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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök

313/2011. (XII. 13.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosí-
tott jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

dr. Bánhegyi Gábor dandártábornokot 2011. december
1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2011. november 18.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 22.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05987/2011.

A köztársasági elnök

314/2011. (XII. 13.) KE

határozata

szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosí-
tott jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Négyesi József mérnök dandártábornok szolgálati vi-
szonyát 2011. november 30-ai hatállyal megszüntetem és
2011. december 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba
helyezem.

Budapest, 2011. november 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 28.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06396/2011.

A köztársasági elnök

315/2011. (XII. 13.) KE

határozata

szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosí-
tott jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Tóth András mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyát
2011. november 30-ai hatállyal megszüntetem és
2011. december 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba
helyezem.

Budapest, 2011. november 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 28.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06397/2011.

A Kormány

1431/2011. (XII. 13.) Korm.

határozata

a Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási

helyzetének rendezésérõl, konszolidációjáról,

kapacitáskihasználtságának növelésérõl

1. A Kormány – a Magyar Honvédség Honvédkórház
(a továbbiakban: Honvédkórház) finanszírozási helyzeté-
nek rendezése, konszolidációja céljából – az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24/B. § (6) és
(9) bekezdésében biztosított jogkörében a központi költ-
ségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt ma-
radványából, valamint a kötelezettségvállalással terhelt,
azonban 2011. június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, to-
vábbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezett-
ségvállalással nem terhelt elõirányzat maradványból
6000 millió forintnak az 1. melléklet szerinti átcsoportosí-
tását rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2000 millió forint tekintetében: azonnal,

a további 4000 millió forint tekintetében:
2011. december 15.
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2. A Kormány – a Honvédkórház finanszírozási helyze-
tének rendezése, konszolidációja céljából – felhívja a
nemzeti erõforrás minisztert, hogy

a) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgató-
jának, az országos tisztifõorvosnak, valamint a Gyógysze-
részeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézet vezetõjének bevonásával részletesen tekintse át a
Honvédkórház részére megállapított teljesítmény volumen
keretet, valamint a területi ellátási kötelezettségét, illetve
az új térségi egészségügyi struktúra kialakítására figye-
lemmel vizsgálja meg és biztosítsa a Honvédkórház fel-
adatellátásához szükséges és indokolt teljesítmény volu-
men keretet 2012. május 1-jéig, valamint

b) az a) pont szerinti feladat teljesítésérõl a Kormányt
2012. május 31-ig jelentés formájában tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. május 31.

3. A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a
Honvédkórház tartósan kiegyensúlyozott gazdálkodásá-
nak megteremtése és fenntartása érdekében a Honvédelmi
Minisztériumon belül végrehajtandó feladatokra dolgoz-
zon ki intézkedési tervet, és a nemzeti erõforrás miniszter-
rel, továbbá a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetett
tervben foglaltak végrehajtására intézkedjen.

Felelõs: honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A 2011. ÉVI ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

Ezer forintban

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

Kiemelt elõirányzat neve
Átcsopor-

tosítás
(+/–)

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –145 721

2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –20 441

4 Nemzeti Közigazgatási Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –86 795

10 Balassi Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 272

12 Türr István Képzõ és Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –16 614

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 151

6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –38

7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –306

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
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1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –10 490

13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –44 120

16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elõkészítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –630 883

26 Központi informatikai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 201

29 Központi e-közigazgatási feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 313

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10 Civil és non-profit szervezetek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –15 884

12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –40 048

14 Nemzeti Civil Alapprogram

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –648

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása

2 Kedvezmény törvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –23 025

5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –3

6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –10 873

9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok

2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –31 333

4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 028

5 Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 264

6 Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –5 905

9 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása
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1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –263

XI. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnökség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 477

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

12 Országos Meteorológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 830

13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 481

14 Nemzeti park igazgatóságok

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –330

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –41

15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –68

Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5

Országos Környzetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –500

16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –107

Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –14 000

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

7 Vízkárelhárítás

1 Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvása

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –8 562

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

10 Természetvédelmi pályázatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –928

16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –658

17 Vízgazdálkodási pályázatok elõkészítése és támogatása

1 Mûködési költségvetés
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5 Egyéb mûködési célú kiadások –100

39 Környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –63 385

3 Agrár célelõirányzatok

2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 000

3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 532

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –193

4 Uniós programok kiegészítõ támogatása

10 Uniós Programok ÁFA fedezete

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 004

5 Nemzeti támogatások

6 Nemzeti erdõprogram

5 Fenntartható erdõgazdálkodás támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 372

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 424

2 Egyéb HM szervezetek

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 804

3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 882

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –19 133

2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –17 969

3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 779

4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 627

6 Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 6 000 000

XIV. Belügyminisztérium

1 Belügyminisztérium Igazgatása
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1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –18 411

8 Alkotmányvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –416

10 Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 735

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Ágazati célfeladatok

6 Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –282

25 Közbiztonsági feladatterv támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –175 000

31 Területrendezési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 511

3 Beruházás

4 Közbiztonsági beruházások

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –7 317

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 648

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –49 832

4 Foglalkoztatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –36 825

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –481 634

11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –68 343

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –10 202

14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 773

16 Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –19

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –10 053

30 Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
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1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 000

1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13

33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –47 933

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –768

3 Vállalkozási célelõirányzatok

11 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –12 022

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –400 290

4 Országos Atomenergia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 471

7 Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –40 946

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –4 668

10 Közlekedésbiztonsági Szervezet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 420

12 Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –456 610

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –102 982

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –24 854

2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 789

22 Puskás Tivadar Közalapítvány maradványa

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –397

23 Decentralizált területfejlesztési programok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 325

27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 037

29 Államigazgatási hatékonyság növelése

1 Mûködési költségvetés
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5 Egyéb mûködési célú kiadások –18 709

31 Üzletre hangolva

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 006

37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –945

39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –627

41 Turisztikai célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 038

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –15 242

47 Kis- és középvállalkozói célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –17 055

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –9 988

3 Informatikai feladatok

1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 835

4 Ágazati szabályozási feladatok

2 Postapiaci liberalizáció

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 500

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Útpénztár

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –800

3 Autópálya rendelkezésre állási díj

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –107 095

14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –10 700

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –11 618

29 Új kerékpárutak és létesítmények

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –840

6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mûködési kiadásai

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –23 348

3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 865

6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 445
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10 Állami többletfeladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –16 834

12 Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 012

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –700

XIX. Uniós Fejlesztések

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 446

2 Fejezeti kezelésû elõriányzatok

2 Közösségi Kezdeményezések

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –789

7 Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –91 949

2 Közremûködõi intézményrendszer támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –527 900

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –260 292

2 Állami szociális intézetek

Reménysugár Habilitációs Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –607

Vakok Állami Intézete

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –300

12 Mûvészeti intézmények

Pesti Magyar Színház

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

13 Sportintézmények

1 Nemzeti Sport Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13 113

19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 229

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

3 Felsõoktatási fejlesztési program
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33 Felsõoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –384

4 Kulturális beruházások

4 Külföldi kulturális intézetek bõvítése, rekonstrukciója, kiépítése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –2 789

5 Örökségvédelmi fejlesztések

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –18 228

6 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –92

2 Normatív finanszírozás

1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –204 037

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 237

7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –98 184

8 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –20 995

10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –512 985

11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –28 877

17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –179 005

4 Közoktatási feladatok támogatása

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –147

29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –320

33 Nemzetiségi oktatási programok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –78

34 Nemzeti Tehetség Program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13 784

5 Egyéb feladatok támogatása

4 Mentor és egyéb feladatok támogatása

2 Esélyegyenlõségi és integrációs programok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13 967
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18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1 Határon túli oktatási feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –378

19 Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 750

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

6 Nemzetközi tagdíjak

2 Nemzetközi kulturális tagdíjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 045

3 Sport tagdíjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –74

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –14 020

13 Mûvészeti tevékenységek

4 Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –18 613

14 A kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 232

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 619

2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 000

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 262

18 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –17 198

19 Szociális célú humánszolgáltatások

5 Szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13 656

20 Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs szociális programok

3 Országos Esélyegyenlõségi Hálózat mûködését elõsegítõ tevékenységek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 823

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 000

22 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok
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2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –60 411

23 Sporttevékenység támogatása

1 Utánpótlás-nevelési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –308

3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

2 Hazai doppingellenes tevékenység támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –50

4 Versenysport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –600

8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –114

23 Szabadidõsport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 090

28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –400

38 Fogyatékkal élõk sportjának támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –156

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

1 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. évi maradványa

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 761

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –11 198

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

20 Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –120 000

44 Kríziskezelõ program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –120 968
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A miniszterelnök

103/2011. (XII. 1.) ME

határozata

a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának

felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogköröm-
ben, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Tóth András mk. vezérõrnagyot, a Katonai Felderítõ Hi-
vatal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2011. november 30-ai hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök

104/2011. (XII. 1.) ME

határozata

a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának

felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogköröm-
ben, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Domján László vezérõrnagyot, a Katonai Biztonsági
Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2011. november 30-ai hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök

105/2011. (XII. 1.) ME

határozata

a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának

kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogköröm-
ben, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Kovács József altábornagyot a Katonai Felderítõ Hiva-
tal fõigazgatójává

– 2011. december 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyészsége

és a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma

irányítása alá tartozó költségvetési szerv

megszüntetõ okirata

A Katonai Ügyészség megszüntetõ okirata

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdése alapján – figye-
lemmel a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
1972. évi V. törvény rendelkezéseire, továbbá az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. és
96. §-ára és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §-ára – az alábbi
megszüntetõ okiratot adjuk ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) szerve-
zeti keretébe tartozó kettõs jogállású, a Legfõbb Ügyész-
ség (a továbbiakban: LÜ) irányítása alatt mûködõ Katonai
Ügyészséget a LÜ szervezetébe történõ beolvadással
– 2011. december 31-i hatállyal – megszüntetjük.

2. A megszûnõ költségvetési szerv:
a) megnevezése: Katonai Ügyészség;
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b) rövidített megnevezése: KÜ;
c) angol nyelvû megnevezése: Military Prosecution

Service;
d) székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 16.;
e) postacíme: 1363 Budapest, Pf. 10;
f) alapító szerve: a Magyar Köztársaság Országgyûlése;
g) irányító szervei:
– a Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyészsége;
– a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma.

3. A megszüntetés oka: a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény ha-
tálybalépésével egyidejûleg a Katonai Ügyészség kettõs
jogállása megszûnik, az MH szervezeti keretébõl törlésre
kerül.

4. A beolvadással megszûnõ költségvetési szerv jog-
utódja:

a) a közfeladat ellátása tekintetében a LÜ (székhelye:
1055 Budapest, Markó u. 16., postacíme: 1372 Budapest,
Pf. 438);

b) a vagyoni jogok és az elõirányzatok tekintetében
– beleértve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 96. § (6) bekezdésében nevesítetteket is – a Hon-
védelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Bala-
ton utca 7–11., postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25).

5. A Katonai Ügyészség megszüntetését követõen a
Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. tör-
vény (a továbbiakban: Ütv.) 18. § (1) bekezdésének
e)–g) pontjai szerint a katonai ügyészi szervek részére
meghatározott feladatkörök ellátását és hatáskörök gya-
korlását érintõ, a Katonai Ügyészség által ellátott közfel-
adatokat az Ütv. 18. § (1) bekezdésének b)–d) pontjaiban
felsorolt ügyészi szervek, illetve a LÜ, mint jogutód költ-
ségvetési szerv látja el.

6. A megszûnõ költségvetési szerv 2011. december
31-ig vállalhat kötelezettségeket.

7. A megszûnõ költségvetési szerv személyi állományát
a LÜ tervezi továbbfoglalkoztatni.

8. Jelen okirat a közzétételével egyidejûleg lép hatály-
ba. A Katonai Ügyészség alapító okiratának kiadásáról
szóló 2/2010. (II. 26.) HM–LÜ együttes határozat, vala-
mint a Katonai Ügyészség alapító okiratának módosításá-
ról szóló 18/2010. (X. 4.) HM–LÜ együttes határozat ren-
delkezései, továbbá a Katonai Ügyészség 2010. augusztus
30-án kelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
2011. december 31-én hatályát veszti. A költségvetési
szerv törzskönyvi nyilvántartásból történõ kivezetését a
Magyar Államkincstár végzi.

9. A megszüntetõ okiratot a Hivatalos Értesítõben közzé
kell tenni.

Nyt. szám: 144–53/2011.

Budapest, 2011. november 29.

Dr. Polt Péter s. k.,

a Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze

Dr. Hende Csaba s. k.,

a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere

A honvédelmi miniszter

77/2011. (HK 18.) HM

h a t á r o z a t a

a Honvédelmi Minisztérium

biztonsági vezetõje kinevezésérõl

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tör-
vény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködé-
sének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl
szóló 90/2010. (III. 26.) kormányrendelet 5. §-ában a biz-
tonsági vezetõ személyével szemben támasztott követel-
ményeknek történõ megfelelésre és a KIM Nemzeti Biz-
tonsági Felügyelet elnökének IV-NBF/1/2-381/2011. ikt.
számú ügyiratba foglalt egyetértésére – 2011. december
15-i hatállyal

kinevezem

a Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõjévé

Vass Sándor (Budapest, 1962. április 08.) mk. ezredest,

a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfõnökség megbízott csoportfõnökét.

