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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
108/2011. (V. 26.) KE

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

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére

Baráth István ezredest 2011. május 21-ei hatállyal dan-
dártábornokká kinevezem.

Budapest, 2011. április 29.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 3.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02281/2011.

A köztársasági elnök
109/2011. (V. 26.) KE

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

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére

Bozó Tibor ezredest 2011. május 21-ei hatállyal dandár-
tábornokká kinevezem.

Budapest, 2011. április 29.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 3.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02280/2011.

A köztársasági elnök
110/2011. (V. 26.) KE

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

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére

Gulyás Zoltán ezredest 2011. május 21-ei hatállyal dan-
dártábornokká kinevezem.

Budapest, 2011. április 29.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 3.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02282/2011.

A köztársasági elnök
111/2011. (V. 26.) KE

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

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére

Hatvani Árpád ezredest 2011. május 21-ei hatállyal
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2011. április 29.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 3.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02279/2011.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
57/2011. (V. 27.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca 2012–2015. évekre vonatkozó

rövid távú tervének kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a honvédelmi tárca 2012–2015. évekre vonatkozó
rövid távú tervének kidolgozására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, vala-
mint felügyelete alá tartozó szervezetekre, a parlamenti ál-
lamtitkár felügyelete alá tartozó szervezetekre, illetve a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
terjed ki.

(2) A honvédelmi tárca 2012–2015. évekre vonatkozó
rövid távú tervének (a továbbiakban: rövid távú terv) ki-
dolgozása során a jelen utasításban nem szabályozott kér-
désekben a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere
felsõ szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló
98/2009. (XII. 11.), valamint a HM Védelmi Tervezõ Bi-
zottság feladatairól és mûködési rendjérõl szóló 114/2010.
(XII. 29.) HM utasítások rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) Feladattervezõ szervezet: azon honvédelmi szerve-

zet, amely felelõs a feladattervezésért, illetve az azokhoz
rendelt erõforrások tervezésének és felhasználásának
szakmai irányításáért. Az egyes feladatok tervezõi illeté-
kességét a feladatcsoportok jegyzéke határozza meg.

b) Erõforrás-tervezõ szervezet: azon honvédelmi szer-
vezet, amely a feladattervezõ szervezet szakmai irányítása
mellett végzi az erõforrás-tervezéssel kapcsolatos felada-
tokat.

c) Feladattervezés: a honvédelmi szervezetek stratégiai
célok elérését biztosító tervidõszaki feladatainak reális,
teljes és pontos felmérése és részletes meghatározása.

d) Forrásszükséglet: azon pénzeszközök, melyek a hon-
védelmi szervezet részére a 6. § (1) bekezdés a) pontjában
elõírt feladatok maradéktalan végrehajtásához szüksé-
gesek.

e) Determinált tételek: a szerzõdéses kötelezettségválla-
lással terhelt feladatok, a törvényi és nemzetközi kötele-
zettségek, valamint az alapvetõ mûködõképesség fenntar-
tásához szükséges keretek.

f) Feladatcsoportok jegyzéke: a rövid távú terv és a for-
ráskorlátok nélküli feladatterv struktúráját meghatározó,
a honvédelmi tárca tervidõszaki feladatait átfogó stratégiai
szintû dokumentum, melyet a HM Védelmi Tervezési Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM VTF) ad ki a tervezési idõ-
szakra vonatkozóan.

g) Forráskorlátok nélküli feladatterv: a feladatcsoportok
jegyzéke alapján összeállított szöveges részbõl, valamint
nagybani erõforrás-tervezõ táblázatból álló tervezési ok-
mány.

3. Tervezési alapelvek

3. §

A rövid távú terv összeállításának célja:
a) a miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez

(2012–2021) címû dokumentumban meghatározott célki-
tûzések tervidõszaki feladatainak végrehajtása;

b) a tárca részére a jogszabályokban és közjogi szerve-
zetszabályzó eszközökben meghatározott, illetve a tárca
felsõ szintû vezetésének döntéseibõl eredõ kötelezõ jelle-
gû, valamint a korábbi évek során halasztott, a tervidõ-
szakban forráskorlátokon belül végrehajtható feladatok
megtervezése;

c) tervezési alapinformációk és összhang biztosítása a
tárca származtatott tervei számára.

4. §

A tervezési idõszakban rendelkezésre álló források el-
osztásának tárca szintû fontossági sorrendje (prioritása) az
alábbi:

a) a 2012–2015. évekre megállapított költségvetési lét-
szám alapján az illetmény és illetmény jellegû juttatások,
valamint azok járulékainak maradéktalan tervesítése;

b) a logisztikai, kiképzési, infrastrukturális és a fejezeti
kezelésû feladatok (NATO Reagáló Erõk (a továbbiakban:
NRF) és Battle Group; hozzájárulás a NATO-költségve-
téshez, a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz, az
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EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz,
illetve a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó köz-
alapítványhoz) tervezése során – a takarékos gazdálkodás
szigorú szem elõtt tartásával – az alapvetõ mûködésfenn-
tartási feltételek biztosítása;

c) a nemzetközi szerepvállalásból eredõ kötelezettségek
teljesítése;

d) a hadfelszerelési, az infrastrukturális és az egyéb fej-
lesztések megvalósítása;

e) a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyéb feladatai.

5. §

(1) A rövid távú terv a tervidõszak feladatait bemutató –
a feladatcsoportok jegyzéke alapján összeállított – szöve-
ges részbõl és összegzett erõforrástáblából áll, továbbá an-
nak mellékletét képezi az adatbázis formátumú Részletes
Erõforrásterv (a továbbiakban: RET).

(2) A rövid távú tervet a honvédelmi miniszter, a honvé-
delmi szervezetek abból származtatott, tovább részletezett
terveit pedig az illetékes szolgálati elöljáró (hivatali felet-
tes) hagyja jóvá.

4. A rövid távú terv kidolgozásának folyamata

6. §

(1) A rövid távú terv összeállítása három fázisban törté-
nik. Az elsõ fázisban a feladattervezõ szervezetek forrás-
korlát nélküli tervezést hajtanak végre, melynek során ki-
dolgozzák a tervidõszakban végrehajtásra tervezett felada-
tokat tartalmazó – a feladatcsoportok jegyzéke szerint
összeállított – forráskorlátok nélküli feladatterveiket,
melyben megtörténik a feladatok forrásszükségleteinek és
fontossági sorrendjének (szakmai prioritásainak) megálla-
pítása is. A forráskorlátok nélküli feladatterv az a)–b) pon-
tok alapján kerül összeállításra.

a) A feladattervezõ szervezetek a forráskorlátok nélküli
feladattervük összeállítása során a honvédelmi szervezet
létrehozásáról rendelkezõ jogszabályban és az alapító ok-
iratban annak szakmai alapfeladataként meghatározott, il-
letve a tárca felsõ szintû vezetésének döntéseibõl eredõ
kötelezõ jellegû, valamint a korábbi évek során halasztott
feladatokat veszik alapul. Ezek alapján meghatározzák a
tervidõszakban végrehajtásra tervezett feladataikat (fel-
adat leírása), a végrehajtás ütemezését, valamint indokol-
ják azok szükségességét. A feladattervezõ szervezetek az
erõforrás-tervezõ szervezetekkel együttmûködve megha-
tározzák a közvetlen erõforrásigénnyel rendelkezõ felada-
tok forrásszükségletét, azokat az erõforrás-tervezõ szerve-
zetek átvezetik a HM Gazdasági Tervezési Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM GTF) által kiadott nagybani erõfor-
rás-tervezõ táblázatba.

b) A HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kára (a továbbiakban: HM VGHÁT), a HM védelempoliti-
káért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára
és a Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese (a továbbiak-
ban: HVKFh) a tárcaszintû prioritásokkal összhangban
szakterületi fontossági sorrendet állíttatnak össze, melyet
tájékoztatásul megküldenek a HM VTF részére. A fontos-
sági sorrend (prioritás) összeállítása során a feladattervezõ
és az erõforrás-tervezõ szervezetek végrehajtják a szüksé-
ges egyeztetéseket. Ezt követõen a feladattervezõ szerve-
zetek a szakterületi fontossági sorrend (prioritás) figye-
lembevételével – a rendelkezésre álló források feladatok-
hoz történõ hozzárendelése érdekében – a végrehajtásra
tervezett feladataikat a szakterületek sajátosságainak meg-
felelõ (1-tõl 5-ig terjedõ) kategóriákba sorolják, ahol az
1. szám a legfontosabb feladatot jelöli.

c) A HM GTF az erõforrás-tervezõ szervezetek nagyba-
ni erõforrás-tervezõ táblázatai alapján jelentést készít a
honvédelmi miniszternek a tárca tervidõszaki forrásszük-
ségletérõl.

(2) A rövid távú tervezés második fázisában a HM GTF
a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM)
által kiadásra kerülõ, tervidõszakra vonatkozó gazdaság-
politikai elképzelésen alapuló költségvetési irányelvek,
továbbá a tervidõszaki forrásszükséglet és a tárca prioritá-
sainak figyelembevételével elkészíti az elsõdleges forrás-
allokációt (a továbbiakban: EFA), melyet a HM Védelmi
Tervezõ Bizottság (a továbbiakban: HM VTB) állásfogla-
lásával a honvédelmi miniszternek jóváhagyásra felter-
jeszt. A jóváhagyott EFA alapján a HM GTF megküldi az
elsõdleges keretszámokat az erõforrás-tervezõ szerveze-
teknek, melyek a feladattervezõ szervezetekkel együttmû-
ködve végrehajtják a tervidõszakra vonatkozó forráskorlá-
tokon alapuló nagybani tervezést.

a) A feladattervezõ szervezetek az erõforrás-tervezõ
szervezetekkel együttmûködésben a forráskorlátok nélküli
feladattervben szereplõ feladatok erõforrás-szükségleteit
összevetik a részükre biztosított keretekkel és kimutatják a
különbséget. Figyelembe véve a tárca felsõ szintû vezeté-
sének döntéseibõl eredõ kötelezõ jellegû feladatokat, az
erõforrás-tervezõ szervezetek – együttmûködve a feladat-
tervezõ szervezetekkel – a kiadott keretek tükrében átte-
kintik a determinált feladataikat, valamint azt, hogy ezek
halasztása milyen jogi, illetve katonai-szakmai következ-
ményekkel járhat.

b) A prioritási sorrend figyelembevételével a feladatter-
vezõ szervezetek meghatározzák azokat a tervidõszaki fel-
adatokat, melyekhez a HM GTF által kiadott keretszámok
ismeretében forrásokat rendelnek, szem elõtt tartva az erõ-
források ésszerû és hatékony elosztását. A források opti-
mális elosztásának biztosításához az erõforrás-tervezõ
szervezetek egyeztetéseket folytatnak a feladattervezõ
szervezetekkel a tervidõszaki célok maradéktalan teljesü-
lése érdekében. Ezek eredményét az erõforrás-tervezõ
szervezetek átvezetik a pontosított nagybani erõforrás-ter-
vezõ táblázataikba.

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 701



c) A feladattervezõ szervezetek meghatározzák az erõ-
forráskorlátok miatt forrásokkal nem, vagy csak részben
alátámasztott feladatok csökkentett tartalommal történõ
végrehajtásának, halasztásának, törlésének következmé-
nyeit, elemzik azok kockázatait, továbbá megvalósítható-
sági változatokat, illetve megoldási javaslatokat dolgoz-
nak ki a rendelkezésre álló kereteken belül.

d) A tárcaszintû, illetve az (1) bekezdés b) pontja alap-
ján megállapított szakterületi fontossági sorrend (prioritá-
sok) érvényesítése érdekében a felsõ szintû döntést igény-
lõ kérdések vonatkozásában egyeztetésre (HM VTB ülés)
kerül sor. A HM VTB ülés elõkészítése érdekében a HM
VGHÁT és a HVKFh az alárendeltségükbe tartozó szerve-
zetek felé – a c) pont szerinti feladataik vonatkozásában,
vertikálisan és horizontálisan egyeztetett – összegfoglaló
szakterületi jelentések elkészítésére intézkednek. Az
egyeztetésen a HM VTB a felsõ szintû döntést igénylõ kér-
désekben – az elmaradó feladatok fontossági sorrendjét
tartalmazó kimutatással együtt – állásfoglalást alakít ki és
terjeszt fel a honvédelmi miniszternek. A felsõ szintû
egyeztetés eredményeit a Nagybani Erõforrás Terv (a to-
vábbiakban: NET) rögzíti.

e) Az NGM által kiadásra kerülõ – a 2012–2015. évi
költségvetési tervezõ munkát megalapozó – Tervezési
Körirat rendelkezéseibõl kiindulva a HM GTF összeveti a
NET összeállítása során alkalmazott forrásprognózist a
költségvetési lehetõségekkel. Eltérés esetén – a korábbi
HM VTB állásfoglalás figyelembevételével – javaslatot
tesz a NET módosítására, amelyet felterjeszt a honvédelmi
miniszternek jóváhagyásra. A jóváhagyott NET alapján a
HM GTF összeállítja a HM fejezet költségvetési javas-
latát.

(3) A harmadik fázisban a feladattervezõ szervezetek az
erõforrás-tervezõ szervezetekkel együttmûködve, a részle-
tes erõforrás-tervezõ táblázatokban biztosított keretek fi-
gyelembevételével részletesen kidolgozzák – a rövid távú
terv feladatcsoportjainak jegyzéke struktúrájában – a terv-
idõszakban ténylegesen végrehajtandó (végrehajtható)
feladataik tartalmát, valamint az erõforrás-tervezõ szerve-
zetek elkészítik a részletes erõforrásterveiket. A HM GTF
tervezési adatbázist állít össze az erõforrás-tervezõ szerve-
zetek által a NET alapján kitöltött részletes erõforrás-ter-
vezõ táblázatok adataiból.

7. §

(1) A rövid távú tervezés folyamatában – felsõ szinten –
a feladattervezési tevékenységet a HM VTF, az erõfor-
rás-tervezési tevékenységet a HM GTF koordinálja.

(2) A feladattervezõ szervezetek a feladattervezéssel
kapcsolatos dokumentumokat a HM VTF-re, az erõfor-
rás-tervezõ szervezetek erõforrásterveiket a HM GTF-re
küldik meg.

(3) A feladattervezõ és erõforrás-tervezõ szervezetek a
rövid távú tervezés folyamatában egyeztetnek a szakmai
követelménytámasztó, együttmûködõ szervezetekkel.

(4) A honvédelmi szervezetek a hatáskörükbe tartozó
intézményi erõforrás-szükségleteiket önállóan tervezik.
A központi és központosított, valamint a természetbeni el-
látás körébe tartozó erõforrás-szükségleteiket az illetékes
központi ellátó szervezetektõl, vagy a tárca felsõ szintû
gazdálkodószervezetétõl igénylik.

(5) A gazdálkodószervezettel és önálló költségvetéssel
nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek logisztikai és inf-
rastrukturális erõforrás-szükségleteit – az általuk szolgál-
tatott adatok alapján – az utaltsági rend szerint illetékes el-
látó szervezetek, valamint az illetékes felsõ szintû gazdál-
kodószervezet tervezi.

(6) A Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetek és az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH ÖHP) feladattervezéssel kapcsolatos do-
kumentumaikat a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HTCSF), erõforrásterveiket a HVK
Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
LCSF) részére terjesztik fel. A HVK HTCSF és a HVK
LCSF a HVKF jóváhagyásával a (2) bekezdés alapján
megküldi azokat a HM VTF, a HM GTF, valamint az ille-
tékes felsõ szintû gazdálkodószervezetek részére.

(7) Az MH ÖHP és a HVKF közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek erõforrás-tervezése az MH ÖHP-n
mint középszintû gazdálkodást irányító szervezeten ke-
resztül kerül végrehajtásra.

(8) A rövid távú terv összeállításában részt vevõ erõfor-
rás-tervezõ, feladattervezõ, valamint együttmûködõ szer-
vezeteket az 1. melléklet tartalmazza.

5. A rövid távú terv kidolgozásának ütemezése

8. §

(1) A HM Védelempolitikai Fõosztály együttmûködve a
HVK Hadmûveleti Csoportfõnökséggel és az MH
ÖHP-vel, a tervidõszak éveire vonatkozóan, mûveleti te-
rületenkénti bontásban meghatározza a béketámogató és
válságkezelõ mûveletekre tervezett állomány létszámát,
melyet megküld a HM GTF és a HM VTF részére.

(2) A HM VTF és a HM GTF a feladattervezõ és az erõ-
forrás-tervezõ szervezetek részére a tervezés elsõ fázisát
megelõzõen tervezõi értekezletet tart, ahol pontosítja a ter-
vezés menetét.

(3) A HM GTF a tervezõi értekezletet követõen megkül-
di az erõforrás-tervezõ szervezetek részére a forráskorlát
nélküli erõforrásterv összeállítása során használandó
nagybani erõforrás-tervezõ táblákat. A feladattervezõ
szervezetek a 6. § (1) bekezdése alapján összeállított for-
ráskorlátok nélküli feladatterveiket 2011. május 12-ig
megküldik a HM VTF-re, az erõforrás-tervezõ szervezetek
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a feladatok erõforrás-szükségletét tartalmazó nagybani
erõforrás-tervezõ táblákat pedig a HM GTF-re.

(4) A HM GTF 2011. május 18-ig elkészíti az EFA-t,
amelyet a HM VTB állásfoglalásával jóváhagyásra felter-
jeszt a honvédelmi miniszternek.

(5) A HM GTF – a jóváhagyott EFA alapján – 2011. júni-
us 6-ig az erõforrás-tervezõ szervezetek részére kiadja az erõ-
forráskereteket a NET-tervezetek összeállítása érdekében.

(6) A feladattervezõ szervezetek az erõforrás-tervezõ
szervezetekkel együttmûködésben végrehajtják a tervidõ-
szakra vonatkozó forráskorlátokon alapuló tervezést. Az
erõforrás-tervezõ szervezetek a pontosított nagybani ter-
vezõtáblázataikat (NET-tervezeteiket) – a 7. § (2) és
(6) bekezdéseivel összhangban – 2011. június 21-ig meg-
küldik a HM GTF részére.

(7) A HM VGHÁT és a HVKFh az alárendeltségükbe
tartozó tervezõ szervezetek felé intézkednek a forráskorlá-
tok közötti tervezés során azonosított problémák vonatko-
zásában vertikális és horizontális egyeztetések lefolytatá-
sára. Az egyeztetések során nem kezelhetõ, felsõ szintû
döntést igénylõ kérdésekrõl a HM VGHÁT és a HVKFh
összefoglaló szakterületi jelentést készíttetnek, melyet
2011. június 28-ig megküldenek a HM VTF részére.

(8) A HM VTF az összefoglaló szakterületi jelentést, a
HM GTF pedig a tárca NET-tervezetét a HM VTB elé ter-
jeszti. A HM VTB ülésen a forráskorlátokból adódó és az
egyes szakterületeken jelentkezõ döntést igénylõ kérdések
– a döntéshez szükséges javaslatokkal és megvalósítható-
sági változatokkal együtt – kerülnek elõterjesztésre.

(9) A HM GTF az NGM által kiadott Tervezési Körirat
rendelkezései alapján véglegesíti a HM tárca NET-jét és
annak felsõ szintû jóváhagyását követõen – külön HM uta-
sításban szabályozott eljárás szerint, a tervezõ szervezetek
adatszolgáltatása alapján – összeállítja a tárca költségveté-
si javaslatát, melyet felterjeszt a honvédelmi miniszternek
jóváhagyásra.

(10) A HM GTF az NGM részére benyújtott költségve-
tési javaslat alapján pontosítja a NET-et, majd a részletes

erõforrás-tervezés végrehajtása céljából 2011. szeptember
5-ig megküldi a tervezési keretszámokat az erõforrás-ter-
vezõ szervezetek részére.

(11) A feladattervezõ szervezetek kidolgozzák a rövid
távú terv feladatcsoportjainak tartalmát és 2011. szeptem-
ber 30-ig megküldik a HM VTF-re.

(12) Az erõforrás-tervezõ szervezetek végrehajtják a
részletes erõforrás-tervezést és a kitöltött részletes erõfor-
rás-tervezõ táblázatokat 2011. szeptember 30-ig megkül-
dik a HM GTF részére. A HM GTF az adatszolgáltatások
alapján összeállítja az adatbázis formátumú RET-et.

(13) A HM VTF 2011. október 28-ig összeállítja a rövid
távú tervet, majd a HM VTB állásfoglalásával jóváhagyás-
ra felterjeszti a honvédelmi miniszternek.

(14) A HM VTF a jóváhagyott rövid távú tervet elektro-
nikus adathordozón 2011. december 9-ig megküldi a 2. §
a) és b) pontjaiban meghatározott szervezeteknek, amely
szervezetek azt a tervezési és utaltsági rend szerint az alá-
rendelt szervezeteik részére kivonatolt formában tovább-
küldik.

(15) A 2012. évre vonatkozó költségvetési törvény elfo-
gadását követõen a HM GTF az erõforrás-tervezõ szerve-
zetek bevonásával szükség szerint pontosítja a RET-et.

