, fi gye -
lem mel a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, va la mint az irá nyí tá -
sa alá tar to zó egyes szer ve ze tek szer ve ze ti- és lét szám ra -
ci o na li zá lá sá nak fel ada ta i ról szó ló 103/2011. (IX. 23.)

HM uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak kal össze füg gõ szak mai
fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló 56/2011. (HK 15.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedésre a következõ 

szak uta sí tást

adom ki.

1. A szak uta sí tás ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (a to váb -
bi ak ban: MH) vég re haj tás ban érin tett ka to nai szer ve ze te i -
re (a to váb bi ak ban együtt: érin tett szer ve ze tek), va la mint a 
Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a to váb bi ak ban: HVKF) köz -
vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer vek re (a továbbiakban: 
HVK szervek) terjed ki. 

2. A HVK szer vek ve ze tõi a szer ve ze ti- és lét szám ra -
cionalizálásban érin tett ál lo mány anya gi el szá mol ta tá sát
az ér vény ben lévõ in téz ke dé sek nek megfelelõen hajtják
vég re.

3. Az új szer ve zet ként lét re jö võ HVK szer vek a mû kö -
dés hez szük sé ges anya gi kész let igényt köz vet le nül az MH 
Tá mo ga tó Dan dár (a to váb bi ak ban: MH TD) részére
küldik meg.

4. Az MH ÖHP a 25/11. Harc ko csi Zász ló alj, a 25/101.
Tü zér Osz tály, a 25/36. Pán cél tö rõ Osz tály, a Hon vé del mi
Dan dár 1. és 2. Hon vé del mi zász ló alj ha di tech ni kai esz kö -
ze i nek és anya gi kész le te i nek szük ség le te ér de ké ben „el lá -
tá si ter vet” ké szít, me lyet a HVK lo gisz ti kai Cso port fõ -
nök ség cso port fõ nö ke ré szé re az állománytáblák kiadását
követõ 30. napig felterjeszt.



5. Az „el lá tá si terv” alap ja az MH 5. Bocs kai Ist ván Lö -
vész dan dár és az MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár
ál tal el ké szí tett és az MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(a to váb bi ak ban: MH ÖHP)  ré szé re fel ter jesz tett
„hiány-felesleg” jelentés.

6. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Fegy ver ze ti és Had biz -
to si Hi va tal (a to váb bi ak ban: HM FHH) in téz mé nyi tá mo -
ga tás sal és el lá tás sal kap cso la tos fel adat rend szer ének az
MH TD ré szé re tör té nõ át adás-át vé te le so rán – az in téz mé -
nyi mû kö dés hez szük sé ges ez évi elõ irány zat ma rad vá -
nyok ki vé te lé vel – a kö te le zett ség vál la lás sal ter helt át hú -
zó dó elõ irány zat maradványok 2012. január 1-jével
átadásra kerülnek az MH TD részére. 

7. A HM FHH „al egy ség kó don” nyil ván tar tott kész le -
te i nek át adás-át vé te le a HM FHH 2011. évi lel tá ro zá sát
kö ve tõ en, az év végi lel tá ro zá si jegy zõ köny vek és az
anyag ke ze lõk ál tal alá írt jegy zõ köny vek csa to lá sá val, té -
te les mennyi sé gi át adás nél kül ÜTEM TERV alap ján tör té -
nik. (Ha tár idõ: 2012. 04. 30.) A lel tárt meg elõ zõ en az át -
adó az el lá tó köz pon tok kal vég re hajt ja az egyez te té se ket.
Az át adó, a HM FHH a fe les le ges és se lejt anya go kat és
eszközöket az ellátó központokkal egyeztetett idõpontban
leadja.

8. Az MH TD „hi ány-fe les leg” je len tést ter jeszt fel – az
ál lo mány táb lák ki adá sát kö ve tõ 20. na pig – az MH ÖHP
ré szé re  a Hon vé del mi Dan dár ve ze tõ szer ve és lo gisz ti kai
zász ló al ja, a Ka to nai Ren dész Zász ló alj  had fel sze re lé si
szük ség le té nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben. A je len tés alap -
ján az MH ÖHP el ké szí ti az „el lá tá si ter vet”, me lyet a
HVK lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke részére
felterjeszt az állománytáblák kiadását követõ 30. napig.

9.  A fel adat vég re haj tás ban érin tett szer ve ze tek a vég -
re haj tás so rán fel me rü lõ, dön tést igény lõ kér dé se ket a
HVK lo gisz ti kai Cso port fõ nök ség cso port fõ nö ke részére
felterjesztik.

10.  Ez a szak uta sí tás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba* és
2012. áp ri lis 30-án ha tá lyát veszti.

Fri gyer Lász ló mk. ve zér õr nagy s. k.,
HVK lo gisz ti kai cso port fõ nök

* A szak uta sí tás alá írá sá nak nap ja 2011. no vem ber 8.

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak

392/2011. (HK 17.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STA NAG 2180 AJOD 2. ki adás vég re haj tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110.§ (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá -
nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku -
men tu mok fel dol go zá sá ról és vég re haj tá sá ról szó ló
102/2008. (HK 19.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra, a STA -
NAG 2180 (2. ki adás) vég re haj tá sá ra az aláb bi

in téz ke dést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság és az alá ren delt sé gé be
tar to zó ka to nai szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá ra. 