A honvédelmi miniszternek, mint a minõsített adatot
kezelõ szerv vezetõjének átruházott hatáskörében eljárva
látja el a személyi-, fizikai-, adminisztratív- és elektroni-
kus biztonságra vonatkozó szabályok alkalmazásának
felügyeletét a Honvédelmi Minisztériumban.

Feladatkörében eljárva jogosult, az MH Támogató Dan-
dár állományába tartozó, a HM adminisztratív támogatását
végzõ segítõk, a rendszeradminisztrátorok és az ügyviteli
szakállomány felhasználói engedélyeinek kiadására.

18. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1697



Részletes feladatait a minõsített adat védelmérõl szóló
2009. évi CLV. törvény, valamint az annak végrehajtásá-
ról szóló kormányrendeletek tartalmazzák.

2011. december 15-i hatállyal a 6/2011. (HK 3.) HM ha-
tározat hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

78/2011. (HK 18.) HM

h a t á r o z a t a

a Honvédelmi Minisztérium

biztonsági vezetõ helyettes kinevezésérõl

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tör-
vény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködé-
sének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl
szóló 90/2010. (III. 26.) kormányrendelet 5. §-ában a biz-
tonsági vezetõ személyével szemben támasztott követel-
ményeknek történõ megfelelésre és a KIM Nemzeti Biz-
tonsági Felügyelet elnökének IV-NBF/1/2-381/2011. ikt.
számú ügyiratba foglalt egyetértésére – 2011. december
15-i hatállyal

kinevezem

a Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõ

helyettesévé

Hajzer Miklós (Nyírpazony, 1960. szeptember 27.) ez-

redest, a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség, dokumentumvédelmi osztályvezetõjét.

A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõje a hon-
védelmi miniszternek, mint a minõsített adatot kezelõ
szerv vezetõjének átruházott hatáskörében eljárva látja el a
személyi, fizikai, adminisztratív, elektronikus biztonságra
vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyeletét a Hon-
védelmi Minisztériumban. A HM biztonsági vezetõ he-
lyettese a biztonsági vezetõ távolléte esetén annak helyet-
tesítését teljeskörûen ellátja.

A biztonsági vezetõ részletes feladatait a minõsített adat
védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az annak
végrehajtásáról szóló kormányrendeletek tartalmazzák.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

79/2011. (HK 18.) HM

h a t á r o z a t a

a Honvédelmi Minisztérium

biztonsági vezetõ helyettes kinevezésérõl

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. tör-
vény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködé-
sének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl
szóló 90/2010. (III. 26.) kormányrendelet 5. §-ában a biz-
tonsági vezetõ személyével szemben támasztott követel-
ményeknek történõ megfelelésre és a KIM Nemzeti Biz-
tonsági Felügyelet elnökének IV-NBF/1/2-154/2011. ikt.
számú ügyiratba foglalt egyetértésére – 2011. december
15-i hatállyal

kinevezem

a Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõ

helyettesévé

Dr. Kassai Károly (Gyula, 1962. augusztus 27.) mk. ez-

redest, a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség, elektronikus információvédelmi osz-
tályvezetõjét.

A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõje a hon-
védelmi miniszternek, mint a minõsített adatot kezelõ
szerv vezetõjének átruházott hatáskörében eljárva látja el a
személyi, fizikai, adminisztratív, elektronikus biztonságra
vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyeletét a Hon-
védelmi Minisztériumban. A HM biztonsági vezetõ he-
lyettese a biztonsági vezetõ távolléte esetén annak
helyettesítését teljes körûen ellátja.

A biztonsági vezetõ részletes feladatait a minõsített adat
védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az annak
végrehajtásáról szóló kormányrendeletek tartalmazzák.

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

A honvédelmi miniszter

128/2011. (XII. 2.) HM

u t a s í t á s a

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok

összevonásával kapcsolatos egyes feladatokról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (1) bekezdés c), valamint (2) bekez-
dés a) pontja alapján a katonai nemzetbiztonsági szolgá-
latok összevonásával – a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálat létrehozásával – kapcsolatos egyes feladatokról az
alábbi

utasítást

adom ki.

1. Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya az MK Katonai Felderítõ Hivatalra,
az MK Katonai Biztonsági Hivatalra (a továbbiakban
együtt: katonai nemzetbiztonsági szolgálatok), valamint a
Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) feladat-végrehaj-
tásban érintett szervezeti egységeire terjed ki.

2. Általános rendelkezések

2. §

(1) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevoná-
sának eredményeként a katonai felderítõ és elhárító tevé-
kenység egységes ellátását, vezetését és koordinációját
biztosító, a szakterületeken a hatékonyabb feladatellátást,
valamint a költségvetési források takarékosabb felhaszná-
lását biztosító egységes szervezet és szervezeti felépítés
kerül kialakításra.

(2) Az integrált szervezet vezetési szintjei, a vezetõ be-
osztások száma optimalizálásra és a feladatköri párhuza-
mosságok – amennyiben azt nemzetbiztonsági érdek nem
indokolja – megszüntetésre kerülnek.

(3) Az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
MK KBH) mint önálló költségvetési szerv megszûnik,
szervezeti egységei beolvadnak a Katonai Nemzetbizton-
sági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) szervezetébe.

(4) Az MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban:
MK KFH) megnevezése Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálat megnevezésre változik.

(5) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevoná-
sának elõkészítéséért és a KNBSZ megalakításáért a hon-
védelmi miniszter által kijelölt fõigazgató (a továbbiak-
ban: kijelölt fõigazgató) felelõs. Az integrált szervezet ál-
lománytáblájának elõkészítését és a végrehajtás folyama-
tában a KNBSZ létrehozása tekintetében szükséges hon-
védelmi miniszteri döntések elõkészítését a kijelölt fõigaz-
gató koordinálja.

(6) A kijelölt fõigazgató gondoskodik
a) az alaptevékenységet támogató funkciókat ellátó

szervezeti egységek, valamint az azt biztosító rendszerek
tevékenységének, illetve mûködésének összehangolásá-
ról, az egységes, szervezeti szintû mûködés biztosításáról,

b) a szervezet mûködésére vonatkozó fõigazgatói szintû
utasítások és intézkedések felülvizsgálatáról, az új szerve-
zet belsõ rendelkezései kidolgozásának ütemezésérõl,

c) a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által kötött
együttmûködési megállapodások, szerzõdések felülvizs-
gálatáról, a szükséges módosítások végrehajtásáról,

d) a katonai nemzetbiztonsági tevékenység egységes
vezetéséhez, mûködtetéséhez szükséges átalakítások, fej-
lesztések koncepciójának kidolgozásáról, annak jóváha-
gyásáról.

(7) Az ország katonai nemzetbiztonsági érdekei érvé-
nyesítésének és védelmének garantálása miatt a szervezési
idõszakban is elsõdleges feladat a nemzetbiztonsági szol-
gálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továb-
biakban: Nbtv.) rögzített feladatok folyamatos ellátása.

3. §

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonását
követõen a KNBSZ-nél 2012. január 1-jei hatállyal a rend-
szeresített munkakörök száma nem haladhatja meg a kato-
nai nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti és létszám-
racionalizálásának egyes feladatairól szóló 116/2011.
(X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás1) 3. §-ában
meghatározott munkakörök számát.

4. §

(1) A szervezési idõszak:
a) kezdete: az utasítás hatályba lépésének napja
b) befejezése: 2012. április 30.
(2) A KNBSZ létrehozása következtében a szervezetek-

bõl kiváló személyi állomány
a) felmentése közlésének legkorábbi idõpontja: 2011.

december 1-je
b) felmentésének legkésõbbi idõpontja: a szervezési

idõszak utolsó napja.
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3. A mûködési alapokmányok elõkészítése

5. §

(1) A honvédelmi miniszter által jóváhagyott szervezeti
felépítésre vonatkozó elgondolás alapján a kijelölt fõigaz-
gató elkészíti az integrált szervezet állománytábláját és azt
a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról szóló
138/2006. (HK 1/2007.) HM utasításban meghatározott el-
járási rend szerint a honvédelmi miniszter részére jóváha-
gyásra felterjeszti az alábbi határidõk figyelembevéte-
lével:

a) a tervezet kidolgozása, egyeztetése: az utasítás ha-
tálybalépésének napjáig,

b) az állománytábla jóváhagyása és kiadása: 2011. no-
vember 30-ig,

c) az állománytábla hatálybalépésének idõpontja 2012.
január 1-je.

(2) Az állománytábla kidolgozása során a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak be-
osztási kategóriába történõ részletes besorolásáról, illetve
a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló
34/2007. (VIII. 17.) HM rendeletben, továbbá a honvédel-
mi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszo-
nyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló
27/2008. (XII. 31.) HM rendeletben meghatározott beosz-
tási megnevezéseket és besorolásokat kell alkalmazni. Et-
tõl eltérõ beosztások rendszeresítésére vonatkozó javaslat
a fenti HM rendeletek vonatkozó módosításának egyidejû
kezdeményezésével terjeszthetõ fel.

(3) A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosz-
tályvezetõje – a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõ-
igazgatóival és a szakmailag illetékes HM-szervek és
-szervezetek vezetõivel együttmûködésben – elõkészíti és
jóváhagyásra a honvédelmi miniszter részére felterjeszti
az MK KBH megszüntetõ okiratának és az MK KFH alapí-
tó okirata módosításának tervezetét olyan számvetéssel,
hogy annak hatálybalépése és a Hivatalos Értesítõben a
megszûnés idõpontját megelõzõen legalább 40 nappal tör-
ténõ közzététele biztosított legyen.

(4) A szervezeti felépítésben, a rendszeresített létszám-
ban, illetve a szervezet feladatrendszerében bekövetkezett
változások alapján a KNBSZ fõigazgatója kidolgozza és a
szükséges egyeztetéseket követõen a honvédelmi minisz-
ter részére jóváhagyásra felterjeszti a KNBSZ Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát olyan számvetéssel, hogy az
2012. március 1-jén hatályba léphessen.

4. A személyügyi munkával kapcsolatos

rendelkezések

6. §

(1) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói
beosztásainak átadás-átvétele 2011. november 30-ig vég-

rehajtásra, és az átadás-átvételrõl készített jegyzõkönyvek
2011. december 5-ig a honvédelmi miniszter által jóváha-
gyásra kerülnek.

(2) A KNBSZ állománytáblájának kiadását követõen a
kijelölt fõigazgató haladéktalanul intézkedik a személy-
ügyi eljárás elõkészítésére és lefolytatására.

5. Pénzügyi és számviteli feladatok

7. §

(1) Az MK KBH 2011. évi költségvetését érintõen elõírt
maradványtartási kötelezettség végrehajtása érdekében az
MK KBH fõigazgatója 2011. december 31-ig tehet kötele-
zettségvállalást.

(2) Az MK KBH megszûnésével összefüggõ pénzügyi
és számviteli feladatokat az ellátást végzõ pénzügyi és
számviteli szervezeti egység 2012. február 29-ig végre-
hajtja.

(3) Az MK KBH költségvetési gazdálkodással össze-
függésben keletkezett pénzügyi, számviteli, továbbá szi-
gorú számadásköteles bizonylatait, okmányait a KNBSZ
pénzügyi és számviteli ellátását végzõ szervezeti egysége
2012. február 29-ig átveszi és gondoskodik a számvitelrõl
szóló 2000. évi C. törvényben és a HM fejezet egységes
számviteli politikájában elõírtak szerinti tárolásukról és
megõrzésükrõl.

(4) Az MK KBH az elõirányzat-felhasználási keretszám-
lája megszüntetése érdekében a számlához benyújtott felha-
talmazói levelek visszavonására 2011. december 1-jéig in-
tézkedik.

(5) A HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-
biakban: HM KPH) végrehajtja az MK KBH által 2011.
december 15-ig kezdeményezett elõirányzat-felhasználási
keretszámla várható egyenleg – elszámolásához kapcsoló-
dó elõirányzatok pénzeszköz – átadásként történõ átcso-
portosítását, valamint a kötelezettségvállalással nem ter-
helt, felhasználásra nem kerülõ elõirányzatok egyidejû le-
mondását.

8. §

(1) Az MK KBH 2011. december 31-ig a 2012. évi költ-
ségvetést érintõ szerzõdéseit felülvizsgálja, tájékoztatja a
szállítókat a szervezet megszûnésérõl és végrehajtja a szál-
lítói szerzõdések szükség szerinti felmondását, illetve az
MK KFH-val egyeztetett szerzõdések szükség szerinti mó-
dosítását.

(2) Az MK KBH a Magyar Államkincstárhoz (a továb-
biakban: Kincstár) bejelentett kötelezettségvállalásai lezá-
rására 2011. december 23-ig intézkedik.