6. Záró rendelkezés

9. §

Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba és
2012. március 31-én hatályát veszíti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 57/2011. (V. 27.) HM utasításhoz

A rövid távú tervezésben részt vevõ tervezõ és együttmûködõ szervezetek

Hazai személyi kiadások és munkaadókat terhelõ járulékok

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Hazai személyi kiadások és munkaadókat
terhelõ járulékok HM KPH HM KPH

HM TKF, HVK
HTCSF

Hadfelszerelés- és egyéb fejlesztés

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Szakági hadfelszerelés-fejlesztési feladatok,
K+F program, Cyber védelmi alapképesség,
lõkísérleti és vizsgáló állomás, logisztikai
és pénzügyi azonosító rendszer

HM FHH HM FHH

HVK HTCSF, MH
HEK, MH GEOSZ,
HVK HDM CSF,

HVK HIICSF,
MH ÖHP, HVK

LCSF

Egészségügyi szakterületi fejlesztési
programok. MH HEK MH HEK MH ÖHP

NSIP HM FHH HM FHH

Nyelvi képzés (EG 0356) HVK SZCSF HVK SZCSF HM FHH

HM Térképészeti NKft. programjai HM HVF HM HVF

HM Térképészeti
NKft., MH GEOSZ,

MH MDK, HM
NEFEH

MANS 2010 + HM TKF HM TKF HM FHH

RSR MK KFH MK KFH

Drogprevenciós program MH HEK MH HEK

Kontrollingrendszer kialakítása HM KSZF HM KSZF

KGIR-fejlesztés HM KPH HM KPH

Infrastrukturális fejlesztés, infrastrukturális mûködés-fenntartás

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Katonai védelmi beruházási feladatok
és egyéb központi beruházási feladatok HM FHH HM FHH

Lakhatástámogatás, lakásépítés HM FHH HM HVF

Laktanya-rekonstrukciós program HM FHH HM FHH

Környezetvédelmi beruházási és
üzemeltetés-fenntartási feladatok HM FHH HM FHH

Õrzés-védelmi beruházási feladatok HM FHH HM FHH
HVK HDMCSF,

HVK HIICSF

Élõerõs õrzés-védelem HM FHH HM FHH HVK HDMCSF

Technikai õrzés-védelmi rendszerek
üzemeltetés-fenntartási feladatai HM FHH HM FHH

HVK HDMCSF,
HVK HIICSF

Elhelyezési tender feladatai HM FHH HM FHH

Központi infrastrukturális
üzemeltetés-fenntartási feladatok HM FHH HM FHH
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Infrastrukturális fejlesztés, infrastrukturális mûködés-fenntartás

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása HM FHH HVK KIK CSF
HVK LCSF, MH

ÖHP

HM I. objektum karbantartási és felújítási
feladatai HM FHH MH TD

Nyugdíjasotthon kapacitás bérlet HM FHH HVK SZCSF

Ország mozgósítási feladatok HM FHH HM FHH

Csapatoknál jelentkezõ infrastrukturális
üzemeltetés-fenntartási feladatok

MH katonai
szervezetek
(MH ÖHP-n

keresztül)

MH ÖHP
HM FHH, HVK

LCSF

Hazai gyakorlatok és kiképzések

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Hazai gyakorlatok és kiképzések
(termelõi logisztika – központi) HM FHH HVK KIKCSF

Hazai gyakorlatok és kiképzések
(fogyasztói logisztika – központi)

MH LEK, MH VEK,
MH KKK (MH

ÖHP-n keresztül)
HVK KIKCSF

MH ÖHP, HVK
LCSF, HM FHH

Hazai gyakorlatok és kiképzések
(fogyasztói logisztika – csapat)

MH katonai
szervezetek (MH
ÖHP-n keresztül)

HVK KIKCSF
MH ÖHP, HVK
LCSF, HM FHH

Logisztikai és intézményi mûködés-fenntartás

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Termelõi logisztika körébe tartozó logisztikai
mûködési-fenntartás (központi) HM FHH HM FHH

HM HVF, HVK
LCSF

Fogyasztói logisztika körébe tartozó
logisztikai mûködési-fenntartás (csapat)

MH katonai
szervezetek (MH
ÖHP-n keresztül)

MH ÖHP
HM FHH, HVK

LCSF

Fogyasztói logisztika körébe tartozó
logisztikai mûködési-fenntartás (központi)

MH LEK, MH VEK,
MH KKK, MH HEK,
MH TD (MH ÖHP-n

keresztül)

MH ÖHP
HM FHH, HVK

LCSF, MH GEOSZ

Intézményi mûködés HM FHH HM FHH

Kiemelt intézményi feladatok HM FHH HM FHH

Nemzetközi banki mûveleti tevékenység HM FHH HM FHH

NSIP Programiroda tevékenysége HM FHH HM FHH

Intézményi mûködés HM KPH HM KPH

HM I. objektum intézményi mûködés MH TD Obj. Üz. Ig. MH TD Obj. Üz. Ig.
HM igazgatás szervei,

MH ÖHP

Intézményi mûködés Honvédkórház – ÁEK Honvédkórház – ÁEK

Tudományszervezési feladatok HM HPF HM HPF

Katonasuli program HM HPF HM HPF

Intézményi mûködés (humán feladatok) HM HPF HM HPF

Intézményi mûködés (egyéb humán feladatok) HVK SZCSF HVK SZCSF
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Logisztikai és intézményi mûködés-fenntartás

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Intézményi mûködés (protokolláris
és rendezvényszervezési feladatok) HM PRI HM PRI

Vendégházak mûködtetése HM PRI HM PRI HM KPH

Intézményi mûködés
(kommunikációs feladatok) HM Sajtóiroda HM Sajtóiroda

Intézményi mûködés HM TLSZ HM TLSZ

Intézményi mûködés HM HIM HM HIM

Hadisírgondozás HM TKHH HM TKHH

Intézményi mûködés HM NEFEH HM NEFEH

Intézményi mûködés HM HH HM HH

Intézményi mûködés HM BEH HM BEH

Intézményi mûködés HM VH HM VH

Intézményi mûködés MK KBH MK KBH

Intézményi mûködés MK KFH MK KFH

Intézményi mûködés ZMNE ZMNE HVK LCSF, MH LZ

Intézményi mûködés KAT ÜGY KAT ÜGY

Fejezeti finanszírozású feladatok

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

HM KGIR központi feladatok

HM KPH HM KPH
HM KPH központi feladatok

A fejezeti elõirányzatokkal összefüggésben
a Magyar Államkincstár által nyújtott
szolgáltatások díjai

Szociálpolitikai juttatások és családalapítási
elõleg HM KPH HM KPH

MH pénzügyi dologi kiadások HM KPH HM KPH

Munkáltató által fizetett SZJA HM KPH HM KPH

Magyar Atlanti Tanács támogatása HM TKHH HM TKHH

Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása HM TKHH HM TKHH

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége támogatása HM TKHH HM TKHH

Magyar Futball Akadémia Alapítvány
támogatása HM TKHH HM TKHH

Érdekképviseletek támogatása
(HOSZ, HODOSZ, BEOSZ) HM TKHH HM TKHH

Ernyõszervezetek támogatása (HTBKOSZ,
HNYKOSZ, MEASZ, MATASZ, MHKHSZ,
HOSOSZ, HKE)

HM TKHH HM TKHH

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit
Kforint.(Pákozdi Katonai Emlékhely)
támogatása

HM HVF HM HVF HM TKHH
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Fejezeti finanszírozású feladatok

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Magyar Hadtudományi Társaság támogatása HM TKHH HM TKHH

Sporttevékenység támogatása pályázatok
alapján HM TKHH HM TKHH

Társadalmi szervek támogatása kulturális
pályázatok alapján HM TKHH HM TKHH

Társadalmi szervek támogatása
hadisírgondozó pályázatok alapján HM TKHH HM TKHH

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló
törvényt végrehajtó közalapítványhoz HM TKHH HM TKHH

Nemzetközi egyezményekben elõírt
kötelezettségek alapján kötendõ közoktatási
megállapodás feladatai

HM TKHH HM TKHH

Központi kulturális, PR- és médiafeladatok HM Sajtóiroda HM Sajtóiroda

Esélyegyenlõségi feladatok HM HPF HM HPF

MH Szociálpolitikai Közalapítvány
és az általa ellátott feladatok támogatása HVK SZCSF HVK SZCSF

Iskolarendszeren kívüli képzések HVK SZCSF HVK SZCSF

Fejezeti finanszírozású feladatok

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Iskolarendszerû képzések HVK SZCSF HVK SZCSF

Katasztrófavédelem HM TKF HM TKF

HM FHH, MH HEK,
MH MDK, MH LEK,
MH GAVIK, MH 93.

PS vvz., ZMNE,
Honvédkórház –

ÁEK, MH ÖHP HM
VH, HVK LCSF

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató NKft.
támogatása HM HVF HM HVF

HM Zrínyi
Kommunikációs
Szolgáltató NKf.,

HM Sajtóiroda

HM Rekreációs és Kulturális NKft.
támogatása HM HVF HM HVF

HM Rekreációs és
Kulturális NKft.,

HM HPF, HM
Sajtóiroda, HM

TKHH, HM PRI, HM
NEFEH

HM Térképészeti NKft. támogatása HM HVF HM HVF
HM Térképészeti

NKft., MH GEOSZ

Monostori Erõd NKft. támogatása HM HVF HM HVF
Monostori Erõd

NKft., HM HPF, HM
TKHH

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 707



Nemzetközi feladatok

Feladat Erõforrás-tervezõ Feladattervezõ Együttmûködõ

Nemzetközi tanfolyamok HM KPH, HM FHH,
HM PRI

HVK SZCSF

Regionális nyelvi képzés HM KPH, HM PRI HVK SZCSF

Kanadai repülõhajózó-képzés (NFTC)
logisztikai biztosítása HM PRI, HM FHH HM FHH

Kanadai repülõhajózó-képzés (NFTC)
pénzügyi biztosítása HM KPH, HM PRI HM KPH

Cseh repülõhajózó-képzés HM KPH MH ÖHP MH 59. SZDRB

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések HM FHH, HM KPH HVK KIKCSF MH ÖHP

Gripen pótlólagos kiképzés HM KPH, HM FHH,
HM PRI

HVK KIKCSF MH ÖHP

Válságkezelési és béketámogató mûveletek
pénzügyi biztosítása HM KPH, MK KFH MH ÖHP

MH 64. BSZJLE, HM
PRI

Válságkezelési és béketámogató mûveletek
logisztikai és infrastrukturális biztosítása

MH 64. BSZJLE,
MH HEK, MH LEK,
MH VEK, MH KKK,
MH TD (MH ÖHP-n
keresztül), HM FHH

MH ÖHP HVK LCSF

Felajánlott alegységek (NRF, BG) HM KPH MH ÖHP

Multilaterális együttmûködési feladatok HM KPH, HM PRI HM VPF

Kétoldalú kapcsolatok feladatai HM KPH, HM PRI HM NEFEH

Nemzetközi képviseletek HM KPH, HM FHH HM VPF MH ÖHP

Nemzeti támogatás HM KPH, HM FHH,
HM PRI

HM FHH

NATO-, EU-hozzájárulások HM KPH HM KPH

AN-26-os repülések nemzetközi pénzügyi
biztosítása HM KPH MH ÖHP MH 59. SZDRB

AN-26-os repülések nemzetközi logisztikai
biztosítása

MH 59. SZDRB
(MH ÖHP-n

keresztül), HM FHH
MH ÖHP HVK LCSF

C-17 személyzet (HAW és VNC) kiadásai HM KPH, HM PRI MH ÖHP HVK LCSF

Nemzetközi feladatok kiszolgálásának fel nem
osztható költségei HM PRI HM PRI

Fegyverzet-ellenõrzés HM KPH, HM PRI HM NEFEH

Nemzetközi fejezet szintû közgazdasági
és pénzügyi ellenõrzések HM KPH, HM PRI HM KPH

Nemzetközi fejezet szintû államháztartási
belsõ ellenõrzések HM KPH, HM PRI HM BEH

Válságkezelõ és béketámogató mûveletek
parancsnoki, felügyeleti ellenõrzések HM KPH, HM PRI MH ÖHP
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A mellékletben alkalmazott rövidítések

Rövidítés Jelentés

ÁEK Állami Egészségügyi Központ

BEOSZ Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

BG Harccsoport

HAW Nehéz Légiszállító Ezred

HKE Honvéd Kulturális Egyesület

HM Honvédelmi Minisztérium

HM BEH HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal

HM FHH HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

HM HH HM Hatósági Hivatal

HM HIM HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

HM HPF HM Humánpolitikai Fõosztály

HM HVF HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály

HM KPH HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal

HM KSZF HM Kontrolling és Szabályozási Fõosztály

HM NEFEH HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal

HM PRI HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság

HM TKF HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály

HM TKHH HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal

HM TLSZ HM Tábori Lelkészi Szolgálat

HM VH HM Védelmi Hivatal

HM VPF HM Védelempolitikai Fõosztály

HNYKOSZ Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége

HODOSZ Honvédségi Dolgozók Szakszervezete

HOSOSZ Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége

HOSZ Honvéd Szakszervezet

HTBKOSZ Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége

HVK HDM CSF HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség

HVK HIICSF HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség

HVK HTCSF HVK Haderõ-tervezési Csoportfõnökség

HVK KIK CSF HVK Kiképzési Csoportfõnökség

HVK LCSF HVK Logisztikai Csoportfõnökség

HVK SZCSF HVK Személyzeti Csoportfõnökség

K+F kutatás-fejlesztés

KAT ÜGY Katonai Ügyészség

KGIR Költségvetési Gazdálkodási Irányítási Rendszer
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Rövidítés Jelentés

MANS 2010+ MH légiforgalom-szervezési rendszerének korszerûsítését célzó program

MATASZ Magyar Tartalékosok Szövetsége

MEASZ Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége

MH Magyar Honvédség

MH 59. SZDRB MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

MH 64. BSZJLE MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

MH 93. PS vvz. MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj

MH GAVIK MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

MH GEOSZ MH Geoinformációs Szolgálat

MH HEK MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

MH KKK MH Katonai Közlekedési Központ

MH LEK MH Logisztikai Ellátó Központ

MH LZ MH Ludovika Zászlóalj

MH MDK MH Mûveleti és Doktrinális Központ

MH ÖHP MH Összhaderõnemi Parancsnokság

MH TD MH Támogató Dandár

MH TD Obj. Üz. Ig. MH TD HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság

MH VEK MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

MHKHSZ Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség

MK KBH Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal

MK KFH Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal

NFTC Kanadai repülõgép- és helikoptervezetõ-kiképzés

NKft. Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

NRF NATO Reagáló Erõk

NSIP NATO Biztonsági Beruházási Program

RSR Rövidhullámú Stratégiai Rádióelektronikai Rendszer

SZJA személyi jövedelemadó

VNC nemzeti beosztások

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
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A honvédelmi miniszter
58/2011. (V. 27.) HM

u t a s í t á s a
a külföldi szolgálati helyen megvásárolt

gyógyászati készítmény árának
és felhasználásának megtérítésérõl szóló

21/2010. (II. 19.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a külföldi szolgálati helyen megvásárolt gyógyászati ké-
szítmény árának és felhasználásának megtérítésérõl szóló
21/2010. (II. 19.) HM utasítást a következõk szerint módo-
sítom:

1. §

A külföldi szolgálati helyen megvásárolt gyógyászati
készítmény árának és felhasználásának megtérítésérõl szó-
ló 21/2010. (II. 19.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés alapján megvásárolt gyógyászati
készítmény beszerzésével és felhasználásával kapcsolat-
ban felmerült, indokolt és jóváhagyott költségek az MH
64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred nevére, cí-
mére kiállított számlák ellenében számolhatók el. A felme-
rült költségekrõl készült számlaösszesítõt az adott év októ-
ber 15-ig az MH HEK részére kell megküldeni. A felme-
rült kiadások fedezetét a számlaösszesítõ alapján az MH
HEK az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
részére keretátadással biztosítja.”

2. §

(1) Az Ut. 1. § a) pontjában a „Honvédelmi Minisztéri-
um Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségre, a Honvédelmi
Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségre”
szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Fegy-
verzeti és Hadbiztosi Hivatalra, a Honvédelmi Minisztéri-
um Közgazdasági és Pénzügyi Hivatalra” szöveg lép.

(2) Az Ut. 1. § b) pontjában a „köztisztviselõkre és köz-
alkalmazottakra” szövegrész helyébe a „kormánytisztvise-
lõkre és közalkalmazottakra” szöveg lép.

3. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
59/2011. (V. 27.) HM

u t a s í t á s a
a belföldi reprezentációról szóló

83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 5. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az utasítás 1. és 2. számú mellékleteiben meghatá-
rozott normákat 2011. május 1-jétõl 2011. december
31-éig 30%-kal csökkentett mértékben kell figyelembe
venni.”

2. §

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

(2) Az Ut. 5. § (2) bekezdése és ezen utasítás 2012. január
1-jén hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
60/2011. (V. 27.) HM

u t a s í t á s a
a ruházati illetménynorma 2011. évi összegeinek

megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdés f) pontja alapján, a Hvt. 97. § (1) bekezdés n) és
o) pontjaiban foglalt feladatok végrehajtása érdekében
– figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 127. §-ára, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § (1) be-
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kezdésére – a ruházati illetménynorma 2011. évi összegei-
nek megállapításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, vala-
mint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Ma-
gyar Honvédség katonai szervezeteire, és e szervezetek hi-
vatásos és szerzõdéses katonai és közalkalmazotti állomá-
nyára terjed ki.

(2) Az utasításban foglaltakat alkalmazni kell a katonai
ügyészségek érintett állományára.

2. §

A ruházati illetménynorma 2011. évi összegeit az 1.
melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A 2011. évi hivatásos utánpótlási ruházatiutal-
vány-füzetben 111 000 forint (tábornok részére 124 000
forint) keretösszeget kell elõrenyomtatni, és a kiállításra
jogosult által hitelesíttetni.

(2) A szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi
beosztású állomány részére, a szerzõdéses év fordulónap-
ján kiadásra kerülõ 2011. évi szerzõdéses utánpótlási ruhá-
zati utalványfüzetben, a 2011. évre vonatkozóan 126 000 fo-
rint utánpótlási illetményt kell bejegyezni, és a kiállításra
jogosult által hitelesíttetni.

4. §

(1) A 2011. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalvány-
füzetben elõrenyomtatott és a 3. § (1) bekezdése szerint hi-
telesített 111 000 forint (tábornok részére 124 000 forint)
keretösszegen felül, utalványszelvény kitöltése nélkül,

a) a hivatásos tábornok részére 20 000 forint,
b) a hivatásos fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes ré-

szére 15 000 forint
elõleget kell kifizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõleg kifizetését követõen,
a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével, a hi-
vatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet „Feljegyzések”
részében „Keretösszegen felül 15 000 forint (tábornok ré-
szére 20 000 forint) készpénzben kifizetve.” megjegyzést
kell bejegyezni, és a kiállításra jogosult által hitelesíttetni.

(3) A szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi
beosztású állomány részére – a 3. § (2) bekezdése szerint
hitelesített 2011. évi utánpótlási illetmény terhére – utal-
ványszelvény kitöltésével 15 000 forint elõleget kell kifi-
zetni.

(4) A 2010. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 forinttal (tábornok esetében
144 000 forinttal) érvényesített – 2011. évi utánpótlási il-
letményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses utánpótlási
ruházati utalványfüzet keretösszegébõl a 2011. évi után-
pótlási illetmény terhére 15 000 forint elõleget (tábornok
részére 20 000 forintot) kell utalványszelvény kitöltésével
kifizetni.

(5) Amennyiben a 2010. évre elõrehozott vagy az utasítás
hatálybalépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utalvány-
füzettel ellátott igényjogosult nem rendelkezik a (4) be-
kezdés szerinti 15 000 forint (tábornok részére 20 000 fo-
rint) elõlegkifizetéshez szükséges fedezettel, számára csak
a keretmaradvány összege fizethetõ ki.

(6) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével
az (1), továbbá a (3)–(5) bekezdés szerinti elõleg kifizetése
csak azon igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, ér-
vényes 2011. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel ren-
delkezik.

(7) Az (1), (4) és (5) bekezdés szerinti elõleg kifizetését
a személyügyi és a ruházati szolgálat által szakmailag el-
lenõrzött jegyzék alapján kell teljesíteni.

(8) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy
amennyiben az elõleg kifizetésére való jogosultság késõbb
keletkezik, a jogosultság keletkezésének napján egy hóna-
pot meghaladó idõtartamú külföldi szolgálatot teljesítõ
vagy külföldi tanulmányokat folytató (a továbbiakban:
külszolgálaton levõ) tábornok, hivatásos és szerzõdéses
fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi beosztású állomány
részére az (1), (3)–(5) bekezdés szerinti elõleg kifizetése
kérelem alapján történik. Az elõleg kérelmezése a külszol-
gálat idõtartama alatt vagy a befejezésétõl számított 30 na-
pon belül, de legkésõbb 2013. november 30-ig lehetséges.
Amennyiben a kérelem 2011. június 30-ig nem kerül be-
adásra, vagy az igényjogosulti feltételek fennállásának hi-
ányában elutasításra kerül, a hivatásos állomány részére a
2011. évi utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszegét
15 000 forinttal (a tábornok részére 20 000 forinttal) kell
megnövelni és a kiállításra jogosult által hitelesíttetni.

(9) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével
az (1), (3)–(5) bekezdés szerint folyósított elõleg felhasz-
nálását igazoló számlával az igényjogosultnak 2011. júni-
us 30-ig, azt követõ kifizetés esetében 30 napon belül kell
elszámolni. Az adott naptári évre szóló, Magyarországon
kiállított számlát az állományilletékes katonai szervezet
(az 1 évet meghaladó idõtartamra külföldi beosztásba ve-
zényelt tábornok, hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti,
zászlósi, tiszthelyettesi beosztású állomány esetében a ru-
házati ellátásért felelõs katonai szervezet) nevére és címé-
re kell kiállíttatni.
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(10) Az (1), (3)–(5) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult a Magyar Honvédség Öltözködési Sza-
bályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rende-
let melléklet (a továbbiakban: Öltözködési Szabályzat)
52/A. pontjában, 68. pont a) alpontjában és 69. pont c)
alpontjában meghatározott, a szolgálatteljesítéséhez szük-
séges

a) az igényjogosult nemének és az Öltözködési Szabály-
zat elõírásainak megfelelõ fehérnemû (így különösen a
férfi esetében: atlétatrikó, alsónadrág, nõ esetében: kombi-
né, kombi dressz, trikó, melltartó, sportmelltartó, alsó),

b) az egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs, valamint
c) sportruházat (így különösen hosszú ujjú szabadidõ-

felsõ, hosszú szárú szabadidõalsó, sportkabát, kétrészes
sportruha, melegítõ, tréningruha, jogging, szabadidõruha,
edzõpóló, sporttrikó, sporting, sportpóló, edzõnadrág,
sportnadrág, sportzokni, sportcipõ, speciális edzõcipõ, fu-
tócipõ, futballcipõ, kosárcipõ, szabadidõcipõ, továbbá
egyéni védõfelszerelés, különösen boka-, térd-, combvédõ
gumi) vagy a használat tekintetében hasonló rendeltetésû
termékek vásárlására és pótlására fordíthatja.