2. Je len in téz ke dé sem mel ere de ti ben, an gol nyel ven be -
ve ze tem a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar
fõ nök he lyet te sé nek 5/2010. (HK 10.) HM HVKFH köz le -
mé nyé ben fenn tar tás nél kül el fo ga dott és a Hon véd Ve zér -
kar fõ nök he lyet te sé nek NATO egy sé ge sí té si egyez mé -
nyek ha zai al kal ma zás ba vé te lé rõl szó ló köz le mé nyé ben
(2011. HÉ 56.) ha tály ba lép te tett AL LI ED JO INT
DOCT RI NE FOR NON-AR TIC LE 5 CRI SIS RES -
PON SE OPE RAT IONS – AJP-3.4(A) cí men ki adott
NATO egy sé ge sí té si egyez ményt.

3. A NATO do ku men tum a szö vet sé gi, össz ha de rõ ne mi
nem 5. cikk sze rin ti vál ság ke ze lõ és más kap cso ló dó mû -
ve le tek alap el ve it tar tal maz za. Az MH ÖHP és alá ren delt
ala ku la tai sze mé lyi ál lo má nya az egy sé ge sí té si egyez -
mény ben fog lal ta kat a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és
vissza vo ná sig ha tá lyos. 

Ko vács Jó zsef al tá bor nagy s. k.,

MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok
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A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak

397/2011. (HK 17.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STA NAG 2019 IERH 6. ki adás vég re haj tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá -
nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku -
men tu mok fel dol go zá sá ról és vég re haj tá sá ról szó ló
102/2008. (HK 19.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra, a
STANAG 2019 (6. ki adás) vég re haj tá sá ra az aláb bi

in téz ke dést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH
ÖHP) és az alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek
sze mé lyi ál lo má nyá ra. 

2. Je len in téz ke dé sem mel ere de ti ben, an gol nyel ven be -
ve ze tem a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te sé nek 9/2010.
(HK 18.) HVKFH köz le mé nyé ben fenn tar tás nél kül el fo -
ga dott és a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te sé nek NATO
egy sé ge sí té si egyez mé nyek ha zai al kal ma zás ba vé te lé rõl
szó ló köz le mé nyé ben (2011. HÉ 56.) ha tály ba lép te tett
NATO JOINT MILITARY SYMBOLOGY – APP-6(C)
cí men ki adott NATO egy sé ge sí té si egyez ményt.

3. A do ku men tum a NATO C4I rend sze rek hez szük sé -
ges egy sé ges szim bó lu mo kat, je le ket, va la mint di gi tá lis
tér kép je le ket, to váb bá a C2 rend sze rek hez szim bó lu mo kat 
tar tal maz, így biz to sít va az in te ro pe ra bi li tást a mû ve le tek -
ben, gya kor la tok ban. Az MH ÖHP és alá ren delt ala ku la tai
sze mé lyi ál lo má nya az egy sé ge sí té si egyez mény ben fog -
lal ta kat a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is -
mer je meg és alkalmazza.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és
vissza vo ná sig ha tá lyos. Ezen in téz ke dés ha tály ba lé pé sé vel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az „APP-6(B) Össz ha de rõ ne mi
szim bó lum kész let” címû fõ nök sé gi ki ad vány ha tály ba lép te -
té sé re  ki adott 90/2010. (HK 16.) MH ÖHP in téz ke dés.

A tá vol lé võ pa rancs nok he lyett:

Var ga Csa ba dan dár tá bor nok s. k.,
törzs fõ nök 

A Ma gyar Hon véd ség Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak

400/2011. (HK 17.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STA NAG 7057 TN 1. ki adás vég re haj tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110.§ (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá -
nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku -
men tu mok fel dol go zá sá ról és vég re haj tá sá ról szó ló
102/2008. (HK 19.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra, a STA -
NAG 7057 (1. ki adás) vég re haj tá sá ra az aláb bi

in téz ke dést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (a to váb bi ak ban: MH
ÖHP) és az alá ren delt sé gé be tar to zó ka to nai szer ve ze tek
sze mé lyi ál lo má nyá ra.

2. Je len in téz ke dé sem mel ere de ti ben, an gol nyel ven be -
ve ze tem a Hon véd Ve zér kar fõ nök he lyet te sé nek NATO
egy sé ge sí té si egyez mé nyek el fo ga dá sá ról szó ló köz le mé -
nyé ben (2011. HK 13.) fenn tar tás nél kül el fo ga dott és ha -
tály ba lép te tett STA NAG 7057 TN (EDI TI ON 1) – EX -
CHAN GE OF DATA ON THE MUL TI-MO DAL DO -
CU MEN TA TI ON OF CAR GO cí men ki adott NATO
egy sé ge sí té si egyez ményt.

3. A do ku men tum egy sé ge sí ti a szál lít má nyok kí sé rõ
do ku men tu ma in fel tün te ten dõ mi ni má li san szük sé ges
ada to kat, il let ve tar tal maz za ezen ada tok nem ze ten kén ti
konk rét ér tel me zé sét és adat tar tal mát. A ki ad vány ban fog -
lal ta kat a sze mé lyi ál lo mány a be osz tá sa el lá tá sá hoz szük -
sé ges mér ték ben is mer je meg és al kal maz za.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és
vissza vo ná sig ha tá lyos. 

Ko vács Jó zsef al tá bor nagy s. k.,
MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok
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A Ma gyar Hon véd ség 
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság pa rancs no ká nak

401/2011. (HK 17.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STA NAG 2455 CSS 3. ki adás vég re haj tá sá ról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény 110.§ (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az egy sé ge sí té si, szab vá -
nyo sí tá si te vé keny ség rõl és a NATO egy sé ge sí té si do ku -
men tu mok fel dol go zá sá ról és vég re haj tá sá ról szó ló
102/2008. (HK 19.) HM uta sí tás ban fog lal tak ra, a STA -
NAG 2455 (3. ki adás) vég re haj tá sá ra az aláb bi

in téz ke dést

adom ki:

1. Az in téz ke dés ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság és az alá ren delt sé gé be
tar to zó ka to nai szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá ra.