(3) Az MK KBH a kincstári zárásra vonatkozó tájékozta-
tóban foglaltak figyelembevételével 2011. december 28-ig
végrehajtja a házi pénztár záró egyenlegének elõirányzat-
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felhasználási keretszámlára készpénzben történõ befize-
tését.

(4) Az MK KBH a megszûnés napján, utolsó gazdasági
eseményként elszámolja az elõirányzat-felhasználási ke-
retszámla, valamint a kincstári körön kívül vezetett számla
egyenlegének KNBSZ részére történõ átvezetését és ezzel
egyidejûleg kezdeményezi a kapcsolódó analitikus nyil-
vántartások átadását.

(5) Az MK KBH megszûnésének napjával, az éves költ-
ségvetési beszámolónak megfelelõ adattartalommal, lel-
tárral és záró fõkönyvi kivonattal alátámasztott elemi költ-
ségvetési beszámolót és a zárszámadáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatást, továbbá 60 napon belül vagyonátadási
(„nullás”) jelentést készít a 2011. évi költségvetési beszá-
moló elkészítésérõl szóló HM KPH fõigazgatói szakutasí-
tásokban meghatározottak szerint. A „nullás” beszámoló
határidõre történõ elkészítése érdekében a tényleges va-
gyonátadást a 2011. december 31-i fordulónapi leltár alap-
ján 2012. február 20-ig végrehajtja.

(6) Az MK KBH a közalkalmazotti béralapok, valamint
a rendkívüli munkavégzési díjkeret igénylése és lemondá-
sa vonatkozásában a közalkalmazottak illetménygazdál-
kodásáról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás sza-
bályai szerint jár el.

9. §

(1) A KNBSZ végrehajtja a 8. § (4) bekezdésében a be-
olvadással kapcsolatosan meghatározott átvételi felada-
tokat.

(2) A KNBSZ 2012. január 1-jei hatállyal megigényli a
szükséges létszámokat és béralapokat (különös tekintettel
az ideiglenes jegyzéken foglalkoztatottakra).

(3) A KNBSZ a névváltozásnak megfelelõen gazdasági
szervezeti egységét új körbélyegzõvel látja el, és az annak
lenyomatával ellátott új aláírás-bejelentõket megküldi a
Kincstár részére úgy, hogy azok 2012. január 1-jével befo-
gadásra kerüljenek.

(4) A KNBSZ kezdeményezi a HM Költségvetés Gaz-
dálkodási Információs Rendszerben (a továbbiakban: HM
KGIR) a névváltozásból eredõ módosítások átvezetését.

(5) A KNBSZ pénzügyi és számviteli ellátását biztosító
szervezeti elem vezetõje az átalakulást követõ 90 napon
belül – a HM fejezet közgazdasági, pénzügyi és számviteli
szakellenõrzésének rendjérõl szóló 35/2011. (HK 16.) HM
KPH szakutasítás 29. pontjának megfelelõ formában és
tartalommal – elkészíti és a KNBSZ fõigazgatójával jóvá-
hagyatja a szervezet 2012. évi közgazdasági, pénzügyi és
számviteli szakellenõrzési tervét.

10. §

(1) A KNBSZ az Operatív Belsõ Kontrollok Kézikönyv
alapján az átalakulást követõ 60 napon belül kialakítja és

mûködteti a szervezetre vonatkozó operatív belsõ kontrol-
lok rendszerét.

(2) A KNBSZ legkésõbb 2012. január 31-ig a katonák
illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a
közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.)
HM rendelet (a továbbiakban: Illetményrendelet) 63. §
(2) bekezdésére tekintettel a katonai és külsõ megbízási
díjkeretet megigényli a HM KPH-tól.

(3) A KNBSZ legkésõbb 2012. február 15-ig felszámít-
ja a belföldi reprezentációs keretet a belföldi reprezentá-
cióról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás alapján.

(4) A KNBSZ az illetményrendelet 68. § (2) bekezdése
alapján a HM KPH által kiadott irányelvek figyelembevé-
telével legkésõbb 2012. február 15-éig felszámítja az át-
alakulással létrejött szervezet éves katonai túlszolgálati
díjkeretét, amelynek összegét jóváhagyásra megküldi a
HM KPH részére.

11. §

(1) A HM KPH intézkedik a Kincstár felé az MK KBH
kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámlái 2011. de-
cember 31-ei hatállyal történõ megszüntetésére, továbbá
az MK KFH névváltozásának megfelelõen annak kincstári
elõirányzat-felhasználási keretszámlája 2012. január 1-jei
hatállyal történõ módosítására.

(2) A HM KPH végrehajtja a 8. § (4) bekezdésében
meghatározott átadást.

(3) A KNBSZ 2012. évre vonatkozó magasabb parancs-
noki szociális kereteit honvédelmi miniszteri döntés alap-
ján a HM KPH hivatalból biztosítja.

(4) A KNBSZ 2012. évre vonatkozó külsõ (polgári)
megbízási díjkeretét honvédelmi miniszteri döntés alapján
a HM KPH hivatalból biztosítja.

12. §

(1) Az MK KBH fõigazgatója a honvédelmi szervek
operatív belsõ kontrolljainak kialakításáról és mûködteté-
sérõl szóló 49/2011. (IV. 22.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Utasítás2) 5. § (1)–(3) bekezdései alapján eleget tesz
a nyilatkozattételi és beszámolási kötelezettségének a
2011. december 31-ei fordulónapnak megfelelõen.

(2) Az MK KBH az Utasítás2 10. § (1)–(3) bekezdései
alapján eleget tesz nyilvántartási és beszámolási kötele-
zettségeinek a 2011. december 31-ei fordulónapra. A nyil-
vántartások (beszámolók) alapján az áthúzódó (végre nem
hajtott) intézkedéseket átadja a KNBSZ részére.

(3) A bevételi számlák tételes felülvizsgálata, valamint
az MK KBH-t meg nem illetõ bevételek átutalása – külön
figyelemmel a központi bevételek utalására –, valamint a
megszûnést követõ bevétel teljesülésének pénzforgalmi
rendezése a KNBSZ feladata.
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(4) A KNBSZ megõrzési kötelezettsége kiterjed a pénz-
tári és bankforgalomhoz kötõdõ alapbizonylatokra és a
kapcsolódó analitikus nyilvántartásokra is. Az MK KBH-
nak kötelessége a 7. § (3) bekezdésében felsorolt okmá-
nyok gazdasági évenként történõ elkülönítése és annak a
csomagoláson jól látható megjelölése.

13. §

(1) Az MK KBH fõigazgatója intézkedik elõirányzat-
felhasználási keretszámlája HM KGIR-ben történõ lezárá-
sára.

(2) Az MK KBH végrehajtja az adófolyószámla-egyez-
tetést, rendezi az esetleges tartozásokat, túlfizetéseket, el-
készíti az elõírt bevallását az adóhatóság részére.

(3) Az MK KBH a megszûnését követõ 30 napon belül,
az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 33. §
(3) bekezdése alapján – az SZJA kivételével – bevallást
készít az „egyes adókötelezettségekrõl az államháztartás-
sal szemben évente egyszeri bevallás benyújtására kötele-
zett adózók részére” rendszeresített bevallás-garnitúra ki-
töltésével, és azt elektronikus úton az adóhatóság részére
megküldi.

6. Logisztikai és elhelyezési feladatok

14. §

(1) Az állam tulajdonában, a HM vagyonkezelésében és
jelenleg az MK KBH használatában lévõ ingó vagyonele-
mekrõl 2011. december 31-ei fordulónappal 2012. január
31-ig az MK KBH leltárt készít.

(2) Az ingó vagyonelemek (beleértve az MK KBH szak-
könyvtárát is) a KNBSZ részére 2012. február 20-ig – az
anyagfelelõsök bevonásával – az érvényben lévõ számvi-
teli elõírásoknak megfelelõen átadásra kerülnek.

(3) Az MH katonai szervezeteitõl, illetve más szervezet-
tõl használatra, üzemeltetésre átvett hadfelszerelések, esz-
közök KNBSZ részére történõ átadás–átvétele külön jegy-
zõkönyv alapján 2012. február 29-ig végrehajtásra kerül.

(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok székhelye,
telephelyei számának csökkentésére és az ezzel elérhetõ
esetleges költségvetési megtakarításra vonatkozóan a
KNBSZ a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatallal (a to-
vábbiakban: HM FHH) és a HM Hadfelszerelési és Va-
gyonfelügyeleti Fõosztállyal (a továbbiakban: HM HVF)
együttmûködve 2012. április 30-ig felmérést készít.

15. §

(1) Az illetékes ellátó szervek – a nyilvántartások pon-
tosítása érdekében – 2011. november 30-ig intézkednek az
egyeztetõ listáknak katonai nemzetbiztonsági szolgálatok

részére történõ megküldésére és 2011. december 15-ig a
leltárívek kiadására.

(2) A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Logisz-
tikai Csoportfõnökség csoportfõnöke 2012. január 1-jéig
intézkedik a logisztikai utaltsági rend szükség szerinti mó-
dosítására és kiadására.

16. §

A HM FHH fõigazgatója a kijelölt fõigazgató igénylése
alapján a HM HVF útján 2011. december 31-ig intézkedik
az elhelyezési utaltsági rend módosítására, illetve az ingat-
lanállománnyal kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási
feladatokat szabályozó Szolgáltatási Szerzõdés megfelelõ
módosításának – vonatkozó rendelkezések szerinti – elõ-
készítésére.

7. Híradó, informatikai

és információvédelmi feladatok

17. §

(1) A KNBSZ a mûködéséhez szükséges híradást és in-
formatikai támogatást, továbbá az üzemeltetési feladato-
kat a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által üzemelte-
tett híradó-informatikai rendszerek bázisán, saját hatás-
körben tervezi, szervezi és a KNBSZ és az MH közötti
Együttmûködési Megállapodásban meghatározottak sze-
rint az MH közremûködésével végzi.

(2) A KNBSZ részére az MH Kormányzati Célú Elkülö-
nült Hírközlõ Hálózatából biztosítandó híradó és informa-
tikai szolgáltatások az MH Támogató Dandárral együtt-
mûködésben felülvizsgálatra kerülnek.

(3) A KNBSZ és az MH hírközlõ hálózatainak össze-
kapcsolása, a híradó-informatikai szolgáltatások igénybe-
vételének rendje, illetve az együttes üzemeltetés szabályai
a KNBSZ és az MH közötti Együttmûködési Megállapo-
dásban kerülnek rögzítésre.

(4) A végrehajtásban érintett szervezetek vezetõi az MH
központi informatikai szolgáltatások igénybevételére, mó-
dosítására, illetve lemondására vonatkozó igényt 2011. de-
cember 15-ét követõen havonta egy alkalommal megkül-
dik a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) részére.

(5) A KNBSZ fõigazgatója 2012. április 30-ig írásban
tájékoztatja a HVK Felderítõ Csoportfõnökséget és a HVK
HIICSF-et az általa üzemeltetett NATO minõsített rend-
szereknek az MH részére biztosítandó szolgáltatásaira vo-
natkozó változásokról.

(6) Az MK KBH részére, az MH által központi keretbõl
biztosított szoftverlicencek visszavonására az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság illetékes szervezetei intézked-
nek olyan számvetéssel, hogy a feladat végrehajtása 2012.
április 30-ig befejezõdjön. A KNBSZ szoftverlicencekkel
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történõ ellátását a KNBSZ 2012. január 1-jétõl saját hatás-
körben, saját források felhasználásával biztosítja.

18. §

(1) Az MK KBH megszûnésével, a mûveleti tevékeny-
séghez kapcsolódó adathordozók, nyilvántartások 2012.
február 29-ig jegyzéken átadásra kerülnek a KNBSZ ré-
szére.

(2) Az MH Titokvédelmi Szabályzata, valamint az MH
Egységes Iratkezelési Szabályzata hatálya alá tartozó, az
MK KBH ügyintézõinél folyamatban lévõ ügyekhez kap-
csolódó adathordozók, nyilvántartások 2012. február
29-ig jegyzéken átadásra kerülnek a KNBSZ részére.

(3) A KNBSZ mint jogutód szervezet átveszi a nemzeti
és a nemzetközi szerzõdések alapján átvett, vagy nemzet-
közi kötelezettségvállalás alapján készült nyílt és minõsí-
tett adathordozókat (iratokat).

(4) A KNBSZ mint jogutód szervezet 2012. április 30-ig
elkészíti a szervezet helyi Biztonsági Szabályzatát, vala-
mint a nemzetbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó Irat-
kezelési Szabályzatát.

(5) A HU NSN magyarországi alhálózattal kapcsolatos
áthelyezési vagy változási javaslatok a biztonsági felügye-
letet ellátó HVK HIICSF részére benyújtásra kerülnek.

(6) Az MK KFH a meglévõ NATO rejtjelzõ szakanya-
gokról leltárt készít, az arról készült jegyzõkönyv egy pél-
dányát megküldi a NATO/NYEU Központi Rejtjelelosztó
részére. A leltárt követõen a NATO rejtjelzõ szakanyagok
a KNBSZ részére kerülnek átterhelésre. A változások a
nyilvántartásokban átvezetésre kerülnek.

(7) Az MK KFH által korábban igényelt és 2011. de-
cember 31-ig nem biztosított rejtjelzõ szakanyagokat a
NATO/NYEU Központi Rejtjelelosztó a KNBSZ részére
biztosítja.

(8) A kijelölt fõigazgató írásban kijelöli a KNBSZ
NATO rejtjelzõ szakanyagok nyilvántartásáért felelõs sze-
mélyeket, azok aláírásmintáit a vonatkozó NATO szabály-
zatban meghatározottak szerint megküldi a NATO/NYEU
Központi Rejtjelelosztó részére.

19. §

(1) Az azonnal megsemmisítendõ és az „éves” megsem-
misítési jegyzõkönyveken szereplõ lejárt õrzési idejû ira-
tokat, adathordozókat – az érvényben lévõ elõírásoktól el-
térõen – nem lehet megsemmisíteni, azokat további öt évig
õrizni kell. A le nem járt, egy, kettõ, három vagy négy éves
õrzési idejû, éves megsemmisítési jegyzõkönyveken sze-
replõ iratokat, adathordozókat is további öt évig kell õriz-
ni. A megsemmisítési tilalom nem terjed ki azokra az ira-
tokra, melyek olyan személyes adatokat tartalmaznak, me-
lyeknek az adatkezelési jogosultsága lejárt, illetve az irat a
mûveleti feladatok köréhez tartozik.

(2) A KNBSZ a fényképes belépési engedélyekrõl, a be-
lépési engedélyek más szervezet részére történõ átadásá-
ról, a személyhez nem kötött proximity kártyákról jegyzé-
ket készít, melyet a leadott belépési engedélyekkel együtt
2012. február 16-ig megküld a HVK HIICSF részére.

8. Államháztartási belsõ ellenõrzési feladatok

20. §

(1) Az MK KBH fõigazgatója az államháztartási belsõ
ellenõrzés tekintetében jelentkezõ kötelezettségei teljesí-
tése során az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 121/B. §-ában foglaltakra figyelemmel a költség-
vetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet 31. §-ában foglalt éves ellenõr-
zési jelentések tekintetében a 2011. évi államháztartási
belsõ ellenõrzések teljesítésérõl szóló éves jelentést a
megszüntetés idõpontjára készíti el és az elõírt rendben
felterjeszti.

(2) A KNBSZ fõigazgatója gondoskodik az MK KFH
2012. évi államháztartási belsõ ellenõrzési tervének felül-
vizsgálatáról és a szervezési idõszakot követõ 60 napon
belül annak szükséges mértékû módosításáról.

9. Vegyes rendelkezések

21. §

(1) A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség csoport-
fõnöke 2011. november 30-ig kiadja az MH Hadrenden kí-
vüli szervezetei jegyzékének, és a miniszter közvetlen irá-
nyítása alá tartozó szervezetek jegyzékének helyesbítését.

(2) A KNBSZ fõigazgatója – az elõírt rendnek megfele-
lõen – gondoskodik a KNBSZ új csapatzászlajának igény-
lésérõl.

(3) Felhatalmazást kap a kijelölt fõigazgató, hogy az
Nbtv.-ben felsorolt nemzetbiztonsági szolgálatok vezetõi-
vel, továbbá más, közszolgálati jogviszony keretében fog-
lalkoztatást végzõ munkáltatókkal jelen utasítással kap-
csolatosan egyeztetést folytasson a szervezeti változás ke-
retében a szervezetbõl kiválni kényszerülõ állomány to-
vábbi foglalkoztatásának elõsegítése érdekében.

(4) A HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje – a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóival együttmûkö-
désben – a szakmailag illetékes HM-szervek és -szerveze-
tek vezetõi által kidolgozott, a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok összevonásával, annak végrehajtásával össze-
függõ normatív szabályzókat jóváhagyásra a honvédelmi
miniszter részére felterjeszti.

(5) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok gondoskod-
nak az Nbtv., illetve a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Magyar Hon-
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védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, továbbá az
ezen jogszabályok végrehajtására kiadott rendelkezések
elõírásainak maradéktalan érvényesülésérõl. Kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a törvényi határidõk betartására.

(6) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói
– mint állományilletékes parancsnokok – jelen utasításban
meghatározottakkal összhangban, jelen utasítás hatályba-
lépését követõ 15 napon belül együttesen részletesen sza-
bályozzák a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok össze-
vonásával összefüggõ szakfeladatok végrehajtását.

(7) A kijelölt fõigazgató intézkedik a KNBSZ állo-
mánytáblája alapján az új szervezet részére a bélyegzõk
2011. december 31-ig történõ legyártatására.

10. Záró rendelkezések

22. §

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

(2) Az Utasítás1 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A szervezeti- és létszám-racionalizálás következté-
ben a szervezetekbõl kiváló személyi állomány felmenté-
sének

a) legkorábbi idõpontja az MK KBH állománya eseté-
ben 2011. november 15-e, az MK KFH állománya eseté-
ben 2011. december 1-je,

b) legkésõbbi idõpontja a szervezési idõszak utolsó
napja.”

(3) Az Utasítás1 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjai helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„b) az állománytábla, illetve állománytábla-módosítás
jóváhagyása és kiadása az MK KBH esetében 2011. októ-
ber 15-ig, az MK KFH esetében 2011. november 15-ig,

c) az állománytábla, illetve állománytábla-módosítás
hatálybalépésének idõpontja az MK KBH esetében 2011.
november 15-e, az MK KFH esetében 2011. december
1-je,”

(4) Ez az utasítás 2012. szeptember 30-án hatályát veszti.

Budapest, 2011. november 18.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

129/2011. (XII. 2.) HM

u t a s í t á s a

a magán-nyugdíjpénztári tagsággal kapcsolatos

feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíj-
pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényre, valamint
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépés-
hez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletre – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvet-
len és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a
Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálatára,
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire, valamint a ka-
tonai ügyészségekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezet) terjed ki.

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában
a) foglalkoztatott: a honvédelmi szervezet állományába

tartozó hivatásos és szerzõdéses katona, a felkészítésen
részt vevõ, valamint a tényleges szolgálatot teljesítõ ön-
kéntes tartalékos katona, a kormánytisztviselõ, a közalkal-
mazott, az ügyészségi alkalmazott, a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Mt.) hatálya alá tartozó munkavállaló, az ösztöndíjas fog-
lalkoztatott és a megbízási szerzõdés alapján személyesen
munkát végzõ személy;

b) foglalkoztatási jogviszony: a katonai szolgálati jog-
viszony, a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti
jogviszony, az ügyészségi szolgálati jogviszony, az Mt.
hatálya alá tartozó munkaviszony, az ösztöndíjas foglal-
koztatási jogviszony és a megbízási jogviszony.

3. §

(1) A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a honvé-
delmi szervezet személyügyi szerve a jogviszonyt létesítõ
személyt az 1. melléklet szerinti adatlap 2 példányban tör-
ténõ kitöltésével a magán-nyugdíjpénztári tagsággal kap-

1704 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 18. szám



csolatos nyilatkozat (a továbbiakban: tagsági nyilatkozat)
megtételére, valamint a pénztártagság tényét igazoló pénz-
tári tagsági okirat vagy a magánnyugdíjpénztár által zára-
dékolt belépési nyilatkozat (a továbbiakban együtt: tagsá-
gi okirat) bemutatására kötelezi.

(2) A személyügyi szerv a tagsági nyilatkozat 1. számú
példányát a foglalkoztatott részére visszaadja, 2. számú
példányát a honvédelmi szervezetet ellátó pénzügyi szerv
részére – a tagsági nyilatkozat megtételét követõ 2 munka-
napon belül – átadja.

4. §

(1) Ha a pénzügyi szerv arról szerez tudomást, hogy a
foglalkoztatott a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíj-
pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a további-
akban: Mpt.) 21. § (4) bekezdés d) pontjában elõírt ma-
gán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos bejelentési
kötelezettségét nem teljesítette, a foglalkoztatottat – az el-
mulasztott bejelentési kötelezettség utólagos teljesítése ér-
dekében – a 2. melléklet szerinti adatlap 3 példányban tör-
ténõ kitöltésével a pénztártagság tényét igazoló okirat ké-
sedelmes bemutatásáról szóló nyilatkozat megtételére, va-
lamint a tagsági okirat bemutatására kötelezi.

(2) A pénzügyi szerv a pénztártagság tényét igazoló ok-
irat késedelmes bemutatásáról szóló nyilatkozat 1. számú
példányát záradékolást követõen a foglalkoztatott részére
visszaadja, a 3. számú példányt a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal Illetményszámfejtõ, Adó- és Járulékel-
számoló Igazgatóság részére megküldi.

5. §

(1) A pénzügyi szerv a tagsági nyilatkozatot, valamint a
pénztártagság tényét igazoló okirat késedelmes bemutatá-
sáról szóló nyilatkozat 2. számú példányát a nyilatkozat át-
vételét követõen haladéktalanul, de legkésõbb a foglalkoz-
tatotti bejelentés hónapjának számfejtése zárásáig rögzíti a
HM KGIR+ rendszerben.

(2) A pénztártagság tényét igazoló okirat késedelmes
bemutatásáról szóló nyilatkozat esetén a magán-nyugdíj-
pénztári tagság kezdete mellett a pénztártagság tényét iga-

zoló okirat késedelmes bemutatásáról szóló nyilatkozat
pénzügyi szerv által történõ átvételének napját is rögzí-
teni kell.

6. §

A pénzügyi szerv a tagsági nyilatkozat, valamint a pénz-
tártagság tényét igazoló okirat késedelmes bemutatásáról
szóló nyilatkozat záradékolt 2. számú példányát a foglal-
koztatott pénzügyi gyûjtõjében helyezi el.

7. §

(1) Az Mpt. 21. § (4) bekezdés d) pontjában elõírt, a fog-
lalkoztatottat terhelõ magán-nyugdíjpénztári tagsággal
kapcsolatos bejelentési kötelezettség késedelmes tejesíté-
se miatt a honvédelmi tárcának a társadalombiztosítás ellá-
tásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-
gáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
5/B. § (1) bekezdése alapján a magán-nyugdíjpénztári tag-
ság tényének tudomásra jutását követõ hónap 12. napjáig
önellenõrzést kell teljesíteni. A foglalkoztatott bejelentési
késedelme esetén jogszabály alapján a foglalkoztatót nem
terheli önellenõrzési pótlék.

(2) Amennyiben a foglalkoztatónak felróható okból ön-
ellenõrzési és késedelmi pótlék fizetési kötelezettség ke-
letkezik, az ezzel kapcsolatban felmerült költségek kárnak
minõsülnek és a kár okozóját terhelik, melyet kártérítési
eljárás keretében kell megállapítani és megtéríttetni.

8. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a magán-nyugdíjpénztári tagsággal
kapcsolatos feladatokról szóló 42/2010. (IV. 16.) HM uta-
sítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 129/2011. (XII. 2.) HM utasításhoz

. számú példány

NYILATKOZAT
MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGGAL KAPCSOLATBAN

Név: ................................................................................................................................................................................

Születési név: .................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: .........................................................................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiak-
ban: Mpt.) szerinti magyar magánnyugdíjpénztárral tagsági jogviszonyban állok/nem állok.*

A magánnyugdíjpénztár neve: .......................................................................................................................................

A magánnyugdíjpénztár címe: .......................................................................................................................................

A magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlaszáma: ....................................................................................................

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a pénztári tagságomban változás következik be, a változást kö-
vetõ 15 napon belül a munkáltató felé, munkáltató változása esetén a pénztár felé bejelentem. Jelen nyilatkozatot ma-
gán-nyugdíjpénztári tagdíj levonásához, bevallásához és megfizetéséhez adtam.

Kelt: .............................., ...... év ..................... hónap ...... nap

.................................................................................
a nyilatkozatot tevõ aláírása

Záradék a személyügyi szerv részérõl:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében
meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszony létesítésének idõpontja a foglalkoztatónál**:
.......... év ........................ hónap ........ nap

A tagsági okirat bemutatása a mai napon megtörtént, a nyilatkozat egy eredeti példányát a mai napon átvettem.

P. H.

Kelt: .............................., ...... év ..................... hónap ...... nap

............................................................................................
a személyügyi szerv képviselõjének aláírása
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Kitöltési útmutató

* A megfelelõ választ aláhúzással kell jelölni!
** Foglalkoztató: a Tbj. 4. § a) pontja szerint meghatározott foglalkoztató. A jogviszony létesítésének idõpontját a

honvédelmi szervezet személyügyi szerve rögzíti.

Tájékoztatás

Tájékoztatom, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a magánnyug-
díjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény alapján, a levont nyugdíjjárulék (tagdíj) a
jövõbeni nyugellátás alapját képezi.

Ahhoz, hogy a foglalkoztatott által megfizetett nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj határidõre, a megfelelõ
helyre bevallásra és megfizetésre kerüljön, az alábbiak megismerése és betartása szükséges.

Hivatásos és szerzõdéses katonai, a felkészítésen részt vevõ, valamint a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tarta-
lékos katonai, kormány-tisztviselõi, közalkalmazotti közszolgálati stb. jogviszony létesítésekor a magánnyugdíjpénz-
tár-tag munkavállaló köteles foglalkoztatójának a biztosítási jogviszony létrejöttét követõ 15 napon belül bejelenteni a
pénztártagság tényét és annak a magánnyugdíjpénztárnak a törvényben meghatározott adatait, ahol a tagsági jogviszo-
nya a foglalkoztatási jogviszony létesítésének napján fennáll. A pénztártagság tényét a záradékolt (pénztár által is aláírt)
belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat bemutatásával kell igazolni.
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2. melléklet a 129/2011. (XII. 2.) HM utasításhoz

.számú példány

NYILATKOZAT
A MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGI OKIRAT KÉSEDELMES LEADÁSÁRÓL

Név: ................................................................................................................................................................................

Születési név: .................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: .........................................................................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a ..................................................................... pénzügyi szerve tájékoztatott arról, hogy munkavál-
lalót terhelõ magán-nyugdíjpénztári tagsággal kapcsolatos bejelentési kötelezettségemet a magánnyugdíjról és a ma-
gánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 21. § (4) bekezdés d) pontjában elõírt határidõben nem
teljesítettem.

A mai napon bejelentem, hogy magán-nyugdíjpénztári tag vagyok.

A magánnyugdíjpénztár neve: .......................................................................................................................................

A magánnyugdíjpénztár címe: .......................................................................................................................................

A magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlaszáma: ....................................................................................................

Magán-nyugdíjpénztári tagságom kezdete: .......... év ............. hó ...... nap

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a pénztári tagságomban változás következik be, a változást kö-
vetõ 15 napon belül a foglalkoztató felé, foglalkoztató változása esetén a pénztár felé bejelentem. Jelen nyilatkozatot ma-
gán-nyugdíjpénztári tagdíj levonásához, bevallásához és megfizetéséhez adtam.

Kelt: .............................., ...... év ..................... hó ...... nap

................................................................................
a nyilatkozatot tevõ aláírása

Záradék a pénzügyi szerv részérõl:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében
meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszony létesítésének idõpontja a foglalkoztatónál**:
.......... év ........................ hónap ........ nap

A tagsági okirat bemutatása a mai napon megtörtént, a nyilatkozat egy eredeti példányát a mai napon átvettem.

Kelt: .............................., ...... év ..................... hó ...... nap

P. H.

.................................................................................
a pénzügyi szerv képviselõjének aláírása
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A honvédelmi miniszter

130/2011. (XII. 2.) HM

u t a s í t á s a

a pályázati tevékenységgel összefüggõ

egyes feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján,
figyelemmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfoga-
dásáról szóló 1103/2006. (X. 30.) Korm. határozatban, va-
lamint az Új Széchenyi Terv elõkészítésérõl és az ezzel
összefüggõ feladatokról szóló 1163/2010. (VIII. 4.) Korm.
határozatban foglaltakra, az Új Magyarország Fejlesztési
Terv és az Új Széchenyi Terv ágazati végrehajtásához és a
pályázatokhoz kapcsolódó koordinációs feladatok megha-
tározása érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre
(a továbbiakban: ZMNE), valamint a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek).

2. §

A honvédelmi ágazatban a jelen utasításban meghatáro-
zottak szerint biztosítani kell az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv (a továbbiakban: ÚMFT), az Új Széchenyi Terv
(a továbbiakban: ÚSZT) és más európai uniós, valamint
hazai források keretében elérhetõ pályázatok felkutatásá-
nak és felhasználásának szakmai hátterét, pénzügyi, terve-
zési, együttmûködési és egyéb feltételeit.

3. §

(1) A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM HVF) a 2. §-ban meghatározott
feladatok megvalósítását koordinálja, melynek érdekében

a) állandó pályázatfigyelõ rendszer mûködtetésével fi-
gyelemmel kíséri az ÚMFT, az ÚSZT és más európai
uniós, valamint hazai források keretében elérhetõ pályá-
zati kiírásokat;

b) heti rendszerességgel tájékoztatást ad az érintett hon-
védelmi szervezetek részére az egyes pályázati lehetõsé-
gekrõl;

c) szakmai támogatást nyújt az érintett szervezetek ré-
szére a pályázatírói feladatokkal összefüggésben;

d) kapcsolatot tart az uniós pályázatok megvalósításá-
hoz szükséges tárcán kívüli közremûködõkkel – konzorci-
umi feladatok – szervezi a kapcsolódó együttmûködést.

e) a külsõ együttmûködés terén a vezetõi döntést igény-
lõ kérdésekkel összefüggésben folyamatosan tájékoztatja
a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárt;

f) a pályázatokkal összefüggésben elvégzett fõbb fel-
adatokról félévente összegzõ jelentést állít össze a véde-
lemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár részére;

g) elõkészíti a pályázatokkal összefüggésben szükséges
állami vezetõi döntéseket;

h) a benyújtott pályázatok sikertelensége esetén javasla-
tot dolgoz ki az esetleges további intézkedésekre, illetve
jelzi a felszabadult források elõre tervezett alternatív fel-
használhatóságát az érintett szervezeteknek és vezetõk-
nek.

(2) Az ÚMFT, az ÚSZT és más európai uniós, valamint
hazai források keretében elérhetõ pályázatokban szakterü-
letileg – így különösen a humánpolitika, az oktatás, a kép-
zés, az egészségmegõrzés, a szervezetfejlesztés, a környe-
zetvédelem, az informatika, a közigazgatás-korszerûsítés,
a K+F, a kultúra, a tudományos tevékenység, a tudomá-
nyos kutatás területén – érintett honvédelmi szervezetek az
(1) bekezdésében meghatározott feladatok megvalósítása
érdekében az alábbi feladatokat végzik:

a) a HM HVF megkeresésére kialakítják szakmai javas-
latukat a kiírt pályázatokkal összefüggésben, melyet a HM
HVF útján, a HM Gazdasági Tervezési Fõosztály és a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal költségvetési fedezet
biztosításának lehetõségére vonatkozó záradékával jóvá-
hagyásra felterjesztenek a védelemgazdaságért felelõs he-
lyettes államtitkár részére;

b) biztosítják a pályázat megírásához szükséges szakte-
rületi ismereteket és kapcsolódó kidolgozó munkát;

c) javaslatot tesznek a projektek finanszírozásának üte-
mezésére és módjára;

d) az éves költségvetés tervezése során megjelenítik a
pályázatok tervezhetõ forrásigényét, illetve javaslatot
tesznek a HM Védelmi Tervezõ Bizottsága (a továbbiak-
ban: VTB) részére a pályázat sikertelensége esetére a fel-
szabaduló források alternatív felhasználására. A VTB ja-
vaslatai alapján a felszabaduló források felhasználásáról a
miniszter dönt.

(3) A ZMNE és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
saját bevétele terhére biztosított önrésszel is jogosult pá-
lyázatot benyújtani, amellyel kapcsolatban az alábbi fel-
adatokat végzi:

a) a pályázat benyújtása elõtt a szükséges elõirányzat-
módosítást kezdeményezi,

b) a pályázat tartalmáról a védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkárt tájékoztatja,
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c) a pályázatokkal összefüggésben elvégzett fõbb fel-
adatokról

ca) félévente összegzõ jelentést állít össze a védelem-
gazdaságért felelõs helyettes államtitkár részére,

cb) valamint tájékoztatást ad a HM Humánpolitikai Fõ-
osztály részére.

4. §

A pályázatok összeállítása során a pályázat benyújtásá-
hoz, vagy az elnyert pályázat végrehajtásához szükséges
igazolásokat, kimutatásokat a megkeresett honvédelmi
szervezetek az illetékességükbe tartozó ügyekben soron
kívül kötelesek kiállítani.

5. §

(1) A pályázatokkal összefüggõ valószínûsíthetõ fel-
adatokat és forrásszükségletet, különösen az önrész és az
elõfinanszírozási kötelezettségbõl eredõ költségvetési
igényt, meg kell jeleníteni az erõforrástervben, a 3. §
(2) bekezdés a) pontja szerint felterjesztett és jóváhagyott
pályázati jelentkezéshez szükséges költségvetési fedezetet
pedig a tárca költségvetési tervének összeállítása során
kell tervezni.

(2) Az el nem nyert pályázatok kapcsán felszabaduló
erõforrások további felhasználására az elõre meghatáro-
zott alternatív feladatokat is mérlegelve a pályázatban
szakterületileg érintett honvédelmi szervezet tesz javasla-
tot a VTB részére. A javaslatról a miniszter dönt.

6. §

(1) Amennyiben a szervezet alapító okiratában megha-
tározott feladatrendszer alapján a pályázatokban való rész-
vétel indokolt, a honvédelmi szervezetek állományából a
szervezet vezetõje pályázati referenst jelöl ki, akinek ada-
tait a HM HVF részére megküldi. A pályázati referens a
munkaköre ellátása keretében látja el feladatait, megbízási
díjra nem jogosult.

(2) A pályázati referens:
a) a pályázatokkal összefüggõ feladatok vonatkozásá-

ban kapcsolatot tart a HM HVF kijelölt ügyintézõivel;
b) részt vesz a pályázatban szakterületileg érintett hon-

védelmi szervezet által benyújtani tervezett pályázatok
kidolgozásában;

c) igény szerint biztosítja a honvédelmi szervezeten be-
lül folyó pályázati projektekkel összefüggõ adatszolgálta-
tást a HM HVF részére.

7. §

(1) Ez az utasítás a közzétételt követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti az európai uniós pályázatokkal
összefüggõ egyes feladatokról szóló 66/2007. (HK 13.)
HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

131/2011. (XII. 2.) HM

u t a s í t á s a

a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról

és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági

kihívást jelentõ helyzetek jegyzékérõl szóló

119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján,
figyelemmel a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozatra, a Magyar
Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szol-
gálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás-
ra, valamint a Honvédelmi Minisztérium Információ Kap-
csolati Rendszerének kiadásáról szóló 77/2007. (HK 15.)
HM utasításra, a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési
kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ
helyzetek jegyzékérõl szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasí-
tás 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A biztonsági ügyelet irányítását és jelentési felada-
tainak ellátását – heti váltásban – a HM parlamenti állam-
titkára, a HM közigazgatási államtitkára, a HM jogi és
igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkára, a HM
védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes
államtitkára, a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes
államtitkára, valamint a HM kabinetfõnöke (a továbbiak-
ban együtt: ügyeletes állami vezetõ) végzi.”

2. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter

132/2011. (XII. 2.) HM

u t a s í t á s a

a hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl

történõ kivonásának rendjérõl szóló

9/2010. (I. 22.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl történõ
kivonásának rendjérõl szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás
módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszerbõl
történõ kivonásának rendjérõl szóló 9/2010. (I. 22.) HM
utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. § c)–d) pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

(Jelen utasítás alkalmazásában:)
„c) hadfelszerelés: a honvédelmi szervezetek tevékeny-

ségéhez szükséges valamennyi anyag, technikai eszköz,
amelyet az ipar és a kereskedelem katonai célokra gyárt, il-
letve szállít, továbbá polgári kereskedelmi forgalomba
nem, vagy csak külön engedéllyel kerülhet és beszerzését
külön jogszabály szabályozza, illetve mindazon hardver-
és szoftvertermék, amelynek katonai alkalmazásba vétele
tervezett;

d) rendszeresítésben érintett szervezetek: HM Fegyver-
zeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH), az
MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP), az érintett HM fõosztályok, illetve Honvéd Ve-
zérkar (a továbbiakban: HVK) csoportfõnökségek, az érin-
tett és külön jogszabályban a hatósági feladatok ellátására
kijelölt szervezetek, különösen a munkavédelmi hatósági
feladatok végrehajtására és felügyeletére kijelölt HM Ha-
tósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH), és az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a to-
vábbiakban: MH HEK) szervezetében mûködõ MH Köz-
egészségügyi-Járványügyi Szolgálat;”

(2) Az Ut. 2. § f)–h) pontjai helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek:

(Jelen utasítás alkalmazásában:)
„f) jogszabályi megfelelõségi vizsgálat: a hadfelszere-

lésre, továbbá a c) pont alá nem tartozó eszközökre, mint
termékre, valamint az üzembe helyezésére és a rendelte-
tésszerû, biztonságos használatára vonatkozó jogszabályi,
illetõleg a szakági normatív elõírások érvényesülését el-
lenõrzõ – a haditechnikai ellenõrzõ vizsgálatot, valamint a
próbahasználatot megelõzõ – vizsgálat;

g) haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat: olyan vizsgálat,
amely annak megállapítására irányul, hogy a rendszeresí-

tésre tervezett hadfelszerelés megfelel-e az alkalmazó által
meghatározott és szerzõdésben rögzített Harcászati Mû-
szaki Követelményeknek (a továbbiakban: HMK);

h) csapatpróba: olyan, a várható felhasználásnak, alkal-
mazásnak megfelelõ, vagy azt megközelítõ körülmények
közötti vizsgálat, amely annak megállapítására irányul,
hogy a rendszeresítésre tervezett hadfelszerelés megfelel-e
a tervezett szolgálati feladatok szerinti alkalmazási köve-
telményeknek;”

(3) Az Ut. 2. §-a a következõ i)–j) pontokkal egészül ki:
(Jelen utasítás alkalmazásában:)
„i) mintadarab: a tervezett hadfelszerelés mûszaki-tech-

nikai követelményeinek és alkalmazhatóságának megíté-
lésére a fejlesztõ, vagy gyártó által átadott az eredetivel
megegyezõ tulajdonságokkal bíró termék;

j) próbahasználat: a fejlesztõ, gyártó, szállító által az
MH részére meghatározott idõtartamra felajánlott hadfel-
szerelés mintadarabjainak kiképzési feladatok végrehajtá-
sa alkalmával történõ kipróbálása a szolgálati feladatok
végrehajtását utánzó körülmények között.”

2. §

Az Ut. 3. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„Hadfelszerelés rendszerbe kerülése,

rendszerbõl kivonása

3. § (1) A hadfelszerelés MH rendszerébe való felvétele
történhet:

a) rendszeresítési határozattal, vagy
b) alkalmazásba vételi határozattal.
(2) A rendszeresített hadfelszerelés csak kivonási eljá-

rással kerülhet törlésre az MH rendszerébõl akkor, ha:
a) a tervezett rendszerben tartási idõ eltelt és annak

meghosszabbítására intézkedés nem történt,
b) a hadfelszerelés adott típusa (típusváltozata) fizikailag

elhasználódott, vagy elavult,
c) a pótlás más típussal történik,
d) az adott típusnak (típusváltozatnak) a rendeltetés sze-

rinti alkalmazása, vagy alkalmazhatósága bármely okból
megszûnik.

(3) A hadfelszerelés rendszeresítésének és kivonásának
elõkészítését a HM FHH végzi.”

3. §

Az Ut. a következõ 3/A. §-sal és az azt megelõzõ alcím-
mel egészül ki:

„Hadfelszerelés ideiglenes használata

3/A. § (1) A hadfelszerelés az MH ideiglenes használa-
tába kerülhet:

a) nemzetközi szerzõdés alapján konkrét feladathoz,
vagy
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b) hiányzó képesség megteremtése céljából kimondot-
tan az MH erõinek külföldi alkalmazása esetén, mentesség
alapján, a honvédelmi miniszter eseti engedélye alapján,
a feladat-végrehajtás idejére a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) intézkedésére.

(2) Az MH részére felajánlott mintadarabok próbahasz-
nálatát a HVKF engedélyezi.

(3) A próbahasználatra történt felajánlás elfogadását
megelõzõen az alkalmazó meghatározza a felajánló részé-
re az MH igényeit és követelményeit a felajánlásra terve-
zett eszközzel szemben, különösen a következõk vonatko-
zásában:

a) alapvetõ harcászati mûszaki paraméterek;
b) üzemeltetési dokumentációk;
c) megfelelõséget igazoló dokumentációk;
d) szabványok, amelyeknek az eszköznek meg kell fe-

lelnie.
(4) Az alkalmazó javaslatára próbahasználat a 2. §

c) pontja hatálya alá nem tartozó eszközökre is elrendel-
hetõ.”

4. §

Az Ut. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az MH rendszerébe csak olyan hadfelszerelés

kerülhet, amely kielégíti a HMK, illetve a honvédelmi
szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló
71/2011. (VI. 30.) HM utasítás szerinti (köz)beszerzési
mûszaki leírás elõírásait, eleget tesz a katonai alkalmazha-
tóság és felhasználás követelményeinek, megfelel a jelle-
gével és használatával összefüggõ jogszabályi elõírások-
nak és rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel.

(2) A katonai alkalmazhatóság megállapítása alapvetõ-
en a haditechnikai ellenõrzõ vizsgálatokkal és a csapatpró-
ba eredménye alapján történik, amelyek tervezésének és
végrehajtásának rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A rendszeresítési eljárást megelõzõen a katonai al-
kalmazhatóságot megállapító, egymástól eltérõ célú és tar-
talmú két vizsgálat – haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat,
csapatpróba – egyes feladatainak egyidejû végrehajtása a
rendszeresítésért és a haditechnikai ellenõrzõ vizsgálato-
kért felelõs szervezeti elemek vezetõinek együttes javasla-
tára a HM FHH fõigazgatójának döntése alapján történhet.

(4) A jogszabályok, szabványok, gyártói elõírások, sza-
bályzatok elõírásai figyelembevételével meghatározott
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, környezetvédel-
mi és tûzvédelmi követelmények szerinti megfelelõség
megállapításáért a rendszeresítésben érintett szervezetek a
felelõsek.

(5) A nemzeti, vagy nemzetközi hatóság által bevizsgált
és jóváhagyott rejtjelzõ eszközök mentesülnek a haditech-
nikai ellenõrzõ vizsgálat alól.

(6) A nemzetközi szerzõdések alapján, NATO Bizton-
sági Beruházási Program keretében, illetve a NATO más
eljárási szabályai, az amerikai katonai eladások rendszere,

valamint bérleti szerzõdéssel, külföldi kormányok, mi-
nisztériumok, más állami szervek által felajánlott, az MH
kezelésébe kerülõ hadfelszerelés katonai alkalmazhatósá-
gát, jogszabályi megfelelõségét, az MH rendszeréhez tör-
ténõ illeszkedését, továbbá az esetlegesen szükséges mó-
dosítások igényét ugyancsak vizsgálni kell.

(7) A 3/A. § (1) bekezdése szerint ideiglenes használat-
ba kerülõ hadfelszerelés esetében az alkalmazhatósági
vizsgálatok a 6/A. § szerinti szemlevizsgálatokra korláto-
zódnak.”

5. §

(1) Az Ut. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat során figye-
lembe kell venni minden hivatalosan átadott hiteles doku-
mentumot, minõsítõ, összehasonlító és ellenõrzõ vizsgála-
ti eredményt.”

(2) Az Ut. 5. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Minõsítõ, összehasonlító és ellenõrzõ vizsgálati

eredmény az adott tevékenység elvégzésére akkreditált ha-
zai, NATO- vagy EU-tagállamban mûködõ szervtõl fo-
gadható el. Ezen vizsgálati eredményeket a katonai alkal-
masság megállapítása során figyelembe kell venni. Továb-
bá figyelembe lehet venni minden olyan objektív informá-
ciót – hiteles vizsgálati eredményt, dokumentumot, más
NATO- vagy EU-tagállam dokumentált tapasztalatait, re-
ferenciáit, a társszervek általi használat vizsgálati és ta-
pasztalati megállapításait –, amely kétséget kizáró módon
igazolja a hadfelszerelés megfelelõségét és alkalmazható-
ságát, és hatékonyabbá, gazdaságosabbá teszi azok meg-
ítélésének folyamatát. Amennyiben a kapott dokumentációk
alapján egyértelmûen megállapítható, hogy a hadfelszere-
lés megfelel az alkalmazhatóság követelményeinek, a ha-
ditechnikai ellenõrzõ vizsgálat részeiben, vagy teljes egé-
szében elhagyható.”

(3) Az Ut. 5. §-a a következõ (8) és (9) bekezdésekkel
egészül ki:

„(8) A hadfelszerelés haditechnikai ellenõrzõ vizsgála-
tának járulékos költségeit a beszerzési eljárás keretében
kell tervezni és biztosítani.

(9) A jogszabályi megfelelõségi vizsgálatok és a hadi-
technikai ellenõrzõ vizsgálatok eredményét figyelembe
véve a rendszeresítésért felelõs szervezet vezetõje Ha-
di-megfelelõségi Nyilatkozatot állít ki.”

6. §

Az Ut. 6. § (2) bekezdés második mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A csapatpróbát minden esetben a hadfelszerelés egé-
szére tekintettel kell végezni, azonban már rendszeresített
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eszközön végrehajtott modernizáció, fejlesztés, átalakítás,
illetve új típusváltozat esetében az korlátozódhat a
változásokkal érintett részfeladatokra.”

7. §

Az Ut. a következõ 6/A. §-sal és az azt megelõzõ alcím-
mel egészül ki:

„Szemlevizsgálat

6/A. § (1) A hadfelszerelés 3/A. § (1) bekezdése szerint
ideiglenes használatba vétele elõtt végrehajtandó szemle-
vizsgálatok:

a) a HM FHH által végrehajtott szakmai felelõsi szemle-
vizsgálat a hadfelszerelés rendszerbe illeszthetõségérõl,
technikai megfelelõségérõl;

b) a HM HH által végrehajtott munkabiztonsági szemle-
vizsgálat a hadfelszerelésnek a munkavédelemre vonatko-
zó szabályokban meghatározott követelmények szerinti
megfelelõségérõl, valamint az egészséget nem veszélyez-
tetõ és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi,
munkakörnyezeti feltételek teljesítésérõl;

c) az MH Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat által
végrehajtott munka-egészségügyi szemlevizsgálat a had-
felszerelés munka-egészségügyi követelmények szerinti
megfelelõségérõl.

(2) A szemlevizsgálat részét képezi a jogszabályi meg-
felelõségi vizsgálat.

(3) A szemlevizsgálatokról jegyzõkönyv készül, ame-
lyek beérkezését követõen az MH ÖHP jogosult a hadfel-
szerelést használatra bocsátani a kijelölt katonai szervezet
részére.

(4) Amennyiben bármelyik szemlevizsgálat kifogást
emel, akkor a feltárt hiányosság kiküszöbölésére a HM
FHH intézkedik. A hiányosságok kiküszöböléséig a had-
felszerelést TILOS használatra bocsátani.

(5) A használat során az alkalmazóknál keletkezõ ta-
pasztalatokat a késõbbi használat során folyamatosan fi-
gyelembe kell venni, a használatot szabályozó dokumentá-
cióba be kell dolgozni.

(6) Amennyiben a 3/A. § szerint ideiglenes használatba,
próbahasználatba vett hadfelszerelés, vagy a 2. § c) pontja
hatálya alá nem tartozó eszközök rendszeresítésének igé-
nye felmerül, úgy le kell folytatni a rendszeresítési eljárást.
Az eljárás során a HM FHH javaslatára a szemlevizsgálat
és a korábbi használat tapasztalatai figyelembe vehetõk, a
haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat, illetve a csapatpróba ré-
szeiben, vagy teljes egészében elhagyható.”

8. §

Az Ut. 7. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A rendszeresítés, ideiglenes használatba vétel

és a rendszerbõl történõ kivonás rendje és okmányai

7. § (1) A rendszeresítés rendszeresítési határozattal,
vagy alkalmazásba vételi határozattal, a rendszerbõl törté-
nõ kivonás kivonási határozattal történik.

(2) A rendszeresítési eljárás során létre kell hozni a had-
felszerelésre elõírt rendszerben tarthatósági követelmények
teljesítését biztosító szervezeti, személyi, kiképzési, mûsza-
ki, infrastrukturális, munkavédelmi (munkabiztonsági és
munka-egészségügyi), egészségügyi, tûz- és környezetvé-
delmi jogszabályi feltételeket és eszközrendszer alapjait.

(3) A próbahasználatra felajánlott hadfelszerelés minta-
darabjainak kipróbálása – a HM FHH egyetértésével a
HVKF intézkedése alapján – történhet kiképzési feladatok
végrehajtása alkalmával célirányosan, kiválasztott és fel-
készített állomány, csoport által. Idõtartama legfeljebb
180 nap, amely egy alkalommal újabb 180 nappal meg-
hosszabbítható.

(4) A 3/A. § (1) bekezdése szerint ideiglenes használat-
ba került hadfelszerelés használata elõtt végre kell hajtani
a feladatban részt vevõ állomány felkészítését az adott
hadfelszerelés használatára. A használat csak abban az
esetben kezdhetõ meg, ha:

a) a résztvevõ állomány az eszköz mûködését, kezelé-
sét, alkalmazásának biztonsági elõírásait ismeri, és

b) a HM FHH, a HM HH, valamint az MH Közegész-
ségügyi-Járványügyi Szolgálat az adott hadfelszerelés ka-
tonai alkalmazhatóságát a vonatkozó mértékben megvizs-
gálta és megfelelõnek találta, és

c) a használat teljes idõtartamára biztosítottak a rendel-
tetésszerû használathoz szükséges feltételek, a hadfelsze-
relés megfelelõségét igazoló dokumentumok és az üze-
meltetési dokumentációk, és

d) biztosított az egészséget nem veszélyeztetõ és bizton-
ságos munkavégzéshez szükséges egyéni és kollektív vé-
dõeszközök elsõ ellátmánya.

(5) Az ily módon végrehajtott feladatok eredményérõl,
tapasztalatairól javaslatokat is tartalmazó összefoglaló je-
lentést kell készíteni az elrendelõ részére.

(6) Használatra csak kifogástalan mûszaki állapotban
lévõ, készletteljes eszköz kerülhet.

(7) A hadfelszerelés rendszeresítésének és rendszerbõl
való kivonásának meg kell felelnie a Magyar Köztársaság
által megkötött nemzetközi szerzõdések és megállapodá-
sok elõírásainak.”

9. §

(1) Az Ut. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(Rendszeresítési határozattal kerül az MH rendszerébe:)
„a) az MH egészére vagy egyes fegyvernemeire és szak-

csapataira kihatással bíró, korábban még nem rendszeresí-
tett, új beszerzésû hadfelszerelés;”
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(2) Az Ut. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Rendszeresítési határozattal kerül az MH rendszerébe:)
„d) bérleti vagy lízingszerzõdéssel használt hadfelsze-

relés az MH rendszerében tartás teljes idõtartamára.”
(3) Az Ut. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(3) A rendszeresítési határozatot – az MK KBH és MK

KFH határozatai, valamint a rejtjelzõ eszközökre vonatko-
zó határozatok kivételével – a HM hivatalos lapjában köz-
zé kell tenni.”

10. §

(1) Az Ut. 9. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) A rendszeresítés alkalmazásba vételi határozattal
történik a 8. § (1) bekezdése alá nem tartozó hadfelszerelé-
sek, továbbá a rendvédelmi szervek által már rendszeresí-
tett eszközök, felszerelések esetében, miután azok katonai
alkalmassága megállapításra került.

(2) Az alkalmazásba vételi határozatot a HVKF adja ki.
(3) Az alkalmazásba vételi határozatot – az MK KBH és

MK KFH határozatai, valamint a rejtjelzõ eszközökre vo-
natkozó határozatok kivételével – a HM hivatalos lapjában
közzé kell tenni.”

(2) Az Ut. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az alkalmazó javaslatára a 2. § c) pontja hatálya alá

nem tartozó eszközökre is kiadható alkalmazásba vételi
határozat.”

11. §

Az Ut. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kivonási határozatot – az MK KBH és MK KFH

határozatai, valamint a rejtjelzõ eszközökre vonatkozó ha-
tározatok kivételével – a HM hivatalos lapjában közzé kell
tenni.”

12. §

(1) Az Ut. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A rendszeresítés feladatainak végrehajtására a HM
FHH – együttmûködve az illetékes HM fõosztályokkal, a
HVK csoportfõnökségeivel, az MH ÖHP érintett szerve-
zeteivel, a szakmai felelõsökkel, valamint a tárca hatósági
feladatokat ellátó szervezeteivel – rendszeresítési intézke-
dési tervet, a kivonás feladatainak végrehajtására rend-
szerbõl való kivonási intézkedési tervet készít.”

(2) Az Ut. 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A jóváhagyott intézkedési tervet a készítõ az RB
titkára részére az RB ülése elõtt legalább egy hónappal
küldi meg.”

13. §

Az Ut. 12. § (2) bekezdés c)–d) pontjai helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„c) az RB tagjai:
1. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály, fõosztály-

vezetõ,
2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály, fõosztályvezetõ,
3. HM Gazdasági Tervezési Fõosztály, fõosztályvezetõ,
4. HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály,

fõosztályvezetõ,
5. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség, csoportfõnök,
6. HVK Logisztikai Csoportfõnökség, csoportfõnök,
7. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség, csoportfõnök,
8. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség, csoportfõnök,
9. HVK Kiképzési Csoportfõnökség, csoportfõnök,
10. HVK Egészségügyi Csoportfõnökség, csoportfõnök,
11. HM HH, igazgató,
12. HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-el-

lenõrzési Hivatal, fõigazgató,
13. HM FHH, fõigazgató,
14. HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal, fõigazgató,
15. MH Összhaderõnemi Parancsnokság, parancsnok,
16. MH HEK, parancsnok;
d) az RB titkára: HM FHH, fõigazgató-helyettes.”

14. §

(1) Az Ut. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„2. A haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat keretében a HM
FHH az adott hadfelszerelést saját kapacitásaival vizsgál-
ja, szolgáltatás keretében vizsgáltatja és a más szervek ál-
tal elvégzett vizsgálat eredményét figyelembe veheti. Vég-
rehajtásának terjedelmét, menetét, feltételeit az összes
egyedi körülményre tekintettel a vizsgálati tervben kell
meghatározni, melyet a HM FHH hadfelszerelési igazga-
tója hagy jóvá.”

(2) Az Ut. 1. számú melléklet 7. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„7. Végrehajtásának menetét, feltételeit az összes egye-
di körülményre tekintettel az alkalmazó által készített Csa-
patpróba Intézkedési Tervben kell meghatározni, amelyet
a HVKF hagy jóvá.”
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(3) Az Ut. 1. számú melléklet 16. pontjának elsõ monda-
ta helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A csapatpróba-bizottság elnöke a Csapatpróba Intéz-
kedési Terv alapján elkészíti az adott hadfelszerelésre vo-
natkozó Csapatpróba Végrehajtási Tervet, amelyet az MH
ÖHP parancsnoka hagy jóvá.”

15. §

Az Ut. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. Az intézkedési tervben a rendszeresítéssel vagy ki-
vonással kapcsolatos feladatokat a logisztika tagozódása
és szervezeteinek (szervezeti elemeinek) felelõssége sze-
rinti bontásban kell meghatározni. A feladatokat a HM
FHH a végrehajtásban érintett szervezetekkel egyezteti.”

16. §

Az Ut.
a) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 14. §

(2) bekezdésében, 1. számú melléklet 22. pontjában,
2. számú melléklet 3. és 6. pontjában a „termelõi logisztikai
szakmai felelõs” szövegrész helyébe a „HM FHH”;

b) 5. § (5) bekezdésében a „HM FLÜ” szövegrész he-
lyébe a „HM FHH”;

c) 13. § (3) bekezdésében a „HM FLÜ vezérigazgatója”
szövegrész helyébe a „HM FHH fõigazgatója”;

d) 5. § (6) bekezdésében a „HM FLÜ Hadfelszerelés
Fejlesztési és Programtervezési” szövegrész helyébe a
„HM FHH Hadfelszerelési”;

e) 5. § (7) bekezdésében a „a fogyasztói logisztikai
szakmai felelõs, illetve az általa kijelölt katonai szervezet
köteles biztosítani a HM FLÜ” szövegrész helyébe a „az
MH ÖHP, illetve az általa kijelölt katonai szervezet köte-
les biztosítani a HM FHH”;

f) 6. § (2) bekezdésében a „a fogyasztói és termelõi lo-
gisztikai szakmai felelõsök” szövegrész helyébe a „az MH
ÖHP és a HM FHH”;

g) 12. § (2) bekezdésének b) pontjában a „HM Honvéd
Vezérkar” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar”;

h) 10. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében,
1. számú melléklet 5. pontjában a „HM HVKF” szöveg-
rész helyébe a „HVKF”;

i) 1. számú melléklet 14. és 20. pontjában, 2. számú mel-
léklet 5. pontjában a „fogyasztói logisztikai szakmai fele-
lõs” szövegrész helyébe a „az MH ÖHP”;

j) 1. számú melléklet 27. pontjában a „a fogyasztói lo-
gisztikai felelõsnek terjeszti fel, aki azt – véleményével és
javaslatával kiegészítve – megküldi a termelõi logisztikai
szakmai felelõs” szövegrész helyébe a „az MH ÖHP pa-
rancsnoka részére terjeszti fel, aki azt – véleményével és

javaslatával kiegészítve – a HVK logisztikai csoportfõnök
útján megküldi a HM FHH”
szöveg lép.

17. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

133/2011. (XII. 9.) HM

u t a s í t á s a

a 2012. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a 2012. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl szóló 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet ren-
delkezéseire – a 2012. évi munkaszüneti napok körüli
munkarenddel kapcsolatban az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, illetve közvetlen irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szerve-
zeteire terjed ki.

2. §

(1) A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár
szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a
következõ:

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

b) április 21., szombat munkanap, pénteki munkarenddel
április 30., hétfõ pihenõnap,
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c) október 27., szombat munkanap, pénteki munkarenddel
október 22., hétfõ pihenõnap,

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

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

(2) 2012. április 20. pénteken, 2012. október 26. pénte-
ken és 2012. december 14. pénteken hétfõi munkarendet
kell alkalmazni.

3. §

(1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél 2012.
december 27-én és 2012. december 28-án a hivatásos és
szerzõdéses katonák, a kormánytisztviselõk, a közalkal-
mazottak és a munkavállalók részére az éves szabadság, il-
letve a ki nem adott, kifizetésre nem kerülõ és érvényben
lévõ szabadnapok terhére biztosítani kell a szolgálati hely-
tõl való távolmaradást.

(2) A HM-ben és a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezeteknél csak a hivatali ügyin-
tézéshez minimálisan szükséges létszámot – szervezeti
egységenként (titkárság, fõosztály, csoportfõnökség) leg-
alább 1 fõ vezetõ beosztású hivatali ügyeletest és 1 fõ ügy-
intézõt – kell a szolgálati (munka)helyen biztosítani. A hi-
vatali ügyeletes szükség esetén legyen képes az adott szer-
vezet személyi állományának kiértesítésére.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetek
vezetõi biztosítják telefonon történõ elérhetõségüket.

(4) Az állomány 2012. évi szabadságának felhasználá-
sát az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) oly mó-
don tervezik, hogy az (1)–(2) bekezdésekben foglaltak
végrehajtása biztosított legyen.

4. §

(1) Az utasítás rendelkezései nem érintik a készenléti és
ügyeleti szolgálatok feladatainak, valamint a lakossági el-
látási feladatoknak a folyamatos biztosítását.

(2) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek adott idõ-
szakra vonatkozó hivatali ügyeletérõl a HM Tervezési és
Koordinációs Fõosztály kimutatást készít, melyet az utasí-
tás hatálya alá tartozó HM szervek és szervezetek vezetõi
részére eljuttat.

5. §

Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek a 2012. évi
tevékenységükre vonatkozó terveiket az ezen utasításban
foglaltak figyelembevételével készítik el.

6. §

Felhatalmazást kap a Honvéd Vezérkar fõnöke, az MK
Katonai Biztonsági Hivatal és az MK Katonai Felderítõ
Hivatal fõigazgatója, hogy az alárendelt szervezetei
munkarendjét – különös tekintettel az általánostól eltérõ
munkaidõ- beosztásban foglalkoztatottak munkarendjére –
ezen utasítással összhangban részletesen szabályozza.

7. §

Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba és
2013. január 31-én hatályát veszti.

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

A HM közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

72/2011. (HK 18.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a nem fegyveres külszolgálatot teljesítõket kiszolgáló

Nemzeti Támogató Rendszer feladatainak

átadás-átvételét felügyelõ Ellenõrzõ Csoport

megalakításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

74/2011. (HK 18.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2011. december havi nyomozótiszti

készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A HM közigazgatási államtitkárának

76/2011. (HK 18.) HM KÁT

i n t é z k e d é s e

egyes személyügyi döntésekkel kapcsolatos

eljárásrendrõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium

közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

75/2011. (HK 18.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával

és átcsoportosításával összefüggõ szakmai feladatok

elõkészítésérõl szóló 5/2011. (HK 2.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése, 100. §
(3)–(4) bekezdése, valamint a 101. § (4)–(5) bekezdése
alapján a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévõ inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával és át-
csoportosításával összefüggõ szakmai feladatok elõkészí-
tésérõl szóló 5/2011. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévõ inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával és át-
csoportosításával összefüggõ szakmai feladatok elõkészí-
tésérõl szóló 5/2011. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) 3. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„3. a) A munkacsoport vezetõje: a HM HVF fõosztály-
vezetõje;

b) Tagjai
ba) a HM GTSZF képviselõje,

bb) a HM KPH képviselõje,
bc) a HM FHH képviselõje,
bd) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség képviselõje,
be) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség képviselõje,
bf) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség képviselõje,
bg) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség képvi-

selõje,
bh) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség képviselõje,
bi) a MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka

által kijelölt szakértõk.

2. Az Intézkedés
a) 1. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Vagyon-

felügyeleti Fõosztályra (a továbbiakban: HM VFF), a
Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Tervezési Fõosz-
tályra (a továbbiakban: HM GTF)” szövegrész helyébe a
„Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfel-
ügyeleti Fõosztályra (a továbbiakban: HM HVF), a Hon-
védelmi Minisztérium Gazdasági Tervezési és Szabályo-
zási Fõosztályra (a továbbiakban: HM GTSZF)”,

b) 5. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium vagyonke-
zelésében lévõ ingóságok és társasági részesedések keze-
lésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingósá-
gok hasznosításának, használatba adásának, elidegenítésé-
nek, átadás-átvételének szabályairól szóló 4/2010. (I. 15.)
HM utasításban” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévõ ingóságok és társasági
részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenõrzésének, va-
lamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének,
átadás-átvételének szabályairól szóló 67/2011. (VI. 24.)
HM utasításban”
szöveg lép.

3. Hatályát veszti az Intézkedés 8. pontja.

4. Ez az intézkedés 2011. december 1-jén lép hatályba
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDEKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének

689/2011. (HK 18.) HVKF

p a r a n c s a

a szervezet elemzés-értékelés 2012. évi feladatainak végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének

M/8/2011. (HK 18.) HVKF

i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség Központi Hadmûveleti Készenlétének

megalakítási feladatai végrehajtásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének

702/2011. (HK 18.) HVKF

i n t é z k e d é s e

az influenzaszezon idején a Magyar Honvédség személyi állományának

influenza elleni védõoltásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság

parancsnokának

402/2011. (HK 18.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e

egységesítési egyezmények bevezetésére kiadott belsõ

rendelkezések felülvizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség bel-
sõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl
szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasításban foglaltakra, a
2007. december 31. elõtt kiadott NATO egységesítési
egyezmények bevezetésére vonatkozó belsõ rendelkezések
felülvizsgálatáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Az MH ÖHP témafelelõsségébe tartozó, hatályban
lévõ NATO egységesítési egyezmények bevezetésérõl
szóló alábbi intézkedések visszavonásig hatályosak:

a) a Magyar Honvédség Légierõ Vezérkar fõnökének
130/2001. MH LEVKF intézkedése „A STANAG 3993
AO (4. kiadás) alkalmazásáról”;

b) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
234/2002. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3531 FS
(EDITION 8) – SAFETY INVESTIGATION AND
REPORTING OF ACCIDENTS/INCIDENTS
INVOLVING MILITARY AIRCRAFT, MISSILES
AND/OR UAVS bevezetésérõl”;

c) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
235/2002. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3379 FS



(EDITION 9) – IN-FLIGHT VISUAL SIGNALS beveze-
tésérõl”;

d) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 258/2003. (HK 12.) MH SZFPK intézkedé-
se „Egységes NATO elõírás /STANAG 2082 LO (EDI-
TION 6)/ bevezetésérõl ”;

e) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 582/2003. (HK 12.) MH SZFPK intézkedé-
se „Egységes NATO elõírás /STANAG 2961 LOG (EDI-
TION 2)/ bevezetésérõl ”;

f) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 583/2003. (HK 22.) MH SZFPK intézkedé-
se „Egységes NATO elõírás /STANAG 2017 ENGR (EDI-
TION 4)/ bevezetésérõl ”;

g) a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság pa-
rancsnokának 584/2003. (HK 22.) MH SZFPK intézkedé-
se „Egységes NATO elõírás /STANAG 2020 LO (EDI-
TION 3)/ bevezetésérõl ”;

h) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
12/2004. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3102 FS
(EDITION 6) – FLIGHT SAFETY COOPERATION IN
COMMON GROUND/AIR SPACE bevezetésérõl”;

i) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
52/2004. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3530 AS
(EDITION 6) – RADIO AND/OR NAVIGATIONAL
AID FAILURE PROCEDURES FOR OPERATIONAL
AIR TRAFFIC (OAT) FLIGHTS bevezetésérõl”;

j) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
134/2004. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3117 FS
(EDITION 8) – AIRCRAFT MARSHALLING SIGNALS
bevezetésérõl”;

k) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
174/2004. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3465 AT
(EDITION 5) – SAFETY, EMERGENCY AND SIG-
NALLING PROCEDURES FOR MILITARY AIR MO-
VEMENT – FIXED WING AIRCRAFT bevezetésérõl”;

l) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
270/2004. (HK 2/2005.) MH LEPK intézkedése „A STA-
NAG 3552 SAR (9. kiadás) bevezetésérõl”;

m) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
271/2004. (HK 2/2005.) MH LEPK intézkedése „A STA-
NAG 7104 AS (1. kiadás) alkalmazásáról”;

n) az MH Fegyverzettechnikai szolgálatfõnök
621/2004. (HK 1/2005.) MH FVTSZF intézkedése
„NATO Egységesítési Egyezmény (EVE STANAG 4440
„Katonai lõszerek és robbanóanyagok NATO tárolásbiz-
tonsági elveinek kézikönyve AASTP-1„ Ed1. Amd 1.)
nemzeti bevezetésérõl”;

o) az MH páncélos- és gépjármûtechnikai szolgálatfõ-
nök 641/2004. (HK 1/2005.) MH PCGTSZF intézkedése
„NATO Egységesítési Egyezmény (STANAG 2399
„Harctéri helyreállítás/kivonási mûveletek”) nemzeti be-
vezetésérõl” ;

p) az MH páncélos- és gépjármûtechnikai szolgálatfõ-
nök 642/2004. (HK 1/2005.) MH PCGTSZF intézkedése
„NATO Egységesítési Egyezmény (STANAG 2400

„Harctéri jármû helyreállítás – felhasználói kézikönyv”)
nemzeti bevezetésérõl” ;

q) az MH páncélos- és gépjármûtechnikai szolgálatfõ-
nök 134/2005. (HK 7.) MH PCGTSZF intézkedése
„NATO Egységesítési Egyezmény (STANAG 4478 „Ka-
tonai jármûvek vontatási és mentési elemeinek kialakítá-
sa”) nemzeti bevezetésérõl” ;

r) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnok 157/2005.
(HK 8.) MH LEPK intézkedése „A NATO Légierõ logisz-
tikai doktrína bevezetésére – STANAG 7166 és STANAG
7167– ALP-4.3.”;

s) a Magyar Honvédség közlekedési fõnökének
462/2005. (HK 19.) MH KF intézkedése „Egységes
NATO Elõírás (STANAG 2454 M&T (EDITON 3) –
ROAD MOVEMENTS AND MOVEMENT CONTROL
– AMovP-1(A))) kiadásáról” ;

t) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
179/2006. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3297 AS
(EDITION 5) – FLAME-OUT PROCEDURES bevezeté-
sérõl”;

u) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
200/2006. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3805 AO
(8. kiadás) bevezetésérõl”;

v) a Magyar Honvédség Légierõ parancsnokának
273/2006. MH LEPK intézkedése „A STANAG 3879 FS
(5. kiadás) alkalmazásáról”;

w) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokának 291/2006. (HK 12.) MH
ÖLTPK intézkedése „NATO Egységesítési Egyezmény
(STANAG 2375 „Jármûvek harctéri mentése-vontatása-
hátraszállítása adattár 1. kiadás”) nemzeti bevezetésérõl”;

x) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság parancsnokának 317/2007. MH ÖHPK intézkedése
„A STANAG 3052 AS (5. kiadás) alkalmazásáról”;

y) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság parancsnokának 318/2007. MH ÖHPK intézkedése „A
STANAG 7005 ASP (9. kiadás) alkalmazásáról”;

z) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság parancsnokának 319/2007. MH ÖHPK intézkedése
„A STANAG 7008 ATS (1. kiadás) alkalmazásáról”;

aa) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság parancsnokának 383/2007. MH ÖHPK intézkedése
„A STANAG 3812 ASSE (8. kiadás) alkalmazásáról”.

3. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
az azt követõ 15. napon hatályát veszti.

Kovács József altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

408/2011. (HK 18.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e

„A MAGYAR HONVÉDSÉG

FÕBB HADITECHNIKAI ESZKÖZEI”

címû fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a
szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, „A MAGYAR
HONVÉDSÉG FÕBB HADITECHNIKAI ESZKÖZEI”
címû fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

2. „A MAGYAR HONVÉDSÉG FÕBB HADITECH-
NIKAI ESZKÖZEI” címû fõnökségi kiadványt ezen intéz-
kedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát az MH Összhaderõ-
nemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei a rá-
juk vonatkozó mértékben ismerjék meg és alkalmazzák.

4. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba, és
visszavonásig hatályos.

Kovács József altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

422/2011. (HK 18.) MH ÖHP

i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV törvény 110.§ (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a követ-

kezõ NATO egységesítési egyezmények végrehajtására az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem:

a) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 1/2009. (IV. 3.) (HK 7.) HVKFH Egységes
NATO Elõírások elfogadásáról szóló közleményében
fenntartás nélkül elfogadott, és a Honvédelmi Miniszté-
rium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 66/2009.
(HK 1/2010.) HM HVKFH Egységes NATO elõírások al-
kalmazásba vételének elrendelésérõl szóló intézkedésében
hatályba léptetett STANAG 2508 AJOD (EDITION 3)

– ALLIED JOINT DOCTRINE FOR PSYCHOLOGI-

CAL OPERATIONS – AJP-3.10.1(A) címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény meghatározza a NATO Lé-
lektani Mûveletek (PSYOPS) helyét és szerepét a NATO cé-
lok és célkitûzések elérésének támogatásában. A dokumen-
tum elsõdlegesen a mûveleti és a mûveletek alatti PSYOPS
tevékenységekre összpontosít, de érintõlegesen kitér más
szinteken végrehajtandó tevékenységekre is. Külön fejeze-
tekben foglalkozik a PSYOPS általános leírásával, a hozzá
kapcsolódó szervezeti, vezetés-irányítási kérdésekkel.

b) A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettesének 1/2009. (IV. 3.) (HK 7.) HVKFH Egy-
séges NATO Elõírások elfogadásáról szóló közleményé-
ben fenntartás nélkül elfogadott, és a Honvédelmi Minisz-
térium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 66/2009.
(HK 1/2010.) HM HVKFH Egységes NATO elõírások al-
kalmazásba vételének elrendelésérõl szóló intézkedésében
hatályba léptetett STANAG 2518 AJOD (EDITION 1)

– ALLIED JOINT DOCTRINE FOR INFORMA-

TION OPERATIONS – AJP-3.10 címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény célja az információs mûvelet
(INFOOPS) bemutatása, mint olyan katonai funkció, eszköz,
amely a katonai információs tevékenységek vonatkozásában
döntés elõkészítésrõl és koordinációról gondoskodik.

3. A NATO dokumentumban foglaltakat az MH ÖHP
személyi állománya a beosztása ellátásához szükséges
mértékben ismerje meg és alkalmazza.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Kovács József altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség

Vezetési és Doktrinális Központ parancsnokának

447/2011. (HK 18.) MH VDK

i n t é z k e d é s e

„Magyar Honvédség Központi Doktrinális Adattár 2011”

címû fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében, valamint a szolgá-
lati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a „Magyar Honvédség Központi Doktrinális Adattár 2011” címû fõnökségi kiadvány
hatálybaléptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A „Magyar Honvédség Központi Doktrinális Adattár 2011” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés melléklete-
ként kiadom.

2. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiadvány pedig kiadásakor lép hatályba.

A távollévõ parancsnok helyett:

Tamási Béla mk. ezredes s. k.,
törzsfõnök
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

t á j é k o z t a t ó j a

számadásköteles okmányok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Barcza Beáta fõhadnagy H 031402

2. Büki Richárd õrnagy H 034088

3. Dr. Mózes Attila András alezredes H 039214

4. Dr. Schandl László o. alezredes H 018480

5. Kapoli István százados H 041944

6. Krakkai Csaba András alezredes H 037142

7. Lakatos Roland törzsõrmester H 035928

8. Mógor Tamás alezredes H 029980

9. Sándor Zsolt dandártábornok H 010184

10. Simon Gábor hadnagy H 039771

11. Sziksz László törzsõrmester H 032269

12. Zsótér János fõtörzszászlós H 041208

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Benedek Zoltán Árpád zászlós S 037418

2. Gere László szakaszvezetõ S 037420

3. Hackfelner Róbert Tibor szakaszvezetõ S 019868

4. Hirlau Péter szakaszvezetõ S 033326

5. Lauró József tizedes S 019771

6. Máté Péter fõhadnagy S 026721

7. Mészáros László szakaszvezetõ S 030756

8. Mlincsek László törzsõrmester S 025272

9. Pápai Zoltán törzsõrmester S 031846

10. Székely Attila szakaszvezetõ S 030260
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Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bojtor Tibor százados N 025233

2. Böjthe Tamás fõhadnagy N 024133

3. Budán Zoltán alezredes N 010647

4. Csepi László õrnagy N 020571

5. Dr. Pintér Tihamér fõhadnagy N 026569

6. Dr. Strenk Tamás mk. alezredes N 022233

7. Erdész András zászlós N 020467

8. Imre Lajos ezredes N 023295

9. Kása István ezredes N 012827

10. Kesztyûs József százados N 018427

11. Lénárt Sándor fõhadnagy N 022475

12. Makrai Tibor István alezredes N 016131

13. Tóth Béla ezredes N 020322

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Barna Csilla – K 023559

2. Dr. Zentai Gábor – K 022846

3. Lõrinczné Kis Ibolya – K 022185

4. Orbán Gézáné – K 020347

5. Rokolya Tibor – K 017057

6. Soltiné Balog Katalin – K 022714

Önkéntes Védelmi Tartalékos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolásszám

1. Bálint József szakaszvezetõ OVT 00115

2. Lengyel Attila törzsõrmester OVT 00582

Bérczi Béla Richárd mk. százados s. k.,
irodavezetõ
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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