(11) Az (1), (3)–(5) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra
és méretre igazításra.

(12) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1), (3)–(5) bekezdés szerint kifizetett elõleggel
nem, vagy csak részben számol el, a katonai szervezetet el-
látó pénzügyi szolgálatnak gondoskodnia kell az elszámo-
lás után fennálló összegbõl az adó- és járulék – következõ
havi illetményébõl történõ – levonására.

5. §

(1) A hivatásos katonanõi állomány részére – a 3. §
(1) bekezdése szerint hitelesített 2011. évi utánpótlási il-
letmény terhére – utalványszelvény kitöltésével további
15 000 forint elõleget kell kifizetni.

(2) A szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi
beosztású katonanõi állomány részére – a 3. § (2) bekezdé-
se szerint hitelesített 2011. évi utánpótlási illetmény terhé-
re – utalványszelvény kitöltésével további 15 000 forint
elõleget kell kifizetni.

(3) A 2010. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 forinttal érvényesített – 2011.
évi utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerzõ-
déses utánpótlási ruházatiutalvány-füzet keretösszeg ma-
radványából – a 4. § (4) bekezdés szerinti elõlegkifizetést
követõen – a hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zász-
lósi, tiszthelyettesi beosztású katonanõ részére további
15 000 forint elõleget kell utalványszelvény kitöltésével
kifizetni.

(4) Amennyiben a 2010. évre elõrehozott vagy az utasí-
tás hatálybalépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utal-
ványfüzettel ellátott hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tisz-
ti, zászlósi, tiszthelyettesi beosztású katonanõ – a 4. §

(4) bekezdés szerinti elõlegkifizetést követõen – nem ren-
delkezik a (3) bekezdés szerinti 15 000 forint elõlegkifize-
téshez szükséges fedezettel, számára csak a keretmarad-
vány összege fizethetõ ki.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak
azon igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvé-
nyes 2011. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel ren-
delkezik.

(6) Az (1), (3) és (4) bekezdés szerinti elõleg kifizetését
a személyügyi és a ruházati szolgálat által szakmailag el-
lenõrzött jegyzék alapján kell teljesíteni.

(7) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy
amennyiben az elõleg kifizetésére való jogosultság késõbb
keletkezik, a jogosultság keletkezésének napján, külszol-
gálaton levõ tábornok, hivatásos és szerzõdéses fõtiszti,
tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi beosztású katonanõi állo-
mány részére az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése
kérelem alapján történik. Az elõleg kérelmezése a külszol-
gálat idõtartama alatt vagy a befejezésétõl számított 30 na-
pon belül, de legkésõbb 2013. november 30-ig lehetséges.

(8) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével
az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított elõleg felhasználá-
sát igazoló számlával az igényjogosultnak 2011. június
30-ig, azt követõ kifizetés esetében 30 napon belül kell el-
számolni. Az adott naptári évre szóló, Magyarországon ki-
állított számlát az állományilletékes katonai szervezet (az
1 évet meghaladó idõtartamra külföldi beosztásba vezé-
nyelt tábornok, hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti,
zászlósi, tiszthelyettesi beosztású állomány esetében a ru-
házati ellátásért felelõs katonai szervezet) nevére és címé-
re kell kiállíttatni.

(9) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget az
igényjogosult az Öltözködési Szabályzat 68. pont c) al-
pontjában meghatározott testszínû harisnya és harisnya-
nadrág vagy a használat tekintetében hasonló rendeltetésû
termék vásárlására és pótlására fordíthatja.

(10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget az
igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és
méretre igazításra.

(11) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleggel
nem vagy csak részben számol el, a katonai szervezetet el-
látó pénzügyi szolgálatnak gondoskodnia kell az elszámo-
lás után fennálló összegbõl az adó- és járulék – következõ
havi illetményébõl történõ – levonására.

6. §

(1) A 2011. évi hivatásos és szerzõdéses alapfelszerelési
ruházati utalványfüzetben bejegyzett és érvényesített ke-
retösszegbõl, utalványszelvény kitöltésével, próbaidõt kö-
vetõen a katonanõ részére 17 000 forint elõleget kell kifi-
zetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak azon
igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvényes
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2011. évi alapfelszerelési ruházati utalványfüzettel rendel-
kezik.

(3) Az (1) bekezdés szerint folyósított elõleg felhaszná-
lását igazoló számlával az igényjogosultnak 2011. június
30-ig, azt követõ kifizetés esetében 30 napon belül kell el-
számolni. Az adott naptári évre szóló, Magyarországon ki-
állított számlát az állományilletékes katonai szervezet ne-
vére és címére kell kiállíttatni.

(4) Az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleget az igény-
jogosult katonanõ az Öltözködési Szabályzat 68. pont
a) és c) alpontjában meghatározott, a szolgálatteljesítésé-
hez szükséges

a) az igényjogosult nemének és az Öltözködési Szabály-
zat elõírásainak megfelelõ fehérnemû (így különösen
kombiné, kombi dressz, trikó, melltartó, nõi alsónemû),
valamint

b) testszínû harisnya és harisnyanadrág vagy a használat
tekintetében hasonló rendeltetésû termékek vásárlására
fordíthatja.

(5) Az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleget az igény-
jogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és mé-
retre igazításra.

(6) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleggel nem
vagy csak részben számol el, a katonai szervezetet ellátó
pénzügyi szolgálatnak gondoskodnia kell az elszámolás
után fennálló összegbõl az adó- és járulék – következõ
havi illetményébõl történõ – levonására.

7. §

(1) A szerzõdéses legénységi állomány részére 2011. évben
egyszeri alkalommal, próbaidõt követõen, külön jegyzék
alapján 10 000 forint elõleget kell kifizetni az alábbiak fi-
gyelembevételével:

a) ha a szerzõdéses legénységi állományú katona jogvi-
szonya évközben keletkezik a próbaidõ letelte után a teljes
összegre jogosult,

b) amennyiben a szerzõdéses legénységi állományú ka-
tona próbaideje 2011. év végéig nem telik le kifizetésre
nem jogosult,

c) teljes összegben jogosult a szerzõdéses legénységi ál-
lományú katona a kifizetésre akkor is, ha próbaidejét letöl-
tötte, de jogviszonya az utasítás hatálybalépésének idõ-
pontja elõtt megszûnt, vagy annak megszûnési idõpontja
ismert,

d) amennyiben a teljes összegû elõleg kifizetése jogsze-
rûen történt, a szerzõdéses legénységi állományú katona
jogviszonyának év közbeni megszûnése miatt a kifizetett
összeget visszakövetelni nem kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõleg kifizetését a sze-
mélyügyi és a ruházati szolgálat által szakmailag ellenõr-
zött jegyzék alapján kell teljesíteni.

(3) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy
amennyiben az elõleg kifizetésére való jogosultság késõbb

keletkezik, a jogosultság keletkezésének napján, külszol-
gálaton levõ szerzõdéses legénységi állomány részére az
(1) bekezdés szerinti elõleg kifizetése kérelem alapján tör-
ténik. Az elõleg kérelmezése a külszolgálat idõtartama
alatt vagy a befejezésétõl számított 30 napon belül, de leg-
késõbb 2013. november 30-ig lehetséges.

(4) Az (1) bekezdés szerint folyósított elõleg felhaszná-
lását igazoló számlával az igényjogosultnak 2011. június
30-ig, azt követõ kifizetés esetében 30 napon belül kell el-
számolni. Az adott naptári évre szóló, Magyarországon ki-
állított számlát az állományilletékes katonai szervezet ne-
vére és címére kell kiállíttatni.

(5) Az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleget az igény-
jogosult az Öltözködési Szabályzat 52/A. pontjában,
68. pont a) alpontjában és 69. pont c) alpontjában megha-
tározott, a szolgálatteljesítéséhez szükséges

a) az igényjogosult nemének és az Öltözködési Szabály-
zat elõírásainak megfelelõ fehérnemû (így különösen a
férfi esetében: atlétatrikó, alsónadrág, nõ esetében: kombi-
né, kombi dressz, trikó, melltartó, sportmelltartó, alsó),

b) az egyéni higiéniát biztosító tusolópapucs, valamint
c) sportruházat (így különösen hosszú ujjú szabadidõ-

felsõ, hosszú szárú szabadidõalsó, sportkabát, kétrészes
sportruha, melegítõ, tréningruha, jogging, szabadidõruha,
edzõpóló, sporttrikó, sporting, sportpóló, edzõnadrág,
sportnadrág, sportzokni, sportcipõ, speciális edzõcipõ, fu-
tócipõ, futballcipõ, kosárcipõ, szabadidõcipõ, továbbá
egyéni védõfelszerelés, különösen boka-, térd-, combvédõ
gumi) vagy a használat tekintetében hasonló rendeltetésû
termékek vásárlására és pótlására fordíthatja.

(6) Az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleget az igény-
jogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra és mé-
retre igazításra.

(7) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleggel nem
vagy csak részben számol el, a katonai szervezetet ellátó
pénzügyi szolgálatnak gondoskodnia kell az elszámolás
után fennálló összegbõl az adó- és járulék – következõ
havi illetményébõl történõ – levonására.

8. §

(1) Az utánpótlási illetménybõl az Öltözködési Szabály-
zat rendelkezéseitõl eltérõ öltözet viselésének beszerzésre
csak az Öltözködési Szabályzat 15. pontjában meghatáro-
zott esetekben fizethetõ ki készpénz.

(2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai, tá-
mogatási, együttmûködési, biztonságvédelmi és kapcso-
lattartási feladataiban részt vevõ hivatásos állomány diffe-
renciált kiegészítõ illetménye a ruházati utánpótlási illet-
mény 60%-ig terjedhet. A differenciált kiegészítõ illet-
mény megállapítását, valamint a ruházati utánpótlási és
differenciált kiegészítõ illetménykifizetési, elszámolási,
valamint nyilvántartási rendjét, módját, továbbá a katonai
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egyenruházaton felül elszámolható cikkek listáját a szol-
gálatok fõigazgatói önállóan szabályozzák.

(3) A Katonai Ügyészségek részére történõ kifizetés
mértékét és a katonai egyenruházaton felül elszámolható
cikkek listáját a katonai fõügyész önállóan szabályozza.

(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével
az Öltözködési Szabályzat 15. pont a), bc), bd), be) és
c) alpontjaiban meghatározott esetekben utánpótlási illet-
ménybõl történõ kifizetés esetében a folyósított elõleg fel-
használását igazoló számlával az igényjogosultnak 2011.
június 30-ig, azt követõ kifizetés esetében 30 napon belül
kell elszámolni. Az adott naptári évre szóló, Magyarorszá-
gon kiállított számlát az állományilletékes katonai szerve-
zet nevére és címére kell kiállíttatni. A kifizetés mértékét
és a katonai egyenruházaton felül számla ellenében elszá-
molható cikkek listáját az elrendelõ szervezet vezetõje ha-
tározza meg.

(5) Az (1), (3)–(4) bekezdés szerinti kifizetés csak azon
személyek részére lehetséges, akik az Öltözködési Sza-
bályzat 15. pont d) alpontjának elõírásai szerint rendelkez-
nek az Öltözködési Szabályzat 45–48. pontjaiban megha-
tározott öltözeti változatokkal. Az öltözetek meglétét a
szervezetek vezetõi kötelesek ellenõrizni.

(6) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével
az (1), (3) és (4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak
azon igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvé-
nyes 2011. évi utánpótlási ruházatiutalvány-füzettel ren-
delkezik.

(7) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleggel
nem vagy csak részben számol el, a katonai szervezetet el-
látó pénzügyi szolgálatnak gondoskodnia kell az elszámo-
lás után fennálló összegbõl az adó- és járulék – következõ
havi illetményébõl történõ – levonására.

9. §

Az ellátó katonai szervezet parancsnokának a 2011. évi
utalványfüzet kiadását igazoló 2010. évi „utalvány új ru-
házati utalványfüzetre szelvényekkel” (záró szelvények-
kel) és a kifizetéseket tartalmazó ruházatiutalvány-füzet-
bõl kiemelt „ruházati anyag átvételi utalványszelvények-
kel” a tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
beosztást betöltõ hivatásos és szerzõdéses állomány ruhá-
zatiilletmény-gazdálkodásának egyes szabályairól szóló
14/2009. (HK 5.) HM VTISZÁT-intézkedés 24. pontja
alapján kell elszámolnia.

10. §

A honvédségi közalkalmazottak ruházati költségtéríté-
sérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasítás 2. § (3) bekezdé-
se, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 79. § (2) bekezdés elõírásainak meg-

felelõen a honvédségi közalkalmazottak 2011. évi ruházati
költségtérítésének keretösszegét bruttó 80 500 forintban
állapítom meg, melyet a közalkalmazott részérõl adó- és
járulékfizetési kötelezettség terhel. A ruházati költségtérí-
tés összegének felhasználásáról számlával nem kell elszá-
molni.

11. §

(1) A 3. §, a 4. § (1), (3)–(5) bekezdés, az 5. § (1)–(4) be-
kezdés, valamint a 6. § (1) bekezdés szerinti juttatások
nem illetményesek az 1 évet meghaladó illetménynélküli
szabadság idõtartamára, valamint a Magyar Honvédség hi-
vatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény 263. §-a szerint a szolgálati
idõ számítása szempontjából figyelembe nem vehetõ 1 évet
meghaladó idõtartamra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek elõtti, il-
letve leteltét követõ idõszakra a 3. §, a 4. § (1), (3)–(5) be-
kezdés, az 5. § (1)–(4) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekez-
dés szerinti juttatásokat idõarányosan kell számolni, illet-
ve kifizetni.

12. §

A hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi és
tiszthelyettesi beosztású állomány részére az alapfelszere-
lési illetménye terhére biztosítandó cikkek listáját a 2. és
3. mellékletek tartalmazzák.

13. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) A honvédségi közalkalmazottak ruházati költségté-
rítésérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A ruházati cikkeket, illetõleg lábbelit a katonai
szervezet által folyósított költségtérítés terhére a közalkal-
mazottak szerzik be.”

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

„(2) A végrehajtással kapcsolatos részletkérdések ren-
dezésérõl a HM központi pénzügyi szervének vezetõje sa-
ját hatáskörében intézkedik.”

(4) A ruházatiilletmény-norma 2009. évi összegeinek
megállapításáról szóló 20/2009. (III. 27.) HM utasítás
2011. december 31-én hatályát veszti.

(5) Ez az utasítás 2013. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 60/2011. (V. 27.) HM utasításhoz

Ruházati illetménynorma
a 2011. évre

Megjegyzés: A ruházati illetmények tervezésekor és a költségvetési elõirányzatok lehívásakor az 54813, az 54814,
az 543112, az 543111 és az 5521991 tervezési tételeken +25%-os áfával kell számolni.

Hivatásos és fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettes beosztású szerzõdéses állomány
ruházati illetménye

Jogosult állomány Jogcímkód
Illetmény összege

(forint)

Tábornok
Fõtiszti állományból alapfelszerelés kiegészítése 21 101 125 000

Polgári életbõl 21 102 580 000
Hivatásos és szerzõdéses állomány alapfelszerelési illetménye

Fõtiszt, tiszt,
zászlós és

tiszthelyettes

ZMNE fõiskolai kari állományából 21 111 570 000

Tiszthelyettesi iskola állományából 21 112 570 000

Más fegyveres testülettõl 21 113 570 000

Polgári életbõl 21 114 570 000

Hivatásos a próbaidõszak idõtartamára 21 115 305 000

Fõtiszt, tiszt,
zászlós

Tiszthelyettesi állományból alapfelszerelés kiegészítése 21 160 100 000

Hivatásos és szerzõdéses állomány utánpótlási illetménye 1 évre

Tábornok 21 201 144 000

Fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes 21 202 126 000

Megjegyzések:
1. A ht. és szerz. fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású állomány utánpótlási ruházati
illetmény

1 havi átlaga:
10 500 forint

2. A tbk. utánpótlási ruházati illetmény 1 havi átlaga: 12 000 forint
3. A honvédelem érdekében munkát végzõ nyugállományú katona 2011-re tervezhetõ ruházati
illetménye:

10 000 forint
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Ellátottak ruházati kiadása
Tervezési tétel: 54813

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (forint)

Alapfel-
szerelés

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Honvéd tisztjelölt állomány (1) 21 400 352 000 162 260 444,55

(1)

(2)

(3)

Testtel érintkezõ
fehérnemû és
tusolópapucs
vásárlásra
készpénzben
kifizethetõ elõleg:
Alapfelszerelési
illetménybõl:
ffi: 10 000 forint,
nõ: 12 000 forint
Utánpótlási
illetménybõl:
ffi: 6000 forint,
nõ: 8000 forint

Csak kiképzést
végrehajtó szervezet
számolhatja fel.

A 132/2008. (HK
1/2009.) HM
VTISZÁT intézkedés
alapján.

Honvéd tiszthelyettes-jelölt állomány (1) 21 410 195 720 83 440 228,60

Szerzõdéses
legénységi
állomány

Próbaidõre (2) 21 420 226 060 – –

Próbaidõt
követõen

Általános és
harckocsizó

21 421 – 89 320 244,71

Ejtõernyõs 21 422 117 020 99 260 271,95

Repülõgép-szerelõ 21 423 86 860 88 140 241,48

Szerzõdéses fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes
próbaidõre

21 430 175 980 – –

A katonai szervezet
készletébõl
90 M hadi- (gyakorló) ruha
cseréjére jogosult hivatásos
és szerzõdéses állomány

Általános és harckocsizó 21 450 – 22 800 –

Ejtõernyõs 21 451 – 24 000 –

Repülõgép-szerelõ 21 452 – 21 800 –

Repülõhajózó 21 453 – 22 800 –

Magassági öltözetet viselõ 21 454 – 22 800 –

Hadihajós 21 455 – 24 000 –

Díszelgõ
öltözet
kiegészítõ
illetmény

Díszzászlóalj
állomány

Ht. és szerz. ti., tts.
állomány

21 460 219 840 86 834 237,90

Legs. beo. szerz.
állomány

21 461 200 840 80 934 221,74

Katonazenekar
állomány

Férfi (3) 21 470 106 980 106 980 –

Nõ (3) 21 471 98 600 98 600 –

Önkéntes
tartalékos
állomány

Védelmi tartalékos (FBÕ) 21 480 116 160 68 740 188,33

25 napos alapkiképzés 21 481 209 320 – –

15 napos éves kiképzés 21 482 – 21 890 –

Honvéd koronaõr állomány 21 490 490 000 97 500 –

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 717



Ruházati kiegészítõ és felszerelési anyagok
Tervezési tétel: 54814

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (forint)

Alapfel-
szerelés

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Õr (fûtetlen õrhelyenként) 21 620 27 540 9 180 25,15

(1)

(2)

(3)

(4)

Utánpótlás csak az
igénybevétel
napjaira számítható
fel.

Szerzõdéses és
legénységi állomány
laktanyai
elhelyezése esetén
felszámítható.

Az MH 1. HTHE
hajóin lévõ
fekhelyekre is.

A 12/2008. (HK 5.)
HM VTISZÁT
intézkedés alapján.

Motorkerékpár 21 630 14 140 4 240 11,62

Fekhelyek

Gyengélkedõszobai ágy 21 640 7 520 4 440 12,16

Eü. vizsgáló, kezelõ, fizikoterápiás fekhely 21 641 1 440 1 440 3,95

Tiszti, tiszthelyettesi ügyeleti, szolgálati
fekhely

(3)
21 642 6 880 8 180 22,41

Polgári õr fekhely 21 643 7 520 4 440 12,16

Nõtlen tiszti, átvonuló-, nõvér- stb.
szállás, illetve KORK fekhelyei után

(1)
(2)

21 644 6 880 8 180 22,41

Szolgálati
kutya
felszerelése

Õrkutya, robbanóanyag-keresõ kutya 21 650 24 960 3 740 10,25

Kiképzési csoportonként (4 vagy több kutya után) 21 651 15 000 5 000 13,70

Tiszti étkezde átlag ebédadag szám alapján 21 660 2 000 1 000 2,74

Repülõhajózó (4) 21 670 357 300 75 250 206,16

Felderítõ 21 671 8 100 2 700 7,40

Rendész 21 672 19 260 12 900 35,34

Rendész kiegészítõ felszerelés 21 673 57 880 25 560 70,03

Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenõr 21 674 28 600 12 400 33,97

Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenõr kiegészítõ felszerelés 21 675 14 560 5 780 15,84

Hajófedélzeten szolgálatot teljesítõ 21 676 5 140 2 570 7,04

Vasútállomás katonai parancsnok 21 677 12 500 3 750 10,27

Szállítmánykísérõ 21 678 12 500 3 750 10,27
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Kiképzési irodaszer
Tervezési tétel: 543113

Jogcím
Jogcím-

kód

Normakód

Megjegyzés

2. 3.

Illetmény (forint)

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Tábornok 11 100 4 000 10,96

(1) A tanév kezdetekor készpénzben
kifizethetõ. Nem honvédségi
ösztöndíjasnak, levelezõ és
tanszervásárlási kedvezményben
részesülõ polgári felsõfokú
tanintézetben tanuló hallgatónak nem
illetményes. Kizárólag a képzést végzõ
tanintézet számíthatja fel.

(2) Tanfolyamonként a kiképzõ
katonai szervezetnél számítható fel.