2. Je len in téz ke dé sem mel ere de ti ben, an gol nyel ven be -
ve ze tem a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar
fõ nök he lyet te sé nek 2011.05.09-én (HK 6.) ki adott köz le -
mé nyé ben fenn tar tás nél kül el fo ga dott és a Hon véd Ve zér -

kar fõ nök he lyet te sé nek NATO egy sé ge sí té si egyez mé -
nyek ha zai al kal ma zás ba vé te lé rõl szó ló köz le mé nyé ben
(2011. HÉ 56.) ha tály ba lép te tett STA NAG 2455 CSS
(EDI TI ON 3) – PRO CE DU RES FOR SUR FA CE MO -
VE MENTS AC ROSS NA TI O NAL FRON TI ERS –
AMovP-2(B)  cí men ki adott NATO egy sé ge sí té si egyez -
ményt.

3. A NATO do ku men tum egy sé ge sí ti a fel szí ni (vízi,
szá raz föl di il let ve légi) ha tár át lé pés sel járó moz gá sok és
szál lí tá sok vég re haj tá sa kor kö ve ten dõ elõ írá so kat, el já rás -
ren det, ok má nyo kat. Tar tal maz za az egyes tag or szá gok ba
tör té nõ be- és ki lé pés kor be tar tan dó spe ci á lis sza bá lyo kat.
Az MH ÖHP és alá ren delt ka to nai szer ve ze tei sze mé lyi ál -
lo má nya az egy sé ge sí té si egyez mény ben fog lal ta kat a be -
osz tá sa el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben is mer je meg és
alkalmazza.

4. Ez az in téz ke dés a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba és
vissza vo ná sig ha tá lyos.

Ko vács Jó zsef al tá bor nagy s. k.,

MH össz ha de rõ ne mi pa rancs nok
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

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***

Vállalkozási Keop Felcsút mérnök felügyelet
HM FHH/RexTerra Kft.

(Cg. 03-09-108379)
16 112,5 E Ft 2011. 10. 18. 2011. 10. 18. 2015. 06. 30.

Szállítási Hús és hentesáru beszerzése
HM FHH/Pápai Hús 1913 Kft.

(Cg. 19-09-510826)
15 137 648 E Ft 2011. 10. 18. 2011. 10. 18. 2011. 12. 31.

Szállítási
komplettírozott élelmiszercsomagok

beszerzése, frissítése
HM FHH/SzilasFood Kft.

(Cg. 13-09-063087)
34 554,625 E Ft 2011. 10. 20. 2011. 10. 20. 2011. 12. 20.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzék szám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Alakulat
Szerzõdés

megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya
Szerzõdõ felek neve,

azonosítója
Szerzõdés értéke

Szerzõdéskötés
idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

MH 86. SZHB
Szállítási
szerzõdés
módosítás

Vasanyagok, kötõelemek
és fenntartási anyagok

MH 86. SZHB,
azonosító: 15713801-2-51,

Csapágy-tömítéstechnikai Üzlet,
adószám: 62415231-2-36

5 000 000 Ft +
30%

2011. 10. 07. 2011. 10. 07. 2011. 12. 31.

MH 86. SZHB
Szolgáltatási

szerzõdés
módosítás

Gépjármûvek javítása
és szakszervizelése

(Skoda, Opel, VW, Ford)

MH 86. SZHB,
azonosító: 15713801-2-51,

Honda Tóth Autószalon és Szerviz,
adószám: 52144345-2-36

8 750 000 Ft
Rezsióradíj:

3000 Ft + áfa/óra
2011. 10. 06. 2011. 10. 06. 2011. 12. 31.
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MH Nemzeti Támogató Elem

Alakulat
Szerzõdés

megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

MH NTE
Adásvételi
szerzõdés

4 db páncélozott Toyota gépjármû
beszerzése, adásvétele

MH NTE Afganisztán
és Tiger International

Armor & Processing Cars L.L.C.

93 732 984 Ft
(490 800 USD)

2011. 09. 30. 2011. 09. 30. 2011. 11. 30.

MH Pápa Bázisrepülõtér

Alakulat
Szerzõdés

megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

MH PBRT
Vállalkozási

szerzõdés
Az alakulat 95. sz. épületének

karbahelyezési munkálatai
MH PBRT; Szanyépszer Kft.

bruttó
6 850 018 Ft

2011. 10. 17. 2011. 10. 17. 2012. 01. 05.
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SZERVEZETI HÍREK

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
k ö z l e m é n y e

NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömnél fogva,
az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2011. október 5-i ülésén kialakított javaslata alapján a kö-
vetkezõ NATO-dokumentumokra vonatkozó magyar elfo-
gadó nyilatkozatot kiadom:

1. STANAG 2083 (EDITION 7) COMMANDERS’
GUIDE ON THE EFFECTS FROM NUCLEAR
RADIATION EXPOSURE DURING WAR

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. január 1. a szárazföldi

haderõ és a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok
feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem az alkalma-
zásba vételét az alábbiak szerint

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Informá-

ciós Központ
A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. január 1.
A bevezetés szintje: légierõ és szárazföldi haderõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

eredeti, angol nyelven.

2. STANAG 2577 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) – NATO SPECIFICATIONS FOR GLOBAL
AREA REFERENCE SYSTEM (GARS) AGeoP-7

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: a kihirdetést követõ 6 hónapon

belül a szárazföldi és légierõnél.
Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
Témakezelõ: MH Geoinformációs Szolgálat

3. STANAG 2579 AJOD (EDITION 1) LINGUISTIC
SUPPORT FOR OPERATIONS – AlingP-1

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. január a szárazföldi és

légierõnél egyaránt.

Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-
hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok
feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem az alkalmazás-
ba vételét az alábbiak szerint

Témafelelõs: MH Mûveleti és Doktrinális Központ
Témakezelõ: MH Mûveleti és Doktrinális Központ,

Doktrinális Osztály
A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. január
A bevezetés szintje: szárazföld, légierõ
A bevezetés módja: kiadás magyar nyelven, elektronikusan,

Szövetségi mûveletek nyelvészeti támogatása címen, kézi-
könyv formátumban.

4. STANAG 3759 (EDITION 9) (RATIFICATION
DRAFT 1) – NATO SUPPLEMENT TO ICAO DOC
8168-OPS/611, VOLUME II, FOR THE PREPARATION
OF INSTRUMENT APPROACH AND DEPARTURE
PROCEDURES – AATCP-1(D)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: a kihirdetést követõ 6 hónapon

belül a légierõnél.

5. STANAG 3929 CFR (EDITION 6) (RATIFICATION
DRAFT 1) – EVALUATION GUIDE FOR CRASH/
FIRE/RESCUE SERVICES

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: a kihirdetést követõ 6 hónapon

belül a szárazföldi és légierõnél egyaránt.

6. STANAG 4373 (EDITION 3) – NATO MASTER
NAVIGATION PLAN

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. április 1. a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok
feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem az alkalma-
zásba vételét az alábbiak szerint:

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság, Híradó,

Informatikai és Információvédelmi Fõnökség
A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. április 1.
A bevezetés szintje: légierõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

eredetben, teljes terjedelemben, angol nyelven.
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7. STANAG 7172 (EDITION 2) USE OF GEOMAG-
NETIC MODELS

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STANAG
7172-t a HK 4. HVKFH közleményben már ratifikálta és a
NATO kihirdette, ezúton elrendelem az alkalmazásba vé-
telét az alábbiak szerint:

Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
Témakezelõ: MH Geoinformációs Szolgálat
A bevezetés tényleges idõpontja: 2011. december 1.
A bevezetés szintje: szárazföld és légierõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

eredetben, teljes terjedelemben, angol nyelven.

Az érintett szervezetek egybehangzó nyilatkozatai alap-
ján a 110-68/2011/MH MDK nyilvántartási számú Mûve-
leti Témafelelõs – Témakezelõ Jegyzéket az alábbiak sze-
rint módosítom:

STANAG 2294
Témafelelõs: HVK KIKCSF-ség
Témakezelõ: MH Központi Kiképzõ Bázis

STANAG 2295
Témafelelõs: HVK KIKCSF-ség
Témakezelõ: MH ÖHP

STANAG 2449
Témafelelõs: HM Jogi Fõosztály
Témakezelõ: HM Jogi Fõosztály

Budapest, 2011. október 20.

Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
k ö z l e m é n y e

NATO egységesítési egyezmények
hazai alkalmazásba vételérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ egységesítési egyezmények hazai
alkalmazásba vételét:

1. STANAG 7172 IGEO (EDITION 2) USE OF MAG-
NETIC MODELS

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STANAG
7172-t a HK 4. HVKFH közleményben már ratifikálta és a

NATO kihirdette, ezúton elrendelem hazai alkalmazásba
vételét az alábbiak szerint:

Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
Témakezelõ: MH Geoinformációs Szolgálat
A bevezetés tényleges idõpontja: 2011. december 1.
A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

eredetiben, teljes terjedelemben, angol nyelven.

2. STANAG 2180 AJOD (EDITION 2) – ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR NON-ARTICLE 5 CRISIS RESPONSE
OPERATIONS – AJP-3.4(A)

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STA-
NAG-2180-at az 5/2010. HM HVKFH közleményben
(HK 10.) már ratifikálta és a NATO kihirdette, ezúton el-
rendelem hazai alkalmazásba vételét az alábbiak szerint.

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
A bevezetés tényleges idõpontja: 2011. október 1.
A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

teljes terjedelemben, eredetiben, angol nyelven.

3. STANAG 2019 IERH (EDITION 6) – NATO JOINT
MILITARY SYMBOLOGY – APP-6(C)

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STA-
NAG-2019-et a 9/2010. (X. 15.) HM HVKFH közlemény-
ben (HK 10.) már ratifikálta és a NATO kihirdette, ezúton
elrendelem hazai alkalmazásba vételét az alábbiak szerint.

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
A bevezetés tényleges idõpontja: 2011. október 1.
A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

teljes terjedelemben, eredetiben, angol nyelven.

4. STANAG 2455 CSS (EDITION 3) – PROCEDURES
FOR SURFACE MOVEMENTS ACROSS NATIONAL
FRONTIERS – AMovP-2(B)

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STANAG
2455-öt a HK 6. 2011. IV. 20. HVKFH közleményben már
ratifikálta és a NATO kihirdette, ezúton elrendelem hazai
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
A bevezetés tényleges idõpontja: 2011. november 1.
A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

teljes terjedelemben, eredetiben, angol nyelven.

5. STANAG 7057 TN (ED 1) – EXCHANGE OF
DATA ON THE MULTI-MODAL DOCUMENTATION
OF CARGO

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STANAG
7057 TN (ED 1)-et a Magyar Honvédség már ratifikálta és
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a NATO kihirdette, ezúton elrendelem hazai alkalmazásba
vételét az alábbiak szerint.

Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság

A bevezetés tényleges idõpontja: 2011. december 1.
A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

teljes terjedelemben, eredetiben, angol nyelven.

Budapest, 2011. október 20.

Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
k ö z l e m é n y e

az egységes NATO-elõírások elfogadásáról szóló
7/2010. (X. 15.) HVK vezérkar fõnök helyettesi

közlemény módosításáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított jogköröm alapján az
egységes NATO-elõírások elfogadásáról szóló 7/2010.
(X. 15.) HVK vezérkar fõnök helyettesi közlemény
módosításáról az alábbi közleményt adom ki:

„XXIII. STANAG 7107 JINT (EDITION 2) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR RECONNAISSANCE AND
SURVEILLANCE – AJP-2.7

– Bevezetés idõpontja: 2012. június 1.

– Végrehajtás módja: Az egységesítési egyezmény ki-
adása teljes terjedelemben, magyar nyelven.”

Budapest, 2011. október 20.

Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
k ö z l e m é n y e

az egységes NATO-elõírások
elfogadásáról szóló 5/2010. (VI. 10.) HVK vezérkar

fõnök helyettesi közlemény módosításáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés c) pontjában biztosított jogköröm alapján az
egységes NATO-elõírások elfogadásáról szóló 5/2010.
(VI. 10) HVK vezérkar fõnök helyettesi közlemény módo-
sításáról az alábbi közleményt adom ki:

„STANAG 2456 CSS (EDITION 3) – MOVEMENT
AND TRANSPORT DOCUMENTS AND GLOSSARY
OF TERMS AND DEFINITIONS – AMovP-3(B)

Bevezetés idõpontja: 2012. június 1.”

Budapest, 2011. október 20.

Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese
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A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

t á j é k o z t a t ó j a
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazásiköltség-átalányáról,

valamint szállítási normaösszegérõl, a 2011. évre vonatkozóan

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 szóló 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 9. §-a módosította a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya által igénybe vehetõ személyi ingóság szállítási súlyhatárokat.

A fenti változás kizárólag a szállítási normaösszegeket érintette, azonban a tájékoztató továbbra is egységes formában tartalmazza mind a szállítási, mind a válto-
zatlan utazási normaösszegeket.

A fentiek alapján az utazási költségátalányok összegét, valamint a szállítási normaösszegeket, a 2011. év vonatkozásában, a csatolt táblázatokban foglaltak sze-
rint állapítom meg.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
HM FHH fõigazgató

Helyõrség

Utazási
költség
átalány

(Ft)

S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – K ö z ú t o n t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp

200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg

Ankara 147 210 133 000 134 267 166 214 167 857 199 500 201 450 232 711 234 967 265 840 268 480 299 127 302 073 332 500 335 750

Athén 109 560 101 600 102 600 127 000 128 214 152 400 153 900 177 800 179 511 203 040 205 040 228 518 230 727 254 000 256 500

Bécs 19 950 35 267 35 600 44 071 44 500 52 875 53 400 61 678 62 222 70 480 71 120 79 282 80 018 88 167 89 000

Belgrád 18 270 36 333 36 667 45 357 45 786 54 450 54 975 63 544 64 167 72 560 73 280 81 655 82 391 90 833 91 667

Berlin 63 410 41 267 41 667 51 571 52 071 61 875 62 475 72 178 72 878 82 480 83 280 92 782 93 682 103 167 104 167

Brunnsum (Aachen) 74 090 45 200 45 600 56 500 57 000 67 800 68 475 79 100 79 878 90 320 91 200 101 618 102 600 113 000 114 083

Bukarest 68 900 52 067 52 533 65 071 65 714 78 075 78 825 91 078 91 933 104 080 105 120 117 082 118 227 130 167 131 417

Brüsszel 75 480 56 067 56 600 70 071 70 714 84 075 84 900 98 078 99 011 112 080 113 200 126 082 127 309 140 167 141 500

Bydgoszcz (Varsó) 43 100 52 067 52 533 65 071 65 714 78 075 78 825 91 078 91 933 104 080 105 120 117 082 118 227 130 167 131 417

Capellen 54 800 53 600 54 133 67 000 67 643 80 400 81 150 93 800 94 733 107 120 108 160 120 518 121 664 134 000 135 333

Casteau – Mons (Brüsszel) 75 480 54 733 55 267 68 357 69 000 82 050 82 800 95 744 96 678 109 360 110 400 123 055 124 282 136 833 138 167

Geilenkirchen (Düsseldorf) 41 200 47 400 47 867 59 214 59 786 71 100 71 775 82 911 83 689 94 720 95 600 106 609 107 673 118 500 119 667

Genf 43 050 62 733 63 333 78 357 79 071 94 050 94 950 109 744 110 833 125 360 126 560 141 055 142 445 156 833 158 333

Glons (Brüsszel) 75 480 56 067 56 600 70 071 70 714 84 075 84 900 98 078 99 011 112 080 113 200 126 082 127 309 140 167 141 500

Göteborg 67 725 94 067 95 000 117 571 118 714 141 075 142 425 164 578 166 211 188 000 189 840 211 582 213 627 235 167 237 500

Hamburg 51 300 49 733 50 200 62 143 62 714 74 550 75 225 87 033 87 889 99 360 100 320 111 845 112 909 124 333 125 500
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Helyõrség

Utazási
költség
átalány

(Ft)

S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – K ö z ú t o n t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp

200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg

Heidelberg 75 180 65 933 66 533 82 357 83 143 98 850 99 825 115 344 116 433 131 760 133 040 148 255 149 727 164 833 166 417