Hivatásos és szerzõdéses fõtiszt, tiszt 11 110 3 200 8,77

Nemzetvédelmi Egyetem hallgatója (1) 11 111 2 000 5,48

Fõtiszt, tiszt, továbbképzõ iskolai hallgató (1) 11 112 2 000 5,48

Honvéd tisztjelölt állomány (1) 11 113 2 000 5,48

Hivatásos és szerzõdéses zászlós, tiszthelyettes 11 120 2 400 6,58

Honvéd tiszthelyettes-jelölt állomány 11 121 1 600 4,38

Szerzõdéses legénységi állomány 11 130 800 2,19

Önkéntes védelmi tartalékos (FBÕ) 11 131 200 0,55

Önkéntes tartalékos 25 napos alapkiképzésre 11 132 60 –

Önkéntes tartalékos 15 napos éves kiképzésre 11 133 60 –

Szaktanfolyamon lévõ szerzõdéses legénységi
állomány után kiegészítés

(2) 11 141 400 –

Mûszaki rajzoló (állománytáblás) 11 150 9 600 26,30

Köztisztviselõ 11 160 3 200 8,77

Honvédségi közalkalmazott 11 170 1 600 4,38

Írószer, egyéb irodaszer
Tervezési tétel: 543113

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre (forint) Típus Egy évre (forint)

11 201 I. 2 460 11 205 V. 24 600

11 202 II. 5 240 11 206 VI. 46 200

11 203 III. 9 540 11 207 VII. 69 200

11 204 IV. 17 000 11 208 VIII. 227 000
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Vegyes nyomtatvány
Tervezési tétel: 543112

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre (forint) Típus Egy évre (forint)

11 301 1. 250 000 11 304 3. 19 500

11 302 2. 60 000 11 305 4. 6 000

Irodai papír
Tervezési tétel: 543111

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre (forint) Típus Egy évre (forint)

11 401 I. 3 920 11 405 V. 25 500

11 402 II. 5 760 11 406 VI. 45 200

11 403 III. 10 600 11 407 VII. 74 140

11 404 IV. 18 800 11 408 VIII. 244 540

Megjegyzés: A típusbesorolásokat és a szorzószámokat a HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõje 2011. június 30-ig az
alakulatok részére megküldi.

Textiltisztítás, javítás, karbantartás, szolgáltatás
Tervezési tétel: 5521991

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

2. 3.

Illetmény (forint)

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Szerzõdéses legénységi állomány 12 000 17 680 48,44

(1)

(2)

(3)

(4)

Csak az igénybevétel
idõtartamára
számolható fel.

Legénységi beosztású
szerzõdéses állomány
laktanyai elhelyezése
esetén is.

Az MH 1. HTHE
hajóin lévõ fekhelyekre
is illetményes.

Külön terv szerint.

Önkéntes
tartalékos
állomány

Önkéntes védelmi tartalékos (FBÕ) 12 010 17 680 48,44

25 napos alapkiképzés 12 011 1 200 –

15 napos éves kiképzés 12 012 720 –

Fekhelyek

Gyengélkedõszobai ágy 12 020 13 250 36,30

Kórházi ágy 12 021 34 320 94,03

Eü. vizsgáló, kezelõ, fizikoterápiás fekhely 12 022 34 320 94,03

Tiszti, tiszthelyettesi ügyeleti, szolgálati fekhely (1) (3) 12 023 47 840 131,07

Polgári õr fekhely 12 024 13 250 36,30

Nõtlen tiszti, nõvér- stb. szállóban, szálláson,
valamint Kiképzési-Oktatási és Regeneráló
Központ fekhelyei után

(1) (2)
12 025 – 62,40

Tiszti étkezde átlag ebédadagszám alapján 12 030 – 15,60

Honvéd tisztjelölt állomány 12 040 17 680 48,44

Honvéd tiszthelyettes-jelölt állomány 12 041 17 680 48,44

Díszzászlóalj állomány 12 060 6 240 17,10

Katonazenekar állomány 12 061 6 240 17,10

Honvéd Koronaõr állomány 12 062 12 480 34,19

Általános egyéni védõeszköz-karbantartás (4) 12 080 –
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Munka- és védõruházat
Tervezési tétel: 54811

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (forint)

Alapfel-
szerelés

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Általános egyéni védõeszköz (1) 13 888 – (1) Külön terv szerint.

Ruházati költségtérítés

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

2.

Illetmény (forint)

Utánpótlás

1 évre

Honvédségi közalkalmazott (1) 13 999 80 500
(1) A 17/1994. (HK 9.)
HM utasítás alapján.

2. melléklet a 60/2011. (V. 27.) HM utasításhoz

A hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású férfiállomány részére alapfelszerelési il-
letménye terhére biztosítandó cikkek listája

Fsz. Megnevezés Me. Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõ

1. 90 M nyári gyakorlósapka/gyakorlókalap db 1 0 0 1

2. 90 M téli gyakorlósapka db 1 0 0 1

3. Barettsapka zöld szerelék nélkül db 0 1 0 0

4. 93 M ejtõernyõs téli sapka db 0 1 0 0

5. 93 M repülõszerelõ nyári sapka db 0 0 1 0

6. 93 M repülõszerelõ téli sapka db 0 0 1 0

7. Csõsál db 1 1 1 1

8. 90 M gyakorlózubbony db 2 0 0 2

9. 90 M gyakorlónadrág db 2 0 0 2

10. 90 M gyakorlókabát db 1 0 0 1

11. 90 M gyakorlókabát-bélés db 1 0 0 1

12. 93 M ejtõernyõs nyári zubbony db 0 2 0 0

13. 93 M ejtõernyõs nyári nadrág db 0 2 0 0

14. 93 M ejtõernyõs téli zubbony db 0 1 0 0

15. 93 M ejtõernyõs télizubbony-bélés db 0 1 0 0

16. 93 M repülõszerelõ nyári zubbony db 0 0 2 0

17. 93 M repülõszerelõ nyári nadrág db 0 0 2 0
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Fsz. Megnevezés Me. Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõ

18. 93 M repülõszerelõ téli zubbony db 0 0 1 0

19. 93 M repülõszerelõ télizubbony-bélés db 0 0 1 0

20. 2000 M gyakorlózubbony hu. db 2 2 2 2

21. 2000 M gyakorlónadrág db 2 2 2 2

22. 93 M esõvédõ zubbony húzózáras db 1 1 1 1

23. 93 M esõvédõ nadrág db 1 1 1 1

24. 93 M téli ing db 1 1 1 1

25. 93 M téli alsó db 1 1 1 1

26. Póló gyakorlóruhához db 3 3 3 3

27. Nyári gyakorlózokni pár 3 3 3 3

28. Téli gyakorlózokni pár 2 2 2 2

29. Kötött téli kesztyû pár 1 1 1 1

30. Szakmai sál db 1 1 1 1

31. 2008 M általános bakancs pár 1 1 1 1

32. Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 1 0 1 1

33. Ejtõernyõs bakancs (HAIX Airpower P6) pár 0 1 0 0

34. 90 M hevederöv rugózáras db 1 1 1 1

35. Evõeszközkészlet db 1 1 1 1

36. Bocskai sapka köznapi szerelve db 1 1 0 0

37. Bocskai sapka társasági szerelve db 1 1 0 0

38. Köznapi sapka db 1 1 0 0

39. Köznapi sapka kék repülõs db 0 0 1 1

40. Tányérsapka társasági sötétkék szerelék nélkül db 0 0 1 1

41. Nyaksál barna db 1 1 0 0

42. Nyaksál fekete (1) db 1 1 1 1

43. Köznapi öltöny tropikál db 1 1 0 0

44. Köznapi öltöny tropikál sötétkék db 0 0 1 1

45. Tropikál pantalló db 1 1 0 0

46. Tropikál pantalló sötétkék db 0 0 1 1

47. Társasági zubbony db 1 1 0 0

48. Társasági zubbony repülõs db 0 0 1 1

49. Társasági pantalló db 1 1 0 0

50. Társasági pantalló sötétkék db 0 0 1 1

51. Posztóköpeny db 1 1 0 0

52. Posztóköpeny sötétkék db 0 0 1 1

53. 4/4-es ballonkabát db 1 1 0 0

54. 4/4-es ballonkabát sötétkék db 0 0 1 1

55. 3/4-es ballonkabát db 1 1 0 0

56. 3/4-es ballonkabát sötétkék db 0 0 1 1
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Fsz. Megnevezés Me. Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõ

57. Köznapi ing hosszú ujjú db 1 1 0 0

58. Köznapi ing rövid ujjú db 1 1 0 0

59. Köznapi ing hosszú ujjú kék db 0 0 1 1

60. Köznapi ing rövid ujjú kék db 0 0 1 1

61. Társasági fehér ing hosszú ujjú db 1 1 1 1

62. Bokazokni barna pár 3 3 0 0

63. Bokazokni fekete (1) pár 1 1 3 3

64. Köznapi félcipõ barna pár 1 1 0 0

65. Köznapi félcipõ fekete pár 0 0 1 1

66. Társasági félcipõ fekete (1) pár 1 1 1 1

67. Nyakkendõ fekete társasági (1) db 1 1 1 1

68. Nyakkendõ barna köznapi db 1 1 0 0

69. Nyakkendõ fekete köznapi db 0 0 1 1

70. Gyakorlópulóver db 1 1 0 0

71. Gyakorlópulóver sötétkék db 0 0 1 1

72. Téli bõrkesztyû barna pár 1 1 0 0

73. Téli bõrkesztyû fekete (1) pár 1 1 1 1

74. Nyakkendõtû db 1 1 1 1

75. Deréköv barna db 1 1 0 0

76. Deréköv fekete (1) db 1 1 2 2

77. Sapkajelvény barettsapkára hímzett db 0 1 0 0

78. Hímzett névfelirat zöld tépõzáras db 4 4 4 4

79. Hímzett névfelirat sötétkék tépõzáras db 0 0 4 4

80. Hímzett gyakorlóparoli tépõzáras pár 2 2 2 2

81. Hímzett rendfokozati jelzés pólóra db 2 2 2 2

82. Hímzett államjelzés tépõzáras db 2 2 2 2

83. Hímzett államjelzés sötétkék tépõzáras db 0 0 1 1

84. Topánalátét db 2 2 0 0

85. Repülõsapkadísz db 0 0 1 1

86. Sapkajelvény kerek db 0 0 1 1

87. Társasági sapkazsinór db 0 0 1 1

88. Szúrósgomb db 2 2 2 2

89. Paroli köznapi öltönyre pár 1 1 1 1

90. Paroli társasági öltönyre pár 1 1 1 1

91. Csillag 15 mm db 4 4 4 4

92. Vállzsinór (2) db 2 2 2 2

93. Hivatásos állományt kifejezõ jelvény db 5 5 5 5

94. Névkitûzõ db 2 2 2 2

95. Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 1 1 1
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Fsz. Megnevezés Me. Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõ

96. Paroli posztóköpenyre pár 1 1 1 1

97. Végzettséget igazoló jelvény db 2 2 2 2

98. Fegyvernemi jelvény pár 3 3 3 3

99. Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 3 3 0 0

100. Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék pár 0 0 3 3

101. Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1

Megjegyzés:
(1) Általános és ejtõernyõs beosztású tiszthelyettes részére barna színben biztosítandó
(2) Tiszthelyettes részére nem illetményes

3. melléklet a 60/2011. (V. 27.) HM utasításhoz

A hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású katonanõ-állomány részére
alapfelszerelési illetménye terhére biztosítandó cikkek listája

Fsz. Megnevezés Me. Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõ

1. 90 M nyári gyakorlósapka/gyakorlókalap db 1 0 0 1

2. 90 M téli gyakorlósapka db 1 0 0 1

3. Barettsapka zöld szerelék nélkül db 0 1 0 0

4. 93 M ejtõernyõs téli sapka db 0 1 0 0

5. 93 M repülõszerelõ nyári sapka db 0 0 1 0

6. 93 M repülõszerelõ téli sapka db 0 0 1 0

7. Csõsál db 1 1 1 1

8. 90 M gyakorlózubbony db 2 0 0 2

9. 90 M gyakorlónadrág db 2 0 0 2

10. 90 M gyakorlókabát db 1 0 0 1

11. 90 M gyakorlókabát-bélés db 1 0 0 1

12. 93 M ejtõernyõs nyári zubbony db 0 2 0 0

13. 93 M ejtõernyõs nyári nadrág db 0 2 0 0

14. 93 M ejtõernyõs téli zubbony db 0 1 0 0

15. 93 M ejtõernyõs télizubbony-bélés db 0 1 0 0

16. 93 M repülõszerelõ nyári zubbony db 0 0 2 0

17. 93 M repülõszerelõ nyári nadrág db 0 0 2 0

18. 93 M repülõszerelõ téli zubbony db 0 0 1 0

19. 93 M repülõszerelõ télizubbony-bélés db 0 0 1 0

20. 2000 M gyakorlózubbony hu. db 2 2 2 2

21. 2000 M gyakorlónadrág db 2 2 2 2

22. 93 M esõvédõ zubbony húzózáras db 1 1 1 1

23. 93 M esõvédõ nadrág db 1 1 1 1
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Fsz. Megnevezés Me. Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõ

24. 93 M téli ing db 1 1 1 1

25. 93 M téli alsó db 1 1 1 1

26. Póló gyakorlóruhához db 3 3 3 3

27. Nyári gyakorlózokni pár 3 3 3 3

28. Téli gyakorlózokni pár 2 2 2 2

29. Kötött téli kesztyû pár 1 1 1 1

30. Szakmai sál db 1 1 1 1

31. 2008 M általános bakancs pár 1 1 1 1

32. Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) pár 1 0 1 1

33. Ejtõernyõs bakancs (HAIX Airpower P6) pár 0 1 0 0

34. 90 M hevederöv rugózáras db 1 1 1 1

35. Evõeszközkészlet db 1 1 1 1

36. Nõi kalap barna szerelék nélkül db 1 1 0 0

37. Nõi kalap fekete szerelék nélkül (1) db 1 1 2 2

38. Köznapi sapka db 1 1 0 0

39. Köznapi sapka kék repülõs db 0 0 1 1

40. Nõi nyaksál barna db 1 1 0 0

41. Nõi nyaksál fekete (1) db 1 1 1 1

42. Köznapi nõi zubbony barna db 1 1 0 0

43. Szoknya köznapi barna db 1 1 0 0

44. Nõi pantalló köznapi barna db 1 1 0 0

45. Köznapi nõi zubbony sötétkék db 0 0 1 1

46. Szoknya köznapi sötétkék db 0 0 1 1

47. Nõi pantalló köznapi sötétkék db 0 0 1 1

48. Nõi társasági zubbony db 1 1 0 0

49. Szoknya társasági db 1 1 0 0

50. Nõi társasági zubbony sötétkék db 0 0 1 1

51. Szoknya társasági sötétkék db 0 0 1 1

52. Nõi köpeny béléssel db 1 1 0 0

53. Nõi köpeny béléssel sötétkék db 0 0 1 1

54. Nõi ballonkabát db 1 1 0 0

55. Nõi ballonkabát sötétkék db 0 0 1 1

56. Köznapi ing hosszú ujjú nõi db 1 1 0 0

57. Köznapi ing rövid ujjú nõi db 1 1 0 0

58. Köznapi ing hosszú ujjú kék nõi db 0 0 1 1

59. Köznapi ing rövid ujjú kék nõi db 0 0 1 1

60. Társasági fehér ing hosszú ujjú nõi db 1 1 1 1

61. Nõi cipõ barna pár 1 1 0 0

62. Nõi cipõ fekete (1) pár 1 1 2 2
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Fsz. Megnevezés Me. Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõ

63. Nõi nyakkendõ köznapi db 1 1 0 0

64. Nõi nyakkendõ köznapi fekete db 0 0 1 1

65. Nõi nyakkendõ társasági fekete (1) db 1 1 1 1

66. Gyakorlópulóver db 1 1 0 0

67. Gyakorlópulóver sötétkék db 0 0 1 1

68. Téli bõrkesztyû barna pár 1 1 0 0

69. Téli bõrkesztyû fekete (1) pár 1 1 1 1

70. Deréköv barna db 1 1 0 0

71. Deréköv fekete (1) db 1 1 2 2

72. Sapkajelvény barettsapkára hímzett db 0 1 0 0

73. Hímzett névfelirat zöld tépõzáras db 4 4 4 4

74. Hímzett névfelirat sötétkék tépõzáras db 0 0 4 4

75. Hímzett gyakorlóparoli tépõzáras pár 2 2 2 2

76. Hímzett rendfokozati jelzés pólóra db 2 2 2 2

77. Hímzett államjelzés tépõzáras db 2 2 2 2

78. Hímzett államjelzés sötétkék tépõzáras db 0 0 2 2

79. Sapkajelvény társasági dísz/kerek db 1 1 0 0

80. Repülõsapkadísz db 0 0 1 1

81. Sapkajelvény ovális db 1 1 0 0

82. Paroli köznapi zubbonyra pár 1 1 1 1

83. Paroli társasági zubbonyra pár 1 1 1 1

84. Csillag 15 mm db 4 4 4 4

85. Vállzsinór (2) db 2 2 2 2

86. Hivatásos állományt kifejezõ jelvény db 5 5 5 5

87. Névkitûzõ db 5 5 5 5

88. Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi pár 1 1 1 1

89. Paroli posztóköpenyre nõi pár 1 1 1 1

90. Végzettséget igazoló jelvény db 2 2 2 2

91. Fegyvernemi jelvény pár 3 3 3 3

92. Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 3 3 0 0

93. Hímzett köznapi rendfokozati jelzés sötétkék pár 0 0 3 3

94. Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1

Megjegyzés:
(1) Általános és ejtõernyõs beosztású tiszthelyettes részére barna színben biztosítandó
(2) Tiszthelyettes részére nem illetményes
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A honvédelmi miniszter
61/2011. (VI. 2.) HM

u t a s í t á s a
a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj

odaítélésének rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdés f) pontja alapján, figyelemmel a Hvt. 97. § (1) be-
kezdésének e) pontjában foglalt feladatokra, valamint a
honvédelmi nevelés elmélyítése és a katonai alapismere-
tek népszerûsítése érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói
irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre.

2. §

A magyarországi középiskolák nappali tagozatos tanu-
lói (a továbbiakban: tanulók) érdeklõdésének a honvédel-
mi tevékenység felé történõ orientálása érdekében „Béri
Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj” elnevezéssel évente
ösztöndíj kerül odaítélésre.

3. §

(1) Az ösztöndíjra kizárólag magyarországi középisko-
lák nappali tagozatos, magyar állampolgársággal rendel-
kezõ azon tanulói pályázhatnak, akik az ösztöndíjpályázat
kiírását követõ tanévben (a továbbiakban: megpályázott
tanév) részt vesznek a „Katonai alapismeretek” tantárgy
oktatásában.

(2) Az ösztöndíjat évente a 4.50 feletti tanulmányi ered-
ményt elérõ, példás magaviseletû, testnevelésbõl legalább
„jó” érdemjegyet elért tanulók nyerhetik el, egy tanév idõ-
tartamára.

(3) A tanulók a megpályázott tanévet megelõzõ tanév
végén elért tanulmányi eredményeik alapján nyújthatnak
be pályázatot.

(4) A (2) bekezdésben foglalt feltételek meglétérõl szó-
ló igazolást az oktatási intézménytõl szerzi be a pályázatot
benyújtó tanuló.

4. §

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:

a) a honvédelmi tárcánál nyugállományba helyezett,
vagy a honvédelmi tárcánál hivatásos, szerzõdéses, kor-
mány-tisztviselõi, vagy közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott szülõ(k);

b) az oktatási intézmény vezetõje által hitelesített, illet-
ve igazolt, honvédelemhez kötõdõ aktív tevékenység;

c) a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezeti
tagság, és a szervezetben végzett kimagasló tevékenység,
melyet – utóbbi esetben a tevékenység részletezésével – a
társadalmi szervezet vezetõje igazol;

d) a honvédelem eszméjéhez köthetõ tudományos diák-
köri tevékenység.

5. §

(1) Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztvi-
selõi illetményalap 33%-ának személyi jövedelem-
adó-elõleggel növelt összege, melynek folyósítása a tanév
idõszakában (10 hónap) havonta, a pénzbeli juttatások fo-
lyósításának szabályairól szóló 39/2008. (HK 9.) HM uta-
sítás alapján történik.

(2) Tört hónap esetén az ösztöndíjat a teljes havi mérték
összegében kell kifizetni.

6. §

Egy tanévben legfeljebb 50 fõ részesíthetõ az ösztöndíj-
ban.

7. §

A pályázatot minden naptári év május 31-ig írja ki a HM
a miniszter erre vonatkozó elõzetes döntése alapján. A pá-
lyázat közzététele a HM honlapján, a Honvédelmi Köz-
lönyben, továbbá lehetõség szerint a pedagógiai szakmai
lapokban történik.

8. §

Az ösztöndíjbizottság elnökét és tagjait a miniszter jelö-
li ki. A bizottság ügyrendjét, szervezetét saját maga álla-
pítja meg. Az ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési felada-
tokat a HM Humánpolitikai Fõosztály Oktatási és Tudo-
mányszervezõ Osztály végzi.

9. §

Az ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal HM I. objektum
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
végzi.
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10. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba. Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a HM
Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj alapításáról és
az ösztöndíj odaítélésérõl szóló 105/2006. (HK 20.) HM
utasítás hatályát veszti.

(2) Jelen utasítás hatálybalépése nem érinti a
2010/2011-es tanévre a HM Béri Balogh Ádám középis-
kolai ösztöndíj alapításáról és az ösztöndíj odaítélésérõl
szóló 105/2006. (HK 20.) HM utasítás alapján elnyert ösz-
töndíjak folyósítását.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
62/2011. (VI. 2.) HM

u t a s í t á s a
a Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság felállításáról

és mûködésének rendjérõl, valamint
a nyomtatványrendszeresítés, -módosítás

és hatályon kívül helyezés szabályairól szóló
131/2006. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján a Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság felállításá-
ról és mûködésének rendjérõl, valamint a nyomtatvány-
rendszeresítés, -módosítás és hatályon kívül helyezés sza-
bályairól szóló 131/2006. (HK 24.) HM utasítás módosítá-
sáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság felállításáról és
mûködésének rendjérõl, valamint a nyomtatványrendszere-
sítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól
szóló 131/2006. (HK 24.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása
alá, valamint a felügyelete alá tartozó szervezetekre, to-
vábbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezetire (a továbbiakban együtt: katonai szervezetek)
terjed ki.”

2. §

Az Ut. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A katonai szervezetek egészét, vagy jelentõs

részét érintõ nyomtatványok rendszeresítésére, módosítá-
sára, illetve hatályon kívül helyezésére a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) véleményezõ-javaslatte-
võ szerveként Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság (a to-
vábbiakban: NYRB) mûködik.

(2) Az NYRB elnöke: a HVKF helyettese.
(3) Az NYRB titkára: a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi

Hivatal (a továbbiakban: HM FHH), Hadfelszerelési Igaz-
gatóság, Hadtáp Osztály osztályvezetõje.

(4) Az NYRB tagjai:
a) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztály-

vezetõje,
b) a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje,
c) a HM Gazdasági Tervezési Fõosztály fõosztályvezetõje,
d) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személyzeti

Csoportfõnökség csoportfõnöke,
e) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnöke,
f) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke,
g) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség csoport-

fõnöke,
h) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnöke,
i) a HVK Kiképzési Csoportfõnökség csoportfõnöke,
j) a HVK Egészségügyi Csoportfõnökség csoportfõnöke,
k) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója,
l) a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal fõ-

igazgatója.
(5) Az NYRB tagját akadályoztatás esetén szervezet-

szerû helyettese képviseli.”

3. §

Az Ut. 3. § (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A nyomtatványok rendszeresítésére, a rendszeresí-
tett nyomtatványok módosítására, illetve hatályon kívül
helyezésére a HM fõosztály-vezetõi, a HVK csoportfõnö-
kei, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe,
közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá, valamint a fel-
ügyelete alá tartozó szervezetek vezetõi, továbbá az MH
ÖHP parancsnoka tehetnek javaslatot, melyet az
NYRB-titkár útján kell felterjeszteni az NYRB elnöké-
nek.”

4. §

Az Ut. 4. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az új nyomtatvány rendszeresítésére, a használatban
lévõ nyomtatvány belsõ tartalmának, illetõleg rovatrendjé-
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nek módosítására, továbbá az elavult nyomtatvány hatály-
talanítására irányuló elõterjesztésnek a következõket kell
tartalmaznia:)

„d) az új nyomtatvány szigorú számadás-kötelezettsé-
gére, késõbbi (kitöltést követõ) minõsíthetõségére vonat-
kozó igényt,”

5. §

(1) Az Ut. 5. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A HVKF az NYRB elnökének elõterjesztése alap-
ján parancsot ad ki a nyomtatvány rendszeresítésérõl, mó-
dosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl.

(6) A nyomtatvány rendszeresítésérõl, módosításáról,
illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló parancsot a HM
hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

(2) Az Ut. 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Egyes rendszeresített közérdekû nyomtatványok,

az NYRB elnökének döntése alapján, a HM hivatalos hon-
lapján is közzétehetõk.”

6. §

Az Ut. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A nyomtatvány rendszeresítésérõl szóló parancs
megjelenését követõen a HM FHH fõigazgatója gondos-
kodik a nyomtatvány MH Geoinformációs Szolgálat útján
történõ legyártatásáról, illetve beszerzésérõl.”

7. §

(1) Az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
(2) Az utasítás a hatálybalépését követõ harmadik na-

pon hatályát veszti.

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

33/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvéd Vezérkar fõnöke egyes közigazgatási és
szakhatósági hatásköreinek átadásával összefüggõ

szakmai feladatok végrehajtásáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdése, 101. §
(4) és (5) bekezdése, valamint 110. § (2) bekezdése alapján
a Honvéd Vezérkar fõnöke és a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal igazgatója közötti, a településrendezési
eszközök véleményezési eljárásában közigazgatási véle-
ményezési hatáskörben, illetve a külön kormányrendele-
tekben meghatározott hatósági eljárásokban elsõfokú hon-
védelmi szakhatósági hatáskörben ellátandó feladatok át-
adás-átvételével összefüggõ szakmai feladatok végrehaj-
tására az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a feladat-végrehajtással érintett – a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó,
és a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)
szolgálati alárendeltségébe tartozó – szervezetekre ter-
jed ki.

2. A településrendezési eszközök véleményezési eljárá-
sában közigazgatási véleményezési hatáskörben, illetve a
külön kormányrendeletekben meghatározott hatósági eljá-
rásokban elsõfokú honvédelmi szakhatósági hatáskörben
(a továbbiakban: közigazgatási és szakhatósági hatáskör)
– a vonatkozó kormányrendeletek módosításai hatálybalé-
pését követõen – a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban:
HM HH) igazgatója jár el.

2. A közigazgatási és szakhatósági hatáskör
átadásával kapcsolatos feladatok

3. A közigazgatási és szakhatósági hatáskör gyakorlóját
kijelölõ kormányrendeletek módosítása érdekében

a) a HM HH igazgatója áttekinti a vonatkozó kormány-
rendeletek körét, elõkészíti a módosítandó kormányrende-
letek módosításának tervezetét, és a jelen együttes intézke-
dés (a továbbiakban: Intézkedés) hatályba lépését követõ



5 napon belül megküldi a HM Jogi Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM JF) részére;

b) a HM JF soron kívül elõkészíti a kormány-elõter-
jesztés tervezetét, és kezdeményezi annak közigazgatási
egyeztetését.

4. A HM HH igazgatója elõkészíti, és a tervezeten ala-
puló kormányrendelet hatálybalépéséig a HM Tervezési és
Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF)
részére megküldi

a) a HM HH Alapító Okirat-módosítási javaslatát;
b) a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítá-

sára vonatkozó javaslatát.

5. A HM TKF – a szükséges egyeztetést és a tervezeten
alapuló kormányrendelet hatálybalépését követõen – a ja-
vaslatokat soron kívül felterjeszti jóváhagyásra a honvé-
delmi miniszternek.

6. A HM HH igazgatója az Alapító Okirat módosítását
követõ 30 napon belül elkészíti a HM HH Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítását, és jóváhagyásra
felterjeszti a HM közigazgatási államtitkára részére
(a továbbiakban: HM KÁT).

3. Az átmeneti idõszakra vonatkozó intézkedések

7. Az átmeneti idõszakban – az Intézkedés hatálybalé-
pésétõl a tervezeten alapuló kormányrendelet hatálybalé-
péséig – a közigazgatási és szakhatósági hatáskört a
HVKF gyakorolja.

8. A HM HH igazgatója az átmeneti idõszakra a HVK
Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HDMCSF) állományába két fõ – a feladat ellátásához
szükséges szakmai felkészültséggel rendelkezõ – ügyinté-
zõt vezényel a HVKF közigazgatási és szakhatósági hatás-
körében kiadott döntések szakmai elõkészítésére.

9. A vezényeltek feladatait a HVK HDMCSF vezetõje
határozza meg, és biztosítja a munkavégzés feltételeit.

4. A szervezeti átalakítás feladatai

10. A HM HH 1390/24. számú, a 4-59/2011. számon
módosított munkaköri jegyzéke alapján a HM HH igazga-
tója megkezdi a közigazgatási és szakhatósági hatáskör el-
látására létrehozott beosztások feltöltését azzal, hogy

a) a szakmai beosztások feltöltését a honvédelmi szer-
vezetek gazdálkodásának racionalizálásához és kiadásai-
nak csökkentéséhez kapcsolódó egyes létszám gazdálko-
dási feladatokról szóló 33/2011. (III. 25.) HM utasítás 3. §
c) pontjára figyelemmel a meglévõ állománynak a honvé-
delmi szervezeten belüli, vagy a honvédelmi szervezetek

közötti áthelyezésével, illetve a HM-en belül foglalkozta-
tottak tekintetében a közszolgálati jogviszonyok közötti
áthelyezéssel kell biztosítani;

b) az ügyviteli beosztás feltöltése a honvédelmi szerve-
zetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentõ
intézkedésekrõl szóló 24/2011. (III. 2.) HM utasítás 2. §
a) pontja szerint különösen indokoltnak minõsül, ezért
e beosztás korlátozás nélkül feltölthetõ.

5. A közigazgatási és szakhatósági hatáskör
átadás-átvételéhez kapcsolódó feladatok

11. A közigazgatási és szakhatósági hatáskörhöz kap-
csolódó feladatok átadás-átvételére – a HVK HDMCSF
fegyvernemi osztályvezetõ (csoportfõnök-helyettes) veze-
tésével – az átadó és átvevõ szervezet vezetõje bizottságot
jelöl ki.

12. A bizottság a Tervezet hatálybalépését követõ
5. munkanaptól megkezdi, és a 10. munkanapig – jegyzõ-
könyv felvétele mellett – befejezi az átadás-átvételi eljá-
rást.

13. A folyamatban lévõ ügyekhez kapcsolódó, illetve a
mûködéshez szükséges dokumentumokat a HM HH veszi
át. Az okmányok átadás-átvételét, illetve az átadásra nem
kerülõ irattárba helyezését az ügyviteli szabályok szerint
kell végezni.

14. Az átadás-átvétel kiterjed különösen:
a) a HVK HDMCSF által, a 2011. évi közigazgatási és

szakhatósági hatáskör-ellátáshoz igényelt irodaszerre (pa-
pír, irományfedél, boríték, stb.);

b) Magyarország 1:25000-es térképszelvényekbõl álló
albumsorára;

c) az ingatlan-nyilvántartásra.

15. A bizottság vezetõje az átadás-átvételi jegyzõköny-
vet – a HVKF egyetértésével – a HM KÁT-hoz terjeszti fel
jóváhagyásra.

6. Logisztikai feladatok

16. A HM HH igazgatója a közigazgatási és szakhatósá-
gi hatáskör ellátásához szükséges munkafeltételek és az át-
vételre kerülõ ügyiratok tárolásának kialakítása érdekében
az érvényben lévõ normák szerint pontosítja a szervezeti
változásból adódó anyagi-technikai szükségleteket, és az
erre vonatkozó többlet-igényt az Intézkedés hatálybalépé-
sét követõ 15 napon belül az MH Támogató Dandár HM
Objektumok Üzemeltetõ Igazgatóságának – soron kívüli
intézkedésre – megküldi.

730 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



17. Az anyagi-technikai szükségletek pontosítása kiter-
jed különösen:

a) az elhelyezési körülményekre (irodaelosztás és iroda-
bútor);

b) a híradó-, és informatikai, valamint irodatechnikai
eszközökre, és az

c) informatikai anyagokra.

18. Az MH Támogató Dandár megvizsgálja a közigaz-
gatási és szakhatósági hatáskör ellátása során jelenleg
használt postai vonal áthelyezésének lehetõségét, és a
vizsgálat eredményének függvényében – a tervezeten ala-
puló kormányrendelet hatálybalépésével egy idõben – a
postai vonalat a HM HH-hoz áthelyezi.

19. A HM HH szervezeti változásával járó logisztikai
támogatási feladatokat az érintett logisztikai támogató ele-
mek úgy tervezzék és végezzék, hogy a közigazgatási és
szakhatósági hatáskörhöz kapcsolódó feladatok folyama-
tos és határidõben történõ ellátása az átadás-átvétel során
és azt követõen biztosított legyen.

7. Pénzügyi és számviteli feladatok

20. A HM HH igazgatója – az Intézkedés hatálybalépé-
sét követõ 15 napon belül – a 2011. év vonatkozásában
szükség szerint végrehajtja – az intézményi mûködésre jó-
váhagyott elemi költségvetés áttekintését követõen –
a honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-mó-
dosításának rendjérõl szóló 12/2010. (I. 27) HM utasítás
2. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiemelt elõirányzaton
belüli elõirányzat-átcsoportosítást, továbbá a szükséges
szakfejlesztések (szakberuházások) megvalósításának ér-
dekében – a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a to-
vábbiakban: HM KPH) fõigazgatója útján – kezdeményezi
a kiemelt elõirányzatok közötti honvédelmi miniszteri jo-
gosultságú átcsoportosítást.

21. A többletfeladat teljes költségigényének pontos fel-
számítását (a személyi feltöltés vonzatában is) a 2011.
szeptemberi tervezési idõszakban megküldésre kerülõ
– csapatköltségvetési elõirányzatok módosítása tárgyú –
pótköltségvetés során kell véglegezni a HM KPH részére.

8. Híradó, informatikai és információvédelmi
feladatok

22. A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség a HM HH igénye alapján szakmai segít-
séget nyújt az ügyviteli szerv akkreditációjának elõkészí-
téséhez. Ennek keretében:

a) a HM HH – mint a minõsített adatot kezelõ szerve-
zet – által szükségesnek ítélt fizikai biztonsági fejlesztési

feladatokat szakmailag véleményezi, az egyeztetett javas-
latot a fizikai biztonsági fejlesztési tervébe felveszi;

b) megtervezi, és biztosítja az ügyviteli szervhez beosz-
tásra kerülõ állomány szakmai felkészítését.

9. A közigazgatási és szakhatósági hatáskör
ellátásával kapcsolatos feladatok

23. A HM HH igazgatója – a szakmai szabályok érvé-
nyesítésével és a megfelelõ munkarend kialakításával –
biztosítja a közigazgatási és szakhatósági hatáskör magas
szintû ellátását, megerõsíti az MH nemzeti és szövetségi
védelmi feladatellátás biztosítása vizsgálatára vonatkozó
szakmai tevékenységet, ezzel biztosítja a honvédelmi ér-
dekek érvényesítését, különös tekintettel a településrende-
zési eszközök véleményezési eljárására.

24. A 23. pontban foglalt célok elérése érdekében a HM
HH igazgatója áttekinti a közigazgatási és szakhatósági
hatáskör ellátásával kapcsolatos szabályozókat. A szüksé-
ges, a szakmaiságot és jogszerû feladatellátást megalapozó
– jogszabály-elõkészítésre, illetve módosításra vonatko-
zó – szövegszerû javaslatait 2011. szeptember 30-ig to-
vábbi ügyintézésre megküldi a HM JF-nek. E körben, a
közigazgatási és szakhatósági hatáskör szakszerû ellátása
érdekében elõ kell készíteni különösen

a) a honvédelmi és katonai célú építmények, honvédel-
mi területek mûködési és védõövezetének meghatározásá-
ra vonatkozó anyagi jogi szabályokat;

b) a HM HH-nak a honvédelmi infrastruktúra kezelésé-
re és fejlesztésének tervezésére kijelölt szervek által kezelt
adatokhoz való hozzáférését, valamint a rendszeres adat-
szolgáltatást szabályozó belsõ rendelkezést.

25. A szakszerû, valós és naprakész adatokon alapuló
döntés-elõkészítés érdekében – jegyzéken és térképi fel-
dolgozásban is – a tervezeten alapuló kormányrendelet ha-
tálybalépéséig, de legkésõbb 2011. augusztus 30-ig

a) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatója
biztosítja az HM vagyonkezelésében lévõ földrészletek
aktuális ingatlan-nyilvántartási és használatra vonatkozó
adatait (település, hrsz., objektumazonosító, használatban
lévõ, felesleges ingatlanok stb.);

b) az MH TD a HVK Híradó, Informatikai és Informá-
cióvédelmi Csoportfõnökség útján biztosítja a híradó ob-
jektumok helyére 1és a mikrohullámú adók irányára vo-
natkozó alapadatokat.

26. A HM HH igazgatója az elektronikus ügyintézés be-
vezetésével kapcsolatosan intézkedik a feladatok végre-
hajtására a Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügyin-
tézését támogató információs rendszer felépítésérõl, mû-
ködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és fejlesztésérõl szóló
60/2008. (HK 13.) HM utasításnak megfelelõen.
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10. Záró rendelkezések

27. Ez az együttes intézkedés az aláírását* követõ 5. na-
pon lép hatályba, és 2012. január 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. május 31.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
34/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség üzemanyag szakanyagai

körében keletkezõ veszélyes hulladékok
és egyes használt üzemanyag szakanyagok

gyûjtésérõl és kezelésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján figye-
lemmel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvényben (a továbbiakban: törvény), a veszélyes hulla-
dékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltéte-
leirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) kormányrendeletben (a to-
vábbiakban: 98/2001. Korm. rendelet), továbbá a hulladé-
kok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) környezetvédel-
mi miniszteri rendeletben foglaltakra, a Magyar Honvéd-
ség üzemanyag szakanyagai körében keletkezõ veszélyes
hulladékok és egyes használt üzemanyag szakanyagok
gyûjtésérõl és kezelésérõl az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalra (a továbbiakban: HM
FHH), a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Köz-
pontra (a továbbiakban: MH VEK), továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) üzemanyagokat igény-
lõ, technikai eszközöket üzemeltetõ szervezeteire és intéz-

ményeire, valamint a technikai eszközöket javító szerve-
zetekre, üzemekre (továbbiakban együtt: honvédelmi szer-
vezet) terjed ki.

2. Fogalmak:
a) Veszélyes hulladék: a törvény 2. sz. melléklete alap-

ján besorolható hulladék anyagok.
b) Üzemanyag hulladék anyag: a veszélyes hulladékok

és azon üzemanyagok összessége, mely üzemanyagok ren-
deltetés szerinti alkalmazásukat követõen nem felelnek
meg a vonatkozó szabványoknak, minõségi elvárásoknak,
azonban a törvény 2. sz. melléklete alapján nem minõsül-
nek veszélyes hulladéknak.

c) Tartálytisztítási maradék: a hajtó-, illetve kenõanyag
tartályok idõszakos vizsgálatai, illetve tisztítása során a
tartály alján összegyûlt hajtó-, illetve kenõanyagot és tisz-
títóanyag maradékokat tartalmazó folyadék, vagy iszap.

d) Szlop jelentés: a tartálytisztítási maradék megneve-
zésérõl és mennyiségérõl, az idõszakos vizsgálatot, tisztí-
tást végzõ szervezet által kiállított, a kiállító szervezet
megnevezésével és bélyegzõjével, valamint a munkálato-
kat végzõ személy aláírásával ellátott jegyzék.

e) Tiszta göngyöleg: az intézkedés értelmében az
MH-ban rendszeresített üzemanyag technikai eszköz (hor-
dó, kanna, illetve egyéb zárható edényzet), mely az adott
veszélyes hulladék meghatározó részét képezõ üzemanyag
rendeltetésszerû tárolására alkalmas és benne minimális
mennyiségû olyan termék maradványa található, melybõl
a betölteni szándékozott veszélyes hulladék származik. Az
ilyen göngyöleg mechanikai szennyezõdést egyáltalán
nem tartalmaz. Ide tartoznak a polgári vállalatoktól beszer-
zett kenõ- és karbantartó anyagok gyári göngyölegei is,
amennyiben azok a forgalmazó által betöltött anyagokon
kívül más termékkel sem kívül, sem belül nem szennye-
zettek.

f) Központi gyûjtõhely: Az MH VEK Üzemanyagrak-
tárnál (a továbbiakban: MH VEK ÜZAR) veszélyes hulla-
dékok gyûjtésére kialakított objektum.

3. Az intézkedés hatálya alá tartózó veszélyes hulladé-
kok körének meghatározása, jellemzõik rövid leírása, álla-
gukra vonatkozó elõírás, csomagolásuk módja az 1. mel-
lékletben kerül meghatározásra.

4. A honvédelmi szervezetek a beszállításra tervezett
üzemanyag hulladék anyagok szállításra történõ elõkészí-
tése és erre alkalmassá tétele során – a környezetre jutó
kockázatok minimálisra csökkentése érdekében – fokozot-
tan vizsgálják a csomagolóeszközök zárhatóságát és
szivárgás mentességét.

5. Az üzemanyag hulladék anyagok gyûjtéséért, nyil-
vántartásáért, csomagolásáért, minõségéért, központi
gyûjtõhelyre történõ beszállításáért a honvédelmi szerve-
zet parancsnoka felelõs.
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2. Az üzemanyag szakanyagok üzemanyag
hulladék anyaggá minõsítésének eljárási rendje

6. A honvédelmi szervezet a feltételezetten nem megfe-
lelõ minõségû üzemanyagból, illetve tartálytisztítási mara-
dékból mintát vesz, melyet a Magyar Honvédség katonai
szervezeteinél alkalmazott üzemanyagok minõségellenõr-
zése címû szolgálati könyv (nyt.szám: 21/348) I. fejezet
8. pontjában foglalt teljes vizsgálatra az MH VEK Köz-
ponti Veszélyesanyag Bevizsgáló Laboratóriumába (a to-
vábbiakban: MH VEK KVBL) megküld. Amennyiben az
MH VEK KVBL vizsgálati bizonyítványa alapján a vizs-
gált üzemanyag további felhasználásra alkalmatlan, a hon-
védelmi szervezet a 7., és 9–10. pontokban elrendeltek
szerint tárolja és szállítja be a központi gyûjtõhelyre, mely
során a vizsgálati bizonyítványt is átadja. Az anyagok se-
lejtezését az MH VEK kezdeményezi az összegyûlt
mennyiség függvényében, de évente legalább két alkalom-
mal.

7. A felhasználóktól átvett veszélyes hulladékokat a
honvédelmi szervezet üzemanyag szakága az átvételt kö-
vetõen azonnal bevezeti a Veszélyes Hulladék Nyilvántar-
tásba és a kijelölt munkahelyi gyûjtõhelyén tárolja. A hon-
védelmi szervezet a veszélyes hulladékokból a központi
gyûjtõhelyre történõ beszállítást megelõzõen mintát küld
az MH VEK ÜZAR laboratóriuma részére teljes vizsgálat
elvégzése érdekében, mely mintához csatolja a 2. mellék-
letben szereplõ vizsgálati kérelmet és Mintakísérõ Lapot.
A minta és a kérelem a veszélyes hulladék beszállítási idõ-
pontja elõtt legalább 15 nappal beérkezik az MH VEK
ÜZAR laboratóriumához. A mintán és a kérelemben egy-
aránt szerepel a kérelmezõ honvédelmi szervezet megne-
vezése, továbbá a veszélyes hulladék neve és EWC kódja.
Az elvégzett vizsgálatok eredményérõl az MH VEK
ÜZAR laboratóriuma vizsgálati bizonyítványt állít ki,
amely egy példányát a beküldõ honvédelmi szervezet ré-
szére megküld, további példányait pedig a veszélyes hulla-
dék leadásakor végzendõ, a 14. pontban elrendelt vizsgá-
lathoz megõriz.

8. A tartálytisztítási maradékok tekintetében a honvé-
delmi szervezet a 6. pontban leírtaknak megfelelõen jár el,
azzal a megkötéssel, hogy a tartálytisztítási maradék min-
tája mellé a szlop jelentés egy másolati példányát is csatol-
ja. A tartálytisztítási maradék veszélyes hulladék, ezért tá-
rolása és szállítása során a katonai szervezet ennek megfe-
lelõen jár el. A jövedéki adó mentesen beszerzett repülõ-
petróleum tartálytisztítási maradékával kapcsolatosan a
vonatkozó jövedéki rendelkezéseket is be kell tartani.

9. Az üzemanyag hulladék anyagokat a honvédelmi
szervezet az üzemanyag szakterületnél kijelölt munkahelyi
gyûjtõhelyen gyûjti és tárolja a központi gyûjtõhelyre tör-
ténõ beszállítás idõpontjáig, de legfeljebb 1 évig.

3. Az üzemanyag szolgálatnál keletkezõ üzemanyag
hulladék anyagok központi gyûjtõhelyre történõ

beszállításának rendje

10. A honvédelmi szervezet az üzemanyag hulladék
anyagokat az MH VEK által megadott, március 1. és októ-
ber 10. közötti idõszakra esõ (fõ- és tartalék) vételezési na-
pokon szállítja be a központi gyûjtõhelyre, mely érdeké-
ben a beszállítást megelõzõen 15 nappal az MH VEK ré-
szére megküldi a beszállítandó üzemanyag hulladék anya-
gok listáját.

11. Az üzemanyag hulladék anyagokat a honvédelmi
szervezet II. osztályú, tiszta göngyölegben gyûjti és szál-
lítja be a központi gyûjtõhelyre. A veszélyes hulladékok
tárolására, szállítására vonatkozó rendelkezéseket a
98/2001. Korm. rendelet tartalmazza.

12. A használt fagyálló hûtõfolyadékok leadásával kap-
csolatban a mindenkori, az MH folyadékhûtésû eszközei
fagyálló hûtõfolyadékkal történõ ellátásának szabályairól
szóló intézkedés rendelkezései a mérvadóak.

13. A honvédelmi szervezet az 1. mellékletben felsorolt
veszélyes hulladékokat a 7. pontban elõírt vizsgálatok el-
végzése után „SZ” kísérõjegyen szállítja be a központi
gyûjtõhelyre. A veszélyes hulladékot tartalmazó csomago-
lóeszközön a honvédelmi szervezet jól láthatóan feltünteti
az „SZ” kísérõjegy számát és a hulladék EWC kódszámát.

14. Az MH VEK ÜZAR laboratóriuma az átadásra ter-
vezett üzemanyag hulladék anyagok minõségét az átvétel
elõtt, a mintázáskori és a beszállításkori állapot közötti
esetleges minõségi eltérések kiszûrése érdekében, a koráb-
ban általa kiállított vizsgálati bizonyítvány, valamint az
1. melléklet alapján ellenõrzi.

15. A központi gyûjtõhely megtagadhatja az üzem-
anyag hulladék átvételét, ha annak minõsége nem felel
meg a HM FHH által megküldött paramétereknek. A köz-
ponti gyûjtõhely által át nem vett üzemanyag hulladék el-
szállítása, további kezelése a beküldõ honvédelmi szerve-
zet kötelezettsége.

16. A veszélyes hulladékokra vonatkozó mindenkori
minõségi paramétereket a HM FHH határozza meg az MH
VEK KVBL, illetve az MH VEK ÜZAR laboratóriuma ré-
szére, melyet a 19. pontban említett szerzõdés megkötését
követõen 15 napon belül megküld az MH VEK részére.

17. A honvédelmi szervezet a polgári vállalatoktól köz-
pontilag beszerzett és az MH VEK ÜZAR-tól felvételezett
hajtó-, kenõ- és karbantartó anyagok eredeti, üres, tiszta
göngyölegeit (a továbbiakban: csomagolási hulladék) a
munkahelyi gyûjtõhelyen gyûjti és a 10. pontban meghatá-
rozott idõpontban adja le a központi gyûjtõhelyre. A cso-

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 733



magolási hulladék veszélyes hulladéknak minõsül, ezért
szállítása „SZ” kísérõjeggyel történik. A csomagolási hul-
ladékokat a honvédelmi szervezetek gyártónként csopor-
tosítva adják le a központi gyûjtõhelyre. A csomagolási
hulladékok polgári vállalat részére történõ visszajuttatását
az MH VEK szervezi.

4. Az üzemanyag szolgálatnál keletkezõ, központi
gyûjtõhelyre beszállított veszélyes hulladékok

gyûjtésének, kezelésének rendje

18. A központi gyûjtõhely az üzemanyag hulladék
anyagok nyilvántartását, bejelentését és kezelését a hatá-
lyos elõírások szerint végzi.

19. Az üzemanyag hulladék anyagok elszállítására – ide
nem értve a 24. pontban említett hulladék anyagokat – a
HM FHH köt szerzõdést, mely rögzíti az elszállítandó
üzemanyag hulladék anyagok minõségi paramétereit is.

20. A központi gyûjtõhelyre beszállított üzemanyag
hulladék anyagokat legfeljebb egy évig lehet a gyûjtõhe-
lyen tárolni. Az MH VEK úgy szervezi meg a beszállított
üzemanyag hulladék anyagok elszállítását, hogy az évente
legalább két alkalommal, elsõ ütemben legkésõbb június
30-ig, befejezõ ütemként pedig legkésõbb október 30- ig
megtörténjen.

21. A központi gyûjtõhely a beszállított üzemanyag hul-
ladék anyagokat olyan módon osztályozza, készletezi és
tárolja, hogy azok tulajdonságai ne változzanak a tárolás
során. A selejtezésre váró üzemanyag hulladék anyagokat
az MH VEK ÜZAR az egyéb, megfelelõ minõségû üzem-
anyagoktól elkülönítetten tárolja.

22. Az MH VEK a selejtezésre váró üzemanyag hulla-
dék anyagok elkülönített nyilvántartása érdekében külön
tárolóhely-kódot hoz létre.

23. Az MH VEK a központi gyûjtõhely objektumát és
berendezéseit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ ál-
lapotban tartja, szervezi és végrehajtatja az idõszakos ha-
tósági bevizsgálásokat és szükséges karbantartásokat.

24. Az üzemanyag laboratóriumokban keletkezett vegy-
szer-, valamint vegyszert tartalmazó mûanyag- és üveg-
hulladékokkal (a továbbiakban együtt: üzemanyag labor
hulladék) kapcsolatos eljárási rend azonos a 9–10. és
13. pontokban meghatározottakkal, azzal a különbséggel,
hogy ezen üzemanyag hulladék anyagokat nem kell elõze-
tes minõségi vizsgálatnak alávetni. Az üzemanyag labor
hulladékok ártalmatlanításra történõ elszállítását az MH
VEK önállóan szervezi és hajtja végre évente legalább egy
alkalommal.

5. Záró rendelkezések

25. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

26. Hatályát veszti az üzemanyag szolgálatnál keletke-
zõ veszélyes hulladékok központi gyûjtõhelyre történõ be-
szállításáról, központilag történõ gyûjtésérõl, kezelésérõl
szóló 209/2003. (HK 13.) MH ÜSZF szakutasítás.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. május 26.
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1. melléklet a 34/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Beszállítható veszélyes hulladékok, jellemzõik, csomagolás módja

Megnevezés EWC kód Jellemzõk Csomagolás módja

Fáradtolaj 130205

a technikai eszközök üzemeltetése során
keletkezõ, ásványolaj alapú kenõolajok
(motor, hajtómû), munkafolyadékok
(hidraulika ATF stb.)

200 literes acélhordó

selejt, nem megfelelõ minõségû, ismeretlen
eredetû ásványolaj alapú, kenõolajok
(motor, hajtómû), munkafolyadékok
(hidraulika ATF stb.)

eredeti gyári kiszerelés,
200 literes acélhordó



Megnevezés EWC kód Jellemzõk Csomagolás módja

Szintetikus veszélyes hulladék 120110

a technikai eszközök üzemeltetése során
keletkezõ szintetikus alapú kenõolajok
(gázturbina, motor stb.)

200 literes acélhordó

selejt, nem megfelelõ minõségû, ismeretlen
eredetû szintetikus alapú kenõolajok
(gázturbina, motor stb.)

eredeti gyári kiszerelés
200 literes acélhordó

Olajos doboz 150110

a kenõanyagok (olajok, zsírok stb.) gyári
kiszerelésére szolgáló fém és mûanyag
csomagoló anyagok (lemezhordók, kannák,
flakonok, dobozok stb.

eredetben, kisebb
csomagolóanyagok
(flakonok, dobozok)
mûanyag zsákokban

Olajos rongy 150202
a technikai eszközök üzemeltetése során
olajjal szennyezõdött textília mûanyag zsák

Használt akkumulátorsav 060101

a technikai eszközök üzemeltetése során
keletkezett sav mûanyag savas ballon

selejt, nem megfelelõ minõségû, ismeretlen
eredetû akkumulátorsav mûanyag savas ballon

Tartálytisztítási maradék 050103

a tartályok, töltõgépkocsik, egyéb
tárolóeszközök tisztítása során keletkezõ
veszélyes hulladék, maximum 30 v/v %
víztartalommal

200 literes acélhordó
4 m3-es KAC

Használt zsír 120112

a technikai eszközök üzemeltetése során
keletkezõ zsírok

10 kg-os mûanyag zsíros
doboz lemezhordó
(fóliával bélelve)

selejt, nem megfelelõ minõségû, ismeretlen
eredetû zsírok eredeti gyári csomagolás

Szennyezett fémhulladék 150110

200 literes acélhordók, 150 kg-os zsíros
hordók, fémkannák, egyéb fém üzemanyag
szaktechnikai eszközök (15 literes
laposveder, gk. és hk. tálcák), kiemelt
csõvezetékek*, elzáró szerelvények* stb.

eredeti formában, illetve
max. 4 fm-es darabokban

Üzemanyag hulladék 130703

mechanikailag és vízben maximum 5 v/v %
- ban szennyezett nem kiülepíthetõ
hajtóanyagok (mintázási maradék stb.), az
elõbbiekhez (fáradt olaj, szintetikus
veszélyes hulladék) nem sorolható selejt,
nem megfelelõ minõségû, ismeretlen
eredetû anyagok **

200 literes acélhordó
4 m3-es KAC eredeti gyári
csomagolás

Használt papírszûrõ 150202
a repülõtéri kiadó rendszerekben,
konténerekben, töltõgépkocsikban használt
hajtóanyagszûrõk

mûanyag zsák

Olajjal szennyezett gumi 150202
a repülõtéri kiadó rendszerekben,
konténerekben, töltõgépkocsikban használt
gumitömlõk (kiadó, szívó)

kötegelve

Olajjal szennyezett mûanyag
hulladék 150110

Olajjal szennyezett mûanyag kannák,
ballonok, vödrök mûanyag zsák, kötegelve

Technikai eszközök olajszûrõi,
üzemanyag rendszereinek szûrõi 150202

A technikai eszközök üzemeléséhez
szükséges olajszûrõk, üzemanyag szûrõk,
melyek a rendeltetési helyen alkalmazott
üzemanyagokon, illetve az azokból kiszûrt
szennyezõ anyagokon kívül más
szennyezõdést nem tartalmaz

Mûanyag zsák
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Megnevezés EWC kód Jellemzõk Csomagolás módja

Technikai eszközök
levegõszûrõi 150203

A technikai eszközök üzemeléséhez
szükséges, papír alapú levegõszûrõk,
melyek a rendeltetési helyen elõforduló
üzemanyagokon (pl. motorolaj-pára), illetve
a megtisztítandó levegõbõl kiszûrt
szennyezõ anyagokon kívül más
szennyezõdést nem tartalmaz

Mûanyag zsák

Olajjal szennyezett fahulladék 200137
Kizárólag az üzemanyag raktározása során
szennyezõdött ászokfa (HETK:
24536921111105) hulladéka

Eredeti formában,
max. 4 m-es szálakban

Szennyezett laboratóriumi
üveghulladék 200102

Kizárólag az üzemanyag
laboratóriumokban keletkezett
üveghulladék

Mûanyag edényben

Szennyezett aerosolos palack 150111
Az MH VEK ÜZAR által biztosított
aerosolos kenõ- és karbantartóanyagok
göngyölegei

Mûanyag zsákban

Festékes dobozok,
festékmaradványt tartalmazó
dobozok*

080199
Az MH VEK ÜZAR üzemei karbantartása
során keletkezett festékes dobozok,
festékmaradványt tartalmazó dobozok

Mûanyag zsákban

Megjegyzések:
* Csak az MH VEK ÜZAR-nál keletkezett hulladékok tartoznak ide!
** Nem tartoznak ide az idegen anyaggal (ammóniával, más kenõanyaggal stb.) szennyezett hulladékok.

2. melléklet 34/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

MINTA!

MAGYAR HONVÉDSÉG
számú példány

Nyt. szám:

MH VESZÉLYESANYAG ELLÁTÓ KÖZPONT
KÖZPONTI VESZÉLYESANYAG BEVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

Pusztavacs

Tárgy: Vizsgálati kérelem

Kérem az alább felsorolt anyagok vizsgálatát és a vizsgálati bizonyítvány(ok) megküldését
a ………………………………….. címre (faxszámra):

Fsz. Anyag neve
Mennyisége

(kg vagy liter)
Gyártási szám Gyártási idõ Tárolási idõ lejár Kért vizsgálat

Elõzõ vizsgálati
biz. száma

– a kért vizsgálat rovatba a vizsgálat terjedelmét kell beírni (pl. teljes, ellenõrzõ, átminõsítés, tárolási idõ hosszabbítás)
– a MOL által közvetlenül a katonai szervezethez kiszállított anyagokból (pl. hajtóanyag) beküldött vizsgálati kérel-

mekhez mellékelni kell a MOL által kiadott vizsgálati bizonyítványt is
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– mintát csak szabványos mintásüvegben lehet beküldeni a vizsgáló laboratóriumba, mintásüvegeket a MH VEK
ÜZAR-tól (Hetényegyháza) lehet igényelni

– a kérelmet 2 példányban kell elkészíteni

Dátum
Aláírás

Záradék

MINTAKÍSÉRÕ LAP
(CÍMKE)

Alakulat neve

Minta megnevezése

EWC kód *

Tárolt mennyiség (kg vagy liter)

Gyártási szám

Gyártási idõ

Tárolási idõ lejár

Kért vizsgálat

Mintavétel ideje

Minta fajtája

A mintát vevõ neve

A mintát vevõ aláírása

* Veszélyeshulladék-minta esetén.

– a Kért vizsgálat rovatba a vizsgálat terjedelmét kell beírni (pl. teljes, ellenõrzõ, átminõsítés, tárolási idõhosszab-
bítás)

– a Mintavétel ideje rovatba az év, hó, napot kell beírni
– a Minta fajtája rovatba

a) egyedi minta elnevezést kell írni, ha a mintát a tároló eszköz egy bizonyos rétegébõl vették
b) átlag minta elnevezést kell írni, ha a mintát a tároló eszköz több rétegébõl vették (alsó, középsõ, felsõ)

– fenék minta elnevezést kell írni, ha a mintát a tároló eszköz legmélyebb szintjérõl vették
– az ilyen formátumú és olvashatóan kitöltött címkét minden mintásüvegre fel kell ragasztani
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
35/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség folyadékhûtésû eszközei
fagyálló hûtõfolyadékkal történõ ellátásának

szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján a Ma-
gyar Honvédség folyadékhûtésû eszközei fagyálló hûtõfo-
lyadékkal történõ ellátásának szabályaira az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és fel-
ügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Az intézkedés alkalmazásában eszköz megnevezés
alatt a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) tulajdo-
nát képezõ azon eszközt kell tekinteni, mely olyan belsõ-
égésû motorral, meghajtó berendezéssel, segédberende-
zéssel, illetve egyéb berendezéssel rendelkezik, mely mû-
ködése során annak túlmelegedés elleni védelmét a belsõ-
égésû motorok hûtésére kifejlesztett folyadék általi hûtés-
sel kell biztosítani (a továbbiakban: eszköz).

3. Az eszközök hûtõrendszereit az MH-ban alkalmazott,
az 1. Mellékletben foglalt táblázatban szereplõ fagyálló
hûtõfolyadékkal kell feltölteni, kivéve azon eszközöket,
melyek beszerzésük során fagyálló hûtõfolyadékkal fel-
töltve kerültek az MH rendszerébe, vagy tulajdonába és az
eszközre vonatkozó garanciális idõszak még nem járt le.

4. Valamennyi eszközt (ideértve a konzervált és hosszú
idejû tárolásba helyezett eszközöket is) évszaktól függet-
lenül, folyamatosan fagyálló hûtõfolyadékkal feltöltve
kell üzemeltetni, illetve tárolni. Speciális esetekben
(pl.: más klimatikus körülmények között történõ üzemelte-
tés esetén) az alkalmazható hûtõfolyadékra külön belsõ
szabályozó kerül kiadásra.

2. Fagyálló hûtõfolyadékkal történõ ellátás rendje

5. Az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ Üzemanyag-
raktár (továbbiakban: MH VEK ÜZAR) csak Friko-35
fagyálló folyadékot gyárt, illetve regenerál.

6. Az MH VEK ÜZAR meghatározott kiszerelésben,
–40 °C és –35 °C közötti kristályosodási pontú fagyálló
hûtõfolyadékot biztosít a honvédelmi szervezetek részére.
A koncentrátumként beszerzett EVOX PREIMUM G-30
(a továbbiakban: G-30) és EVOX PREMIUM G-48 (a to-
vábbiakban: G-48) fagyálló hûtõfolyadék az MH VEK
ÜZAR-nál desztillált vízzel kerül bekeverésre a megfelelõ
kristályosodási pont beállítása érdekében.

7. Az MH VEK ÜZAR a Friko-35 fagyálló folyadékot,
illetve az általa bekevert G-30 és G-48 fagyálló hûtõfolya-
dékot a felhasználás jellegének megfelelõen hordózva, il-
letve kannázva biztosítja.

8. A honvédelmi szervezetek a következõ évi fagyálló
hûtõfolyadék igényeiket a 18. pontban leírtak szerinti
számvetés alapján a tárgyévet megelõzõ év október 15-ig
megküldik a Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó
Központ (a továbbiakban: MH VEK) részére, mely tartal-
mazza a fagyálló hûtõfolyadék megnevezését és mennyi-
ségét. A szervezetek a fagyálló hûtõfolyadékot az MH
VEK által kiadott vételezési napokon vehetik fel az elõze-
tesen általuk megküldött vételezési igény alapján.

9. Fagyálló hûtõfolyadék tartályban, valamint hordó-
zott, illetve bontatlan gyári kannázott kiszerelésben, zárt
és egyenletes hõmérsékletû tároló helyen a gyártástól szá-
mított 5 évig, nyílttéri tárolás esetén 4 évig használható fel.
Kannázott fagyálló hûtõfolyadékot zárt, fedett raktárépü-
letben kell tárolni.

10. A honvédelmi szervezet a felhasználhatósági idõt
elõreláthatóan túllépõ fagyálló hûtõfolyadék-készletek
vonatkozásában „A Magyar Honvédség Katonai Szerve-
zeteinél Alkalmazott Üzemanyagok Minõségellenõrzése”
szolgálati könyv (Nyt. szám: 21/348, a továbbiakban:
Üzemanyagok Minõségellenõrzése szolgálati könyv)
III/E fejezetében foglaltak szerint jár el.

3. Az MH-ban alkalmazott fagyálló hûtõfolyadékok
nyilvántartása, üzemeltetési elõírásai, a mennyiségi

tervezés alapja

11. Az MH-ban alkalmazott fagyálló hûtõfolyadékok
üzemeltetési csereperiódusa az eszköz hûtõrendszerébe
történõ betöltéstõl számított 4 naptári év, a konzervált, il-
letve hosszú idejû tárolásba helyezett eszközök esetében
5 év.

12. Az eszközökbe feltöltött fagyálló hûtõfolyadék leg-
magasabb kristályosodási pontja –25 °C lehet. Az ennél
magasabb kristályosodási pontú fagyálló hûtõfolyadékot a
honvédelmi szervezet haladéktalanul lecseréli. A honvé-
delmi szervezet a fagyálló hûtõfolyadékból mintát vesz, ha
annak kristályosodási pontja –42 °C alá esik, mely mintát
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az Üzemanyagok Minõségellenõrzése szolgálati könyv
I. fejezet 7. pontjában elõírt ellenõrzõ vizsgálatra megküld
az MH VEK Központi Veszélyesanyag Bevizsgáló Labo-
ratóriuma részére és a továbbiakban a vizsgálati bizonyít-
ványban foglalt eredmények alapján jár el. A –42 °C kris-
tályosodási pont alatti fagyálló hûtõfolyadékot az eszköz-
bõl a vizsgálat eredményéig nem kell lefejteni, az eszköz a
vizsgálati eredmény megérkezéséig továbbra is üzemeltet-
hetõ, de a honvédelmi szervezet ennek tényét közli a vizs-
gálati kérelemben, egyben kéri a vizsgálat sürgõsséggel
történõ elvégzését.

13. Az újonnan beszerzett, garancia idõ alatt álló eszkö-
zökben lévõ hûtõfolyadékot – amennyiben az eszköz keze-
lésére, karbantartására vonatkozó elõírás másként nem
rendelkezik – a garancia idejének lejártát követõen, az esz-
közben lévõ fagyálló hûtõfolyadék csereperiódusának vé-
gén kell az 1. Mellékletben meghatározott fagyálló hûtõfo-
lyadékra cserélni. A katonai szervezet a 14. pontban leír-
tak szerint biztosítja a fagyálló hûtõfolyadékot, ha a fagy-
álló hûtõfolyadék csereperiódusa az eszközre vonatkozó
garancia vége elõtt jár le.

14. A honvédelmi szervezet a polgári vállalatokhoz ja-
vításra, felújításra, átalakításra átadott eszközökhöz az 1.
Melléklet alapján meghatározott típusú fagyálló hûtõfo-
lyadékot biztosítja. Az ilyen jellegû javítás, felújítás, átala-
kítás során a honvédelmi szervezet a Magyar Honvédség
polgári gazdasági társaságokhoz felújításra, javításra, át-
alakításra beszállított technikai eszközei üzemanyag-ellá-
tásáról és az üzemanyag biztosításáról szóló 11/2008.
(HK 4.) HM VTISZÁT szakutasításban meghatározottak
szerint jár el.

15. Olyan eszközök esetében, melyek újonnan kerülnek
az MH rendszerébe, és azokat sem az 1. Melléklet, sem pe-
dig a mindenkori, az MH-ban érvényes üzemanyag fo-
gyasztási normákat tartalmazó szolgálati kiadvány nem
tartalmazza, valamint az eszközhöz kiadott kenési táblázat
sem határozza meg a feltöltendõ fagyálló hûtõfolyadék tí-
pusát, annak meghatározását a honvédelmi szervezet a ter-
melõi logisztikai feladatok végrehajtásáért felelõs szerve-
zettõl a szolgálati út betartásával kéri meg.

16. Az eszköz állományilletékes alegység parancsnoka
az eszköz törzskönyvének „Megjegyzés” rovatába bejegy-
zi a feltöltés dátumát, a feltöltött fagyálló hûtõfolyadék tí-
pusát, mennyiségét, kristályosodási pontját és a következõ
csere idõpontját. A fagyálló hûtõfolyadék elõírt idõben
történõ cseréjéért az eszköz kezelõje a felelõs.

17. Az egyes eszközöknél a fagyálló hûtõfolyadék után-
töltése az alábbiak szerint engedélyezett:

a) kilométer alapú elszámoltatás alá tartozó, zárt hûtõ-
rendszerû eszközök esetében 5.000 alap-kilométerenként
a hûtõtérfogat teljes mennyiségének 10%-a,

b) kilométer alapú elszámoltatás alá tartozó, nyitott hû-
tõrendszerû eszközök esetében 5.000 alap-kilométeren-
ként a hûtõtérfogat teljes mennyiségének 20%-a,

c) üzemóra alapú elszámoltatás alá tartozó, zárt hûtõ-
rendszerû eszközök esetében 200 üzemóránként a hûtõtér-
fogat teljes mennyiségének 10%-a,

d) üzemóra alapú elszámoltatás alá tartozó, nyitott hûtõ-
rendszerû eszközök esetében 200 üzemóránként a hûtõtér-
fogat teljes mennyiségének 20%-a,

e) azon eszközöknél, melyek az a)–d) pontokban meg-
adott kilométer, illetve üzemóra mennyiséget nem telje-
sítik, naptári évenként a hûtõrendszer térfogata teljes
mennyiségének 10%-a.

18. A honvédelmi szervezet a tárgyévre vonatkozó
fagyálló hûtõfolyadék szükségletét a tárgyévben lejáró
csereperiódusú fagyálló hûtõfolyadékkal feltöltött eszkö-
zök teljes hûtõtérfogatának összege, és az adott katonai
szervezet valamennyi eszköze teljes hûtõtérfogata
15%-ának megfelelõ mennyiségû fagyálló hûtõfolyadék
mennyiségek összege alapján állapítja meg.

19. Fagyálló hûtõfolyadék utántöltés a csereperiódus
közben a honvédelmi szervezet üzemanyagtöltõ állomá-
sán, illetve nem önjáró alvázra telepített eszköz esetében
annak üzemeltetési helyén, a honvédelmi szervezet üzem-
anyag szakállománya jelenlétében, legfeljebb a 17. pont-
ban meghatározott mértékig történik. Ezen utántöltött
mennyiség az igénybevételi okmányon (menetlevél, üze-
móra lap), valamint üzemanyag feltöltési- és kiadási kimu-
tatáson (a továbbiakban: ÜFKK) kerül okmányolásra és
kiadásba helyezésre.

20. A honvédelmi szervezet vizsgálatot indít a veszte-
ség, illetve minõségromlás okának megállapítására a
21–23. pontokban meghatározottak szerint az alábbi eset-
tekben:

a) az eszköz üzemeltetése során a 17. pontban foglalt
mértéket meghaladó fagyálló hûtõfolyadék veszteség je-
lentkezik,

b) a fagyálló hûtõfolyadék kristályosodási pontja maga-
sabb –25 °C-nál,

c) a fagyálló hûtõfolyadék mechanikai-, és/vagy olaj-
szennyezõdést tartalmaz.

21. A honvédelmi szervezet a technikai okra visszave-
zethetõ fagyálló hûtõfolyadék minõségromlás feltételezé-
se esetén az Üzemanyagok Minõségellenõrzése szolgálati
könyv 13. melléklete 13.2., illetve 13.3. pontjainak megfe-
lelõen jár el.

22. Technikai problémára visszavezethetõ fagyálló hû-
tõfolyadék-veszteség, illetve minõségromlás esetén az ál-
lományilletékes honvédelmi szervezet parancsnoka intéz-
kedik az eszköz javítására. A technikai okra visszavezet-
hetõen veszendõbe ment fagyálló hûtõfolyadékot a kato-

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 739



nai szervezet ÜFKK-n helyezi kiadásba, melyre felvezeti
az eszköz javításba adására kiállított menetlevél, vagy
üzemóra lap számát.

23. A honvédelmi szervezet a káreljárást megelõzõen a
vitatott minõségû fagyálló hûtõfolyadék vonatkozásában
az Üzemanyagok Minõségellenõrzése szolgálati könyv I.
fejezet 7. pontjában említett ellenõrzõ vizsgálatot kezde-
ményez. Káreljárást csak az ellenõrzõ vizsgálat eredmé-
nyeként nem megfelelõ minõségûnek nyilvánított fagyálló
hûtõfolyadékra lehet lefolytatni.

24. A honvédelmi szervezetek a készletükben lévõ
fagyálló hûtõfolyadék minõségét ellenõrzik:

a) egység üzemanyag raktárban, a megbontott göngyö-
legben tárolt fagyálló hûtõfolyadék esetében legalább 3
havonta, valamint a féléves leltározás alkalmával minden
esetben a kristályosodási pont és mechanikai szennyezõ-
dés ellenõrzésével,

b) alegységnél a megbontott göngyölegben tárolt fagy-
álló hûtõfolyadék esetében 3 havonta, továbbá az alegység
üzemanyag szakanyagainak ellenõrzésekor minden eset-
ben a kristályosodási pont és mechanikai szennyezõdés el-
lenõrzésével,

c) az eszközökbe feltöltött fagyálló hûtõfolyadék eseté-
ben a kristályosodási pont ellenõrzésével, az április 1.–
október 31. közötti idõszakban 2 havonta, a novem-
ber 1.–március 31. közötti idõszakban havonta, továbbá
az eszközök más tárgyú ellenõrzésekor minden alkalom-
mal,

d) konzervált és hosszú idejû tárolásba helyezett eszkö-
zökbe feltöltött fagyálló hûtõfolyadék minõségét csak ak-
kor ellenõrzi a katonai szervezet, ha azt a tárolási technoló-
gia engedi. Nem zárt rendszerû konzerválási, vagy tárolási
technológia esetén a fagyálló hûtõfolyadék minõségét
nyári és téli idõszakban legalább két-két alkalommal, vala-
mint az eszközök más tárgyú ellenõrzésekor minden eset-
ben, a kristályosodási pont ellenõrzésével hajtják végre.

25. Az eszköz kezelésével megbízott személy az esz-
közbe feltöltött fagyálló hûtõfolyadék mennyiségét az esz-
köz kezelési utasításában meghatározott módon ellenõrzi:

a) az igénybevétel megkezdését megelõzõen, valamint
az igénybevétel végeztével,

b) a konzervált és hosszú idejû tárolásba helyezett esz-
közök esetében a 24. pont d) bekezdésben elõírt ellenõrzé-
sek alkalmával.

26. A honvédelmi szervezet a bontatlan, gyári göngyö-
legben tárolt, valamint az MH VEK ÜZAR plombájával
ellátott hordóban tárolt fagyálló hûtõfolyadék mennyisé-
gét és minõségét a csomagolás, vagy plomba sértetlensége
esetén nem ellenõrzi, ilyen esetben a mennyiségi számba-
vétel során a csomagoláson feltüntetett mennyiséget veszi
figyelembe.

27. A honvédelmi szervezet a fagyálló hûtõfolyadékot
az egység üzemanyag raktárból eszköz utalványon terheli
ki az alegységekre, ahol az anyagfelelõs Részletes Felsze-
relések Könyvén adja ki az eszköz kezelõje részére a szük-
séges mennyiséget.

28. A honvédelmi szervezet az eszközök kezelõitõl és
az alegységektõl végrehajtott fagyálló hûtõfolyadék levé-
telekor a 31. pontban foglalt minõségi paramétereket veszi
figyelembe, mennyiségi, vagy minõségi eltérés esetén a
21–23., valamint a 34. pontokban foglaltak szerint jár el.

4. A fagyálló hûtõfolyadékkal történõ elszámolás,
valamint a használt hûtõfolyadék
kezelésének és leadásának rendje

29. A honvédelmi szervezet az elõírt csere-periódus le-
teltével az eszközök hûtõrendszereibõl lefejtett, a garanci-
ális eszközökbõl lecserélt, valamint a nem megfelelõ mi-
nõségû fagyálló hûtõfolyadékot (továbbiakban együtt:
használt hûtõfolyadék) az MH VEK ÜZAR-hoz szállítja
be az MH VEK által kiadott vételezési napokon. A honvé-
delmi szervezet a leadásra tervezett használt hûtõfolyadék
típusát és mennyiségét a vételezési igényben, de legalább
a leadás elõtt 15 munkanappal az MH VEK részére meg-
küldi.

30. A honvédelmi szervezet a használt hûtõfolyadéko-
kat anyagfajtánkként külön, tiszta, vagy az MH VEK
ÜZAR által tisztított hordókban gyûjti és adja le. Az MH
VEK ÜZAR a beszállított használt hûtõfolyadékot ellen-
õrzi, nem megfelelõ minõségi paraméterek esetén az átvé-
telt megtagadhatja. Az intézkedés értelmében tiszta hordó
alatt az MH-ban rendszeresített 200 literes acélhordót kell
érteni, mely semmilyen anyagmaradékot, vizet, mechani-
kai szennyezõdést nem tartalmaz, vagy a betölteni szándé-
kozott típusú fagyálló hûtõfolyadékkal megegyezõ, mini-
mális mennyiségû fagyálló hûtõfolyadék maradékot tartal-
maz. Fagyálló hûtõfolyadékot az MH VEK ÜZAR által
I. osztályúnak minõsített 200 literes acélhordóba tölteni
nem lehet.

31. Az MH VEK ÜZAR a használt fagyálló hûtõfo-
lyadékok levételekor az alábbi paramétereket veszi figye-
lembe:

– Kristályosodási pont: legfeljebb –20 °C,
– NaCl (konyhasó) tartalom: 0%,
– Mechanikai szennyezõdés: mentes,
– Kenõanyag, (pl. motorolaj, egyéb szénhidrogén-szár-

mazék) tartalom: legfeljebb felúszó mennyiség a folyadék
tetején (rétegvastagság mm).

32. A Friko-35 fagyálló hûtõfolyadék esetében a –19 0C
kristályosodási pontot meghaladó fagyálló hûtõfolyadékot
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a tényleges térfogat alábbi arányában veszi át az MH VEK
ÜZAR:

–19 °C és –15 °C között 60%,
–14 °C és –10 °C között 40%,
Kristályosodási pont � –9 °C 0%.

33. A honvédelmi szervezet az újonnan az MH rendsze-
rébe bekerült eszközökbõl lefejtett, az MH-ban nem alkal-
mazott típusú használt hûtõfolyadékot is az MH VEK
ÜZAR-hoz szállítja be a 29–31. pontokban elrendeltek fi-
gyelembe vételével.

34. A Friko-35 MH VEK ÜZAR-hoz történõ leadásakor
a 32. pontban foglaltak alapján csökkentett térfogattal át-
vett mennyiségen felüli, továbbá a 31. pontban meghatáro-
zottak alapján nem megfelelõ minõségû, és ezáltal veszen-
dõbe ment Friko-35, G-30, illetve G-48 fagyálló hûtõfo-
lyadék mennyiség megtéríttetése érdekében a honvédelmi
szervezet káreljárást folytat le. A katonai szervezet az
ilyen módon veszendõbe ment fagyálló hûtõfolyadékokról
készített károkmány egy példányát, vagy annak hitelesített
másolatát a fagyálló hûtõfolyadékok leadásakor az MH
VEK ÜZAR-nak átadja.

35. Az MH VEK ÜZAR a használt Friko-35 fagyálló
hûtõfolyadékot az MH VEK által megadott mennyiségi
adatok alapján regenerálja.

5. Záró rendelkezések

36. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

37. Hatályát veszti a páncélos- és gépjármû-technikai
eszközök, aggregátok, mûszaki gépek és más folyadékhû-
téses eszközök hûtõrendszereinek fagyálló folyadékkal
történõ feltöltésérõl és cseréjérõl szóló 253/2004. (HK 15.)
MH ÜSZF-MH PCGTSZF együttes szakutasítás.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. május 26.
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1. melléklet a 35/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

A Magyar Honvédségben rendszeresített fagyálló hûtõfolyadékok
és azok alkalmazása az egyes eszközökben

Az egyes eszközökben alkalmazandó fagyálló hûtõfolyadékok az alábbiak:

a) Evox Premium G-30 fagyálló folyadék:

Gyártmány gyártási idõ

AUDI személygépjármûvek 1997. január 01-jétõl–
OPEL személygépjármûvek 2001. január 01-jétõl–
SKODA személygépjármûvek 1997. január 01-jétõl–
VOLKSWAGEN személygépjármûvek 1997. január 01-jétõl–

FORD TRANZIT évjárattól függetlenül
VOLKSWAGEN T 5 évjárattól függetlenül

b) Evox Premium G-48 fagyálló folyadék:

Gyártmány gyártási idõ

AUDI személygépjármûvek –1996. december 31-ig
OPEL személygépjármûvek –2000. december 31-ig
SKODA személygépjármûvek –1996. december 31-ig
VOLKSWAGEN személygépjármûvek –1996. december 31-ig



VOLKSWAGEN T 4 évjárattól függetlenül
VOLKSWAGEN LT-55 évjárattól függetlenül
MERCEDES G 270 évjárattól függetlenül
MERCEDES G 280 évjárattól függetlenül
MERCEDES UNIMOG-4000 évjárattól függetlenül
MERCEDES UNIMOG-5000 évjárattól függetlenül
MERCEDES UNIMOG-400 évjárattól függetlenül
MERCEDES UNIMOG-500 évjárattól függetlenül
IKARUS E 95 évjárattól függetlenül
RÁBA H sorozat (H-14,H-18,H-25) évjárattól függetlenül
M.A.N. HX, TGA sorozat évjárattól függetlenül

c) Friko-35 fagyálló folyadék:

Az a) és b) pontokban nem szereplõ összes többi eszköz (évjárattól függetlenül).
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
246/2011. (HK 8.) HVKF

p a r a n c s a
a Honvéd Vezérkar fõnök helyettes helyettesítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
251/2011. (HK 8.) HVKF

p a r a n c s a
a Szent Korona õrzésének

ünnepélyes átadás-átvételével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
261/2011. (HK 8.) HVKF

p a r a n c s a
a 2011. évi Balaton-átúszás rendezvényen való

közremûködésrõl és az „Úszó Erõd 2011.” próba
megrendezésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
240/2011. (HK 8.) HVKF

p a r a n c s a
szervezési feladatok végrehajtásáról*

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi ev. törvény 101. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott jogkörömben, figyelemmel a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról
szóló 44/2011. (IV. 20.) HM utasításra, valamint a HM va-
gyonkezelésében lévõ inkurrens anyagok és eszközök fel-
számolásával és átcsoportosításával összefüggõ szakmai
feladatok elõkészítésérõl szóló 5/2011. (HK 2.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedésre, a kapcsolódó szervezési fel-
adatok végrehajtására az alábbi

parancsot

adom ki.

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire, valamint a Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) alárendeltségébe tar-
tozó HM szervekre terjed ki.

2. Az MH katonai szervezeteire vonatkozó szervezeti
változásokat és idõpontokat a kiadott állománytábla he-
lyesbítõ ívek tartalmazzák.

* A parancsot az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.



3. A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai
szervezeteknél végre kell hajtani:

a) Az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD)
(Budapest) állománytáblájának módosítását, létszámának
kiegészítését, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtõl
(a továbbiakban: ZMNE) a Hungária körúti objektum és a
Kiképzõ Bázis (Ócsa) üzemeltetésével kapcsolatos felada-
tok átvételét 2011.május 20-ig. A Kiképzõ Bázis (Ócsa)
átvételét követõen mûködtetésre átadni az MR Ludovika
Zászlóalj (a továbbiakban: MR LZ) (Budapest) részére.

b) Az MH TD szervezetében a ZMNE Gazdasági Igaz-
gatóság egyes szervezeteinek bázisán 2011. május 01-jei
hatállyal az Objektum Üzemeltetõ Osztály létrehozását a
Hungária körúti bázis és az MH LZ ellátási feladatainak
teljesítésére.

c) Az MH TD a Hungária körúti objektumban lévõ Ét-
kezde és konyha mûködtetésének átvételével biztosítsa a
honvéd tiszt jelöltek természetbeni, illetve a jogosultak és
a külsõ étkezõk (szabad kapacitás függvényében az objek-
tum parancsnok külön engedélye alapján) élelmezési
ellátását 2011. szeptember 01-jétõl.

d) Az MH TD Objektum Üzemeltetõ Osztály szerveze-
tének módosítását, létszámának kiegészítését az Étkezde
és az üzemeltetését végzõ személyi állománnyal 2011.
július 01-jei hatállyal.

e) Az MH TD szervezetében a 6. Orvosi rendelõ (Hun-
gária krt.) szervezeti elem létrehozását 2011. május 01-jei
hatállyal, MH LZ Egészségügyi Központ egyidejû meg-
szüntetésével.

f) Az MH TD és az MH LZ parancsnoka a ZMNE rekto-
rával együttmûködve dolgozza ki a Hungária körúti objek-
tum és a Kiképzõ Bázis (Ócsa) új mûködési rendjét 2011.
július 0l-jéig.

g) Az MH TD, a ZMNE híradó és informatikai üzemel-
tetõ állományával, valamint az MH LZ kijelölt képviselõ-
jével helyszíni szemlét követõen, az elfogadott ingatlan és
ingóvagyon megosztásnak megfelelõen 2011. május 31-ig
állítson össze javaslatot, a ZMNE jogutód kar, az MH TD,
az MH LZ Hungária körúti objektum épületeinek elhelye-
zési elosztása szerint, a híradó és informatikai szolgáltatás
okkal történõ ellátás végrehajtására. Az MH TD a ZMNE
által biztosított szakanyag-nyilvántartás szerint mérje fel
az ellátáshoz szükséges eszközöket és egyéb erõforráso-
kat, készítsen javaslatot a jelenlegi meglévõ és rendelke-
zésre álló eszközök elosztására és szükséges fejlesztési és
beszerzési igényekre vonatkozóan.

4. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (Székesfe-
hérvár) közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szerve-
zeteknél végre kell hajtani:

a) Az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban:
MH LEK) szervezetének módosítását, a szervezetébe tar-
tozó 5. számú Raktárbázis Kiképzés-technikai Anyagrak-
tár (Esztergom-Kertváros) szervezeti elem diszlokálását
az MH LEK 5. számú Raktárbázis (Tápiószecsõ) területére
2011. június 20-ig.

b) Az MR LEK (Budapest) szervezetének módosításá-
hoz szükséges állománytábla helyesbítõ ívek kiadását
2011. május 20-ig.

c) Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok) pa-
rancsnoka a ZMNE rektorával és az MH LZ parancsnoká-
val együttmûködve dolgozza ki a ZMNE szolnoki telephe-
lyének új mûködési rendjét 2011. július 0l-jéig.

d) Az MH ÖHP az elfogadott ingatlan és ingóvagyon
megosztásának megfelelõen 2011. május 31-ig állítson össze
javaslatot a NKE ZMNE jogutód kar szolnoki objektumára
vonatkozóan az elhelyezésre tervezett távközlési és informa-
tikai igényeit figyelembe véve, a híradó és informatikai szol-
gáltatásokkal történõ ellátás végrehajtására.

5. A kapcsolódó feladatokhoz szükséges létszámot a
HM és az MH szervezetei közötti létszám átcsoportosítás-
sal kell biztosítani. Az MH Támogató Dandár részére
47 fõs létszámkeret a miniszteri tartalék terhére ideiglene-
sen kerül biztosításra.

6. A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség az érintett
csoportfõnökségekkel, katonai szervezetekkel, valamint a
HM Tervezési és Koordinációs Fõosztállyal történõ
egyeztetés után a megjelölt idõpontokig készítse elõ és
adja ki az állománytábla helyesbítõ íveket.

7. Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
(a továbbiakban: MH KIAK) parancsnoka biztosítsa az érin-
tett katonai szervezetek számára a mûködéshez szükséges
bélyegzõket. Az érvénytelenné vált bélyegzõket, pecsétnyo-
mókat a feladat befejezésekor az érintett katonai szervezetek
parancsnokai az MH KIAK Bélyegzõkészítõ és Ellátó Osz-
tályra az ügyviteli elõírások betartásával küldjék meg.

8. A parancsnokok a személyügyi eljárások során gon-
doskodjanak a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásá-
ról szóló 2001. évi XCV. törvény és a végrehajtásukra ki-
adott rendelkezések betartásáról. Az átalakítás következ-
tében a szervezetbõl kiválók felmentése kezdetének legko-
rábbi idõpontja: 2011. július 01. Legkésõbbi idõpontja:
2011. december 31.

9. A feladatokat a kiadott belsõ rendelkezések, valamint
a minõsített adatok védelmére vonatkozó szabályok betar-
tása mellett kell végrehajtani.

10. Ez a parancs az aláírása napját követõ napon lép ha-
tályba*, és 2012. február 28-án hatályát veszti.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

* A parancs aláírásának napja 2011. május 20.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
239/2011. (HK 8.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási

és Értesítési Rendszer
2011. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
241/2011. (HK 8.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a hadi- (gyakorló-) öltözeten viselhetõ kitüntetések

gyakorló kivitelû szalagsáv változatainak
rendszeresítésérõl

A Honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (7) bekezdés, a honvédelmi
miniszter által alapítható és adományozható elismerések-
rõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet (a továbbiakban:
R1), a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R2), továbbá a csapatkarjelzések, csapatjelvények,
csapatérmék tartalmi és formai követelményeirõl, vala-
mint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl szóló
120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás (továbbiakban: Uta-
sítás) rendelkezéseire figyelemmel a hadi- (gyakorló-) öl-
tözeten viselhetõ kitüntetések gyakorló kivitelû változatá-
nak rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált, fel-
terjesztett – az R1 rendelkezései alapján alapított – „Sebe-
sülési Szolgálati Érdemjel” és „Kardokkal Ékesített Szol-
gálati Érdemjel” gyakorló kivitelû szalagsáv változatait a
hadi- (gyakorló-), valamint a sivatagi öltözethez rendsze-
resítem.

2. A hadi- (gyakorló-) öltözeten viselhetõ kitüntetések
rendszeresített gyakorló kivitelû szalagsáv változatait az
R2 melléklete rendelkezései szerint kell viselni.

3. A kitüntetések rendszeresített gyakorló kivitelû sza-
lagsáv változatainak szöveges leírását és képi ábrázolását
ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

4. A kitüntetések jóváhagyott gyakorló kivitelû szalag-
sáv változatainak rendszeresítésébõl adódó költségvetés
tervezésérõl, beszerzésérõl, legyártásáról a HM Fegyver-
zeti és Hadbiztosi Hivatal, az igényjogosult állomány ellátá-
sáról az MH Összhaderõnemi Parancsnokság gondoskodik.

5. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

Melléklet
a 241/2011. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

A hadi- (gyakorló- ) öltözeten viselhetõ kitüntetések
gyakorló kivitelû szalagsáv változatainak szöveges le-
írása és rajzos ábrázolása

1. „Sebesülési Szolgálati Érdemjel”

a) A „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” gyakorló kivitelû
szalagsáv változatának szöveges leírása:

A „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” gyakorló változata
téglalap alakú, posztóhatású textíliára hímzett szalagsáv,
amelynek két függõleges oldalát kis háromszögekbõl ki-
alakított farkasfogak díszítik. A szalagsáv közepén a sebe-
sülések számának megfelelõ számú – legfeljebb öt – csík
látható. A szalagsáv széleit keskeny körbehímezés kerete-
zi. A szalagsáv mérete a hímzett keretet is beleértve:
23×11 mm.

b) A szalagsáv színösszeállítása:
A gyakorló kivitelû szalagsáv gyakorló változata barna-

színû zöld alapszínre, sivatagi változata barnaszínû barna
alapszínre hímzett.

Színkódok, Textil Pantone színskála:
– posztó hatású alap textília:

= olívzöld 19-0415 TPX
= sötét barna 19-1213 TPX

– hímzõfonal:
= világosbarna alapszín 15-1315 TPX
= barna kontúrozáshoz 18-1142 TPX
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c) A „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” gyakorló kivitelû
szalagsáv változatának képi ábrázolása:

2. „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel”

a) A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” gyakorló
kivitelû szalagsáv változatának szöveges leírása:

A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” gyakorló
változata téglalap alakú, posztóhatású textíliára hímzett
szalagsáv, amelynek közepén két egymást keresztezõ kard
látható. A szalagsáv két függõleges oldalát kis háromszö-
gekbõl kialakított – az Érdemjel arany fokozatát mindkét
oldalon, ezüst fokozatát a baloldalon – farkasfogak díszí-
tik, az Érdemjel bronz fokozata díszítés nélküli. A szalag-
sáv széleit keskeny körbehímezés keretezi. A szalagsáv
mérete a hímzett keretet is beleértve: 23×11 mm.

b) A szalagsáv színösszeállítása:
A gyakorló kivitelû szalagsáv gyakorló változata barna-

színû zöld alapszínre, sivatagi változata barnaszínû barna
alapszínre hímzett.

Színkódok, Textil Pantone színskála:
– posztó hatású alap textília:

= olívzöld 19-0415 TPX
= sötét barna 19-1213 TPX

– hímzõfonal:
= világosbarna alapszín 15-1315 TPX
= barna kontúrozáshoz 18-1142 TPX

c) A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” gyakorló
kivitelû szalagsáv változatának képi ábrázolása:

Fokozatok:
arany ezüst bronz

A Honvéd Vezérkar fõnökének
242/2011. (HK 8.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés

és paroli rendszeresítésérõl

A Honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (7) bekezdés, a csapatkarjel-
zések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai kö-

vetelményeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés
rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Utasítás), valamint a Magyar Honvédség Öl-
tözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendel-
kezéseire figyelemmel a hímzett állami vezetõi gyakorló
jelzés és paroli rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált, fel-
terjesztett hímzett állami vezetõi gyakorló jelzést és parolit
a hadi- (gyakorló-), valamint a sivatagi öltözethez rend-
szeresítem.

2. A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés és paroli vise-
lésére jogosultak körét a Rendelet melléklete határozza meg.

3 A rendszeresített hímzett állami vezetõi gyakorló jel-
zés és paroli szöveges leírását, képi ábrázolását ezen intéz-
kedés 1. melléklete tartalmazza.

4. A jóváhagyott hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés
és paroli rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésé-
rõl, beszerzésérõl, legyártásáról a HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatal, az igényjogosult állomány ellátásáról az
MH Összhaderõnemi Parancsnokság gondoskodik.

5. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök

1. sz. melléklet
a 242/2011. (HK 8.) HVKF számhoz

A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés és paroli
szöveges leírása és képi ábrázolása

1. A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés és paroli
szöveges leírása:

A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés:
Posztóhatású textil alapanyagra hímzett, egyenes aljú

kivitelben, hátoldalán horgas tépõzárral, gyakorló és siva-
tagi változatban készített jelzés. A gyakorló jelzés köze-
pén Magyarország címere látható, amely jobbról csertölgy
ággal, balról olajággal van közrefogva. A hímzett állami
vezetõi gyakorló jelzést a gyakorlósapkán, a 2008 M gya-
korló esõvédõ kabáton, a polárpulóveren, az esõvédõ zub-
bonyon, a gyakorlópólón az arra kialakított helyen kell vi-
selni.
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A hímzett állami vezetõi gyakorló paroli:
Posztóhatású textil alapanyagra hímzett, ferde aljú kivi-

telben, hátoldalán horgas tépõzárral, gyakorló és sivatagi
változatban készített páros paroli. A gyakorló paroli köze-
pén Magyarország címere látható, amely jobbról csertölgy
ággal, balról olajággal van közrefogva. A hímzett állami
vezetõi gyakorló parolit a 90 M és a 2000 M gyakorló, va-
lamint a 2003 M sivatagi gyakorló zubbony gallérján az
arra kialakított helyen kell viselni.

2. A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés és paroli
színösszeállítása:

A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés és paroli gya-
korló változata barna színû zöld alapszínre, a sivatagi vál-
tozata barna színû barna alapszínre hímzett.

Színkódok, Textil Pantone színskála:

– gyakorló változat:
Zöld alapszín: 19-0415 TPX (Duffel Bag)
Barna keret, címer: 15-1315 TPX (Rughby Tan)
Sötétbarna kontúr: 18-1142 TPX (Leather Brown)

– sivatagi gyakorló változat:
Barna alapszín: 19-1213 TPX (Shopping Bag)
Barna keret, címer: 15-1315 TPX (Rughby Tan)
Sötétbarna kontúr: 18-1142 TPX (Leather Brown)

3. A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés képi ábrá-
zolása eredeti méretben:
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4. A hímzett állami vezetõi gyakorló paroli képi ábrázolása eredeti méretben:



5. A hímzett állami vezetõi gyakorló jelzés és paroli méretezése:
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK személyzeti csoportfõnökének
18/2011. (HK 8.) HVK SZCSF

i n t é z k e d é s e
a katonai szervezetek gazdasági-anyagi szolgáltatással

kapcsolatos feladatai végrehajtására vonatkozóan*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

177/2011. (HK 8.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a 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 Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO egy-
ségesítési egyezmények elfogadásáról szóló közleményé-
ben (2011. HK 6.) fenntartás nélkül elfogadott és hatályba
léptetett STANAG 2295 EOD (EDITION 2) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR COUNTER IMPROVISED
EXPLOSIVE DEVICES (C-IED) – AJP – 3.15(A) cí-
men kiadott NATO egységesítési egyezményt.



Az egységesítési egyezmény a Rögtönzött Robbanóesz-
közök Elleni Tevékenység kereteit tartalmazó dokumen-
tum.

b) A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO egy-
ségesítési egyezmények elfogadásáról szóló közleményé-
ben (2011. HK 6.) fenntartás nélkül elfogadott és hatályba
léptetett STANAG 2295 C-IED (EDITION 1) – NATO
WEAPONS INTELLIGENCE TEAM (WIT) CAPA-
BILITIES STANDARDS címen kiadott NATO egysége-
sítési egyezményt.

A kiadvány irányelveket tartalmaz a Fegyveres Táma-
dást Helyszínelõ Csoport minimális képesség követelmé-
nyeinek kialakításához.

c) A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO egy-
ségesítési egyezmények elfogadásáról szóló közleményé-
ben (2011. HK 6.) fenntartás nélkül elfogadott és hatályba
léptetett STANAG 2991 ENGR (EDITION 4) – NATO
COMBAT ENGINEER GLOSSARY – AAP-19(D) cí-
men kiadott NATO egységesítési egyezményt.

Az egységesítési egyezmény a harci mûszaki erõkkel
kapcsolatos kifejezések gyûjteménye.

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

Kovács József vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatójának

41/2011. (HK 8.) HM KPH
s z a k u t a s í t á s a

a szolgálati rádiótelefonok meghatározott
keretösszegen felüli és jogcím nélküli használati
díjának illetménybõl történõ levonási rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. tv. (továbbiakban: Hvt.) 110. § (1) bekezdé-
sében biztosított jogkörömben eljárva, a szolgálati rádióte-
lefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011.
(III. 2.) HM utasításban (továbbiakban: HM utasítás) fog-
laltak alapján a szolgálati rádiótelefonok meghatározott
keretösszegen felüli és jogcím nélküli használati, valamint
a hívásrészletezõ díjának illetménybõl történõ levonásá-
nak rendjére az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal (továbbiakban: HM KPH) illetve a Kato-
nai Fõügyészség pénzügyi és számviteli szakállományára.

2. A HM utasítás 26. § (5) bekezdésében foglaltak alap-
ján a szolgálati rádiótelefonok meghatározott keretössze-
gen felüli és jogcím nélküli használati díjait, valamint a
HM utasítás 26. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a hí-
vásrészletezõ lekérésének költségét az érintett felhasználó
illetményébõl az állomány illetékes honvédelmi szervezet
pénzügyi, számviteli ellátására rendelt szervezeti elem (to-
vábbiakban: ellátásért felelõs pénzügyi szerv) köteles le-
vonni.

3. A HM KPH Vezetés és Program Támogató Igazgató-
ság (továbbiakban: VPTI) igazgatója intézkedjen, az MH
Támogató Dandár (továbbiakban: MH TD) által a felhasz-
nálók nyilatkozatai és a kvótagazdák felmentési engedé-
lyei alapján összeállított, 3 havonta a HM KPH fõigazga-
tója részére megküldött tájékoztató ügyirata alapján, a
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül, az ellátásért fe-
lelõs pénzügyi szervek értesítésére, a 2. pontban meghatá-
rozott feladatok végrehajtása érdekében.

4. Az ellátásért felelõs pénzügyi szervek a VPTI tájé-
koztató ügyiratainak kézhezvételétõl számított 20 napon
belül intézkednek a díjak érintett illetményébõl történõ le-
vonására. A levonásra vonatkozó intézkedés megtörténtérõl
a VPTI igazgatóját 10 napon belül levélben tájékoztatják.

5. Az ellátásért felelõs pénzügyi szervek fordítsanak kü-
lönös figyelmet a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 116. §-ában valamint a bírósági végrehaj-
tásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott le-
vonási szabályokra.

6. Amennyiben a megtérítendõ díjak összege az érintett
személy tekintetében meghaladja a járandóságaiból jog-
szabály által megengedett maximálisan levonható össze-
get, az ellátásért felelõs pénzügyi szerv vezetõje intézked-
jen, a jogszerûen megállapítható nagyságú részletekben
történõ levonásra.

7. A levonások feladásakor kedvezményezettként az
MH TD Központi költségvetés elõirányzat-felhasználási
keretszámla számát kell megadni (szakutasítás aláírása-
kor: 10023002-00289548-00000000).

8. Abban az esetben, ha a levont összegbõl visszatérítés
kiutalása válik szükségessé, azt a 7. pontban szereplõ MH
TD Központi költségvetés elõirányzat-felhasználási keret-
számláról az MH TD parancsnokának engedélye alapján
lehet végrehajtani.

9. A VPTI igazgatója intézkedjen állományából egy fõ,
a HM KPH-nál a szolgálati rádiótelefonok meghatározott
keretösszegen felüli és jogcím nélküli használati díjakkal
kapcsolatos feladatok felelõsének kijelölésére és ennek a
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feladatkörnek az érintett személy munkaköri leírásába tör-
ténõ rögzítésére.

10. Az ellátásért felelõs pénzügyi szerv a levonásokról
analitikus nyilvántartást köteles vezetni. Áthelyezés, kivá-
lás esetén a levonásokra vonatkozó általános elõírások
szerint kell eljárni, kiemelt figyelmet kell fordítani a kinn-
levõségek megtérülésére, illetve szükség szerinti intézke-
dések megtételére.

11. Jelen szakutasítás az aláírás napján lép hatályba* és
visszavonásig hatályban marad. A 123/2008. (HK 8.) HM
KPÜ VIG intézkedés, ezen FÕIG. szakutasítás hatályba
lépésével egyidejûleg hatályát veszti.

Sulyok János dandártábornok s. k.,
fõigazgató

* A szakutasítás aláírásának napja 2011. május 17.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorának
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

oktatói munkakörök betöltésére

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 4. §-a alapján pályázatot hirdetek
az alábbi oktatói munkakörök betöltésére:

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
– Összhaderõnemi Mûveleti Intézet Hadászati és Hadel-

mélet Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona),
– Hadtudományi Alapozó Intézet Hadtörténelem Tan-

szék Hadtörténelem Szakcsoport adjunktus (1 fõ közalkal-
mazott),

Bolyai János Hadmérnöki Kar
– Had- és Biztonságtechnikai Mérnöki Intézet Katonai

Robotika Tanszék egyetemi docens (1 fõ hivatásos kato-
na),

– Természettudományi Intézet Matematika Tanszék fõ-
iskolai docens (1 fõ közalkalmazott).

A munkakörök betöltésének általános feltételei

Egyetemi docensi munkakörben az alkalmazható, aki
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal
b) rendelkezik legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

ezen belül legalább 4 éves felsõoktatásban szerzett szak-
mai tapasztalattal;

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-
telményeket;

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a keve-
sebb gyakorlattal rendelkezõ munkatársak irányítására, se-
gítésére;

e) tudományterületét átfogóan ismeri, szûkebb szakte-
rületének elmélyült kutatója, nemzetközi szintû ismereté-
vel rendelkezik;

f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk,
a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának ve-
zetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tart-
son;

g) ismereteit képes logikus rendszerbe foglalva írásban
és szóban átadni, továbbá magas szintû tananyag-kidolgozó
és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

h) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-
zetközi fórumokon is képes számot adni.

Fõiskolai docensi munkakörben az alkalmazható, aki
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal
b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-

mú, de legalább ötéves, lehetõleg felsõoktatói gyakorlat-
tal;

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-
telményeket;

d) átfogóan ismeri az oktatott tantárgyat, annak tudomá-
nyos vetületeit;

e) alkalmasa hallgatók, tanársegédek tanulmányi és tu-
dományos munkájának irányítására;

f) képes a meghatározott foglalkozások vezetésére, a
vizsgáztatás végrehajtására;

g) szakterületén tudományos tevékenységet folytat, és
elért eredményeit folyamatosan publikálja.

Adjunktusi munkakörben az alkalmazható, aki a vo-
natkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetelmé-
nyeknek megfelel, továbbá:

a) doktorjelölti jogviszonyban áll;
b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által elõírt idõtarta-

mú és minõségû, de legalább négyéves szakmai, lehetõleg
felsõoktatási oktatói gyakorlattal;

c) teljesítette a tanársegéddel szemben támasztott köve-
telményeket;

d) bizonyította alkalmasságát ismeretátadói és nevelõi
képességeit az Egyetemen folyó oktatásban;

e) tudományos tevékenységét önálló kutatási eredmé-
nyeket is tartalmazó publikációkban tette közzé.

Sajátos követelmények:

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderõnemi
Mûveleti Intézet Hadászati és Hadelmélet Tanszék
egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)
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A pályázó:
– rendelkezzen hadtudományi PhD fokozattal, tudomá-

nyos teljesítménnyel és publikációval;
– legyen járatos a stratégiai gondolkodás történetével, a

hadikultúrákkal, a hadtudomány klasszikusainak munkás-
ságával foglalkozó tantárgyak oktatásában;

– legyen járatos a biztonsági tanulmányok és a hadtudo-
mány kapcsolatában;

– rendelkezzen általános PC ismeretekkel, és ismerje a
NEPTUN-NET rendszert;

– rendelkezzen egyetemi szintû felsõoktatásban szerzett
legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal, valamint oktatói
gyakorlattal a PhD képzésben;

– legyen járatos szakdolgozatok és diplomamunkák,
Országos Tudományos Diákköri dolgozatok témavezeté-
sében;

– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,
fordítására.

A pályázat elbírálásánál elonyt jelent a biztonság- és vé-
delempolitikai szakon szerzett diploma.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Az egyetemi docensi munkakörhöz rendszeresített
rendfokozat alezredes, illetménykategória: I/V., speciális
elõmeneteli rend alá tartozik.

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi
Alapozó Intézet Hadtörténelem Tanszék Hadtörténe-
lem Szakcsoport adjunktus (1 fõ közalkalmazott)

A pályázó:
– rendelkezzen szakirányú (történelem szakos bölcsé-

szettudományi) diplomával;
– rendelkezzen oktatói tapasztalattal az európai hadügy

története, a hadmûvészet fejlõdésének története, a titkos-
szolgálatok története, a katonai igazságszolgáltatás és
büntetés-végrehajtás története, valamint a magyar és egye-
temes történelem témaköreiben;

– rendelkezzen általános PC ismeretekkel, és ismerje a
NEPTUN-NET rendszert;

– legyen képes idegen nyelvû irodalom feldolgozására,
fordítására;

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a már megszerzett
PhD fokozat, a hadtörténelem oktatásában legalább négy
éves oktatói gyakorlat.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

A közalkalmazott besorolása (illetménye) a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII:. törvény
szerint történik

Bolyai János Hadmérnöki Kar Had- és Biztonság-
technikai Mérnöki Intézet Katonai Robotika Tanszék
egyetemi docens (1 fõ hivatásos katona)

A pályázó:
– rendelkezzen villamosmérnöki egyetemi végzettség-

gel;
– rendelkezzen villamos alapozó tantárgyak és híradás-

technikai szaktantárgyak oktatásában szerzett tapasztalat-
tal;

– rendelkezzen pályázati, kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségben szerzett tapasztalatokkal;

– rendelkezzen oktatás- és hallgatói tudományos kuta-
tásszervezõi tapasztalatokkal;

– rendelkezzen missziós tapasztalatokkal.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírás tar-
talmazza.

Az egyetemi docensi munkakörhöz rendszeresített
rendfokozat alezredes, illetménykategória: I/V., speciális
elõmeneteli rend alá tartozik.

Bolyai János Hadmérnöki Kar Természettudomá-
nyi Intézet Matematika Tanszék fõiskolai docens (1 fõ
közalkalmazott)

A pályázó:
– rendelkezzen szakirányú (matematika és/vagy fizika)

egyetemi diplomával;
– rendelkezzen minimum egy nyelvbõl középfokú „C”

típusú nyelvvizsgával;
– legyen képes a matematika és/vagy fizika egyetemi

szintû tantárgyak oktatására;
– rendelkezzen legalább kettõéves felsõoktatási gyakor-

lattal;
– rendelkezzen publikációval és modern ismeretekkel a

matematika vagy fizika tudományágban;
– legyen képes a matematika vagy fizika tudomány ku-

tatására és a kutatási eredmények publikálására;
– rendelkezzen PhD fokozattal a matematika vagy fizi-

ka tudományban.

A közalkalmazott besorolása (illetménye) a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint történik

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének, munkakörének (beosztásának) meg-

nevezését;
– eddigi szakmai tevékenységét;
– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak

jegyzékét;
– idegennyelv-tudását;
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– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonatkozó
jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a megjelent pályázati felhívás szöveget;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– egyetemen kívüli pályázó esetén végzettséget, szak-

képzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tu-
dást tanúsító okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;

– egyetemen belüli pályázó esetén végzettséget, szak-
képzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok Sze-
mély- és Munkaügyi Osztály által igazolt – az eredetivel
megegyezõ – másolatát;

– egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt és munkakör alkalmassá-
got igazoló orvosi igazolást;

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázati anya-
gába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje közalkalma-
zotti pályázat esetén: a Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes olda-
lán történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának határideje hivatásos kato-
nai pályázat esetén: a Honvédelmi Közlönyben való
megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ Sze-
nátusi Ülésen történik.

A közalkalmazotti munkakörre vonatkozó pályázatok
2011. május 28-án jelent meg a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Levélcím: ZMNE 1581 Budapest, Pf. 15.

A borítékra rá kell írni:
„Pályázat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

………..……………… munkakörére”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Személy-és Munkaügyi Osztály telefon: 06/1 432-9009;
HM 29-009

Budapest, 2011. május 11.

Prof. dr. Padányi József mk. ezredes s. k.,
mb. rektor
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Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társa-
dalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrál-
ja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szuprana-
cionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktar-
tás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkot-
mányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb tár-
sadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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