Izmír 91 800 187 533 189 400 234 357 236 643 281 325 284 100 328 144 331 411 374 880 378 560 421 855 426 027 468 833 473 500

Kalkar (Düsseldorf) 41 200 52 267 52 733 65 286 65 929 78 375 79 125 91 467 92 322 104 480 105 520 117 573 118 718 130 667 131 917

Kijev 80 115 77 800 78 533 97 214 98 143 116 700 117 825 136 111 137 433 155 520 157 040 175 009 176 727 194 500 196 417

Larissza 141 200 92 800 93 667 116 000 117 143 139 200 140 550 162 400 163 956 185 520 187 360 208 718 210 764 232 000 234 250

Lisszabon 59 180 137 067 138 400 171 286 172 929 205 575 207 600 239 867 242 200 274 000 276 720 308 291 311 318 342 667 346 083

London 66 490 76 933 77 667 96 143 97 071 115 350 116 475 134 633 135 956 153 760 155 280 173 045 174 764 192 333 194 250

Madrid 69 400 108 133 109 200 135 143 136 429 162 150 163 725 189 233 191 100 216 160 218 320 243 245 245 618 270 333 273 000

Molesworth (London) 66 490 103 800 104 800 129 714 131 000 155 700 157 200 181 611 183 400 207 440 209 440 233 427 235 718 259 500 262 083

Monsanto (Lisszabon) 59 180 157 800 159 333 197 214 199 143 236 700 239 025 276 111 278 833 315 440 318 560 354 927 358 445 394 500 398 417

Moron (Sevilla) 128 900 109 933 111 000 137 357 138 714 164 850 166 425 192 344 194 211 219 760 221 920 247 255 249 709 274 833 277 500

Moszkva 83 470 141 067 142 467 176 286 178 000 211 575 213 675 246 867 249 278 282 000 284 800 317 291 320 400 352 667 356 167

Motta di Livenza (Velence) 71 900 35 067 35 400 43 786 44 214 52 575 53 100 61 367 61 911 70 080 70 720 78 873 79 609 87 667 88 500

Nagyvárad 16 740 28 333 28 600 35 357 35 643 42 450 42 825 49 544 50 011 56 640 57 200 63 736 64 309 70 833 71 500

Nápoly 69 800 70 067 70 733 87 571 88 429 105 075 106 125 122 578 123 744 140 000 141 360 157 582 159 136 175 167 176 917

Oberammergau 59 470 40 800 41 200 51 000 51 500 61 200 61 800 71 400 72 100 81 520 82 320 91 718 92 618 102 000 103 000

Párizs 41 200 61 667 62 267 77 071 77 786 92 475 93 375 107 878 108 889 123 280 124 480 138 682 139 991 154 167 155 667

Poggio Renatico 71 900 51 000 51 467 63 714 64 286 76 500 77 250 89 211 90 067 101 920 102 880 114 709 115 855 127 500 128 750

Potsdam 63 410 37 600 37 933 47 000 47 429 56 400 56 925 65 800 66 422 75 120 75 840 84 518 85 336 94 000 94 917

Ramstein (Zweibrücken) 71 400 45 933 46 333 57 357 57 929 68 850 69 525 80 344 81 122 91 760 92 640 103 255 104 236 114 833 115 917

Róma 58 940 56 400 56 933 70 500 71 143 84 600 85 425 98 700 99 633 112 720 113 840 126 818 128 045 141 000 142 333

Solbiate Olona 59 230 54 267 54 800 67 786 68 429 81 375 82 125 94 967 95 900 108 480 109 520 122 073 123 218 135 667 137 000

Stavanger 81 070 140 133 141 533 175 143 176 857 210 225 212 325 245 233 247 644 280 080 282 880 315 164 318 273 350 333 353 833

Stockholm 61 900 98 000 98 933 122 500 123 714 147 000 148 425 171 500 173 211 195 920 197 840 220 418 222 545 245 000 247 417

Szarajevó 74 550 55 067 55 600 68 786 69 429 82 575 83 400 96 367 97 300 110 080 111 120 123 873 125 100 137 667 139 000

Tallin 79 000 134 467 135 800 168 071 169 714 201 675 203 625 235 278 237 611 268 800 271 440 302 482 305 427 336 167 339 500

Tirana 122 800 104 067 105 067 130 071 131 357 156 075 157 575 182 078 183 867 208 000 210 080 234 082 236 373 260 167 262 750

Udine (Velence) 71 900 34 600 34 933 43 214 43 643 51 900 52 350 60 511 61 056 69 120 69 760 77 809 78 545 86 500 87 333

Varsó 50 400 39 867 45 133 49 786 50 214 59 775 60 300 69 767 70 389 79 680 80 400 89 673 90 491 99 667 100 583

Vyskov 43 890 35 000 35 333 43 714 44 143 52 500 53 025 61 211 61 756 69 920 70 560 78 709 79 445 87 500 88 333

Wilhelmshaven (Bréma) 41 500 48 467 48 933 60 571 61 143 72 675 73 350 84 778 85 556 96 880 97 840 108 982 110 045 121 167 122 333

Zágráb 15 960 38 933 39 267 48 643 49 071 58 350 58 875 68 133 68 756 77 760 78 480 87 545 88 364 97 333 98 250
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Helyõrség

Utazási
költség
átalány

(Ft)

S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – R e p ü l õ v e l t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp

150 kg 180 kg 210 kg 250 kg 280 kg 310 kg 340 kg

Algír 164 251 410 900 351 800 489 600 419 200 568 300 486 600 647 100 554 000 752 100 643 900 830 800 711 300 883 400 756 300
Cold Lake (Edmonton) 221 965 367 400 375 300 437 700 447 200 508 100 519 100 578 600 591 000 672 500 687 000 742 800 758 800 789 900 806 800
Iszlamabad 237 456 415 900 354 800 495 500 422 700 575 200 490 700 654 900 558 700 761 300 649 400 840 900 717 400 894 100 762 800
Kairó 63 459 351 600 331 200 418 900 394 600 486 300 458 100 553 700 521 500 643 600 606 200 710 900 669 600 755 900 712 000
Monterey, USA 212 375 369 400 375 300 440 100 447 200 510 900 519 100 581 700 591 000 676 200 687 000 746 900 758 800 794 200 806 800
Nairobi 167 854 414 900 359 800 494 300 428 700 573 800 497 600 653 400 566 600 759 400 658 600 838 900 727 500 892 000 773 500
Norfolk, USA 207 487 367 400 374 300 437 700 446 000 508 100 517 700 578 600 589 400 672 500 685 100 742 800 756 800 789 900 804 700
Ottawa 217 202 366 400 371 300 436 600 442 400 506 800 513 500 577 000 584 700 670 700 679 600 740 800 750 700 787 700 798 200
Peking 121 230 350 200 345 200 417 200 411 300 484 300 477 400 551 500 543 600 641 000 631 900 708 100 697 900 752 900 742 100
Moose Jaw (Regina) 221 965 365 300 372 300 435 200 443 600 505 200 514 900 575 300 586 300 668 600 681 500 738 600 752 700 785 300 800 400
Tampa, USA 229 877 365 300 372 300 435 200 443 600 505 200 514 900 575 300 586 300 668 600 681 500 738 600 752 700 785 300 800 400
Tel-Aviv 91 257 348 700 331 200 415 500 394 600 482 300 458 100 549 100 521 500 638 300 606 200 705 000 669 600 749 700 712 000
Új Delhi 178 125 351 500 348 500 418 800 415 200 486 100 482 000 553 500 548 800 643 400 637 900 710 700 704 600 755 700 749 200
Washington 130 125 271 500 282 600 323 500 336 700 375 500 390 800 427 500 445 000 496 900 517 300 548 900 571 400 583 700 607 500

Helyõrség

Utazási
költség
átalány

(Ft)

S z á l l í t á s i n o r m a ö s s z e g (HUF) – H a j ó v a l é s k ö z ú t o n t ö r t é n õ s z á l l í t á s

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp Bp-Céláll. Céláll.-Bp

200 kg 250 kg 300 kg 350 kg 400 kg 450 kg 500 kg

Algír 164 251 321 267 391 000 459 000 509 678 555 120 616 255 682 667
Cold Lake (Edmonton) 221 965 396 933 483 071 567 075 629 767 685 840 761 400 843 417

Iszlamabad 237 456 325 133 395 714 464 475 515 822 561 760 623 618 690 833
Kairó 63 459 274 867 334 500 392 700 436 100 474 960 527 236 584 083

Monterey, USA 212 375 363 733 442 714 519 675 577 111 628 480 697 664 772 917
Nairobi 167 854 324 400 394 786 463 425 514 656 560 560 622 227 689 333

Norfolk, USA 207 487 327 867 399 000 468 375 520 178 566 480 628 855 696 667
Ottawa 217 202 276 400 336 357 394 875 438 511 477 600 530 182 587 333
Peking 121 230 273 800 333 214 391 125 434 389 473 120 525 191 581 750

Moose Jaw (Regina) 221 965 414 400 504 357 592 050 657 456 716 080 794 864 880 583
lTampa, USA 229 877 507 600 617 786 725 175 805 389 877 120 973 636 1 078 583

Tel-Aviv 91 257 272 600 331 786 389 475 432 522 471 040 522 900 579 250
Új Delhi 178 125 274 867 334 500 392 700 436 100 474 960 527 236 584 083

Washington 130 125 212 267 258 357 303 225 336 778 366 720 407 127 451 000
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A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
rektorának

p á l y á z a t i f e l h í v á s a
oktatói munkakörök betöltésére

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 4. §-a alapján pályázatot hirdetek
az alábbi oktatói munkakörök betöltésére:

Hadtudományi Kar
– Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai

Logisztikai Tanszék Haditechnikai Szakcsoport egyetemi
docens (1 fõ katona),

– Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Katonai Logisztikai Szakcsoport ad-
junktus (1 fõ katona),

– Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Katonai Közlekedési Szakcsoport ta-
nársegéd (1 fõ katona),

– Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Haditechnikai Szakcsoport tanárse-
géd (1 fõ katona),

– Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Katonai Logisztikai Szakcsoport ta-
nársegéd (1 fõ katona).

A munkakörök betöltésének általános feltételei

Egyetemi docensi munkakörben az alkalmazható, aki
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal
b) rendelkezik legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

ezen belül legalább 4 éves felsõoktatásban szerzett szak-
mai tapasztalattal;

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-
telményeket;

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a keve-
sebb gyakorlattal rendelkezõ munkatársak irányítására, se-
gítésére;

e) tudományterületét átfogóan ismeri, szûkebb szakte-
rületének elmélyült kutatója, nemzetközi szintû ismereté-
vel rendelkezik;

f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a
tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezeté-
sére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson;

g) ismereteit képes logikus rendszerbe foglalva írásban
és szóban átadni, továbbá magas szintû tananyag-kidolgo-
zó és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

h) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-
zetközi fórumokon is képes számot adni.

Adjunktusi munkakörben az alkalmazható, aki a vo-
natkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetelmé-
nyeknek megfelel, továbbá:

a) doktorjelölti jogviszonyban áll;

b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-
mú és minõségû, de legalább négyéves szakmai, lehetõleg
felsõoktatási oktatói gyakorlattal;

c) teljesítette a tanársegéddel szemben támasztott köve-
telményeket;

d) bizonyította alkalmasságát ismeretátadói és nevelõi
képességeit az egyetemen folyó oktatásban;

e) tudományos tevékenységét önálló kutatási eredmé-
nyeket is tartalmazó publikációkban tette közzé;

Tanársegédi munkakörben az alkalmazható, aki a vo-
natkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetelmé-
nyeknek megfelel, továbbá:

a) megkezdte a doktori képzést,
b) rendelkezik munkakörének megfelelõ egyetemi dip-

lomával;
c) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-

mú szakmai gyakorlattal;
d) rendelkezik oktatói feladatainak témaköreiben az

egyetemi diploma követelményeit meghaladó ismerettel
és az ahhoz kapcsolódó széles körû tájékozottsággal;

e) alkalmas alapszintû foglalkozások (gyakorlati foglal-
kozások, gyakorlatok, dokumentum-feldolgozó foglalko-
zások stb.) szemináriumok vezetésére, irányítására;

f) rendelkezik a tudományos kutatómunka alapjainak és
alkalmazási módszereinek ismeretével, valamint alkal-
massággal és készséggel annak eredményes végzéséhez;

g) a hallgatók nevelésében részt vállal az oktatás kerete-
in kívül is.

Sajátos követelmények:

Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Logisztikai Haditechnikai Szak-
csoport egyetemi docens (1 fõ katona)

A pályázó:
– rendelkezzen mérnöki végzettséggel és legalább

8 éves szakmai gyakorlattal, amelyet fegyverzettechnikai
vagy páncélos és gépjármûtechnikai vonalon szerzett;

– legyen képes gépjármû- vagy fegyverzettechnikai
szaktantárgyak oktatására és tantárgyi programok kidol-
gozására;

– folytasson publikációs tevékenységet szakterületén;
– rendelkezzen olyan missziós tapasztalattal, amelyet a

végzettségének megfelelõ beosztásban szerzett.
A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Katonai Logisztikai Szakcsoport
adjunktus (1 fõ katona)

A pályázó:
– rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel;
– rendelkezzen logisztikai alegységek vezetésével kap-

csolatban legalább 2 éves gyakorlattal;
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– legyen jártas a mûveleti logisztikai biztosítás elméle-
tével és gyakorlatával;

– legyen képes angol nyelven kommunikációra és is-
merje az ide vonatkozó szaknyelvet;

– legyen képes mûveleti logisztika oktatására;
– rendelkezzen missziós tapasztalattal.
A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Katonai Közlekedési Szakcsoport
tanársegéd (1 fõ katona)

A pályázó:
– rendelkezzen a katonai szállítások tervezésével, szer-

vezésével és irányításával kapcsolatos elméleti ismere-
tekkel;

– legyen képes a katonai közlekedéssel kapcsolatos
tantárgyak oktatásában elméleti elõadások megtartására és
gyakorlati foglalkozások önálló levezetésére.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a katonai közleke-
dési szolgálatnál igazolt szakmai gyakorlat vagy a nemzet-
közi katonai szállítások szervezésében megszerzett ta-
pasztalat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Katonai Haditechnikai Szakcso-
port tanársegéd (1 fõ katona)

A pályázó:
– rendelkezzen mérnöki végzettséggel és legalább 4

éves szakmai gyakorlattal amelyet fegyverzettechnikai
vagy páncélos és gépjármûtechnikai vonalon szerzett;

– legyen képes a gépjármû- vagy fegyverzettechnikai
szaktantárgyak oktatására;

– rendelkezzen missziós tapasztalattal.
A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-

talmazza.

Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék Katonai Logisztikai Szakcsoport
tanársegéd (1 fõ katona)

A pályázó:
– rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel;
– rendelkezzen logisztikai alegységek vezetésével kap-

csolatos gyakorlattal;
– legyen jártas a mûveleti logisztikai biztosítás elméle-

tével és gyakorlatával;
– legyen képes angol nyelven kommunikációra és is-

merje az ide vonatkozó szaknyelvet;

– legyen képes mûveleti logisztika oktatására.
Az egyetemi docensi, adjunktusi és tanársegédi munka-

körhöz rendszeresített rendfokozat alezredes, illetményka-
tegória: I/V., speciális elõmeneteli rend alá tartozik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének, munkakörének (beosztásának) meg-

nevezését;
– eddigi szakmai tevékenységet;
– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak

jegyzékét;
– idegennyelv-tudását;
– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonatko-

zó jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázati szöveget;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– egyetemen kívüli pályázó esetén végzettséget, szak-

képzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok illetékes személyügyi szerv által igazolt
– az eredetivel megegyezõ – másolatát;

– egyetemen belüli pályázó esetén végzettséget, szak-
képzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok Sze-
mély- és Munkaügyi Alosztály által igazolt – az eredetivel
megegyezõ – másolatát;

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázati anya-
gába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje katonai pályá-
zat esetén: a Honvédelmi Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ Sze-
nátusi Ülésen történik.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE 1581 Budapest Pf. 15.
A borítékra rá kell írni:
„Pályázat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

………..……………… munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Személy- és Munkaügyi Alosztály
telefon: 06/1 432-9009; HM 29-009

Prof. dr. Padányi József mk. ezredes s. k.,
mb. rektor
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 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 Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint 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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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

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 kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás


