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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
122/2011. (VI. 21.) KE

h a t á r o z a t a
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

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 Fucsku Sándor dandártábornokot 2011. június 15-ei
hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2011. június 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. június 7.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03047/2011.

A köztársasági elnök
123/2011. (VI. 21.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba
helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Juhász György dandártábornok szolgálati viszonyát
2011. június 10-én megszüntetem és õt 2011. június 11-ei
hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. május 11.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 18.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02531/2011.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
63/2011. (VI. 10.) HM

u t a s í t á s a
a munkaköri jegyzékekrõl

és az állománytáblákról szóló
138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja és (2) be-
kezdése alapján a munkaköri jegyzékekrõl és az állomány-
táblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás mó-
dosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról
szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: utasítás) 4. § d) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(A munkaköri jegyzék részletesen a következõ adatokat
tartalmazza:)

„d) a rendfokozatot (a katonaállomány tekintetében az
általános elõmeneteli rend esetében a beosztáshoz rend-
szeresített rendfokozatot, a speciális elõmeneteli rend ese-
tében a beosztáshoz rendszeresített elérhetõ legmagasabb
rendfokozatot), illetve a kormány-tisztviselõi „kotv.”, kor-
mányzati ügykezelõi „koük.”, közalkalmazotti „ka.”,
ügyészségi alkalmazott „üalk.”, munkavállaló „mv.” jelö-
lést,”

(2) Az utasítás 4. § f) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(A munkaköri jegyzék részletesen a következõ adatokat
tartalmazza:)

„f) a munkaköri azonosító kódot, a kormánytisztviselõ,
kormányzati ügykezelõ, közalkalmazott, ügyészségi alkal-
mazott, valamint munkavállaló esetében a munkaköri azo-
nosító kód oszlopában az adott beosztásra vonatkozóan
elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének „A”, „B”,
„C” jelölését, illetve kötelezõ nemzetbiztonsági ellenõrzés
hiányában a „Z” jelölést,”

2. §

Az utasítás 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A tárcaszintû létszámgazdálkodással kapcsolatos
szakmai javaslattevõ, döntés-elõkészítõ és koordinációs,
valamint gazdálkodó tevékenységet – a Honvéd Vezérkar

(a továbbiakban: HVK) Haderõtervezési Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HTCSF) bevonásával – a HM Ter-
vezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF) végzi.”

3. §

(1) Az utasítás 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A HM munkaköri jegyzékét, illetve a vonatkozó
módosításokat – az érintett HM-szervek, a HVKF aláren-
deltségébe tartozó minisztériumi szervek esetében a HVK
HTCSF bevonásával – a HM TKF készíti elõ. A HVKF ál-
tal támasztott szakmai követelmények érvényesítése a
HVK HTCSF kötelezõ közremûködésén, bedolgozásán
keresztül valósul meg.”

(2) Az utasítás 8. § (4)–(8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A HM-szervezetek munkaköri jegyzékét – az érin-
tett szervezetek vezetõinek javaslatai alapján – a HM TKF
készíti elõ és a HM KÁT, valamint a szervezet közvetlen
irányítását végzõ helyettes államtitkár útján terjeszti fel jó-
váhagyásra.

(5) A HM, valamint a HM-szervezetek munkaköri jegy-
zékeit a HM KÁT elõterjesztése alapján a miniszter hagyja
jóvá.

(5a) A munkaköri jegyzékek módosításait – amennyi-
ben azok szervezeti változással járnak (szervezeti elem
megszüntetése, új létrehozása, létszámnövelés) – a HM
KÁT hagyja jóvá.

(5b) Amennyiben a módosítások az (5a) bekezdés sze-
rinti változást nem tartalmaznak – az érintett szervezet
közvetlen irányítását végzõ államtitkár, helyettes államtit-
kár illetve kabinetfõnök egyetértésével az érintett szerve-
zet vezetõjének felterjesztett javaslat alapján – a HM TKF
készíti elõ, és a HM tervezési és koordinációs fõosztályve-
zetõje hagyja jóvá.

(6) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állomány-
tábláikat és azok helyesbítõ íveit, a ZMNE a munkaköri
jegyzékét és annak helyesbítõ íveit a HM TKF-fel együtt-
mûködve készítik elõ, és azokat a szervezet vezetõje – a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a HM
KÁT útján terjeszti fel jóváhagyásra a miniszterhez.

(7) A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szerve-
zetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei-
nek állománytábláit a HVK HTCSF készíti elõ és azokat
jóváhagyáshoz történõ elõterjesztés elõtt – létszám-gaz-
dálkodási feladatok és követelmények megvalósítása ér-
dekében – egyezteti a HM TKF-fel. Az egyeztetett állo-
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mánytáblákat a HVK haderõtervezési csoportfõnöke elõ-
terjesztése alapján a HVKF hagyja jóvá.

„(8) A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szerveze-
tei állománytábláinak helyesbítõ íveit a HVK HTCSF ké-
szíti el és azokat a HVK haderõtervezési csoportfõnöke
hagyja jóvá. A helyesbítõ íveket, amennyiben azok lét-
számmódosítást tartalmaznak, vagy állományarány-válto-
zással járnak, jóváhagyás elõtt a készítõ HM-szerv egyez-
teti a HM TKF-fel.”

(3) Az utasítás 8. § (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(11) A munkaköri jegyzékek, illetve az állománytáb-
lák, valamint ezek helyesbítõ ívei – a HM KÁT, illetve a
HVKF által engedélyezettek kivételével – szervezési idõ-
szakonként kerülnek kiadásra. Az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) és alárendelt-
jei vonatkozásában, az MH ÖHP parancsnoka, míg a
HVKF közvetlen alárendeltségében lévõ szervezetek vo-
natkozásában a szervezet parancsnoka rendelkezik javas-
lattételi joggal. Az új állománytáblákat a HVK HTCSF-re
történõ megküldés elõtt egyeztetni kell a szakmailag illeté-
kes HM-fõosztályokkal, csoportfõnökségekkel, valamint
az érintett szakma kamarai jogkört gyakorlójával. A szer-
vezési idõszaktól eltérõ állománytábla, illetve munkaköri
jegyzék módosításra vonatkozó javaslatokat, helyesbítõ ív
tervezeteket a hatálybalépés tervezett idõpontját megelõ-
zõen legalább 60 munkanappal beérkezõleg kell a készítõ
HM-szerv részére megküldeni.”

4. §

Az utasítás 8. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A munkaköri jegyzékeket, állománytáblákat és

azok helyesbítõ íveit legalább 30 nappal a hatálybalépésüket
megelõzõen kell kiadni.”

5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Az utasítás
a) 1. §-ában a „miniszter alárendeltségébe, valamint

közvetlen és fenntartói irányítása, továbbá felügyelete alá
tartozó” szövegrész helyébe „a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása,
valamint felügyelete alá tartozó”,

b) 2. § (1) bekezdésében az „Állami Egészségügyi Köz-
pont (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Köz-
pont) (a továbbiakban: ÁEK)” szövegrész helyébe a „Hon-
védkórház-Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Ren-
dészeti és Vasút-egészségügyi Központ)”,

c) 2. § (2) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnök
(a továbbiakban: HM HVKF)” szövegrész helyébe a
„Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)”,

d) 4. § c) pontjában a „köztisztviselõ munkakör” szö-
vegrész helyébe a „kormánytisztviselõ munkakör”,

e) 6. § (1) bekezdésében a „HM Kabinetfõnök” szöveg-
rész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár (a továb-
biakban: HM KÁT)”

szöveg lép”
(3) Hatályát veszti az utasítás 4. § h) pontja.
(4) Az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát

veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
64/2011. (VI. 10.) HM

u t a s í t á s a
az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,

valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények
által elõírt feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában, va-
lamint a 97. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel az Európai Hagyományos Fegy-
veres Erõkrõl szóló Szerzõdés és kiegészítõ dokumentu-
mainak együttes kihirdetésérõl szóló 1999. évi VI. tör-
vényre, az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott
Égbolt Szerzõdés végrehajtásáról szóló 2043/2004.
(III. 4.) Korm. határozatra – az európai fegyverzetkorláto-
zási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által elõírt feladatok végrehajtásáról a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továb-
biakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) közvetlen alárendeltségébe, fenntartói irányítá-
sa, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet)
terjed ki.

2. §

Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint
nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekben (a továb-
biakban: Szerzõdések) elõírt kötelezettségekbõl adódó fel-
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adatok szakmai irányítását a HM védelempolitikáért és vé-
delmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára (a továb-
biakban: HM VPVT HÁT) végzi.

3. §

(1) A Szerzõdések által elõírt feladatok végrehajtásának
biztonság- és védelempolitikai szempontból történõ folya-
matos nyomon követése, értékelése, a fegyverzetellenõr-
zés koncepcionális kérdéseinek és a különbözõ tárgyalási
fórumokon képviselendõ, az érintett tárcákkal és szerve-
zettel egyeztetett magyar álláspont HM vonatkozású ré-
szének kidolgozása, a Szerzõdések végrehajtásának tárca-
szintû és a tárcák közötti koordinálása a HM Védelempoli-
tikai Fõosztály (a továbbiakban: HM VPF) feladata.

(2) A HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-
ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: HM NEFEH) felelõs
a Szerzõdésekbõl eredõ adatszolgáltatási, fegyverzetcsök-
kentési, -ellenõrzési, megfigyelési, kísérési (a továbbiak-
ban együtt: fegyverzet-ellenõrzési) feladatok tervezéséért,
szervezéséért és végrehajtásáért, továbbá a honvédelmi
szervezetek fegyverzet-ellenõrzési feladatainak koordiná-
lásáért, a Szerzõdésekben elõírt korlátozások betartásának
felügyeletéért.

2. A Szerzõdések elõírásaiból
a HM tárcára háruló feladatok tervezése

4. §

(1) A Szerzõdések elõírásainak végrehajtása érdekében
a tárgyévet követõ év fegyverzet-ellenõrzési feladataira
vonatkozó tervezési irányelvekrõl szóló HM utasítás ter-
vezetet a HM VPF – a Külügyminisztérium (a továbbiak-
ban: KüM) Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Fõosz-
tály, valamint a HM NEFEH javaslatainak bekérését köve-
tõen március 31-ig állítja össze és a Honvédelmi Miniszté-
rium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
87/2010. (X. 6.) HM utasításban meghatározott eljárási
rend betartásával – a HM Jogi Fõosztállyal egyeztetve, a
Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) útján –
terjeszti fel a miniszter részére.

(2) A HM NEFEH az (1) bekezdés szerinti HM utasítás-
ban foglaltak alapján – a feladatok végrehajtásában érin-
tett honvédelmi szervezetek bevonásával – összeállítja a
tárgyévet követõ év fegyverzet-ellenõrzési feladatai vég-
rehajtásának részletes tervét (a továbbiakban: NEFET) és
azt május 30-ig – a HM VPF útján – jóváhagyásra felter-
jeszti a HM VPVT HÁT részére.

(3) A fegyverzet-ellenõrzési feladatokban érintett hon-
védelmi szervezetek a jóváhagyott és részükre megküldött
NEFET alapján:

a) a honvédelmi tárca 1+3 évekre vonatkozó rövid távú
tervének kidolgozásáról szóló, évente kiadásra kerülõ HM

utasításban foglalt eljárási rend szerint pontosítják a tárgy-
évet követõ évi fegyverzet-ellenõrzési feladataik erõfor-
rás- és költségigényét,

b) a költségvetés tervezése során a tervezésre vonatko-
zó, évente kiadásra kerülõ HM utasításokban meghatáro-
zottak szerint készítik el az intézményi, központi és a feje-
zeti kezelésû elõirányzatok „Nonprofit korlátolt felelõssé-
gû társaságok támogatása” jogcímcsoportjára vonatkozó
költségvetési tervjavaslataikat.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti tervezés során a
fegyverzetellenõrzési feladatok elõirányzatai (keretei) a
jóváhagyott NEFET elõirányzataitól (kereteitõl) eltérnek,
az érintett honvédelmi szervezet a HM NEFEH-t haladék-
talanul értesíti.

5. §

(1) A fegyverzet-ellenõrzési feladatok végrehajtására
biztosított teljes költségvetési támogatás keretgazdája a
HM NEFEH, a végrehajtáshoz biztosított erõforrások fe-
lett rendelkezési joggal bír. A fegyverzet-ellenõrzési fel-
adatokkal összefüggõ utazási (személyszállítási), ellátási
(napidíj, étkezés), készletbeszerzési, valamint különbözõ
protokolláris és szállásköltség kiadási elõirányzatai a HM
Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság (a további-
akban: HM PRI) nemzetközi csapat költségvetésében ke-
rülnek tervezésre és biztosításra.

(2) A fegyverzet-ellenõrzési feladatokkal kapcsolatban
igénybe vett légi, illetve közúti jármûvek hajtó-
anyag-szükségletei – a Nyitott Égbolt repülõgép-hajtó-
anyag költségei figyelembevételével – az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság központi ellátása keretében kerül-
nek tervezésre, a Nyitott Égbolt repülései során igénybe
vett hajtóanyag szükségletei pedig – a NEFET-ben megha-
tározott tervezési mérõszámok alapján – a HM PRI köz-
ponti költségvetésében kerülnek biztosításra.

(3) A Nyitott Égbolt megfigyelõ repülések végrehajtása
és fogadása során ellátott szenzor- és laboratóriumi szak-
feladatok személyi, anyag- és amortizációs költségeinek –
beleértve a szakemberek ki- és továbbképzését, a hozzájuk
kapcsolódó intézményi háttér biztosítását, a felhasznált
film-, kidolgozó- és egyéb anyagok, alkalmazott szoftve-
rek, eszközök és berendezések biztosításával, beszerzésé-
vel, karbantartásával, javításával és cseréjével összefüggõ
kiadásokat – tervezését a HM Térképészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. végzi és biztosítja a tulajdonostól kapott cél-
támogatás keretébõl.

3. A Szerzõdések elõírásaiból
a HM tárcára háruló feladatok végrehajtása

6. §

(1) A Szerzõdések által elõírt adatszolgáltatási kötele-
zettségek végrehajtását, a Magyar Köztársaság hagyomá-
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nyos fegyverzetére és létszámára, valamint a Katonai In-
formációk Globális Cseréjére vonatkozó adattárak össze-
állítását és továbbítását, azok naprakészen tartását az adat-
szolgáltatásban érintett szervezetek bedolgozásai alapján a
HM NEFEH végzi.

(2) A Szerzõdések rendelkezései alapján a részes/részt-
vevõ államok ellenõr-csoportjai által a Magyar Köztársa-
ság területén végzett, valamint a Magyar Köztársaság által
a részes/résztvevõ államok területén végrehajtott helyszíni
ellenõrzések, rendezvények és megfigyelõ repülések koor-
dinálásáért, a fegyverzetcsökkentési feladatok felügyele-
téért a HM NEFEH a felelõs.

(3) A fegyverzet-ellenõrzési feladatok végrehajtásában
érintett honvédelmi szervezetek a Szerzõdések által elõírt
ellenõrzéseket a visszautasítás lehetõsége nélkül kötelesek
fogadni. A Magyar Köztársaság területére bejelentett hely-
színi ellenõrzés visszautasításáról csak a HM VPVT HÁT
egyetértésével születhet döntés.

(4) A HM NEFEH a fegyverzet-ellenõrzési gyakorlati
feladatok végrehajtása érdekében folyamatos munkakap-
csolatot tart fenn a feladat végrehajtásában érintett hazai és
nemzetközi szervezetekkel és társminisztériumokkal. A
feladatok végrehajtása során közvetlen kapcsolattartásra
jogosult a külföldi társszervezetekkel, valamint a NATO
és az EBESZ fegyverzet-ellenõrzés végrehajtását koordi-
náló testületeivel.

4. A gazdálkodás sajátos rendje

7. §

(1) A fegyverzet-ellenõrzési tevékenységek költségve-
tési és ellátási terveinek, számvetéseinek összeállításánál,
az ellenõrzési feladatokban részt vevõ teljes személyi állo-
mánnyal – beleértve a külföldi vagy nem honvédelmi szer-
vezetek állományába tartozó szakembereket és ellenõrö-
ket is – kell tervezni, részükre a meghatározott normák
szerinti ellátást kell biztosítani. Az adott fegyverzet-ellen-
õrzési feladatban részt vevõk létszámát, körét, a vonatkozó
Szerzõdés elõírásainak figyelembevételével a HM NE-
FEH határozza meg.

(2) A Nyitott Égbolt megfigyelõ repülések hajtó-
anyag-költségeinek elszámolását a külföldi fegyveres erõk
repülõ-eszközei magyarországi, valamint az MH repü-
lõ-eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésé-
nek és -elszámolásának rendjérõl szóló 141/2007.
(HK 1/2008). HM utasítás szerint kell végezni.

(3) A nemzetközi fegyverzet-ellenõrzési tevékenység
végrehajtásához szükséges diplomata-útleveleket a HM
PRI tárolja. Az útlevelek kiadását és bevonását a HM PRI
a HM NEFEH igényei alapján végzi. Az útlevelek érvé-
nyességi idejének lejárta elõtt legalább hat hónappal a HM
NEFEH javaslatára a HM PRI saját hatáskörében kezde-
ményezi az új útlevél készítését, illetve a lejárat utáni be-
vonást.

(4) A HM PRI minden negyedévet követõ hónap 10-éig
elszámolást küld a HM NEFEH részére az 5. § szerinti ke-
retek felhasználásának helyzetérõl, majd az éves felhasz-
nálásról a tárgyévet követõ év január 10-ig.

(5) A fegyverzet-ellenõrzési tevékenység végrehajtásá-
ban érintett katonai szervezetek, intézmények az általuk
kezelt, a HM NEFEH keretgazdai kezelésébe tartozó költ-
ségvetési elõirányzatok, illetve erõforrások felhasználásá-
nak helyzetérõl minden negyedévet követõ hónap 10-ig,
az éves felhasználás helyzetérõl pedig a tárgyévet követõ
év január 10-ig tájékoztató jelentést kötelesek készíteni a
HM NEFEH részére.

(6) Az összesített tájékoztató alapján a HM NEFEH fél-
évente összefoglaló jelentést tesz a HM VPVT HÁT részé-
re a NEFET teljesítésének helyzetérõl és jelentést készít a
HVKF részére az alárendelt szervezeteknél végzett tevé-
kenységekrõl, valamint pontosítja a következõ félévi fel-
adatokat.

5. Záró rendelkezések

8. §

(1) Az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) A hatálybalépést követõ 30 napon belül a HM KÁT

és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza a Szerzõ-
dések végrehajtásában érintett honvédelmi szervezetek
feladatait az adatszolgáltatás, valamint a helyszíni ellenõr-
zések, a megfigyelõ repülések és a rendezvények lebonyo-
lítása során.

(3) A honvédelmi miniszter által alapított gazdasági tár-
saságok vezetõi az európai fegyverzetkorlátozási, vala-
mint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt feladataikat – figyelemmel a (2) bekezdés szerinti
együttes intézkedésre – a HM NEFEH-hel egyeztetve sza-
bályozzák.

(4) Hatályát veszti az európai fegyverzetkorlátozási, le-
szerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyez-
mények a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar Hon-
védséget érintõ feladatainak végrehajtásáról szóló
29/2007. (HK 6.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
65/2011. (VI. 10.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi

és munkaértekezleteinek rendjérõl szóló
92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és munka-
értekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.) HM uta-
sítást az alábbiak szerint módosítom:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. § (3) bekezdés g) és
h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az értékelõ és feladatszabó értekezlet résztvevõi:)
„g) a miniszteri fõtanácsadók, tanácsadók,
h) a HM szervezeti egységeinek és a miniszter közvet-

len alárendeltségébe tartozó szervezeteknek a vezetõi,”
(2) Az Ut. 2. § (3) bekezdés o)–q) pontjai helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
(Az értékelõ és feladatszabó értekezlet résztvevõi:)
„o) a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet,

Katonai Képviselõ Hivatal vezetõje,
p) a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet,

Védelempolitikai Részleg vezetõje,
q) a NATO Szövetséges Mûveleti Parancsnokság

(ACO), Szövetséges Fegyveres Erõk Európai Legfelsõ Pa-
rancsnoksága (SHAPE), Nemzeti Katonai Képviselet
(Mons) vezetõje,”

(3) Az Ut. 2. § (3) bekezdése a következõ r) és s) pon-
tokkal egészül ki:

(Az értékelõ és feladatszabó értekezlet résztvevõi:)
„r) az MH vezénylõ zászlósa,
s) a meghívottak.”

2. §

(1) Az Ut. 7. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(A közigazgatási koordinációs értekezlet résztvevõi:)
„i) az MH Támogató Dandár HM Objektumok Üzemel-

tetési Igazgatóság igazgatója,”
(2) Az Ut. 7. § (4) bekezdése a következõ j) ponttal egé-

szül ki:
(A közigazgatási koordinációs értekezlet résztvevõi:)
„j) a meghívottak.”

3. §

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

(2) Az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
66/2011. (VI. 10.) HM

u t a s í t á s a
a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás

és munkahely közötti utazásra történõ használatának
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja,
valamint 97. § (1) bekezdésének n) és o) pontja alapján
– figyelemmel a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló
18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 4. § (3) bekezdésében
foglaltakra – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és mun-
kahely közötti utazásra történõ használatának szabályozá-
sáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Amennyiben a 3. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott beosztást betöltõ személy lakása, valamint a munka-
helye nem azonos településen vagy annak vonzáskörzeté-
ben van, a személygépkocsi hétvégi egyszeri haza- és
visszautazásra történõ használatát a szolgálati út betartásá-
val a HM közigazgatási államtitkár a miniszter átruházott
jogkörében engedélyezheti.”

2. §

Az Ut. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A honvédségi szolgálati személygépkocsi

használatára a miniszter, államtitkár, közigazgatási állam-
titkár, a helyettes államtitkár, a kabinetfõnök az állami ve-
zetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számá-
ra biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló
192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szabályai alapján jogosultak.

(2) A honvédségi szolgálati személygépkocsi használa-
tára – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (6) bekezdésére figyelemmel –
a Honvéd Vezérkar fõnöke és helyettese az R. szabályai
alapján jogosultak.

(3) A honvédségi szolgálati személygépkocsi használa-
tára a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói és
helyettesei a Honvéd Vezérkar fõnökét, a katonai nemzet-
biztonsági szolgálatok fõigazgatóit, illetve azok helyette-
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seit megilletõ vezetõi juttatásokról szóló 9/2008. (IV. 15.)
HM rendelet 2. § c) pontja alapján jogosultak.

(4) A 2. §-ban meghatározott személygépkocsi-haszná-
latra jelen utasítás alapján jogosult:

a) a Miniszteri Kabinet miniszteri fõtanácsadói és a mi-
niszteri biztosok,

b) a HM fõosztályvezetõk, a Honvéd Vezérkar csoport-
fõnökei, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója,

c) a Katonai Fõügyészség, Katonai Ügyek Fõosztálya
fõosztályvezetõje, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség
ügyészségvezetõje, a területi katonai ügyészségek ügyész-
ségvezetõi,

d) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora és
fõtitkára,

e) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatója,
f) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója,
g) a HM Védelmi Hivatal fõigazgatója,
h) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója,
i) a HM Protokoll és Rendezvényszervezõ Igazgatóság

igazgatója,
j) a HM Hatósági Hivatal igazgatója,
k) a HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal igazgatója,
l) a HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-el-

lenõrzési Hivatal igazgatója,
m) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó

Hivatal igazgatója,
n) a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tábori püspökei és a

vezetõ tábori rabbi,
o) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-

ban: MH ÖHP) parancsnoka,
p) az MH ÖHP törzsfõnöke,
q) az MH ÖHP parancsnokhelyettesei,
r) az MH ÖHP törzsfõnökhelyettese,
s) a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltségé-

be tartozó és az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó önálló
állománytáblával rendelkezõ szervezetek parancsnokai,

t) az MH vezénylõ zászlósa,
u) a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

(Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) fõ-
igazgatója és a fõigazgató katonai helyettese.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott beosztást betöltõ
személyt megbízás alapján helyettesítõ személyt a megbí-
zás idõtartamára megilleti a személygépkocsi lakás és
munkahely közötti utazásra történõ használata.”

3. §

Az Ut. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A személygépkocsi gépkocsivezetõ biztosításával
történõ igénybevételét indokolt kérelemre a szolgálati út
betartásával a HM közigazgatási államtitkár a miniszter át-
ruházott jogkörében engedélyezheti.”

4. §

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

„(2) Az egyedi engedély iránti kérelmet az illetékes
szolgálati elöljáró (felettes) vagy elöljáró parancsnok ja-
vaslatával együtt a szolgálati út betartásával a HM köz-
igazgatási államtitkárhoz kell felterjeszteni, aki a honvéd-
ségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely kö-
zötti utazásra történõ használatát a miniszter átruházott
jogkörében eljárva engedélyezheti.”

5. §

Az Ut. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak ré-
szére a személygépkocsi lakás és munkahely közötti uta-
zásra történõ használatát az 5. §-ban meghatározottak sze-
rint a HM közigazgatási államtitkár a miniszter átruházott
jogkörében eljárva engedélyezheti.”

6. §

(1) Az Ut. 2. § (2) bekezdése jelen utasítással történõ
módosításának hatályba lépését követõen a személygép-
kocsi hétvégi egyszeri haza- és visszautazásra történõ
használatára már nem jogosult személyektõl az engedélye-
ket az MH LEK haladéktalanul bevonja, és a szerzõdése-
ket megszünteti. Az utasítás hatályba lépését követõen a
hétvégi egyszeri haza- és visszautazás tekintetében az Ut.
módosított szabályai szerint kell eljárni.

(2) Az Ut. alapján jogosult, és jelen utasítás szerint to-
vábbra is jogosult személyek a korábban kiadott engedé-
lyek és szerzõdések alapján használhatják a személygép-
kocsit.

7. §

(1) Az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az Ut.
a) 2. § (1) bekezdésében a „3. §-ban” szövegrész helyé-

be a „3. § (4) bekezdésében”
b) 8. § (3) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése” szöveg-

rész helyébe a „3. § (4) bekezdése”,
c) 13. § (4) bekezdésében a „honvédelmi miniszternél”

szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkárnál”,
d) 1. melléklet 1. pontjában a „3. §-ában” szövegrész he-

lyébe a „3. § (4) bekezdésében”
e) 2. melléklet 10. pontjában a „honvédelmi miniszter”

szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár”
szöveg lép.
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(3) Hatályát veszti az Ut. 5. § (1) bekezdésének és
2. melléklete 2. pontjának „miniszteri” szövegrésze, vala-
mint 16–18. §-a.

(4) Az utasítás 2011. július 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
67/2011. (VI. 24.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

ingóságok és társasági részesedések kezelésének,
tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok

hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének
szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja, 97. §
(1) bekezdésének l) és n) pontja alapján – figyelemmel
84–88. §-aira, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet elõírásaira, valamint a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság és a Honvédelmi Minisztérium között
megkötött SZT-28425. számú Vagyonkezelési Szerzõdés-
ben foglaltakra – a következõ

utasítást

adom ki:

I. Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),

a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása,
illetõleg a felügyelete alá tartozó szervezetekre, a katonai
ügyészségre, a HM parlamenti államtitkára által felügyelt
szervezetre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek);

b) a Magyar Állam tulajdonában, a HM vagyonkezelé-
sében és a honvédelmi szervezetek használatában vagy tá-
rolásában lévõ ingó vagyontárgyakra és a HM vagyon-
kezelésében lévõ társasági részesedésekre.

(2) Figyelemmel a honvédelmi szervek mûködésének
az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 11. § (9)–(10)
bekezdéseire, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az
alaptevékenységük ellátásához szükséges speciális keze-
lésû vagyonelemeikrõl elkülönített nyilvántartást vezet-
nek. A nyilvántartás, selejtezés és leltározás szabályait – a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõírásai alapján, a
terület sajátosságainak figyelembevételével – a fõigazga-
tók saját hatáskörben határozzák meg. A katonai nemzet-
biztonsági szolgálatok speciális kezelésû vagyontárgyai-
kat saját hatáskörben értékesíthetik. Az így keletkezett be-
vételek speciális kiadások finanszírozására közvetlenül
használhatók fel.

2. §

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság és a HM között megkötött SZT-28425.
számú Vagyonkezelési Szerzõdés (a továbbiakban:
VKSZ) ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végre-
hajtásáról külön HM utasítás rendelkezik.

2. Értelmezõ rendelkezések

3. §

A jelen utasítás alkalmazása során:
1. Átadó: az ingó vagyontárgy nyilvántartása szempont-

jából illetékes központi ellátó szerv parancsnoka, a mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen, illetve
fenntartói irányítása alá tartozó szervezet vezetõje, a kato-
nai fõügyészség vezetõje, a Honvédkórház – Állami
Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vas-
út-egészségügyi Központ) (a továbbiakban: Honvédkór-
ház) fõigazgatója;

2. egyedi könyv szerinti bruttó érték: a vagyontárgy al-
kalmazásba vételekor (vagy azt követõen késõbb rá érték-
növelõ beruházással) számviteli szempontból aktivált, a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 47–51. §-ai szerin-
ti egyedi bekerülési (beszerzési, elõállítási) értéke;

3. egyedi könyv szerinti nettó érték: a vagyontárgy
egyedi könyv szerinti bruttó értékébõl az irányadó amorti-
zációs kulcs alkalmazásával értékcsökkenési leírással szá-
mított jelenértéke;

4. felsõszintû gazdálkodó szerv: a Honvédelmi Minisz-
térium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjérõl szóló 102/2007. (HK 18.) HM utasítás szerinti
felsõszintû gazdálkodó szerv;

5. haditechnikai eszköz: a védelem terén alapvetõ biz-
tonsági érdekeket érintõ, kifejezetten katonai, nemzetbiz-
tonsági, rendvédelmi, rendészeti célokra alkalmas a hadi-
technikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgál-
tatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi
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CIX. törvény melléklete szerinti I–XXVI. fejezetekbe tar-
tozó termék;

6. harmadik személy: jelen utasítás hatálya alá nem tar-
tozó természetes személy, jogi vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet;

7. hasznosítás: a vagyontárgy értékesítése, megsemmi-
sítése, térítésmentes tulajdonba adása, ideiglenesen har-
madik személynek történõ használatba adása, más köz-
ponti költségvetési szerv részére a vagyontárgy vagyonke-
zelõi jogának átruházása;

8. HM hatáskörben történõ értékesítés: az éves költség-
vetési törvényben meghatározott egyedi könyv szerinti
bruttó értékhatárt meg nem haladó értékû ingó vagyon-
tárgynak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 28. §-ának (4) bekezdése és a Vtv.
33. §-ának (2) bekezdése alapján történõ értékesítése;

9. HM társaságok: a HM által alapított, a VKSZ II. fejeze-
tében felsorolt, a HM vagyonkezelésében lévõ többségi álla-
mi tulajdonú gazdasági társaságok, valamint jogutódjaik;

10. HM vagyonkezelõ képviselõ: ingó vagyontárgyak
és társasági részesedések vonatkozásában a visszavonásig
érvényes megbízólevelek alapján, a HM Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata szerint az ingó vagyon felügyeletét el-
látó HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály
(a továbbiakban: HM HVF) fõosztályvezetõje, távolléte
esetén a Társaság- és Ingóvagyon-felügyeleti Osztály osz-
tályvezetõje (fõov. h.);

11. hulladék: a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001.
(VII. 18.) KöM rendeletben részletezett, az Európai Unió
tagországaiban egységesen alkalmazott Európai Hulladék
Katalógus (European Waste Catalogue – EWC) kódjai
szerint besorolt tárgy vagy anyag, amelytõl birtokosa vagy
termelõje (honvédelmi szerv) megválik, megválni szándé-
kozik vagy megválni köteles;

12. információvédelmi szakanyag: a rejtjelezõ, vala-
mint rejtjelzõ elszámolású és a minõsített adatkezelést
megvalósító informatikai eszközök (pl. számítógép, háló-
zati aktív eszköz, hordozható eszközök) adattárolást végzõ
tartozékai (panel, részegység stb.) és azok speciális szoft-
verei;

13. ingó vagyontárgy: az állam honvédelmi célú felada-
tai ellátása érdekében beszerzett és a HM költségvetési fe-
jezet költségvetési szervei nyilvántartásában lévõ ingó tárgyi
eszköz és készlet;

14. inkurrencia nyilvántartó program: a HM Fegyverze-
ti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) által
kezelt és karbantartott elektronikus adatbázis, amely a
honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésre javasolt és
honvédelmi célra feleslegesnek minõsített ingó vagyontár-
gyak azonosító adatait, valamint az ingó vagyontárgyak
vagyonkezelési és hasznosítási folyamatának adatait rög-
zíti (a továbbiakban: INYP);

15. inkurrencia: a honvédelmi szervezetek mûködésé-
hez az állománytáblákban, hadinormákban, központi
készletezési elvekben meghatározott, valamint a minõsí-
tett idõszaki alkalmazáshoz szükséges tartalékok feletti, il-

letve a mûszaki teljesítõképességét tekintve eredeti rendel-
tetésének meg nem felelõ, hadihasználatra alkalmatlan vagy
szükségtelen, a HM vagyonkezelõ képviselõ által honvé-
delmi célra feleslegesnek minõsített ingó vagyontárgy;

16. központi ellátó szerv: a Honvédelmi Minisztérium
fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl
szóló 102/2007. (HK 18.) HM utasítás szerinti központi el-
látó szerv;

17. központi költségvetési szerv: a minisztérium, a köz-
ponti költségvetésben fejezettel rendelkezõ szerv, vala-
mint más, külön jogszabályban meghatározott fejezeti jo-
gosítványokkal rendelkezõ szerv, továbbá a fentieknek, a
Kormánynak, annak kijelölt tagjának a felügyelete alatt
mûködõ költségvetési szerv;

18. licitáló: a nyilvános árverésen vételi ajánlatot tevõ
személy;

19. lebonyolító: a nyilvános árverést lebonyolító sze-
mély (kikiáltó);

20. megsemmisítés: olyan technológiai folyamat, mely-
nek során a megsemmisítésre jóváhagyott eljárással erede-
ti rendeltetési formáját visszafordíthatatlanul elveszített
vagyontárgy a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi
jogszabályok betartása mellett hasznosításra vagy ártal-
matlanításra kerül (ide értve a vagyontárgy hulladékgaz-
dálkodási és környezetvédelmi jogszabályok szerinti ártal-
matlanítását, valamint a vagyontárgy megsemmisítési cél-
lal történõ értékesítését, továbbá a mellékletben felsorolt
hulladékok hasznosítását vagy ártalmatlanítását);

21. sajátosan gazdálkodó szervezetek: a Honvédelmi
Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodá-
sának rendjérõl szóló 102/2007. (HK 18.) HM utasítás sze-
rinti sajátosan gazdálkodó szervezetek;

22. selejt: a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésé-
ben lévõ hadfelszerelési anyagok selejtezésérõl és a selej-
tezési jogkörök gyakorlásáról szóló 75/2008. (HK 15.)
HM utasítás (a továbbiakban: selejtezési HM ut.) alapján
selejtnek minõsülõ ingó vagyontárgy;

23. veszélyes hulladék: a hulladékok jegyzékérõl szóló
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú mellékletét ké-
pezõ hulladékjegyzékben csillaggal (*) megjelölt hulla-
dék, a hulladékjegyzékben nem felsorolt, de a hulladék-
gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2. számú
mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzõk
(H1-H14) bármelyikével bizonyítottan rendelkezõ hulla-
dék, valamint – ellenkezõ bizonyításig – az ismeretlen
összetételû hulladék.

II. Az ingó vagyon kezelése

3. Általános szabályok

4. §

(1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 84–88. §-ai
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értelmében a honvédségi haditechnikai eszközök és anya-
gok, valamint a feladatellátást szolgáló ingó vagyonele-
mek a HM vagyonkezelésében állnak. A honvédelmi fel-
adatok ellátását szolgáló új ingó vagyonelem vásárlása
(beszerzése) esetén, az ingó dolog a Magyar Állam tulaj-
donába és – törvény erejénél fogva – a HM vagyonkezelé-
sébe kerül. A HM gondoskodik a kezelt vagyon rendelte-
tésszerû használatáról, viseli a közterheket, biztosítja an-
nak fenntartását, karbantartását, javítását, állagvédelmét
és mûködését.

(2) A HM az állami vagyont rendeltetésének, a
VKSZ-nek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak
megfelelõen elvárható gondossággal, a jelen utasításban
szabályozottak szerint birtokolhatja, használhatja, szedhe-
ti hasznait, illetve azt köteles megõrizni és gyarapítani.
A HM az állagmegóvást és gyarapítást saját költségén költ-
ségvetési forrásai és bevételei terhére köteles elvégezni.

(3) A HM HVF a vagyonkezelt ingóságokról, azok ér-
tékcsökkenésérõl és az értéket növelõ beruházásokról, fel-
újításokról a VKSZ alapján tájékoztatást ad a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére.

(4) Az ingó vagyontárgyat nyilvántartó, használó hon-
védelmi szervezet köteles az állami tulajdonú ingó va-
gyontárgyra vonatkozó jogszabályokat, a közjogi szerve-
zetszabályozó eszközöket, szabványokat, hatósági, szak-
hatósági, mûszaki, környezetvédelmi és hulladékgazdál-
kodási elõírásokat betartani, az állag-, a környezetvédelem
és kulturális örökségvédelem során, valamint minden, a
használatból, tárolásból eredõ egyéb esetben.

4. A hasznosítási feladatok irányítása

5. §

(1) A HM vagyonkezelésében lévõ, honvédelmi célra
feleslegesnek minõsítésre javasolt, vagy honvédelmi célra
feleslegesnek minõsített ingó vagyontárgyak – kivéve a
selejtezési HM ut. 4. § (2) bekezdésében hivatkozott infor-
mációvédelmi anyagok – hasznosításának tárcaszintû ter-
vezését, szervezését, irányítását és a hasznosítással kap-
csolatos feladatok végrehajtásának felügyeletét a minisz-
ter által kijelölt fõtanácsadó (a továbbiakban: fõtanácsadó)
látja el.

(2) A fõtanácsadó feladatai végrehajtása érdekében
a) felügyeli a HM HVF, a HM FHH és az MH központi

ellátó szervei ingóvagyon-hasznosítási tevékenységgel
kapcsolatos feladatait;

b) együttmûködik a Magyar Köztársaság Katonai Biz-
tonsági Hivatalával, a Magyar Köztársaság Katonai Felde-
rítõ Hivatalával, a Katonai Fõügyészséggel, a miniszter
közvetlen alárendeltségébe, fenntartói irányítása, illetõleg
a közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekkel, vala-
mint az MH katonai szervezeteivel.

(3) A fõtanácsadó feladatai különösen:
a) az ingó vagyontárgyak – ide értve a megsemmisítésre

kijelölt vagyontárgyakat is – hasznosításának, a vagyon-
tárgyak átadás folyamatának tervezése, irányítása és fel-
ügyelete;

b) az értékesítésre tervezett ingó vagyontárgyak megha-
tározása, megnevezésének, egyedi azonosítóinak, mennyi-
ségének egyeztetése, a vagyontárgyak értékbecslésének,
értékesítési eljárásának kezdeményezése;

c) vevõnyilvántartás vezetése;
d) az a) pontban meghatározottakkal kapcsolatos iratok

elkészítése;
e) szakmai egyeztetések lefolytatása a honvédelmi szer-

vezetekkel és egyéb szervezetekkel;
f) összefoglalók, beszámolók készítése és felterjesztése;
g) a honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésre java-

solt és a honvédelmi célra feleslegesnek minõsített ingó
vagyonnal kapcsolatos fõbb információk összegzése,
elemzése és a szükséges információk biztosítása az ingó
vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokban résztve-
võknek;

h) szabályozási feladatok elõkészítése;
i) kapcsolattartás az illetékes kormányzati szervekkel,

hatóságokkal;
j) az ingó vagyon hasznosításából származó bevételek

felhasználásával kapcsolatos javaslattétel.

5. Honvédelmi célra feleslegesnek minõsítés,
tárcán belüli átadás

6. §

(1) A vagyontárgyat nyilvántartó, a központi ellátási
rendszerbe tartozó honvédelmi szervezet a feladatainak el-
látására feleslegessé vált ingó vagyontárgyai, valamint a
sajátosan gazdálkodó szervezet a központi ellátási rend-
szerbõl származó ingó vagyontárgya 14. § (1) bekezdése
és a 15. § (1) bekezdése szerinti adatait szolgálati úton az
illetékes központi ellátó szerv részére megküldi.

(2) A központi ellátó szerv az (1) bekezdésben hivatko-
zott vagyontárgyat az ellátási körébe tartozó más honvé-
delmi szervezet igényének kielégítésére saját hatáskörben
átcsoportosíthatja. A központi ellátó szerv a vagyontárgy
honvédelmi szervezetek közötti átadás-átvételére intézke-
dik, illetve az átadás-átvételt a központi nyilvántartásokon
átvezeti.

(3) A központi ellátó szerv a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével a központi ellátási körébe tartozó honvédelmi
szervezetek között átcsoportosításra nem kerülõ felesleges
vagyontárgy adatait az INYP adatbázisában rögzíti és az
INYP nyomtatási szolgáltatásának alkalmazásával nyom-
tatott formában terjeszti fel az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) részére.

(4) A HM FHH, valamint az MH Dr. Radó György Hon-
véd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) az
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ellátási körükbe tartozó ingó vagyontárgyak adatait önál-
lóan gyûjtik.

(5) Az illetékességtõl függõen az MH ÖHP parancsnok,
az MH HEK parancsnok (a továbbiakban: HVK EÜCSF),
a HM FHH fõigazgató a részére felterjesztett javaslatokat
folyamatosan összesíti.

(6) A sajátosan gazdálkodó szervezet nem központi el-
látásból származó ingó vagyontárgyainak adatait a HVK
Logisztikai Csoportfõnökség útján a HM vagyonkezelõ
képviselõ részére megküldi. A katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok a fenti adatszolgáltatási kötelezettségüknek
közvetlenül a HM vagyonkezelõ képviselõje felé tesznek
eleget.

7. §

(1) A sajátosan gazdálkodó szervezetek a más honvé-
delmi szervezet feladatainak ellátásához felesleges és az
INYP adatbázisában rögzített ingó vagyontárgy átadás-át-
vételét a HM HVF-nél is kérheti.

(2) Az INYP adatbázisában nem rögzített, de a honvé-
delmi szervezet feladatai ellátásához felesleges, honvédel-
mi célra feleslegesnek minõsítésre javasolt ingó vagyon-
tárgy átadás-átvétele a honvédelmi szervezetek között – az
anyagmozgás csapatszintû és a központi nyilvántartáso-
kon történõ átvezetésének kötelezettsége mellett – saját
hatáskörben végrehajtható.

(3) Az ingó vagyontárgy HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) részére történõ át-
adása esetén a nyilvántartó honvédelmi szervezet a va-
gyontárgyat a HM HIM által kiállított állományba vételi
bizonylat (gyûjtemény gyarapodást igazoló okmány) alap-
ján nyilvántartásából kivezeti. Az Európai Hagyományos
Fegyveres Erõkrõl szóló Szerzõdés és kiegészítõ doku-
mentumainak együttes kihirdetésérõl szóló 1999. évi VI.
törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdés (a továbbiak-
ban: CFE Szerzõdés) hatálya alá tartozó vagyontárgy át-
adás-átvételi bizonylatának másolatát a vagyontárgyat Át-
adó honvédelmi szervezet a HM Nemzetközi Együttmûkö-
dési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban:
HM NEFEH) részére megküldi.

8. §

(1) A HM HVF a 7. § szerint hozzá beérkezett kérelem
teljesítése érdekében kezdeményezi a felsõszintû gazdál-
kodó szerv intézkedését.

(2) Az MH ÖHP parancsnok az ingó vagyontárgyak
honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésére vonatkozó
összesített javaslatát – a tárcán belül más honvédelmi szer-
vezet részére történõ átadás esetén az adatmódosítást kö-
vetõen – a HM FHH fõigazgatója és a HVK Logisztikai
Csoportfõnöksége útján a HM vagyonkezelõ képviselõje
részére megküldi.

9. §

Az ingó vagyontárgyak honvédelmi célra feleslegesnek
minõsítésére vonatkozó javaslatokat a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) részére terjeszti fel egy
alkalommal egy tételben minden év október 31-ig:

a) a HM FHH;
b) az egészségügyi szakanyagok (26-os anyagnem) ese-

tében az MH HEK;
c) a híradó szakanyagok – állandó híradás (12-es anyag-

nem), híradó szakanyagok –, elektronika (19-es anyag-
nem), informatikai szakanyagok (13-as anyagnem), szá-
mítás-, ügyvitel- és nyomdatechnikai szakanyagok (31-es
anyagnem) esetében a HVK Híradó, Informatikai és Infor-
mációvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HIICSF);

d) a könyvtári könyvek, dokumentumok és egyéb
könyvtári anyagok esetében – melyek nem tartoznak más
szolgálati ág szakanyagnem felelõsi körébe – a HM Terve-
zési és Koordinációs Fõosztály.

10. §

(1) A HVKF a 9. § szerinti javaslatot – egyetértése ese-
tén – záradékolja, és a honvédelmi célra feleslegesnek mi-
nõsítésre megküldi a HM vagyonkezelõ képviselõ részére.
A záradék arról szóló nyilatkozat, hogy a javaslatban fel-
sorolt vagyontárgyak az MH feladatainak ellátásához nem
szükségesek. Egyet nem értése esetén a záradékolást meg-
tagadja.

(2) A záradékolás megtagadása esetén a 9. § szerinti ja-
vaslatot a HVKF indokolással ellátva a javaslattevõnek fe-
lülvizsgálatra visszaküldi.

11. §

A HM HVF a 7. § (1) bekezdése szerinti kérelmet meg-
vizsgálja. A kérelem teljesíthetõsége esetén a kérelemben
hivatkozott vagyontárgyaknak – a honvédelmi célra feles-
legesnek minõsítésre javasolt vagyontárgyak körébõl – tár-
cán belül történõ átadás-átvételére igény esetén intézkedik.

12. §

(1) A HM vagyonkezelõ képviselõje a 10. § (1) bekez-
dés szerint megküldött ügyiratban részletezett ingó va-
gyontárgy honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésérõl
határozatban dönt.

(2) A HM HVF (1) bekezdés szerinti határozat adatait
az INYP adatbázisában rögzíti és a határozat egy eredeti
példányát a fõtanácsadó részére, egy eredeti példányát – az
illetékességtõl függõen – a felsõszintû gazdálkodó szerv, a
HVK EÜCSF, vagy a miniszter közvetlen alárendeltségé-
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be, közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezet vezetõje részére, valamint egy másolati példányát tá-
jékoztatásul telefax útján – az MH HEK kivételével – az il-
letékes központi ellátó szerv részére megküldi.

13. §

(1) A fõtanácsadó és a honvédelmi szervezet a HM va-
gyonkezelõ képviselõnél indokolt esetben kezdeményez-
heti a honvédelmi célra feleslegesnek minõsített vagyon-
tárgy honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésére vonat-
kozó vagyonkezelõi határozat törlését (visszaminõsítését),
módosítását, kijavítását, vagy a vagyontárgyra vonatkozó
adatok módosítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést a fõtanács-
adó közvetlenül küldi meg, a honvédelmi szervezet a fõta-
nácsadón útján terjeszti fel a HM vagyonkezelõ képviselõ
részére. A kezdeményezést indokolni szükséges.

(3) A HM vagyonkezelõ képviselõ a kezdeményezést
jóváhagyja vagy elutasítja, jóváhagyás esetén errõl határo-
zatot hoz.

(4) A határozat alapján a HM HVF az INYP adatbázisá-
ban adatmódosítást eszközöl, és a határozat egy-egy erede-
ti példányát a fõtanácsadó és az illetékes felsõszintû gaz-
dálkodó szerv, továbbá a HVK EÜCSF, vagy a miniszter
közvetlen alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói
irányítása alá tartozó szervezet vezetõje részére megküldi.

(5) A HM vagyonkezelõ képviselõ a (3) bekezdés sze-
rinti elutasító döntésérõl tájékoztatja az (1) bekezdésben
felsorolt kezdeményezõket, valamint az (4) bekezdés sze-
rinti szervezeteket.

6. Az ingó vagyontárgyak adatai, az INYP adatfeltöltése

14. §

(1) A honvédelmi szervezet az ingó vagyontárgy hasz-
nosítására, honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésére
vonatkozó felterjesztésében az alábbi adatokat részletezi:

a) az ingó vagyontárgy megnevezését;
b) az ingó vagyontárgy egyedi könyv szerinti bruttó és

nettó értékét, valamint összesítését forintban;
c) egyedi azonosítóval ellátott eszközök esetében az

összes lényeges azonosító számot (gyártási szám, forgalmi
rendszám, alvázszám, motorszám, sorozatszám, gyártási
év stb.);

d) készlet (fõdarab, részegység, alkatrész, lõszer, robbanó-
anyag stb.) esetében a típust, gyári rajzszámot stb.;

e) gépjármû esetében az évjárat-igazolás számát;
f) az ingó vagyontárgy állapotára, használhatóságára, a

speciális kezelési, tárolási, környezetvédelmi elõírásokra,
illetve a hasznosítási feltételekre vonatkozó információt,
az állapotára vonatkozó okmány nyilvántartási számát és
állapotának minõsítését (az állapotfelmérõ lap, teljességi

jegyzék, törzskönyv, hiányjegyzék a vagyontárgy tárolási
helyén álljon rendelkezésre);

g) tárolási helyét (helyõrség), a tárolási körülményeket
(zárt, fedett, nyílt tároló);

h) értékesítési korlátozások meghatározását (licenc,
nemzetközi elõírások, CFE Szerzõdés hatálya, jogszabályi
– ideértve a környezetvédelmi szempontokból fakadó kor-
látozásokat is – behatárolás felsorolása stb.);

i) mennyiségét, selejt- és hulladékanyag esetében be-
csült tömegét kilogrammban, térfogatát köbméterben;

j) selejt- és hulladékanyag esetén mértékegységét (kg,
m3, db, l, klt. stb.);

k) hulladékok esetében a hulladékok jegyzékérõl szóló
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti megnevezését és
az EWC-kódot, a vámtarifaszámot, a hulladékok fõbb jel-
lemzõ összetevõit és származását;

l) egyéb szükségesnek ítélt adatokat;
m) további információk szolgáltatására feljogosított

személy nevét, elérhetõségét.
(2) Gépjármû esetében az átadás-átvételkor a vagyon-

tárgyat Átadó szervezet biztosítja a gépjármûévjárat-iga-
zolást.

(3) Egyedi esetben a HM HVF más struktúrában történõ
adatszolgáltatást is kérhet.

15. §

(1) Az ingó vagyontárgyat nyilvántartó honvédelmi
szervezet az INYP adatbázisában a 14. § (1) bekezdésében
meghatározott adatokon kívül anyagnemenként, azon be-
lül az alábbi kezelési módok szerint elkülönült formában
rögzíti a felesleges ingó vagyontárgyak adatait:

a) jogszabályban vagy nemzetközi szerzõdésben rögzí-
tett kötelezettség alapján megsemmisítendõ ingó vagyon-
tárgyak (ideértve a kötelezõen megsemmisítendõ hadi-
technikai eszközöket is. A haditechnikai eszközök és
anyagok kivonásakor készített intézkedési tervben fel kell
tüntetni azok környezetvédelemmel kapcsolatos adatait,
különös tekintettel a rendszerbõl való kivonással kapcso-
latos mentesítési, megsemmisítési feladatokra, hulladékai-
nak veszélyességére – Hvt. 87. § (3) bekezdés), ezen belül

1. nemzetközi szerzõdés alapján – elõírt technológia
szerinti hatástalanítás, a részes államok részére történõ beje-
lentés és bemutatás után – megsemmisítendõ ingó vagyon-
tárgyak;

2. nemzetbiztonsági okokból megsemmisítendõ speciális
ingó vagyontárgyak;

3. megsemmisítendõ hulladékok;
4. megsemmisítendõ veszélyes anyagok;
b) az a) pont alá nem sorolt haditechnikai eszközök,

ezen belül
1. hadihasználatra alkalmas;
2. ráfordítással hadihasználatra alkalmassá tehetõ;
3. megsemmisítésre javasolt haditechnikai eszközök;
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c) az a) és b) pontokba nem sorolt, polgári célra haszno-
sításra javasolt ingó vagyontárgyak;

d) az a)–c) pontokba nem sorolt, hasznosításra, értékesí-
tésre javasolt hulladék, ezen belül a mellékletben felsorolt,
a honvédelmi szervezetek által saját hatáskörben haszno-
sítható, megsemmisíthetõ hulladékok, egyéb anyagok;

e) az a)–d) pontokba nem sorolt, megsemmisítésre javasolt
egyéb ingó vagyontárgyak.

(2) Az Átadó honvédelmi szervezet az INYP adatbázi-
sának aktualizálását az általa lebonyolított átadások vonat-
kozásában elvégzi.

(3) A HM FHH az INYP-t ezen utasítás hatálya alá tar-
tozó honvédelmi szervezetek kijelölt számítógépein tele-
píti, az INYP használatához szükséges leírást a felhaszná-
lóknak átadja és a rendszert folyamatosan karbantartja, en-
nek keretében az adatbázisról optikai adathordozóra he-
tente egy alkalommal biztonsági mentést készít, a rend-
szert felügyeli és gondoskodik a szoftvert használó szemé-
lyi állomány kiképzésérõl.

(4) A HVK HIICSF és az MH Támogató Dandár intéz-
kedik a HM HVF által megadott telepítési helyeken az
INYP telepítésére, a mûködési feltételek kialakítására és
gondoskodik az INYP online elérhetõségének folyamatos
biztosításáról.

16. §

A honvédelmi célra feleslegesnek minõsítési eljárás so-
rán az eszközök és készletek állapotát, jellemzõit, felhasz-
nálhatóságát figyelembe véve a selejtezhetõ ingó vagyon-
tárgyakat az azokat nyilvántartó honvédelmi szervezet se-
lejtezi úgy, hogy:

a) a selejtezett ingó vagyontárgyak anyagfajtától függõ-
en súly- vagy térfogategység szerint kerülnek az INYP
adatbázisában rögzítésre;

b) a komplexen nem vagy nehezen értékesíthetõ fõkész-
letek az értékesítés lebonyolítása érdekében állagsérelem
nélkül kerülnek lebontásra és nyilvántartásba vételre;

c) a selejtezési eljárás a selejtezési HM ut., valamint a
HM Fejezet Egységes Számviteli Politikája szabályai sze-
rint történjen.

17. §

(1) Amennyiben az ingó vagyontárgy az INYP adatbá-
zisa szerint a CFE Szerzõdés vagy más nemzetközi fegy-
verzetkorlátozási szerzõdés hatálya alá tartozik, a HM
HVF a vagyontárgy honvédelmi célra feleslegesnek minõ-
sítésére vonatkozó vagyonkezelõi határozat másolati pél-
dányát a HM NEFEH fõigazgatójának megküldi. A fõta-
nácsadó a CFE Szerzõdés vagy más nemzetközi korlátozá-
si szerzõdés hatálya alá tartozó vagyontárgy hasznosításá-
nak helyzetérõl a hasznosítási eljárás megindításával,
majd a polgári jogi szerzõdés hatálybalépésével egyidejû-

leg a HM NEFEH fõigazgatóját tájékoztatja, a szerzõdés
másolati példányát a HM NEFEH fõigazgatójának meg-
küldi.

(2) A HM HVF az INYP adatbázisában rögzített adato-
kat a vagyontárgyak CFE Szerzõdés vagy más nemzetközi
korlátozási szerzõdés hatálya alá történõ tartozásának, és
az ehhez kapcsolódó adatok felülvizsgálata érdekében a
HM NEFEH részére havonta, minden hónap utolsó napjáig
elektronikus úton megküldi.

(3) A HM NEFEH a (2) bekezdés szerinti felülvizsgála-
tot az adatok kézhezvételétõl számított 15 napon belül el-
végzi és annak eredményérõl, javaslatairól a HM HVF-et
tájékoztatja.

(4) A HM NEFEH adatmódosításra vagy kiegészítésre
vonatkozó javaslata alapján a HM FHH az INYP adatbázi-
sát módosítja.

7. Értékesítés általános szabályai

18. §

(1) A HM a vagyonkezelésében lévõ, a Vtv. 28. § (4) be-
kezdése és 33. § (2) bekezdése szerinti vagyontárgyakat
önállóan jogosult értékesíteni (3. § 9. pont szerinti HM ha-
táskörben történõ értékesítés).

(2) A HM vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon HM ha-
táskörben történõ értékesítése során a Vhr. állami vagyon
értékesítésére vonatkozó szabályait a Vhr. 49. §-ára tekin-
tettel kell alkalmazni.

19. §

(1) A HM vagyonkezelésében lévõ ingó vagyontárgy a
honvédelmi célra feleslegesnek minõsítését követõen, a
vagyontárgy egyedi könyv szerinti bruttó értékétõl függõ-
en a HM hatáskörében vagy az MNV Zrt. külön megbízása
alapján értékesíthetõ.

(2) Az MNV Zrt. megbízása alapján történõ értékesítés
esetén az értékesítés eljárási formáját és eljárási rendjét az
MNV Zrt. és a HM között kötendõ külön megállapodás
rögzíti. A megállapodásban foglaltak a jelen utasítás sze-
rinti eljárási rendtõl eltérhetnek.

(3) A honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésre java-
solt ingó vagyontárgy hasznosítását a HM vagyonkezelõ
képviselõje a vagyontárgy honvédelmi célra feleslegesnek
minõsítésérõl szóló vagyonkezelõi határozatával, külön
okirat kibocsátása nélkül engedélyezi.

(4) Értékesítés során, ha a vagyontárgy egyedi, könyv
szerinti nettó értéke az 5 millió forintot, vagy egyedi
könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvény-
ben meghatározott értéket meghaladja, az ingó vagyontár-
gyak becsült forgalmi értékének megállapítása érdekében
független szakértõvel forgalmi értékbecslést kell elvégez-
tetni. A HM hatáskörében történõ egyéb értékesítés során
az ingó vagyontárgyak becsült értékadatainak megállapí-
tását kell elvégezni.
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(5) A HM hatáskörében történõ értékesítés során az ár-
verést közjegyzõ részvételével kell lebonyolítani. A nyil-
vános és zártkörû pályáztatás, valamint a versenyeztetés
nélküli értékesítés esetén a közjegyzõ jelenléte – figyelem-
mel a Vhr. 49. §-ában foglaltakra – mellõzhetõ.

8. Értékesítésre kijelölés, értékbecslés

20. §

(1) A fõtanácsadó
a) az INYP adatbázisában rögzített ingó vagyontárgyak

közül a piaci kereslet alapján értékesíthetõ vagyontárgya-
kat kijelöli és a vagyontárgyak adataiból értékesítési listát
állít össze, melyet az illetékes központi ellátó szerv részére
megküld;

b) az éves költségvetési törvényben meghatározott
egyedi könyv szerinti bruttó értéket meg nem haladó va-
gyontárgy esetében meghatározza a Vhr. szerinti értékesí-
tési eljárási formák közül alkalmazandó eljárási formát,
melyrõl a HM HVF-et tájékoztatja;

c) az értékesítésre kijelölt ingó vagyontárgyak forgalmi
értékbecslésére irányuló szolgáltatás (szakértõi értékbecs-
lés) beszerzésével bízza meg a HM FHH fõigazgatóját, ha
a vagyontárgy egyedi, könyv szerinti nettó értéke az 5 mil-
lió forintot –, vagy egyedi könyv szerinti bruttó értéke az
éves költségvetési törvényben meghatározott értéket meg-
haladja. Az értékbecslést a Magyar Mérnöki Kamara, az
Igazságügyi Szakértõi Kamara névjegyzékébe felvett tag-
ja végzi. Az általa kiállított szakértõi okmány egy példá-
nyát a HM FHH a fõtanácsadó részére megküldi, valamint
intézkedik az értékadatok INYP-ben történõ rögzítésére;

d) a c) ponttól eltérõ esetekben az értékesítésre kijelölt
ingó vagyontárgyak becsült értékadatainak megállapításá-
ra kéri fel az Átadót. A becsült értékadatokat a vagyontár-
gyat nyilvántartó honvédelmi szervezet személyi állomá-
nyából alakult bizottság a piaci viszonyok figyelembevé-
telével állapítja meg. A bizottság a megállapításáról jegy-
zõkönyvet vesz fel, melynek egy példányát a fõtanácsadó
részére megküldi és a becsült értékadatokat az INYP adat-
bázisában rögzíti.

(2) Az illetékes központi ellátó szerv az értékesítési lista
alapján a vagyontárgyak tényleges meglétét ellenõrzi és a
vagyontárgyak értékesítésre kijelölésének adatait az INYP
adatbázisában rögzíti, ezzel a vagyontárgyakat hasznosí-
tásra leköti.

9. A HM hatáskörében történõ értékesítés

21. §

A fõtanácsadó
a) megbízza a HM FHH-t a honvédelmi célra felesleges-

nek minõsített ingó vagyontárgy értékesítésével;

b) a megbízásában meghatározza az értékesítési eljárás
formáját, szempontjait és zártkörû pályáztatás, vagy verse-
nyeztetés mellõzésével történõ értékesítés esetén a meghí-
vandó ajánlattevõk, vagy a szerzõdéskötésre felkérendõ
ajánlattevõ adatait;

c) a megbízáshoz csatolja a HM vagyonkezelõ képviselõ
19. § (3) bekezdés szerinti vagyonkezelõi határozatát;

d) a megbízáshoz elektronikus formában csatolja az ér-
tékesítendõ ingóságok adatait, a becsült értékadatokat.

22. §

Az értékesítési eljárást a HM FHH folytatja le.

23. §

Szükség esetén a HM FHH a megbízás kézhezvételétõl
számított legfeljebb 10 napon belül felkérheti a vagyontár-
gyat nyilvántartó honvédelmi szervezet vezetõjét a va-
gyontárgy további adatainak pontosítására (tárolási hely
meghatározása, egyedi azonosítók pontosítása, a hulladé-
kok EWC-kódjainak egyeztetése és vámtarifaszámainak
megadása), továbbá a szállítási határidõre vonatkozó ja-
vaslatának megküldésére.

24. §

A megbízás kézhezvételétõl számított 30 napon belül a
HM FHH a fõtanácsadó megbízása alapján kidolgozza az
értékesítési dokumentációt (az értékesítési eljárás formájá-
tól függõen nyilvános pályázati kiírás, zártkörû pályázati
felhívás, árverési hirdetmény, versenyeztetés mellõzése
esetén pedig vételi ajánlatkérés, valamint szükség esetén
részletes tájékoztató). Az értékesítési dokumentációt a HM
FHH személyi állományába tartozó jogász ellenjegyzi.

25. §

A pályázati kiírásnak és a zártkörû pályázati felhívás-
nak tartalmaznia kell legalább a következõket:

a) az értékesítendõ vagyontárgy megjelölését, szükség
szerint annak értékét;

b) a kiíró megnevezését, székhelyét;
c) a pályázat célját, típusát (nyilvános vagy zártkörû), a

fordulók számát;
d) az értékesítésre vonatkozó feltételeket, a fizetés mód-

jára, valamint a pályázati biztosítékokra vonatkozó elõírá-
sokat;

e) szükség esetén a részletes tájékoztató rendelkezésre
bocsátásának helyét, idejét és költségét;

f) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és
határidejét;
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g) az ajánlati kötöttség idõtartamát, illetve az annak
esetleges meghosszabbítására vonatkozó elõírásokat;

h) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot a
Vhr. 41. § (6) bekezdésében megjelölt okból eredményte-
lennek nyilvánítsa;

i) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes aján-
lattevõ visszalépése vagy a Vhr. 41. § (4) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat
soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön;

j) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit;
k) a hiánypótlás lehetõségét vagy annak kizárását.

26. §

A részletes tájékoztató a pályázati kiírásban és a zártkörû
pályázati felhívásban foglalt adatokon kívül tartalmazza:

a) az értékesítendõ vagyontárgyakkal kapcsolatos lé-
nyeges információkat, az ahhoz kapcsolódó jogokat és kö-
telezettségeket;

b) szükség esetén a kiíró által elfogadhatónak tartott
legalacsonyabb összegû ellenértéket (minimál árat);

c) a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését;
d) a pályázati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bo-

csátásának határidejét és módját, valamint a fõkötelezett-
séget biztosító mellékkötelezettség fõbb tartalmi kellékeit;

e) szükség esetén a pályázat teljesítése során a szemé-
lyes közremûködés kötelezettségét;

f) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, idõ-
pontját, amennyiben a pályázatok bontása nyilvánosan
történik, az erre való utalást;

g) a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy tes-
tület megnevezését;

h) a pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési
szempontokat és a – kiíró döntésétõl függõ – pontozásos
vagy egyéb értékelési rendszert;

i) a pályázati ajánlatok elbírálási idõpontját vagy határ-
idejét;

j) az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét;
k) az ajánlattevõk értesítésének módját és határidejét;
l) a részpályázat, illetve az alternatív pályázat lehetõsé-

gét, vagy annak kizárását;
m) a teljesítés helyét, a teljesítés határidejét, vagy a

szerzõdés idõtartamát;
n) az árubemutató helyét, idejét, a jelentkezés feltételeit;
o) a pályázathoz csatolandó engedélyek, igazolások,

okmányok felsorolását;
p) az adásvételi szerzõdés tervezetét.

10. Nyilvános pályázati felhívás, árverési hirdetmény

27. §

A HM FHH
a) a fõtanácsadó megbízása alapján nyilvános pályázta-

tás esetén a pályázati kiírás, árverés esetén az árverési hir-

detményt a fõtanácsadó megbízásában foglalt szempontok
szerint kidolgozza, az értékesítési dokumentációt (pályá-
zati kiírás és adásvételi szerzõdés tervezet, valamint rész-
letes tájékoztató) elkészíti és tájékoztatásul a fõtanácsadó
részére felterjeszti, majd saját internetes honlapján a figye-
lemfelkeltõ felhívás megjelenésének napján közzéteszi;

b) a pályázati kiírás vagy árverési hirdetmény közzété-
telérõl egyidejûleg tájékoztatja az értékesítésre kerülõ va-
gyontárgyat nyilvántartó központi ellátó szervet, valamint
elektronikusan a fõtanácsadót és a HM HVF-et is. A köz-
ponti ellátó szerv parancsnoka biztosítja az értékesítési el-
járás feladatkörébe tartozó feltételeit;

c) a nyilvános pályázati kiírás vagy árverési hirdetmény
internetes honlapon történõ közzétételérõl legalább egy
országos napilapban, legalább egy alkalommal figyelem-
felkeltésre alkalmas módon rövid felhívást tesz közzé.
A figyelemfelkeltõ felhívás az értékesítendõ vagyontár-
gyak anyagnemeinek felsorolását, a részletes pályázati ki-
írás vagy részletes árverési hirdetmény internetes elérhetõ-
ségi címét és a pályázati ajánlattétel határidejét vagy az ár-
verés lebonyolításának napját tartalmazza;

d) kezdeményezi a HM Sajtóirodánál a figyelemfelkeltõ
felhívás HM internetes honlapján történõ megjelenítését.

28. §

(1) A HM Sajtóiroda intézkedik a figyelemfelkeltõ fel-
hívásnak a HM hivatalos internetes honlapján való közzé-
tételére.

(2) A figyelemfelkeltõ felhívást úgy kell az internetes
honlapokon közzétenni, hogy onnan a HM FHH honlapján
közzétett pályázati kiírás, vagy árverési hirdetmény köz-
vetlenül elérhetõ legyen.

(3) A pályázat hivatalos meghirdetési idõpontja vagy az
árverési hirdetmény közzétételének idõpontja a figyelem-
felkeltõ felhívás közzétételének idõpontja. Több közzété-
tel esetén a legkorábban közzétett figyelemkeltõ felhívás
idõpontja az irányadó.

(4) Az értékesítési dokumentációban az ajánlatok be-
nyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, vagy az ár-
verés idõpontját úgy kell kitûzni, hogy az ajánlattételi ha-
táridõ és a pályázat hivatalos megjelenésének idõpontja
között legalább 30 nap, vagy az árverési idõpontja és az ár-
verési hirdetmény közzététele között legalább 15 nap eltel-
jen.

29. §

A HM Sajtóiroda intézkedik, hogy a HM hivatalos hon-
lapján a honvédelmi célra felesleges ingó vagyontárgy pá-
lyázati kiírásának a HM FHH internetes honlapján történõ
elérhetõségére vonatkozó, figyelemfelhívásra alkalmas
hirdetmény rendszeresen megjelenjen.
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11. Zártkörû pályázat, versenyeztetés mellõzése

30. §

A HM FHH
a) zártkörû pályáztatás esetén a meghívandó ajánlatte-

võk részére egyidejûleg, közvetlenül és azonos módon
zártkörû pályázati felhívást küld, versenyeztetés mellõzé-
sével történõ értékesítés esetén a kiválasztott vevõt szerzõ-
déskötésre hívja fel;

b) a zártkörû pályázati ajánlattételre való felhívásról,
vagy a versenyeztetés mellõzésével történõ vételi ajánlat-
tételre való felhívásról egyidejûleg tájékoztatja az értéke-
sítésre kerülõ vagyontárgyat nyilvántartó központi ellátó
szervet, továbbá elektronikusan a fõtanácsadót és a HM
HVF-et is. A központi ellátó szerv parancsnoka biztosítja
az értékesítési eljárás feladatkörébe tartozó feltételeit;

c) zártkörû pályázat esetén az ajánlatkérés tényét két or-
szágos terjesztésû napilapban, egy alkalommal nyilvános-
ságra hozza.

12. Árubemutató

31. §

Az Átadó a pályázati kiírásban, a pályázati felhívásban,
vagy árverési hirdetményben meghatározott helyen és idõ-
pontban árubemutatót szervez, illetve tart, melyrõl jegyzõ-
könyvet vesz fel. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az
árubemutatón részt vevõ érdeklõdõk nyilatkozatát a bemu-
tatott ingó vagyontárgy megtekintésérõl. Az árubemutató
helyét és idejét, az ingó vagyontárgy adataira vonatkozó
utalást, valamint minden részt vevõ érdeklõdõ cégszerû
aláírását és esetleges megjegyzését, az elhangzott kérdéseket
és az arra adott válaszokat.

32. §

Védett körletben végrehajtandó árubemutató esetén az
érdeklõdõk beléptetése a védett körletbe beléptetés rendjére
irányadó szabályozás szerint történik.

13. Értékelés, döntés

33. §

(1) A pályázatok beérkezése során a HM FHH képvise-
lõje az átvétel pontos idõpontját rávezeti a pályázatot tar-
talmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét.
Az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal kell el-
látni.

(2) A határidõben beérkezett pályázati ajánlatokat tar-
talmazó zárt borítékokat a HM FHH a pályázati kiírásban

megjelölt idõpontban bontja fel. Amennyiben a pályázati
kiírás értelmében a bontás nyilvánosan történik, a HM
FHH, valamint az ajánlattevõk és meghatalmazottaik is je-
len lehetnek.

(3) Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévõk-
kel ismertetni kell az ajánlattevõk nevét, székhelyét (lakó-
helyét), az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek
azonban nem hozhatók nyilvánosságra.

(4) A beérkezett pályázatok bontását és véleményezését
Értékelõ Bizottság végzi.

(5) Az Értékelõ Bizottság elnöke a HM FHH értékesíté-
si feladatok tekintetében illetékes osztályvezetõje.
Egy-egy tagját a HM FHH állományából a HM FHH fõ-
igazgatója, a fõtanácsadó munkatársai közül a fõtanács-
adó, a HM HVF állományából a HM vagyonkezelõ képvi-
selõje, az MH ÖHP állományából az MH ÖHP parancsno-
ka, az értékesítésre kerülõ vagyontárgyat nyilvántartó köz-
ponti ellátó szerv állományából a szerv vezetõje jelöli ki.
Elnök és tagok csak vagyonnyilatkozatot és összeférhetet-
lenségi nyilatkozatot tett személyek lehetnek.

(6) Az Értékelõ Bizottság feladatait testületként gyako-
rolja, tagjai e minõségükben nem utasíthatók. Az Értékelõ
Bizottság javaslatot tesz a HM FHH fõigazgatója részére

a) a pályázati ajánlat orvosolható hiányossága esetén a
hiánypótlásra való felhívásra;

b) több azonos ajánlati ár esetén az ártárgyalás kezde-
ményezésére;

c) egyetlen érvényes ajánlat esetén az ajánlattevõ aján-
latának módosítására való felhívására;

d) a pályázat eredménytelennek nyilvánítására, vagy
eredményesnek nyilvánítására és a nyertes kihirdetésére.

34. §

(1) Az Értékelõ Bizottság a beérkezett pályázatokról
döntési javaslatot tartalmazó jegyzõkönyvet készít, mely-
ben a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szem-
pontok alapján, az értékelési jegyzõkönyvben foglaltak
mérlegelésével rangsorolja a pályázatokat.

(2) A HM FHH
a) dönt a pályázat eredményesnek nyilvánításáról és a

nyertes kihirdetésérõl, vagy a pályázat eredménytelennek
nyilvánításáról;

b) értesíti a fõtanácsadót és a pályázókat a döntésrõl.

14. Adásvételi szerzõdés

35. §

(1) Az adásvételi szerzõdést a HM FHH személyi állo-
mányába tartozó jogász ellenjegyzését követõen a HM ré-
szérõl a HM nevében eljárva a HM FHH fõigazgatója mint
eladó írja alá.
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(2) Az adásvételi szerzõdésben rendelkezni kell különö-
sen arról, hogy

a) a szerzõdés tárgyát képezõ ingó vagyontárgyak teljes
mennyisége tekintetében a tulajdonjogát mindaddig fenn-
tartja az eladó, amíg a szerzõdés szerinti teljes vételárat a
vevõ meg nem fizette az eladó részére (amíg a teljes vétel-
ár az eladó számláján jóváírásra nem kerül);

b) a CFE Szerzõdés hatálya alá tartozó eszközök esetén
a haditechnikai eszköz, jelentési kötelezettség, és a CFE
Szerzõdésben elõírt korlátozások hatálya alá esik;

c) a teljesítés határidejét, az átvétel, elszállítás idõpont-
ját a vevõ köteles szigorúan betartani, és szerzõdésellenes
magatartása jogkövetkezményeket (biztosítékokat, pl.
kötbér, jogvesztés kikötése) von maga után;

d) az Átadó a szerzõdés teljesítésének elõsegítésével
kapcsolatban képviseleti jogosultsággal rendelkezik-e és
ha igen milyen terjedelemben.

(3) A HM FHH a felek által aláírt szerzõdés egy-egy
eredeti példányát a vevõ, a fõtanácsadó és az Átadó részé-
re, egy-egy másolati példányát a HM HVF, az MH ÖHP és
a HM KPH részére megküldi.

36. §

(1) Az Átadó a szerzõdés alapján az adásvétel adatait az
INYP adatbázisában rögzíti.

(2) A szerzõdés kézhezvételét követõ 10 napon belül az
Átadó a szerzõdés alapján a vételár megfizetése érdekében
számlát állít ki a vevõnek.

(3) Az Átadó a vételár szerzõdés szerinti megfizetésé-
nek teljesítése esetén annak megtörténtének igazolásáról a
HM FHH-t és a fõtanácsadót telefaxon értesíti. A vételár
szerzõdés szerinti megfizetésének igazolását követõen
nem export célú továbbértékesítés esetén a vagyontárgy
átadás-átvételének lehetõségérõl és elszállíthatóságról a
vevõt telefaxon értesíti.

(4) Az Átadó
a) nem export célú továbbértékesítés esetén a vételár

szerzõdés szerinti megfizetésének igazolását követõen;
b) export célú továbbértékesítés esetén a vételár szerzõ-

dés szerinti megfizetésének igazolását és a forgalmi enge-
délynek a vevõ által a HM FHH részére történõ bemutatá-
sát követõen a HM FHH értesítése alapján

intézkedik a vagyontárgy vevõ részére történõ átadásá-
ra, és biztosítja az eljáráshoz szükséges okmányokat.

(5) Az Átadó a bizonylatok alapján a vagyontárgy át-
adás-átvételét az INYP adatbázisában rögzíti, a birtokbaa-
dási jegyzõkönyvnek vagy utalványnak egy-egy másolati
példányát az átadás-átvétel megtörténtét követõ 5 munka-
napon belül megküldi a HM FHH, a HM HVF és a szolgá-
lati elöljárója részére.

15. Árverés

37. §

(1) Az árverést a HM FHH elektronikus árverés útján
vagy nyilvánosan az általa megbízott Lebonyolító, köz-

jegyzõ és az Átadó képviselõje részvételével, folytatja le a
nyilvánosság biztosítására alkalmas helyen.

(2) Árverezés esetén, amennyiben a nyertes Licitáló a
hirdetményben elõírt határidõ alatt a szerzõdést neki felró-
ható okból nem köti meg, ez a jogügylettõl történõ vissza-
lépését jelenti, amelynek következtében a befizetett árve-
rési biztosítékot elveszti. Ebben az esetben az árverés má-
sodik helyezettjével lehet szerzõdést kötni. Amennyiben
egynél több második helyezett van, ez a rendelkezés nem
alkalmazható, ebben az esetben új értékesítési eljárást kell
lefolytatni.

(3) Árverés lefolytatása során biztosítani kell az ingóság –
lehetõség szerint – az árverés helyszínén való bemutatását.

(4) Az árverési kikiáltási árat érvényes ajánlattétel hiá-
nyában a Lebonyolító a vagyontárgy becsült forgalmi ér-
téknek 75%-ában állapíthatja meg, azt az árverezés hely-
színén kihirdeti és egyidejûleg az árverezési jegyzõkönyv-
ben rögzíti.

(5) A (4) bekezdés szerinti kikiáltási áron érvényes vé-
teli ajánlat hiányában a Lebonyolító a vagyontárgy árveré-
sét eredménytelennek nyilvánítja.

38. §

(1) Az árverési biztosítékot az árverésen való részvétel
feltételeként az árverési hirdetményben megjelölt bank-
számlára be kell fizetni és a befizetés igazolására vonatko-
zó iratot eredetiben az árverést lebonyolító személy részé-
re az árverés helyszínén át kell adni. Az igazolás hiányá-
ban érvényes vételi ajánlat nem tehetõ.

(2) A befizetett árverési biztosíték után kamat nem fizet-
hetõ. A nyertes Licitáló esetében az árverési biztosíték a vé-
telárba beszámításra kerül, a nem nyertes licitálók részére
az árverést követõ 5 munkanapon belül vissza kell utalni.

39. §

(1) Az árverésrõl a Lebonyolító a közjegyzõ hitelesítési
záradékával ellátott jegyzõkönyvet készít, amely tartal-
mazza a licitálásban kialakult végsõ sorrendet, valamint
az árveréssel kapcsolatos minden lényeges adatot, infor-
mációt. A Lebonyolító a jegyzõkönyvet az Átadó részére
megküldi.

(2) Az Átadó a jegyzõkönyv alapján az értékesítési eljá-
rás adatait az INYP adatbázisban rögzíti.

(3) Amennyiben a nyertes Licitáló a szerzõdéskötésre a
hirdetményben elõírt határidõ alatt a szerzõdést neki felró-
ható okból nem köti meg, vagy a teljes vételárat nem fizeti
meg, ez a jogügylettõl történõ visszalépését jelenti, amely-
nek következtében a befizetett árverési biztosítékot el-
veszti.

(4) A HM FHH a (3) bekezdésben megjelölt esetben a
nyertes Licitáló visszalépésérõl történõ tudomásszerzését
követõ 5 munkanapon belül az árverésen második helye-
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zést elért, érvényes vételi ajánlatot tevõ Licitálót szerzõ-
déskötésre hívja fel akkor, ha a licitált vételár nagysága
szempontjából egy második helyezett van. A HM FHH a
szerzõdéskötésre felhívásról az Átadót értesíti. Az Átadó
az értesítés alapján az értékesítési eljárás módosult adatait
az INYP adatbázisban rögzíti. Minden más esetben a HM
FHH új értékesítési eljárás megindítását javasolja a fõta-
nácsadónak.

(5) Az új értékesítési eljárás megindítására vonatkozó
javaslat esetén az új eljárás megindításáról a fõtanácsadó
dönt. Új értékesítési eljárás esetén az eljárás lefolytatására
intézkedik, melyrõl a HM HVF-et és az Átadót egyidejû-
leg telefaxon értesíti. Az Átadó az értesítés alapján az érté-
kesítési eljárás módosult adatait az INYP adatbázisban
rögzíti.

(6) Az adásvételi szerzõdés megkötése és végrehajtása
során a 35–36. §-ok szerint kell eljárni.

16. Hulladékok közvetlen értékesítése, megsemmisítése

40. §

(1) A mellékletben részletezett hulladékok és egyéb
anyagok, valamint a 41. § (1) bekezdés szerinti ingó va-
gyontárgyak külön eljárás és okirat kibocsátása nélkül
honvédelmi célra feleslegesnek minõsülnek. A melléklet-
ben részletezett hulladékok és egyéb anyagok értékesítése
vagy megsemmisítése, valamint a 41. § (1) bekezdés sze-
rinti ingó vagyontárgyak visszaszállítása, átadása esetén
az eljárást a honvédelmi szervezet saját hatáskörben a HM
vagyonkezelõ képviselõje által kibocsátott külön okirat
nélkül lefolytathatja.

(2) A honvédelmi szervezet a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével a nyilvántartásában lévõ, a mellékletben rész-
letezett hulladékok és egyéb anyagok értékesítésére vagy
megsemmisítésére – a környezetvédelemre és a hulladék-
gazdálkodásra vonatkozó szabályzók betartásával, figye-
lemmel a vonatkozó utasítások, intézkedések, szabályza-
tok és egyéb belsõ szabályzók elõírásaira – saját hatáskör-
ben intézkedik. Ezen hulladékok további tárolás céljából
központi tárintézetbe történõ beszállítása tilos.

(3) A honvédelmi szervezetek vezetõi a saját hatáskör-
ben történõ értékesítés vagy megsemmisítés eljárásrendjé-
re vonatkozóan belsõ intézkedést adnak ki.

(4) A HM FHH fõigazgatója a szakanyagnem felelõsi
körébe tartozó, a mellékletben részletezett hulladékok és
egyéb anyagok értékesítésére vagy megsemmisítésére a
(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével saját hatás-
körben intézkedik.

41. §

(1) A honvédelmi szervezet az elektromos és elektroni-
kai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EH
Korm. rend.) hatálya alá tartozó elektromos és elektronikai
berendezések selejtezésébõl származó hulladékait saját
hatáskörben az EH Korm. rend. szerinti gyártó, illetve – a
gyártónak a visszavételi, begyûjtési, hasznosítási és ártal-
matlanítási kötelezettségei teljesítése átruházása esetén – a
kezelést koordináló gazdálkodó szervezet (átvevõ) részére
visszaszállíthatja, átadhatja.

(2) A honvédelmi szervezet a visszaszállításról, átadás-
ról jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv mellékletét ké-
pezi az adott anyagok selejtezésérõl készült jegyzõkönyv
másolati példánya, az anyagok átvételérõl készült „SZ” kí-
sérõjegy, a veszélyes hulladék szállításához nyomtatvány
termelõi és kezelõi példánya, illetve a számviteli nyilván-
tartásból történõ kivezetést igazoló ESZKÖZ utalvány. A
berendezések selejtezésébõl keletkezõ hulladékokat köz-
ponti tárintézetbe beszállítani tilos.

17. Ingó vagyontárgy megsemmisítése

42. §

A megsemmisítésre javasolt ingó vagyontárgy haszno-
sításához a HM vagyonkezelõ képviselõ a vagyontárgy
honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésérõl szóló va-
gyonkezelõi határozatában, külön okirat kibocsájtása nél-
kül hozzájárul.

43. §

(1) Az ingó vagyontárgy megsemmisítésére a honvédel-
mi célra feleslegesnek minõsítését követõen – figyelem-
mel a selejtezési HM ut. 25. § b) pontjában foglaltakra –
megsemmisítési célú értékesítési eljárás vagy a lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként kerülhet sor.

(2) A fõtanácsadó dönt az ingó vagyontárgy értékesítési
eljárás vagy közbeszerzési eljárás útján történõ megsem-
misítésérõl.

(3) Megsemmisítési célú értékesítés esetén a jelen utasí-
tásban szabályozott általános értékesítési eljárási rendet
kell alkalmazni. A megsemmisítési feladatokat végzõ vál-
lalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás le-
folytatása esetén a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvényt, az annak rendelkezéseire figyelemmel
kiadott egyéb jogszabályokat és a honvédelmi szervezetek
beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló HM utasítás szabá-
lyait kell alkalmazni azzal, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményérõl az eljárást lefolytató honvédelmi szervezet
tájékoztatja a fõtanácsadót, õ pedig a HM HVF-et.

(4) A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ eszközök esetében
bárminemû átalakítás, megsemmisítés, hatástalanítás csak
a CFE Szerzõdésben megfogalmazott követelményeknek
megfelelõ, a HM NEFEH által jóváhagyott technológiai
eljárással történhet.
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(5) A CFE Szerzõdés hatálya alá esõ eszközök hatásta-
lanítását, megsemmisítését, átalakítását, hatástalanítását a
HM NEFEH felügyeli, a jóváhagyott technológiai eljárás
szerinti gyakorlati végrehajtást ellenõrzi.

18. Külföldön történõ hasznosítás

44. §

(1) A külföldi kirendeltségeket mûködtetõ honvédelmi
szervezetek, katonai missziók használatában külföldön – a
honvédelmi szervezet, katonai misszió parancsnokának
vagy vezetõjének döntése értelmében – feleslegessé vagy
használhatatlanná vált, illetve leselejtezett, az éves költ-
ségvetési törvényben meghatározott egyedi könyv szerinti
bruttó értékhatárt meg nem haladó nyilvántartási értékû
ingó vagyontárgy külön eljárás és okirat kibocsátása nél-
kül e rendelkezés alapján honvédelmi célra feleslegesnek
minõsül.

(2) Az (1) bekezdés alapján honvédelmi célra felesle-
gesnek minõsülõ, külföldön lévõ ingó vagyontárgy külföl-
dön történõ értékesítése vagy megsemmisítése esetén az
eljárást a vagyontárgyat nyilvántartó honvédelmi szervezet
saját hatáskörben a HM vagyonkezelõ képviselõ által kibo-
csátott külön okirat nélkül lefolytathatja. Ezen vagyontár-
gyak külföldön történõ értékesítését, megsemmisítését – ve-
szélyes hulladéknak minõsíthetõ hulladékok esetén környe-
zetvédelmi szakterületi állásfoglalás birtokában – az illeté-
kességtõl függõen a HM FHH fõigazgatója vagy a HVK
EÜCSF, illetve kirendeltség esetén a kirendeltséget mûköd-
tetõ honvédelmi szervezet vezetõje engedélyezi.

(3) Amennyiben a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ va-
gyontárgyakat külföldön értékesítik, vagy azok megsem-
misülnek, az értékesítés, illetve megsemmisülés tényérõl,
a nemzetközi bejelentések megtételéhez a HM vagyonke-
zelõ képviselõje tájékoztatja a HM NEFEH-et.

45. §

(1) A külföldi kirendeltségeket mûködtetõ honvédelmi
szervezetek, katonai missziók használatában külföldön fe-
leslegessé vagy használhatatlanná vált, illetve leselejte-
zett, az éves költségvetési törvényben meghatározott egye-
di könyv szerinti bruttó értékhatárt meghaladó nyilvántar-
tási értékû ingó vagyontárgy honvédelmi célra felesleges-
nek minõsítése során a (2) bekezdésben foglalt eltérések-
kel a jelen utasításban részletezett általános eljárási rend
szerint kell eljárni. A külföldön diszlokáló katonai alakulat
környezetvédelmi feladatokat ellátó felelõs személye a
hulladékot már a keletkezés helyén minõsíti és helyben
gondoskodik (értékhatártól függetlenül) annak hasznosítá-
sáról, ártalmatlanításáról. A Magyar Köztársaság területén
kívül katonai feladatot ellátó honvédelmi szervezetek te-
vékenysége során képzõdõ hulladékot a fogadó ország

jogszabályainak megfelelõen kialakított gyûjtõhelyen és
módon kell gyûjteni, valamint gondoskodni kell a hulla-
dék további kezelésérõl.

(2) A vagyontárgy honvédelmi célra feleslegesnek mi-
nõsítésére vonatkozó javaslathoz csatolni kell az ingó va-
gyontárgy tervezett átvételét, megvásárlását kérõ külföldi
szervezet szándéknyilatkozatát vagy megkeresését.

(3) A felterjesztésben meg kell jelölni:
a) a helyszínen hasznosítani javasolt ingó vagyontárgy

adatait;
b) a tervezett hasznosítás módját, körülményeit;
c) a hazaszállítás és helyszínen hasznosítás változatai-

nak költségkihatását;
d) a hatósági eljárások, engedélyezések módját és költ-

ségkihatásait;
e) egyéb szükséges információkat.
(4) Amennyiben a miniszter az ingó vagyontárgy haza-

szállításról dönt, a vagyontárgy itthoni hasznosítására az
általános szabályok az irányadók.

46. §

A külföldön végrehajtott feladatok (katonai missziók)
megszervezése idõszakában, a szervezési intézkedésben
az érintett külföldi helyi és a nemzetközi jogforrások fi-
gyelembevételével meg kell határozni a kiszállított, vagy a
feladat ellátásához külföldön beszerzett felesleges ingósá-
goknak a feladat befejezését követõ kezelését, helyszínen
történõ hasznosítását, hazaszállítását. Ezen feladatok vég-
rehajtását követõen minimalizálni kell a hulladékok or-
szághatárokon át történõ szállítását.

47. §

(1) Az egészségügyi hulladékok és az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó selejt ra-
dioaktív anyagok külföldön nem hasznosíthatók.

(2) A külföldön történõ értékesítésbõl vagy megsemmi-
sítésbõl származó nettó bevétel felhasználására az intéz-
ményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló
1/2011. (I. 11.) HM utasítás rendelkezései az irányadók.

19. Az MNV Zrt. hatáskörében történõ értékesítés

48. §

(1) Az éves költségvetési törvényben meghatározott
egyedi könyv szerinti bruttó értéket meghaladó nyilvántar-
tási értékû ingó vagyontárgy értékesítése a Vhr. általános
értékesítési szabályai szerint történik. Az eljárás kezdemé-
nyezése érdekében a fõtanácsadó megbízza a HM FHH-t
az értékesítésre kijelölt ingó vagyontárgyakra vonatkozó
független szakértõi értékbecslési szolgáltatás beszerzésé-
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vel. A szolgáltatás beszerzésének finanszírozása az ingó
vagyontárgyak értékesítésébõl befolyó bevételekbõl törté-
nik.

(2) A HM FHH a megbízás alapján az értékbecslési
szolgáltatást beszerzi, az értékbecslés dokumentumait az
érvényességi határidõk figyelembevételével a fõtanácsadó
részére megküldi.

(3) Az MNV Zrt. hatáskörében értékesítendõ ingó va-
gyontárgyakról az értékbecslés adatai alapján a fõtanács-
adó dokumentációt állít össze, melyet a HM vagyonkezelõ
képviselõje részére megküld. A dokumentáció tartalmazza
a javasolt értékesítési eljárás formáját és az értékesítés
kapcsán felmerülõ költségek, különösen az értékbecslés és
közjegyzõ díjazása költségeinek MNV Zrt. által történõ
megtérítésére vonatkozó kérelmet.

(4) A HM vagyonkezelõ képviselõje a vagyontárgyak
becsült forgalmi értékadatait és értékesítési eljárásra lekö-
tését az INYP adatbázisában rögzíti. Az értékesítési eljá-
rást a HM vagyonkezelõ képviselõje az MNV Zrt. vezér-
igazgatójánál kezdeményezi.

20. Bevételek

49. §

(1) Az ingó vagyontárgy HM hatáskörben történõ érté-
kesítésébõl származó bevételek felhasználását és elszámo-
lását az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás szabályai szerint kell
végrehajtani.

(2) Az MNV Zrt. megbízása alapján történõ értékesítés
esetén a bevételek kezelésérõl és elszámolásáról az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Vtv., az
éves költségvetésérõl szóló törvény és a megbízásra vonat-
kozó megállapodás rendelkezik.

21. Más központi költségvetési szerv részére történõ
átadás

50. §

(1) A honvédelmi célra feleslegesnek minõsített ingó
vagyontárgy vagyonkezelõi jogának más központi költ-
ségvetési szerv részére történõ átruházásáról, vagy más
központi költségvetési szerv feladatai ellátásához felesle-
ges ingó vagyontárgy HM vagyonkezelésébe átvételérõl a
HM és a vagyonkezelõi jogot átvevõ vagy átadó másik
központi költségvetési szerv, valamint az MNV Zrt. polgá-
ri jogi szerzõdésben rendelkezik, amely a HM és a másik
központi költségvetési szerv által az MNV Zrt.-vel vagy jog-
elõdjével kötött vagyonkezelési szerzõdéseket módosítja.

(2) Az ingó vagyontárgy vagyonkezelõi jogának átru-
házhatóságát a fõtanácsadó vizsgálja meg. A HM nevében

a szerzõdés megkötésével kapcsolatos koordinációs és
döntés-elõkészítési feladatokat a HM HVF látja el.

(3) Az ingó vagyontárgy vagyonkezelõi jogát átvenni
kívánó központi költségvetési szerv igényének bejelenté-
sét követõen a HM biztosítja a vagyontárgy szemrevétele-
zését. Ennek érdekében a fõtanácsadó tájékoztatja a szem-
revételezést végzõ személyek adatairól az illetékességtõl
függõen az illetékes felsõszintû gazdálkodó szerv vezetõ-
jét, az MH ÖHP parancsnokát, a HVK EÜCSF-t, a minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntar-
tói irányítása alá tartozó szervezet vezetõjét, aki a tájékoz-
tatás kézhezvételétõl számított 15 napon belül a meghatá-
rozott személyek részére a beléptetési szabályoknak meg-
felelõen az ingó vagyontárgyakat tároló objektumba törté-
nõ beléptetését és az igényelt ingó vagyontárgyak szemre-
vételezését biztosítja.

(4) A szemrevételezés eredménye függvényében, a köz-
ponti költségvetési szerv kérelme teljesíthetõségét jóváha-
gyó fõtanácsadói döntést követõen, az illetékes központi
ellátó szerv az érintett vagyontárgyak átadásra kijelölésé-
nek adatait az INYP adatbázisában rögzíti, ezzel a vagyon-
tárgyakat hasznosításra leköti, a HM vagyonkezelõ képvi-
selõje pedig kezdeményezi az MNV Zrt.-nél az (1) bekez-
dés szerinti polgári jogi szerzõdés megkötését.

(5) Jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó esz-
köz alapján más központi költségvetési szerv részére át-
adásra vagy értékesítésre kerülõ ingatlanban visszaha-
gyásra tervezett – az ingatlanból nem vagy csak rongálás
illetve aránytalanul nagy költségráfordítás árán eltávolít-
ható – eszközök esetében a (3) bekezdés szerinti igénybe-
jelentés és szemrevételezés elhagyható. Az átadásra terve-
zett ingó vagyontárgyak jegyzékét a HM FHH és a leendõ
átvevõ közösen felvett jegyzékben határozza meg.

(6) Az (5) bekezdés szerinti ingó vagyontárgyak átadá-
sára vonatkozó javaslatot a HM FHH terjeszti fel az ingat-
lan átadására vonatkozó jogforrási hivatkozással.

51. §

(1) Az 50. § (1) bekezdése szerinti szerzõdést a HM va-
gyonkezelõ képviselõje írja alá.

(2) A HM HVF a szerzõdés megkötésérõl a szerzõdés
másolati példányának egyidejû megküldésével az Átadót
tájékoztatja.

(3) Az Átadó a bizonylatok alapján a vagyontárgy át-
adás-átvételét az INYP adatbázisában rögzíti és a birtok-
baadási jegyzõkönyvnek vagy utalványnak egy-egy máso-
lati példányát az átadás-átvétel megtörténtét követõ 5
munkanapon belül megküldi a szolgálati elöljárója, a HM
FHH és a HM HVF részére.

(4) Az ingó vagyontárgy átadás-átvételi bizonylatait a
HM HVF a szerzõdéshez csatolja, az INYP adatbázisának
adatait és az átadás-átvétel dokumentációját egyezteti, el-
térés esetén a szükséges intézkedéseket kezdeményezi.
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22. Térítésmentes tulajdonba adás

52. §

(1) A honvédelmi célra feleslegesnek minõsített, értéke-
sítésre vagy megsemmisítésre ki nem jelölt ingó vagyon-
tárgy hasznosítása az MNV Zrt. felé külön okirat kibocsá-
tása nélkül kezdeményezhetõ.

(2) A HM vagyonkezelésében lévõ ingó vagyontárgy –
honvédelmi célra feleslegesnek minõsítést követõen a
Kormány, vagy az MNV Zrt. döntése alapján – térítésmen-
tesen tulajdonba adható a Vtv. 36. § (2) bekezdésében
meghatározott célokra és kötelezettségek teljesítésére.

(3) Térítésmentesen tulajdonba adhatóak a haditechni-
kai eszköznek nem minõsülõ vagyontárgyak, valamint a
haditechnikai eszköznek minõsülõ vagyontárgyak közül

a) az élelmezési anyagnem anyagai és eszközei;
b) a ruházati anyagnem anyagai közül a honvédelmi

szervezeteknél nem rendszeresített, vagy a rendszerbõl
már kivont ruházati anyagok;

c) az építési feladatok ellátásához szükséges gépek és
szerszámok és ezek javításához felhasználható alkatré-
szek, anyagok;

d) polgári célra használható aggregátorok, páncélvéde-
lemmel nem rendelkezõ jármûvek, munkagépek és ezek
javításához felhasználható alkatrészek, anyagok;

e) a vegyivédelmi anyagnembõl a tûzvédelmi technikai
eszközök és anyagok, valamint a vegyivédelmi szakgép-
jármûvek és ezek javításához felhasználható alkatrészek,
anyagok
adhatóak térítésmentesen tulajdonba.

(4) Az ingó vagyontárgy tulajdonjogának térítésmentes
átruházhatóságát a – NATO Biztonsági Beruházási Prog-
ramja keretében megvalósult beruházások ingó vagyontár-
gyai kivételével – fõtanácsadó vizsgálja meg. A NATO
Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósult
beruházások ingó vagyontárgyai honvédelmi célra felesle-
gesnek minõsítését követõen a HM FHH a kijelölt prog-
ramfelelõssel egyeztetve felajánlja azokat a NATO eljárá-
si rendje szerint a programban résztvevõ tagállamok részé-
re. A NATO-tagállamok részére felajánlott ingóságokra
vonatkozó igény esetén a HM FHH a térítésmentes átadás
engedélyezését a HM HVF útján kezdeményezi.

(5) A fõtanácsadó
a) kijelöli a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi tár-

sulás és kiemelkedõen közhasznú szervezet részére térítés-
mentesen tulajdonba adható ingó vagyontárgyakat;

b) a kijelölt vagyontárgyak becsült forgalmi értékének
bizottság által történõ megállapítását kezdeményezi az Át-
adónál;

c) a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás
és a kiemelkedõen közhasznú szervezet által benyújtott
iratokat ellenõrzi akkor, ha a vagyontárgy az INYP adatbá-
zisában értékesítésre vagy más irányú hasznosításra nincs
lekötve és a (3) bekezdés szerint térítésmentesen tulajdon-
ba adható;

d) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a ké-
relemben megjelölt vagyontárgy az INYP adatbázisa sze-
rint más hasznosítási célra vagy más kérelmezõ részére
történõ átadásra lekötött, vagy abban nem szerepel, vagy
nem minõsül a (3) bekezdés szerint térítésmentesen tulaj-
donba adható eszköznek.

(6) A fõtanácsadó az (5) bekezdés c) pontja szerinti
vizsgálat keretében ellenõrzi, hogy

a) valamennyi kérelem tartalmazza
1. a tulajdonba adásra vonatkozó igényt,
2. a felhasználási célt,
3. a tulajdonba adással segítendõ feladatot és az azt elõ-

író jogszabályi rendelkezést,
4. a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulaj-

donba adás érdekében felmerülõ – különösen a szállítás,
rakodás, esetleges környezetszennyezés, hatósági engedé-
lyek stb. – költségek viselését,

b) a helyi önkormányzati kérelmezõ helyi önkormány-
zatnak minõsül és az a) pontban foglaltakra vonatkozóan
csatolta a képviselõ-testület (közgyûlés) határozatát,

c) a többcélú kistérségi társulási kérelmezõ csatolta az
a) pontban foglaltakra vonatkozóan a többcélú kistérségi
társulás határozatát,

d) a kiemelkedõen közhasznú szervezeti kérelmezõ
ilyen státusú szervezetként azonosítható és kérelméhez
csatolta

1. a közhasznúsági nyilvántartásba vételérõl szóló, kie-
melten közhasznú minõsítését tanúsító okirat – ingóság átvé-
telére benyújtott kérelmét megelõzõ – 30 napnál nem régeb-
ben bíróság vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát, és

2. az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmezõ ki-
emelten közhasznú minõsítése az ingóság átvételére be-
nyújtott kérelem benyújtásának idõpontjában fennáll.

53. §

(1) A fõtanácsadó az ingó vagyontárgy átvételére vonat-
kozó kérelem teljesíthetõsége esetén az 52. § (6) bekezdés-
ben felsorolt és a kérelemhez nem megfelelõen csatolt ira-
tokat a kérelmezõtõl bekéri, a kérelmet és csatolmányait,
valamint helyi önkormányzat, vagy többcélú kistérségi
társulás kérelme esetén a kért ingóságok vagyonértékelé-
sének lefolytatására vonatkozó kezdeményezést az 52. §
(6) bekezdés szerinti iratok teljes körének becsatolását kö-
vetõ 10 napon belül megküldi a HM HVF részére.

(2) Az ingó vagyontárgyat átvenni kívánók igényének
bejelentését követõen a HM biztosítja a vagyontárgy
szemrevételezését. Ennek érdekében a fõtanácsadó tájé-
koztatja a szemrevételezést végzõ személyek adatairól
– illetékességtõl függõen – az illetékes felsõszintû gazdál-
kodó szerv vezetõjét, az MH ÖHP parancsnokát, a HVK
EÜCSF-t, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvet-
len, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezet veze-
tõjét, aki a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 15 napon
belül a beléptetési szabályoknak megfelelõen biztosítja a
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meghatározott személyek beléptetését az ingó vagyontár-
gyakat tároló objektumba és az igényelt ingó vagyontár-
gyak szemrevételezését.

(3) A vagyontárgy becsült értékét a vagyontárgyat nyil-
vántartó honvédelmi szervezet személyi állományából ki-
jelölt háromfõs bizottság útján állapítja meg. Az érték-
becslést végrehajtó bizottság az értékmegállapításról jegy-
zõkönyvet vesz fel és azt a szolgálati út betartásával a HM
HVF részére megküldi. Az illetékes központi ellátó szerv
az érintett vagyontárgyak és a vagyonértékelés adatait az
INYP adatbázisában rögzíti.

(4) A HM HVF
a) az iratok megfelelõsége esetén a szakmai javaslatot

tartalmazó kezdeményezõ levéllel a kérelmet, csatolmá-
nyait és a honvédelmi célra feleslegesnek minõsítésre vo-
natkozó határozat másolatát, valamint – helyi önkormány-
zat, vagy többcélú kistérségi társulás kérelme esetén – a
vagyonértékelés adatait 5 napon belül az MNV Zrt. részére
megküldi;

b) az iratok hiányossága, ellentmondásossága, vagy a
nyilvántartással ellentétes adatok esetén az iratokat a fõta-
nácsadó részére további ügyintézésre visszaküldi.

54. §

(1) A térítésmentes tulajdonba adás a Vtv. által elõírt
döntéshozó döntése szerinti módon történik. Amennyiben
az MNV Zrt. a tulajdonba adás feltételeinek szerzõdésbe
foglalásával a HM-et bízza meg, a szerzõdést a HM részé-
rõl a HM vagyonkezelõ képviselõje írja alá. A birtokba
adás érdekében a HM HVF a döntésrõl értesíti az Átadót és
ezt a nyilvántartásban rögzíti.

(2) Az Átadó az ingó vagyontárgy szállításának idõ-
pontjáról az értesítés kézhezvételét követõen tájékoztatja
az átvevõt. Az Átadó lebonyolítja a vagyontárgy átadását,
melynek során biztosítja azok okmányait.

(3) Az Átadó a bizonylatok alapján a vagyontárgy át-
adás-átvételét az INYP adatbázisában rögzíti, a birtokbaa-
dási jegyzõkönyvnek vagy utalványnak egy-egy másolati
példányát az átadás-átvétel megtörténtét követõ 5 munka-
napon belül megküldi a HM FHH, a HM HVF és a szolgá-
lati elöljárója részére.

(4) Az ingó vagyontárgy átadás-átvételi bizonylatai
alapján a HM HVF az INYP adatbázisának adatait és az át-
adás-átvétel dokumentációját egyezteti, eltérés esetén a
szükséges intézkedéseket kezdeményezi.

(5) A HM HVF a pontosítást követõen a birtokbaadási
jegyzõkönyv egy példányát az MNV Zrt. részére megküldi.

23. Tárolás, átadás-átvétel, nyilvántartás,
adatszolgáltatás

55. §

(1) A honvédelmi célra feleslegesnek minõsítési eljárás
során felterjesztésben szereplõ ingó vagyontárgyat elkülö-

nítetten kell tárolni, vagy el kell látni olyan egyértelmû
azonosításra alkalmas jellel, amellyel megkülönböztethetõ
a HM vagyonkezelésében hosszú távon megmaradó ingó
vagyontárgyaktól.

(2) Az ingó vagyontárgyat nyilvántartó honvédelmi
szervezet vezetõje teljes anyagi, fegyelmi felelõssége mel-
lett az (1) bekezdésben hivatkozott felterjesztést követõen
az ingó vagyontárgy mûszaki állapotában és mennyiségé-
ben változtatást eszközölni nem lehet.

(3) A feleslegessé nyilvánított ingó vagyontárgyakat ke-
letkezése helyén kell osztályozni, tárolása során a környe-
zetvédelmi és hulladékgazdálkodási elõírásokat be kell
tartani. A veszélyes hulladékot a hulladékok jegyzékérõl
szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint be kell so-
rolni, és a nem veszélyes hulladékoktól el kell különíteni.

56. §

(1) Az ingó vagyontárgy átadását az ingó tárgyi eszkö-
zök és készletek, haditechnikai eszközök és anyagok át-
adás-átvételére vonatkozó elõírások szerint – jegyzõkönyv
felvétele mellett – kell végrehajtani.

(2) A központi ellátási rendszerbõl biztosított ingó va-
gyontárgyak vonatkozásában az Átadó honvédelmi szer-
vezet által kiállított anyagmozgási bizonylat egy példányát
az illetékes központi ellátó szerv részére meg kell küldeni.

57. §

(1) A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV.
törvény, illetve a minõsített adatok kezelésérõl szóló
egyéb jogszabályok alapján kell végrehajtani az ingó va-
gyontárgyakhoz tartozó minõsített dokumentációk felül-
vizsgálatát, minõsítésének megváltoztatását, további ke-
zelését, megsemmisítését, átadását. Ugyanezen jogszabá-
lyok alapján kell eljárni a minõsített adatot tartalmazó va-
gyontárgy vonatkozásában is.

(2) A haditechnikai eszközök, veszélyes hulladékok át-
adása, megsemmisítése esetén a dokumentáció, eszköz,
készlet minõsítésére, fajtájára, jellegére a kezelési, tárolási
utasításokban, szakhatósági követelményekben meghatá-
rozottak az irányadóak.

(3) Az átadásra kijelölt különleges ingó vagyontárgyak
(különösen a több részbõl álló, összetett haditechnikai,
technikai eszközök, komplexumok, továbbá a hulladékok,
veszélyes hajtóanyagok stb.) átadása lehetõség szerint
mozgatás, szállítás nélkül a jelenlegi tárolási helyükrõl
történik.

(4) Az Átadó az átadás-átvétel lebonyolítása érdekében
biztosítja a minimálisan szükséges és rendelkezésére álló
személyi állományt, technikai eszközt, dokumentációt és
hiteles mérõeszközt.

(5) Az Átadó az átvevõ elõzetes külön igénye esetén – a
minimálisan szükséges erõforrásokon felül – amennyiben
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az alaprendeltetésének ellátásában nem akadályozza – sa-
ját hatáskörben és külön megállapodásban rögzített díjazás
ellenében – további eszközt és munkaerõt biztosíthat az át-
vevõ részére. Ebben az esetben az Átadó honvédelmi szer-
vezet önköltségi szabályzata alapján megállapítja a térítési
díj mértékét.

58. §

Az átadás-átvételt követõen – ideértve a HM HIM ré-
szére történõ átadást is – az ingó vagyontárgyat a számvi-
teli nyilvántartásból ki kell vezetni.

59. §

(1) A HM FHH fõigazgatója az értékesítési feladatok te-
kintetében kétheti rendszerességgel, a hét elsõ munkanap-
ján értesíti a fõtanácsadót és a HM HVF-et a következõ hét
elsõ munkanapjától kezdõdõ idõszakra vonatkozóan a pá-
lyázati felhívás közzétételének, az árubemutatónak, a pá-
lyázatok bontásának és értékelésének, valamint az adásvé-
teli szerzõdések megkötésének tervezett idõpontjáról.

(2) Havi rendszerességgel, minden hónap elsõ munka-
napján jelentést terjeszt fel a HM jogi és igazgatási ügye-
kért felelõs helyettes államtitkára útján a HM védelemgaz-
daságért felelõs helyettes államtitkára részére az elõzõ hó-
napban lezárt értékesítési eljárásokról, azok eredményé-
rõl, a nyertesrõl és a vételárról.

(3) A HM FHH minden év július 15-ig és január 15-ig
összesített tájékoztatót küld a HVKF-nek és a HM
HVF-nek a folyamatban lévõ, illetve a lezajlott értékesíté-
sekrõl a tárgyév június 30-ai és a december 31-ei helyzet-
nek megfelelõen.

24. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó
különleges rendelkezések

60. §

(1) A speciális kezelésû és saját beszerzésû intézményi
gazdálkodási körbe tartozó vagyontárgyak HM HVF ré-
szére megküldött azonosító adatainak részletezettségét a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói határoz-
zák meg.

(2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által mû-
ködtetett külföldi kirendeltségek használatában felesleges
vagy használhatatlan, leselejtezett ingó vagyontárgy kül-
földön történõ értékesítése, vagy hazaszállítása szabályait
a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói saját
hatáskörben szabályozzák.

(3) A speciális kezelésû vagyontárgyak értékesítésébõl
származó bevétel speciális kiadások finanszírozására köz-
vetlenül felhasználható. A saját beszerzésû intézményi
gazdálkodási körbe tartozó ingó vagyontárgyak értékesíté-
sébõl származó bevétel az ugyanilyen körbe tartozó va-
gyontárgyakkal kapcsolatos kiadások finanszírozására
közvetlenül felhasználható. A nem speciális kezelésû és a
nem saját beszerzésû intézményi gazdálkodási körbe tarto-
zó vagyontárgyak értékesítésébõl származó bevétel elszá-
molása során az 49. § szerint kell eljárni.

(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok minden év
február 15-ig az ingó vagyontárgyak értékesítésével, térí-
tésmentes átadásával kapcsolatban az elõzõ évre vonatkozó
összesített adatszolgáltatást küldenek a HM HVF részére.

III. Társasági részesedéssel kapcsolatos
jogok gyakorlása

25. Általános szabályok

61. §

(1) A HM társaságok vagyonkezelõi jogát (tulajdonosi,
tagsági jogokat) a HM az állam nevében a Vtv., az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Vhr., va-
lamint a VKSZ és az utasítás rendelkezései feltételeivel és
a 63. § szerinti korlátozásokkal gyakorolja.

(2) A HM vagyonkezelési feladatai keretében a minisz-
ter, vagy az általa kiadott meghatalmazás alapján a HM vé-
delemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár (a továb-
biakban együtt: Tulajdonosi jogkört gyakorló) hatásköré-
be tartozik különösen a HM társaság:

a) számviteli törvény szerinti beszámolóinak elfogadása,
ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést;

b) elsõ vezetõ tisztségviselõ(i) kinevezése, visszahívá-
sa, díjazásának megállapítása, a munkáltatói jogok gya-
korlása, a további ügyvezetõk kinevezése;

c) felügyelõbizottsága, igazgatósága tagjainak kineve-
zése, visszahívása és díjazásuk megállapítása a MNV Zrt.
által történõ delegálás jogának figyelembevételével;

d) a könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása,
díjazásának megállapítása;

e) olyan szerzõdése megkötésének jóváhagyása, ame-
lyet a HM társaság saját tagjával, vezetõ tisztségviselõivel,
vagy azok – Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozójával köt;

f) jogutód nélküli megszûnésének, átalakulásának elha-
tározása az MNV Zrt. elõzetes jóváhagyásával;

g) alapító okiratának módosítása;
h) mindazon ügyei, amelyeket a törvény vagy egyéb

jogszabály, illetve az alapító okirat kizárólagos hatáskörébe
utal;
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i) felügyelõbizottsága ügyrendjének jóváhagyása;
j) Befektetési Szabályzata jóváhagyása;
k) vezetõ tisztségviselõjének, felügyelõbizottsága tag-

jainak és vezetõ állású munkavállalóinak javadalmazásá-
nak elveit és rendszerét meghatározó szabályzat (Javadal-
mazási Szabályzat) elfogadása, és a Javadalmazási Sza-
bályzat által érintett személyi kör javadalmazásának meg-
állapítása;

l) alaptõkéje vagy törzstõkéje felemelése, leszállítása
elõzetes jóváhagyásának kezdeményezése az MNV
Zrt.-nél.

62. §

(1) A Tulajdonosi jogkört gyakorló azokban az ügyek-
ben, amelyekben az MNV Zrt. elõzetes jóváhagyását kell
kérnie, szándékáról köteles az általa meghozandó határo-
zat tervezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal írásban tá-
jékoztatni az MNV Zrt.-t.

(2) A Tulajdonosi jogkört gyakorló kizárólagos hatás-
körébe tartozó kérdésekben való döntés meghozatala elõtt
a döntés vagy határozat tervezetét véleményezés céljából
postai úton, telefaxon vagy futár útján megküldi a HM tár-
saság vezetõ tisztségviselõjének és felügyelõbizottságá-
nak. A vezetõ tisztségviselõ(k), illetve a felügyelõbizott-
ság számára legalább 8 napos határidõt kell adni a véle-
mény elõterjesztésére. A vezetõ tisztségviselõ(k) és a fel-
ügyelõbizottság a megadott határidõn belül írásban – pos-
tán vagy futár útján – küldi meg véleményét a Tulajdonosi
jogkört gyakorló részére.

(3) A HM társaság felügyelõbizottsága a Tulajdonosi
jogkört gyakorló döntésének tervezetérõl készült írásos
véleményét – a cégiratok közé történõ letétbe helyezés cél-
jából, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény által elõírt pél-
dányszámban – megküldi a vezetõ tisztségviselõ(k)nek is.

(4) Halaszthatatlan döntés esetén a vezetõ tisztségvise-
lõ(k) és a felügyelõbizottság a véleményt telefaxon vagy
elektronikus adatvitel útján is megküldheti a Tulajdonosi
jogkört gyakorló részére, azonban az így véleményt nyil-
vánító szerv 8 napon belül köteles véleményét írásban is a
döntést hozó rendelkezésére bocsátani. A felügyelõbizott-
ság ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményét a ve-
zetõ tisztségviselõ(k)nek.

(5) Az írásos vélemény vagy az ülésrõl készült jegyzõ-
könyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a vezetõ tiszt-
ségviselõ(k) a Tulajdonosi jogkört gyakorló határozatával
együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül –
a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi.

(6) A Tulajdonosi jogkört gyakorló hatáskörébe tartozó
döntések elõkészítését, véleményezését, továbbá a HM
társaságokkal és az MNV Zrt.-vel történõ kapcsolattartás,
egyeztetés feladatait a HM vagyonkezelõ képviselõje végzi.

26. Korlátozások

63. §

(1) A HM a részesedést nem idegenítheti el, a tulajdon-
jogot semmilyen jogcímen – ideértve gazdasági társaság
részére nem pénzbeli szolgáltatásként történõ nyújtást is –
nem ruházhatja át, a részesedésre zálogjogot, haszonélve-
zeti jogot, vételi jogot, elõvásárlási jogot és visszavásárlá-
si jogot nem alapíthat, a részesedést nem terhelheti meg,
biztosítékként nem ajánlhatja fel, beleértve a mérlegen kí-
vüli kötelezettségvállalással történõ megterhelés tilalmát
is. A HM nem jogosult a részesedés felett gyakorolható jo-
gainak vagy azok egy részének harmadik személy részére
történõ átengedésére, ideértve a részesedésre vonatkozó
vagyonkezelési, illetve más használattal járó szerzõdés
megkötését is.

(2) A HM köteles az MNV Zrt. elõzetes jóváhagyását
kérni állami vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként való
szolgáltatásához, vagy más módon társaság tulajdonába
adásához.

(3) A Vagyonkezelési Szerzõdés alapján a társaságok
legfõbb szerve döntéshozatalában való részvétellel össze-
függõ jogok és kötelezettségek, ideértve különösen a szava-
zati jog gyakorlását, a HM-et illetik meg, illetve terhelik.

(4) A HM – a megválasztással, illetve kinevezéssel kap-
csolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalát megelõzõen köteles a vezetõ tisztségviselõk,
valamint a felügyelõbizottság véleményét megismerni.
A vélemény (azt tartalmazó testületi határozat) vagy az
ülésrõl készült jegyzõkönyv véleményt tartalmazó kivona-
ta nyilvános, azt a tulajdonosi jogok gyakorlója határoza-
tával együtt 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok
közé letétbe kell helyezni.

(5) A HM köteles a HM társaságokban a tárca részese-
désjogát megõrizni, jogainak és kötelezettségeinek teljesí-
tése során az állami vagyon rendeltetésszerû és hatékony
mûködése, értékének megõrzése és gyarapítása, az állami
és közfeladatok ellátásának elõsegítése érdekében eljárni,
az igénybe vehetõ eszközökkel a szükséges anyagi forrá-
sokat a társaságok részére biztosítani.

(6) A HM köteles javaslatai egyidejû megküldésével az
MNV Zrt.-t értesíteni, ha a nonprofit korlátolt felelõsségû
társaságnál a törzstõke veszteség folytán a törzstõke felére
csökkent, a zártkörûen mûködõ részvénytársaságok eseté-
ben, amennyiben az alaptõke kétharmadára csökkent,
vagy ha a társaságok valamelyike fizetéseit megszüntette
és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

64. §

(1) Ha a HM a társaságok gazdálkodási eredménye alap-
ján osztalékot hagy jóvá, ennek összegét 15 napon belül
köteles az MNV Zrt. számlájára átutaltatni.
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(2) A HM a társaságok vagyonkezelõi jogáért az (1) be-
kezdésben meghatározottakon túl egyéb ellenértéket nem
fizet.

(3) A HM a (4) bekezdésben foglaltak kivételével köte-
les az MNV Zrt. elõzetes jóváhagyását kérni a következõ
kérdésekben:

a) a zártkörûen mûködõ részvénytársaságok részvényei
esetében

1. a társaság végelszámolással történõ jogutód nélküli
megszüntetése;

2. a társaság átalakulása;
3. az alaptõke emelése és leszállítása;
4. az igazgatóság felhatalmazása az alaptõke felemelésére,
5. döntés a részvénytársaság mûködési formájának

megváltoztatásáról;
6. döntés a nyomdai úton elõállított részvény demateria-

lizált részvénnyé történõ átalakításáról;
7. az egyes részvénysorozatokhoz fûzõdõ jogok meg-

változtatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok át-
alakítása;

8. döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító
kötvény kibocsátásáról;

9. döntés a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának kizá-
rásáról;

10. az elismert vállalatcsoport létrehozásának elõkészí-
tésérõl és az uralmi szerzõdés tervezetének tartalmáról
való döntés, az uralmi szerzõdés tervezetének jóváhagyása;

b) a nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok üzletrészei
esetében

1. a társaság végelszámolással történõ jogutód nélküli
megszüntetése;

2. a társaság átalakulása;
3. a törzstõke felemelése, leszállítása;
4. törzstõke emelése esetén a tagok elsõbbségi jogának

kizárása;
5. törzstõke emelése során az elsõbbségi jog gyakorlá-

sára jogosultak kijelölése;
6. törzstõke felemelésekor, illetve az elsõbbségi jog

gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés
megállapítása;

7. törzstõke leszállításakor a törzsbetétek arányától való
eltérés megállapítása;

8. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
9. az üzletrész kívülálló személyre történõ átruházásánál

a beleegyezés megadása;
10. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üz-

letrész bevonásának elrendelése;
11. az elismert vállalatcsoport létrehozásának elõkészí-

tésérõl és az uralmi szerzõdés tervezetének tartalmáról való
döntés, az uralmi szerzõdés tervezetének jóváhagyása.

(4) A (3) bekezdés a) pont 1–3. alpontjaiban és a (3) be-
kezdés b) pont 1–3. alpontjaiban foglaltakat nem kell vég-
rehajtani, amennyiben törvény a Kormány elõzetes enge-
délyét írja elõ az adott ügylethez.

(5) A HM a (3) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos
szándékáról köteles az alapítói határozat meghozatalának

tervezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal írásban tájé-
koztatni az MNV Zrt.-t. A HM köteles az értesítésben ki-
fejteni a tervezett döntése indokoltságát, a megalapozott-
ságát alátámasztó érveket és egyúttal mellékelnie szüksé-
ges az ezeket alátámasztó, hitelt érdemlõ dokumentumo-
kat is, ideértve a vezetõ tisztségviselõk, valamint a fel-
ügyelõbizottság tervezett döntésérõl kialakított vélemé-
nyének csatolását is.

(6) A HM szerzõdésszerû joggyakorlásának, valamint a
jogszabályok rendelkezései – e körben a cégvezetés fele-
lõssége, a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelõ
mûködtetés – érvényesülésének figyelemmel kísérése ér-
dekében a HM köteles biztosítani, hogy a részesedéshez
kapcsolódó tagsági jogait oly módon gyakorolja, hogy a
társaság választott testületeibe (igazgatóság, felügyelõbi-
zottság) az MNV Zrt. társaságonként egy-egy tagot dele-
gálhasson. A HM az MNV Zrt. által javasolt személy tes-
tületi taggá választását, illetve e személy MNV Zrt. által
javasolt visszahívását és helyette más személy megválasz-
tását legkésõbb a kezdeményezést követõ alapítói határo-
zat kiadásakor köteles biztosítani.

65. §

(1) Az MNV Zrt. csak olyan tagot delegálhat, akinek a
nemzetbiztonsági bevizsgálása megtörtént és kockázati té-
nyezõ nem merült fel. A nemzetbiztonsági vizsgálat le-
folytatását – az MNV Zrt. jelölését követõen – a HM kez-
deményezi. A vizsgálat lefolytatásának elõsegítése érde-
kében az MNV Zrt. a HM részére adatot szolgáltat.

(2) A HM-nek a HM társaságokkal kapcsolatos bármely
döntése, intézkedése nem sértheti a mindenkor hatályos
jogszabályokat, a Kormány határozatait, valamint nem
eredményezheti a társaságok vezetõ tisztségviselõi hatás-
körének elvonását.

(3) A HM a részesedést rendeltetésének, a szerzõdés-
nek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfele-
lõen, az ilyen személytõl elvárható gondossággal használ-
hatja. Felelõs minden olyan kárért, amely a rendeltetésel-
lenes vagy szerzõdésellenes használat következménye, fe-
lelõs továbbá adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésé-
nek helyességért és pontosságáért.

(4) A VKSZ idõbeli hatálya alatt a HM vezetõ tisztség-
viselõi és azok közeli hozzátartozói nem szerezhetnek ré-
szesedést a HM társaságokban és azok kapcsolt vállalko-
zásaiban.

IV. A HM adatszolgáltatása az MNV Zrt. felé
és az ellenõrzés szabályai

27. Általános szabályok

66. §

(1) A HM vagyonkezelésében lévõ állami vagyont illetõ
adatszolgáltatásért a HM vagyonkezelõ képviselõje a felelõs.
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(2) A HM adatszolgáltatási kötelezettségének a MNV
Zrt. nyilvántartási formanyomtatványain és számítástech-
nikai szoftvere(i)vel tesz eleget.

(3) Az adatszolgáltatás nem tartalmazhat minõsített
adatot.

67. §

(1) Az állami vagyont nyilvántartó, használó honvédel-
mi szervezet köteles tûrni, hogy az õt megilletõ jogok gya-
korlását, az állami vagyon kezelésének célszerûségét és
szabályszerûségét az MNV Zrt. ellenõrizze. Az ellenõrzés
nem terjedhet ki a honvédelmi szervezetek titkos informá-
ciógyûjtéssel, adatnyilvántartással, minõsített adatokkal
kapcsolatos dokumentumaira, informatikai rendszereire,
és a honvédelmi feladatokkal összefüggõ tevékenységére.

(2) Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenõrzése alá vont hon-
védelmi szervezet parancsnoka (vezetõje) az MNV Zrt.
képviselõje vagy az MNV Zrt. megbízásából tulajdonosi
ellenõrzést végzõ személy beléptetése és a tulajdonosi el-
lenõrzés biztosítása érdekében az ellenõrzõ személy meg-
bízólevelének átvételétõl számított 15 nap értesítési határ-
idõ után, a titokvédelmi szabályok szerinti intézkedések
végrehajtását követõen intézkedik.

28. Munkacsoport és mûködése

68. §

A HM vagyonkezelésében lévõ inkurrens anyagok és
eszközök felszámolása, átcsoportosítása érdekében mun-
kacsoport mûködik.

69. §

(1) A munkacsoport vezetõje a fõtanácsadó.
(2) Tagjai a HM HVF képviselõje, a HM Gazdasági

Tervezési Fõosztály képviselõje, a HM KPH képviselõje,
a HM FHH képviselõje, a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökség képviselõje, a HVK Hadmûveleti Csoportfõnök-
ség képviselõje, a HVK Logisztikai Csoportfõnökség kép-
viselõje, a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség képvi-
selõje, a HVK HIICSF képviselõje, az MH ÖHP parancs-
noka által kijelölt szakértõk.

70. §

(1) A munkacsoport-vezetõ felelõs a munkacsoport te-
vékenységéért, a szükséges intézkedések és ütemtervek el-
készítéséért, illetve a hatáskörét meghaladó intézkedések-
kel kapcsolatos javaslatok felterjesztéséért. A munkacso-
port vezetõje jogosult az inkurrenciával kapcsolatosan

közvetlenül információt bekérni a feladat végrehajtásában
érintett katonai szervezetektõl.

(2) A munkacsoport üléseit a munkacsoport vezetõje
hívja össze. A munkacsoport vezetõje kezdeményezheti a
munkacsoportülésekre bármely honvédelmi szervezet
képviselõinek meghívását.

71. §

(1) A munkacsoport tervezési és koordinációs feladatokat
végez.

(2) A munkacsoport célkitûzése
a) a raktárakban tárolt inkurrencia készletek helyszínen

történõ értékesítése, átadása, illetve megsemmisítése;
b) a bértárolási szerzõdések felülvizsgálata, illetve in-

dokolt esetben felbontása;
c) a nem értékesíthetõ inkurrencia készletek megsemmisí-

tése, illetve átcsoportosítása a kijelölt inkurrencia raktárba;
d) az inkurrencia kezelésével kapcsolatos feladatok ra-

cionalizálásával, a jelenlegi tárolóhelyek számának csök-
kentésével költséghatékony rendszer kialakítása.

72. §

(1) A munkacsoport ütemtervet dolgoz ki a feladat vég-
rehajtására.

(2) Az ütemterv tartalmazza
a) a felesleges anyagok vagyoni körbõl történõ kivoná-

sával kapcsolatos feladatokat és ezek ütemezését;
b) az inkurrenciában lévõ anyagok helyszíni értékesíté-

sével kapcsolatos feladatokat;
c) Állami Céltartalék, Gazdaság Biztonsági Tartalék, va-

lamint a mûveleti készletek felülvizsgálatának feladatait;
d) az átdiszlokálásra tervezett szervezetek, anyagi kész-

letek és eszközök átcsoportosításával és az infrastrukturá-
lis feltételek kialakításával kapcsolatos feladatokat;

e) a központi raktárak átalakításával és az ezzel kapcso-
latos szervezeti változásokkal összefüggõ javaslatokat, in-
tézkedés kidolgozását;

f) a helyszínen nem értékesíthetõ inkurrenciában lévõ
anyagok, eszközök átcsoportosításának feladatait;

g) a feladat-végrehajtás részletes erõforrásigényének
összeállítását;

h) az INYP felülvizsgálatát, javaslattételt a szükséges
módosítások végrehajtására;

i) az önkéntes tartalékos rendszeren alapuló, felállításra
tervezett szervezetek mûködéséhez és kiképzéséhez fel-
használható, a vagyoni körbõl kivont hadfelszerelések fe-
lülvizsgálatát.

73. §

A munkacsoport vezetõje kéthavonta készít és terjeszt
fel összefoglaló jelentést a feladatok végrehajtásának
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helyzetérõl a HM közigazgatási államtitkára és a HVKF
részére.

V. Záró rendelkezések

74. §

(1) Az 1996. január 1-jén a jelen utasítás hatálya alá tar-
tozó honvédelmi szervezetek által kezelt ingóvagyonra,
valamint társasági részesedésre vonatkozó jogot a Vtv., az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a
VKSZ által nevesített vagyonkezelõi jognak kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak 1996. január 1-jét kö-
vetõen háramlott vagyon tekintetében is irányadók.

(3) A 2008. május 29-ig megkötött, ingóságokra és tár-
sasági részesedésekre vonatkozó szerzõdésekre a szerzõ-
déskötés idõpontjában hatályos szabályokat kell alkalmaz-
ni azzal, hogy a szerzõdések módosítására vagy hosszabbí-
tására az utasítás rendelkezései irányadók.

75. §

Az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

76. §

(1) Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium vagyon-
kezelésében lévõ ingóságok és társasági részesedések ke-
zelésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingósá-
gok hasznosításának, használatba adásának, elidegenítésé-
nek, átadás-átvételének szabályairól szóló 4/2010. (I. 15.)
HM utasítás.

(2) Az utasítás 68–73. §-aiban foglalt rendelkezések
2012. december 31-én hatályukat vesztik.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet
a 67/2011. (VI. 24.) HM utasításhoz

A honvédelmi szervezetek által saját hatáskörben – fi-
gyelemmel a vonatkozó utasítások, intézkedések, szabály-
zatok és egyéb belsõ szabályzók elõírásaira – hasznosítha-
tó, kötelezõen megsemmisítendõ veszélyes és nem veszé-
lyes hulladékok, egyéb anyagok

1. használt irodai papír,

2. konyhai feldolgozás során keletkezett élelmi-
szer-származék,

3. textilszármazék, bõrkészítmények és azok szár-
mazékai,

4. lúgok, savak, szénhidrogén (üzemanyag, kenõ- és
karbantartó anyagok) tartalmú anyagok,

5. egyszer használatos laboratóriumi egészségügyi
eszközök, vegyszerek, segédanyagok, textíliák,

6. lejárt szavatosságú gyógyszerek,
7. fémmaradványok,
8. fémet, fát, textilt, mûanyagot tartalmazó bútor-

származékok,
9. építési- és bontásitörmelék-származékok,

10. bontott elektromos és elektronikus berendezések
származékai,

11. üveg- és porcelánszármazékok,
12. betétdíjas göngyölegek (palackok, raklapok, lá-

dák stb.),
13. hordozható elemek (szárazelemek, szárazakku-

mulátorok, elektronikai eszközök akkumulátorai),
14. mûszaki-technikai anyagnem-felelõsi körbe tar-

tozó fahulladékok és selejt anyagok (pl. erõdítési
építmények, hídelemek),

15. számítástechnikai kellékanyagok (különösen:
festékpatronok, toner kazetták stb.),

16. selejt gépjármû-alkatrészek,
17. gumihulladékok, gumiköpenyek,
18. savas akkumulátorok,
19. lúgos akkumulátorok,
20. lövészetbõl visszamaradt – veszélyes anyagot

nem tartalmazó – lövéselemek, illetve ezen anya-
gok csomagoló eszközei és tartozékai (Kizárólag a
mindenkori harcanyagellátásért felelõs MH ellátó
központ jogköre.),

21. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
hatálya alá tartozó selejt radioaktív anyagok,

22. könyvtári könyvek, dokumentumok és egyéb
könyvtári anyagok a társadalmi tulajdonban levõ
felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selej-
tezésérõl, valamint a hiányzó és megsemmisült va-
gyontárgyak elszámolásáról szóló 3/1968. (I. 16.)
Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó 7/1968.
(II. 2.) PM rendelet módosításáról szóló 3/1975.
(VIII. 17.) KP–PM együttes rendelet elõírásainak
betartásával,

23. favágásból, fakivágásból származó fatermékek,
fanyesedékek, fahulladékok.
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A honvédelmi miniszter
68/2011. (VI. 24.) HM

u t a s í t á s a
a szolgálati találmányért,

illetve az alkalmazotti találmányért járó díjazásról,
valamint az e találmányokkal kapcsolatos

egyéb intézkedésekrõl szóló
18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti talál-
mányért járó díjazásról, valamint az e találmányokkal kap-
csolatos egyéb intézkedésekrõl szóló 18/1998. (HK 6.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

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

2. §

Az Ut. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az Szt. 9. § (1)–(2) bekezdéseiben írt munkaviszo-
nyon a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló törvény szerinti szol-
gálati viszonyt is érteni kell.”

3. §

Az Ut. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A szolgálati vagy alkalmazotti találmány minõsíté-
sét a HM FHH fõigazgatója az Szt., a minõsített adat vé-
delmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint a szaba-
dalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges el-
járás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm.
rendeletben meghatározott eljárás szabályai szerint kezde-
ményezi.”

4. §

Az Ut. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A szabadalmi eljárásban szabadalmi ügyvivõ
igénybevétele, arra vonatkozó külsõ (polgári) megbízás
adása vagy az ilyen megbízás megszüntetése a HM FHH
fõigazgatójának hatáskörébe tartozik.”

5. §

Az Ut. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A HM FHH fõigazgatója a szakvéleményt – díjazás
ellenében – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ipar-
jogvédelmi Szakértõi Testületétõl is beszerezheti. A szak-
értõi díj fedezetét az éves költségvetési elõirányzatból kell
biztosítani.”

6. §

(1) Az Ut. 2. §-ában a „HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ)” szövegrész he-
lyébe a „HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a további-
akban: HM FHH)” szöveg lép.

(2) Az Ut. 4. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében,
7. §-ában, 8. § (1) bekezdésében, valamint 9. §-ában a
„HM FLÜ” szövegrész helyébe a „HM FHH” szöveg lép.

7. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
69/2011. (VI. 24.) HM

u t a s í t á s a
a közpénzekbõl nyújtott támogatások

átláthatóságának Magyar Honvédségre vonatkozó
eljárási szabályairól szóló

52/2008. (HK 11.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságának
Magyar Honvédségre vonatkozó eljárási szabályairól szóló
52/2008. (HK 11.) HM utasítást a következõk szerint mó-
dosítom.

1. §

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságának
Magyar Honvédségre vonatkozó eljárási szabályairól szóló
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52/2008. (HK 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás)
1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás szervi hatálya a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezet), a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása,
illetve fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tarto-
zó szervezetekre terjed ki.”

2. §

(1) Az Utasítás 1. § (3) bekezdésében az „az Állami
Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „a Hon-
védkórház – Állami Egészségügyi Központ” szöveg lép.

(2) Az Utasítás 4. § (5) bekezdésében a „HM Tervezési
és Koordinációs Fõosztálynál (a továbbiakban: HM
TKF)” szövegrész helyébe a „HM Társadalmi Kapcsola-
tok és Hadisírgondozó Hivatalnál (a továbbiakban: HM
TKHH)” szöveg lép.

(3) Az Utasítás 5. § (1) bekezdésében a „HM TKF-nél”
szövegrész helyébe a „HM TKHH-nál” szöveg lép.

(4) Az Utasítás 5. § (2) és (3) bekezdésében a „HM
TKF” szövegrész helyébe a „HM TKHH” szöveg lép.

(5) Az Utasítás 6. § (1) bekezdésében a „HM TKF” szö-
vegrész helyébe a „HM TKHH” szöveg lép.

(6) Az Utasítás 7. § (1) bekezdésében a „HM TKF” és a
„HM TKF-nek” szövegrész helyébe a „HM TKHH” és a
„HM TKHH-nak” szöveg lép.

(7) Az Utasítás 7. § (2) bekezdésében a „HM TKF” és a
„HM TKF-t” szövegrész helyébe a „HM TKHH” és a „HM
TKHH-t” szöveg lép.

(8) Az Utasítás 7. § (3) bekezdésében a „HM TKF” szö-
vegrész helyébe a „HM TKHH” 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
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
36/2011. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
gazdálkodásának racionalizálásával és kiadásai

csökkentésével kapcsolatos feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-a, 101. § (4)–(5) bekezdései,
valamint 110. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az ál-
lamháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézke-
désekrõl szóló 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat, a
honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és ki-
adásait csökkentõ intézkedésekrõl szóló 24/2011. (III. 2.)
HM utasítás, valamint a honvédelmi szervezetek gazdál-
kodásának racionalizálásához és kiadásainak csökkentésé-
hez kapcsolódó egyes létszám-gazdálkodási feladatokról
szóló 33/2011. (III. 25.) HM utasítás rendelkezéseire az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen

alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a HM Tábori Lel-
készi Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: szervezetek) terjed ki.

2. Feladatok

2. A honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionali-
záló és kiadásait csökkentõ intézkedésekrõl szóló
24/2011. (III. 2.) HM utasítás (a továbbiakban Ut.) 2. §
a) pontjában, valamint a honvédelmi szervezetek gazdál-
kodásának racionalizálásához és kiadásainak csökkentésé-
hez kapcsolódó egyes létszám-gazdálkodási feladatokról
szóló 33/2011. (III. 25.) HM utasítás 2. § (1)–(2) bekezdé-
seiben foglaltak végrehajtása érdekében a HM Humánpo-
litikai Fõosztály, valamint a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökség – a szervezetek jelen intézkedés 1. mellékletét ké-
pezõ táblázat szerinti adatszolgáltatása alapján – kimuta-
tást készít a szervezeteknél található 2011. március 3-án
feltöltetlen beosztásokban és munkakörökben, valamint az
azok körében a jelen intézkedés hatálybalépéséig bekövet-
kezett változásokról. A kimutatást a HM védelemgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM
VGHÁT) és a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) útján kell felterjeszteni a HM közigazgatási állam-
titkár (a továbbiakban: HM KÁT) részére, a jelen intézke-
dés hatálybalépésétõl számított 15. napig.



3. Az Ut. 2. § c) pontjában foglaltakra tekintettel a szer-
vezetek vezetõi, parancsnokai (ideértve a HM-szervek ve-
zetõit is)(a továbbiakban: vezetõk) a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény túlmunkára vo-
natkozó rendelkezéseire, valamint a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásá-
ról szóló 2001. évi XCV. törvény 94-95. §-aira figyelem-
mel, a munkaszervezés optimalizálásával törekedjenek
arra, hogy a túlmunkát végzõk, illetve a túlszolgálatot tel-
jesítõk ellentételezése – a szervezet mûködõképességének
fenntartása mellett – pihenõidõ biztosításával történjen.

4. A vezetõk a mûködési kiadások vonatkozásában a je-
len intézkedés hatálybalépésétõl számított 15. napig felül-
vizsgálják a hatályos szerzõdéseket és folyamatban lévõ
kötelezettségvállalásokat, különös tekintettel a szerzõdés-
módosítási feltételekre, a módosítások várható következ-
ményeire. A felülvizsgálat a következõ területeket érinti:

a) ajándéktárgyak, emléktárgyak, reklám- és propagan-
daanyagok beszerzése;

b) nyomdai költségek;
c) szakkönyvek beszerzése;
d) szakképzési kiadások;
e) sajtótermékek beszerzése;
f) reprezentációs és rendezvényi kiadások.

5. Az intézkedés 4. pontja alapján végzett felülvizsgálat
eredményérõl, továbbá a kiadások csökkentésével kapcso-
latos javaslataikról

a) a szervezetek – az MH katonai szervezetei kivételé-
vel – a HM VGHÁT és a HVKF útján,

b) az MH katonai szervezetei az MH ÖHP, a HM
VGHÁT, valamint a HVKF útján

jelentést terjesztenek fel a HM KÁT részére a felülvizs-
gálat elvégzésére rendelkezésre álló határidõ lejártától
számított 8. napig.

6. A HM-szervek (a Miniszteri kabinet, a fõosztályok, a
csoportfõnökségek, a Miniszteri kabinetbe nem tartozó tit-
kárságok, valamint a Vezérkari Iroda) vezetõi a szervezeti
egység részére jóváhagyott, 2011. évi intézményi költség-
vetési elõirányzatok felhasználásáról minden negyedévet
követõ hónap 20. napjáig jelentést terjesztenek fel a HM
VGHÁT útján a HM KÁT részére. A jelentésnek tartal-
maznia kell a – HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal
HM I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi El-
látó Referatúrájával egyeztetett – elõirányzatok idõará-
nyos felhasználását, a kötelezettségvállalások mértékét,
valamint a további szabad (kötelezettségvállalással nem
terhelt) keretek felhasználásának várható ütemezését,
részletes indokolással.

7. A kiképzési rendezvények költségcsökkentése, vala-
mint a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhaszná-
lása érdekében

a) a 2011. évi gyakorlatokat, kiképzési rendezvényeket
lehetõség szerint fûtési szezonon kívül, a helyõrségi gya-
korló- és lõtereken, azok maximális kapacitásának kihasz-
nálásával, többfokozatúan, komplex módon, térben és idõ-
ben összevontan, összehangoltan kell tervezni és végre-
hajtani;

b) az általános katonai kiképzés, a szakkiképzés, a pa-
rancsnokok és törzsek felkészítése során – a készenléti és
készültségi szolgálatok, a missziós felkészítések, az alap-
kiképzés a tanintézeti képzés, a gép- és harcjármû-vezetõi,
a helikopter- és repülõvezetõi, és az ejtõernyõs kiképzések
kivételével – a gép- és harcjármû-mozgást, üzemanyagot
nem igénylõ tárgykörök oktatási kérdéseit dolgozzák fel,
illetve a fõ hangsúlyt, a gyalogos harcrendben végrehaj-
tandó feladatokra, az üzemanyag-felhasználást nem igény-
lõ gép- és harcjármû-karbantartási, technikai kiszolgálási
feladatokra összpontosítsák.

8. A továbbképzési kiadások csökkentése érdekében a
továbbképzéseket, szakmai felkészítéseket belsõ erõforrá-
sok igénybevétele útján,

a) a szakmai anyagok, illetve vezetõi döntések írásos tá-
jékoztatók, illetve elektronikus úton terjesztett körlevelek
formájában történõ megküldésével;

b) az a) pontban foglalt módon nem megoldható esetek-
ben a szervezet hivatali helyiségében, elõadótermében tar-
tott szóbeli tájékoztatás, feladatszabás formájában
kell végrehajtani.

9. A 2011. évre tervezett továbbképzések, szakmai fel-
készítések végrehajtását az érintett szervezetek vezetõi a
8. pont b) alpontjában foglalt rendelkezés fokozott figye-
lembevételével szervezzék meg.

10. A honvédségi gépjármûvek szolgálati igénybevéte-
lének szigorítása keretében

a) kerülni kell az indokolatlan berendeléseket;
b) a gépjármûmozgások korlátozása érdekében fõsza-

bályként napi menetleveleket kell kiadni. Többnapos ki-
küldetéshez, a napi mûködéshez, készültségi feladatok el-
látásához szükséges gépjármûvek esetében, illetve ha nem
azonos a gépjármû üzemeltetéséért felelõs, valamint az azt
használó szervezet, kiadható heti menetlevél. Ennél
hosszabb érvényességi idejû menetlevél csak különösen
indokolt esetben adható ki;

c) a szolgálati feladatok végrehajtása során biztosítani
kell a gépjármûvek jogszerû használatát, gazdaságos (ta-
karékos) igénybevételét és az üzemeltetési elõírások mara-
déktalan betartását, amelyekért az adott igénybevételi cso-
port vezetõje a felelõs;

d) az üzemanyag-takarékosság érdekében az azonos,
valamint a köztes célállomású anyag és személyszállításo-
kat optimalizálni kell, melynek érdekében törekedni kell a
kapcsolt szállítások alkalmazására.

11. Az energiafelhasználás korlátozása területén:
a) a takarékosság érdekében a használatban lévõ helyi-

ségek fûtése során a munkavédelmi és a munka-egészség-
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tani jogszabályokban a helyiségekre elõírt hõmérsékletet
kell biztosítani, kerülni kell a jogszabályokban meghatáro-
zottakon felüli magasabb hõmérséklet biztosítását;

b) a takarékosság érdekében a használaton kívüli helyi-
ségek energiafogyasztását (hõ-, villamosenergia) mellõzni
kell;

c) a személyi állomány részére el kell rendelni a haszná-
laton kívüli elektronikai berendezések munkaidõ után ki-
kapcsolását és azok ellenõrzését.

12. A papírfelhasználás korlátozása érdekében:
a) a nem hivatalos, illetve tájékoztató jellegû levelezés

során elõtérbe kell helyezni az elektronikus levelezõ rend-
szer, az elektronikus dokumentumtár és dokumentum
megosztás (fájlszerver) alkalmazásának lehetõségeit;

b) meg kell szüntetni a felesleges nyomtatásokat;
c) a tervezeteket lehetõség szerint elektronikusan kell

köröztetni, a feladatindító levél kiadmányozott példányá-
nak faxolásával vagy szkennelésével;

d) a kiadmányozott, nyilvántartásba vett irattári példány
mellett a címzettek részére a véleményezéseket lehetõség
szerint elektronikusan kell megküldeni.

13. A HM-en és az MH-n kívülre történõ levelezés so-
rán továbbra is csak hiteles, kiadmányozott, nyilvántartás-
ba vett iratokat küldhetõk ki.

14. A kábeltelevíziós szolgáltatásokkal kapcsolatos ki-
adások csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a kábel-
televíziós szolgáltatásokat, ezen belül módosítani kell a
szerzõdéseket, korlátozni kell az elõfizetõi helyek számát
úgy, hogy azzal költségcsökkenés legyen elérhetõ.

15. A távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
csökkentése érdekében:

a) a szolgálati mobiltelefonokkal rendelkezõk körét az
alábbiak szerint felül kell vizsgálni:

aa) A kvótagazdák a szolgálati rádiótelefon ellátásra vo-
natkozó valamennyi igényüket 2011. május 31-ig HVK
Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnök-
ség csoportfõnöke útján felterjesztik a szolgálati rádiótele-
fon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011.
(III. 2.) HM utasítás 14.§-a szerinti vezetõk részére.

ab) A kvótagazdák az igények összeállításánál töreked-
jenek a szervezet által használható SIM kártyák darabszá-
mának minimalizálására, illetve a takarékossági szempon-
tok fokozott szem elõtt tartására.

ac) Az aa) alpont szerinti igénylésekben táblázatos for-
mában, szervezeti bontásban és fontossági sorrendben kell
felsorolni az ellátandó személyek nevét, rendfokozatát és
beosztását (vagy a feladat, szolgálat megnevezését), vala-
mint az egyéb, külön költséggel járó szolgáltatásokra (így
különösen az adatátvitelre, MMS-re, emeltdíjas SMS-re)
vonatkozó igényt, a jogosultsági kategóriát és a keret-
összeget. Megjegyzés rovatban kell feltüntetni, ha az érin-
tett személy ellátása valamely speciális feladat alapján in-

dokolt, vagy ha az ellátás szükségességét egyéb rendelke-
zés határozza meg.

ad) A felterjesztett igénylések elbírálása során kerülnek
meghatározásra a szervezetek új kvótái. A továbbiakban
az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) részé-
re közvetlenül megküldött igények alapján történõ mobil-
telefon és SIM kártya kiutalások végrehajtása csak a jóvá-
hagyott igények alapján engedélyezett kvótán belül lehet-
séges.

ae) Az átadás-átvételi jegyzõkönyveket az engedélyek
tartalmára tekintettel kell elõkészíteni és 2011. július 30-ig
aláírni.

b) A szervezetek vezetõi, a kvóták meghatározását kö-
vetõen kvótán felüli, illetve külön költséggel járó egyéb –
különösen az adatátviteli– szolgáltatásokra vonatkozó igé-
nyeket csak rendkívül indokolt esetben terjeszthetnek fel.

c) Az MH kormányzati célú elkülönült hírközlõ hálóza-
tában mûködõ vezetékes, asztali telefonokról kezdemé-
nyezett közcélú hívások csökkentése érdekében az alábbi-
akat kell végrehajtani:

ca) az MH távközlõ hálózatából díjköteles szolgáltatá-
sok csak szolgálati célú kapcsolattartásra vehetõk igénybe;

cb) a szervezetek szolgálati célú információk továbbítá-
sára elsõsorban az MH távközlõ hálózata által biztosított
külön forgalmi díjfizetéstõl mentes szolgáltatásokat köte-
lesek igénybe venni;

cc) a felhasználók az MH szervezetén belüli kapcsolat-
tartásra az MH távhívó hálózatát kötelesek használni. A
külsõ szervezetek irányába történõ hívásokat, amennyiben
rendelkeznek az MH távközlõ hálózatához közvetlen kap-
csolattal, elsõdlegesen a csatlakoztatott irányokra megha-
tározott irányválasztó (elõtét számok) tárcsázásával (BM
07, EDR 03, NATO NCN 06), kötelesek kezdeményezni;

cd) a polgári távközlõ hálózat felé irányuló forgalmi díj-
köteles belföldi, illetve nemzetközi távhívó szolgáltatás
csak abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben az elõ-
zõ bekezdésekben leírt feltételek nem biztosítottak;

ce) az MH TD minden szervezet részére állítsa össze a
szervezet felhasználóihoz rendelt díjköteles szolgáltatások
igénybevételére jogosult távbeszélõ mellékállomások lis-
táját (szervezet, név, beosztás, hívószám, jogosultsági ka-
tegória), amelyet jelen intézkedés hatálybalépését követõ
15. munkanapig küldjön meg a felhasználó szervezetek ré-
szére;

cf) a szervezetek vezetõi az MH TD által megküldött
lista alapján vizsgálják felül a részükre kiutalt díjköteles
szolgáltatás igénybevételére jogosult mellékállomásokat,
és kategóriamódosítással 20%-al csökkentsék ezen díjkö-
teles szolgáltatás igénybevételére jogosult mellékállomá-
sok darabszámát. A díjköteles szolgáltatási körbõl kivo-
násra kerülõ mellékállomások hívószámait a lista kézhez-
vételét követõ 15 napon belül küldjék meg az MH TD ré-
szére, az MH TD pedig a beérkezett adatok alapján hajtsa
végre a távbeszélõ mellékállomások jogosultságainak
csökkentését;
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cg) a cf) alpont szerinti csökkentést követõen díjköteles
távbeszélõ szolgáltatás igénybevételére vonatkozó új igé-
nyek csak a honvédelmi szervezeten belül, a felhasználók
részére biztosított szolgáltatások belsõ átcsoportosításával
kezdeményezhetõek;

ch) az MH TD havi rendszerességgel készítsen díjelem-
zést a felhasználó szervezetek által generált forgalmi költ-
ségekrõl, valamint a 2010. év bázisán rögzített éves keret-
összeg idõarányos felhasználásáról. A forgalmi költségek-
rõl szóló tájékoztatást a tárgyhót követõ hónap 15-ig (elsõ
alkalommal 2010-re vonatkozó tájékoztatással együtt)
küldje meg a szervezetek részére. A forgalmi költségekrõl
szóló tájékoztatás külön térjen ki az átlagos havi forgalmi
költségeket jelentõsen, mintegy 100%-ban túllépõ fel-
használókra;

ci) a felhasználó szervezet vezetõje köteles intézkedése-
ket foganatosítani a kimagasló forgalmi költségeket gene-
ráló felhasználók költségeinek csökkentésére, valamint
arra, hogy a szervezete által generált 2011. évi forgalmi
költség összességében legalább 20%-al kerüljön csökken-
tésre a 2010. évi forgalmi költségekhez képest;

d) az MH távbeszélõ rendszerében a vezetékes díjköte-
les távbeszélõ szolgáltatásokat érintõ konfigurálásokat ki-
zárólag az MH TD jogosult végrehajtani. Az MH TD a
HVK HIICSF részére havonta, szervezeti bontásban ké-
szítsen összesített kimutatást a díjköteles szolgáltatást
igénybevevõ felhasználókról, a forgalmi költségek idõará-
nyos felhasználásáról és a végrehajtott módosításokról.

16. A laktanyai elhelyezéssel kapcsolatos karbantartá-
si, hibajavítási munkálatokat az egyes elhelyezési felada-
tokról szóló 11/2003. (HK 5.) HM utasításban, valamint a
HM vagyonkezelésû ingatlanok külsõ szolgáltatóval törté-
nõ mûködtetésével összefüggõ egyes feladatok szabályo-
zásáról szóló 22/2002. HM IKH-MH ÖLTP együttes in-
tézkedésben foglaltak szerint, a takarékossági szempontok
figyelembevételével kell elvégezni.

17. A káresetek számának csökkentése érdekében foko-
zottan kell ügyelni a Magyar Állam tulajdonába és a HM
vagyonkezelésébe tartozó vagyonelemek rendeltetésszerû
használatára.

18. A vezetõket a jogszabályok és belsõ rendelkezések,
a jelen intézkedésben foglalt takarékossági és gazdálko-
dás-racionalizálási szempontok szervezeti szintû betartá-
sáért és betartatásáért fegyelmi felelõsség terheli.

19. A vezetõk a jelen intézkedésben foglalt feladatok
szervezeten belüli, gyakorlati végrehajtására intézkedést
adhatnak ki.

20. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba
és 2011. december 31-én hatályát veszti. Az intézkedés ha-
tálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Hon-
védség katonai szervezetei 2011. évi gazdálkodásának
végrehajtását szigorító és kiadásait csökkentõ intézkedé-
sekrõl szóló 119/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés (a to-
vábbiakban: HVKF intézkedés) A HVKF intézkedés hatá-
lya alá tartozó szervezetek vezetõi jelen intézkedés hatály-
balépését követõen felülvizsgálják a HVKF intézkedés
alapján általuk kiadott intézkedéseket, parancsokat, és
amennyiben indokolt, intézkednek azok módosítására.
A kiadott intézkedések és parancsok jelen intézkedéssel
összhangban álló rendelkezéseinek hatályát ezen intézke-
dés hatálybalépése nem érinti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök
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1. melléklet a 36/2011. (HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

MINTA A SZEMÉLYÜGYI TÁRGYÚ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

szervezet megnevezése

KIMUTATÁS
a 2011. március 3-án üres beosztásokról,

és az azokban bekövetkezett változásokról

Fsz. Idõpont 2011. március 3-án üres beosztás
megnevezése

2011. március 3. óta bekövetkezett változás bemutatása
Megjegyzés

idõpont változás jellege indoklás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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A HM Közigazgatási Államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

37/2011. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság
mûködésének egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (4) bekezdése, 101. § (5) be-
kezdése és 110. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a
honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irá-
nyításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM ren-
delet 23. § d) pontjára – a Katasztrófavédelmi Operatív Bi-
zottság mûködésének egyes szabályairól a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó katonai szervezetekre.

2. A Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság (további-
akban: KOB) vezetõje az MH Mûveleti és Doktrinális
Központ (a továbbiakban: MH MDK) parancsnoka, távol-
létében az MH MDK állományából kijelölt ügyeletes ve-
zetõk körébõl havi szolgálatvezénylésben vezényelt he-
lyettesíti.

3. A KOB tagjait az alábbi szervezetek biztosítják:
HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály 1 fõ
HM Védelmi Hivatal 1 fõ
HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség 1 fõ
HVK Logisztikai Csoportfõnökség 1 fõ

HVK Egészségügyi Csoportfõnökség 1 fõ
MH Mûveleti és Doktrinális Központ 3 fõ

4. A KOB állománya a Honvédelmi Ágazati Katasztró-
favédelmi Operatív Törzs, vagy a KOB vezetõ igénye
alapján, az arra jogosult elöljáró döntése szerint összekötõ
tisztekkel, ágazati szakértõkkel kiegészíthetõ.

5. A KOB-ba olyan személyek vezényelhetõek, akik
rendelkeznek „NATO Confidential” szintû személyi biz-
tonsági tanúsítvánnyal. A személyi biztonsági tanúsítvá-
nyok másolati példányát a vezénylõ szervezetek – az elsõ
szolgálatba lépést megelõzõ hó 20. napjáig – az MH MDK
parancsnokának küldjék meg.

6. A vezényelhetõ állomány felkészítését évente kétszer
az MH MDK parancsnoka hajtsa végre.

7. A KOB készenléti szolgálatát a Magyar Honvédség
vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok mû-
ködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás 10. § (5) és
(6) bekezdésében foglaltak szerint kell vezényelni.

8. Ez az intézkedés 2011. július 1-jén lép hatályba.

9. Hatályát veszti a Katasztrófavédelmi Operatív Bi-
zottság állományának kijelölésérõl és vezénylésérõl szóló
44/2007. (HK 5.) HM államtitkári és HVK vezérkari fõnö-
ki együttes intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
328/2011. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
az MH Mûveleti és Doktrinális Központ, parancsnoki

és a Honvédelmi Minisztérium
I. objektumparancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
349/2011. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
a NATO ISAF PRT CIMIC Tanfolyam 2011

(NATO ISAF PRT CIMIC Course 2011) elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
445/2011. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
a 2011. július 8-ai tiszthelyettes avatás

és honvéd eskü együttes végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
446/2011. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
a 2011. évi esélyegyenlõségi tábor elõkészítésérõl

és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
329/2011. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO ISAF mûveletben részvételre tervezett

MH ISAF Combat Service Support Logisztikai Iskola
Magyar Mentorcsoport kijelölésérõl

és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közre-
mûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további ma-

gyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.)
Kormány határozatra, valamint a Magyar Köztársaság ha-
tárain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel
kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szó-
ló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra – a NATO ISAF mû-
veletben részvételre tervezett MH ISAF Combat Service
Support (a továbbiakban: CSS) Logisztikai Iskola Magyar
Mentorcsoport kijelölésérõl és felkészítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvéd Vezérkar fõ-
nökének (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek az MH
ISAF CSS Logisztikai Iskola Magyar Mentorcsoportban
résztvevõ állomány kijelölésében és felkészítésében
érintettek.

2. Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH ISAF CSS Logisztikai Iskola Magyar Men-
torcsoport az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH ÖHP) válságkezelõ és béketámogató
mûveletekben is részt vevõ, területileg elkülönült szerve-
zeti egysége. A szervezeti egység állománytáblával és fel-
szerelési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát a MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, a hadfelszerelését alapve-
tõen a mûveleti területen lévõ technikai eszközökbõl és
anyagokból, az MH meglévõ készleteibõl, illetve szükség
szerint beszerzésbõl kell biztosítani.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: MH
ISAF CSS Logisztikai Iskola Magyar Mentorcsoport. Rö-
vidítése: MH LMCS.

4. Az MH LMCS feladata az Afgán Nemzeti Haderõ Ki-
képzõ Központ Szakági Iskolájának harci kiszolgáló és tá-
mogató (logisztikai) állomány képzésének támogatása an-
nak érdekében, hogy a logisztikai szakági képzések intéz-
ményesített, egységes, önfenntartó kiképzési bázisa
megteremtõdjön.

5. Az MH LMCS a CSS Iskola a NATO Szövetséges
Átalakítási Parancsnokság Német Szárazföldi Erõk Szak-
kiképzõ-Tanácsadó Csoport (German Army Field Trai-
ning Advisory Group Allied Command Transformation)
kabuli bázisán, egyéni beosztásban, a feladatrendszerének
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átvételével, illetve továbbvitelével önálló kontingensként
kerül megalakításra. Az MH LMCS a 2010 szeptemberé-
ben megkezdett feladatot Afganisztánban, Kabulban, a
Camp Warehouse-ban történõ településsel, ideiglenes
szervezetként 2011. július 01-tõl hajtsa végre.

6. Az MH LMCS oktatói-mentori tevékenységét a
NATO Kiképzõ Misszió – Afganisztán mûveleti aláren-
deltségében, az ISAF mûveleti terület határain belül hajtja
végre. Az MH LMCS közvetlenül az MH ÖHP parancsno-
kának van alárendelve.

7. Az MH LMCS kategóriába sorolása érdekében a
HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HDMCSF) kezdeményezze a HM Védelempolitiká-
ért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkára
felé a béketámogató mûveletekben résztvevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.)
HM utasítás módosítását.

8. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedjen az MH LMCS
megalakítására azzal a számvetéssel, hogy az a teljes mû-
veleti képességet az 5. pontban meghatározott idõpontig
elérje.

9. Az MH ÖHP parancsnoka a megalakításra, ideiglenes
befogadásra, valamint pénzügyi és számviteli, illetve lo-
gisztikai ellátásra kijelölt katonai szervezet megjelölésé-
vel, jelen intézkedés kiadását követõen haladéktalanul
kezdeményezze a HM Tervezési és Koordinációs Fõosz-
tálynál az MH ÖHP Alapító Okiratának az MH LMCS fel-
vétele tekintetében történõ módosítását.

3. Az MH ISAF CSS Logisztikai Iskola Magyar
Mentorcsoport szervezete

10. Az MH LMCS magyar állományának létszáma leg-
feljebb 21 fõ, váltás idõszakában legfeljebb 42 fõ.

4. Dokumentumok kidolgozása

11. Az MH ÖHP az elkészített állománytáblát és a fel-
szerelési jegyzéket a HVK Haderõtervezési Csoportfõ-
nökség útján 2011. június 10-ig, a Mûveleti Utasítást a
HVK HDMCSF útján 2011. június 20-ig jóváhagyásra ter-
jessze fel a HVKF-nek.

12. Az MH ÖHP az állománytáblát, és a felszerelési
jegyzéket jóváhagyás után küldje meg a HM Gazdasági
Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM GTF), a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM
KPH), a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM

FHH) és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ (a továbbiakban: MH HEK) részére az erõforrás-
terv összeállítása érdekében.

5. Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

13. A HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK KIKCSF) intézkedjen az MH LMCS kiképzési
követelményeirõl, nemzeti felkészítését lezáró ellenõrzés-
rõl.

14. A HVK KIKCSF az MH ÖHP-vel együttmûködve
tervezze, koordinálja és biztosítsa a részvételt az MH
LMCS állománya számára a hazai és külföldi kiképzési
rendezvényeken.

6. Személyügyi, logisztikai,
egészségügyi és pénzügyi feladatok

15. Az állományilletékes vezetõk (parancsnokok) te-
gyenek javaslatot a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzé-
sének kezdeményezésére.

16. Az MH LMCS megalakítása, logisztikai támogatá-
sa, a váltások és az utánszállítások végrehajtása a Magyar
Köztársaság határain kívül válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos, az MH-t érintõ feladatok lo-
gisztikai támogatás végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 132/2008. HM FLÜ VIG és MH ÖHP PK (HK 9.)
együttes intézkedésben (a továbbiakban: együttes intézke-
dés) meghatározottak szerint kerüljön végrehajtásra.

17. Az együttes intézkedésben meghatározottak szerint
a „Hiány-felesleg jelentést” a kontingens felkészítésére ki-
jelölt szervezet az állománytábla és a felszerelési jegyzék
jóváhagyását követõ 5. napon belül küldje meg az MH
ÖHP-nak. A Hiány-felesleg jelentés alapján elkészített
központi ellátási igényt a MH ÖHP 10 napon belül küldje
meg az HM FHH-nak.

18. Az MH ÖHP parancsnoka 2011. június 15-ig jóvá-
hagyja a MH LMCS megalakítása és hadfelszerelése biz-
tosítására vonatkozó „Központi Ellátási Tervet”, melynek
egy példányát 2011. június 20-ig megküld a HVK Logisz-
tikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF)
csoportfõnökének.

19. A HVK LOGCSF kérje be és összesítse a HM FHH
(logisztikai és az infrastrukturális), a HM KPH (személyi
és pénzügyi) és az MH HEK (egészségügyi) erõforrásigé-
nyeiket és a HM GTF részére küldje meg a feladat erõfor-
rástervét.
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20. Az MH ÖHP és az MH HEK, valamint a HVK
LOGCSF által küldött felkérésre a MK Katonai Felderítõ
Hivatal és a HM FHH küldje meg a HM KPH részére a fel-
adattal kapcsolatos infrastrukturális, logisztikai, híradó és
informatikai és egészségügyi kiadások részletes, tervezési
tételszám mélységû bontását. A HM KPH felkérésre ké-
szítse el a személyi juttatások és azok járulékai, valamint a
pénzügyi dologi kiadások tervezési tételszám mélységû
bontását és a bedolgozások pénzügyi szakmai felülvizsgá-
latát követõen, az illetékes katonai szervezetek részére
adja ki a költségvetési elõirányzatokat.

21. Az MH LMCS logisztikai és elhelyezési támogatá-
sát, illetve szolgáltatások igénybevételének biztosítását le-
hetõvé tevõ érvényben lévõ szerzõdések, és megállapodá-
sok módosítása, illetve új szerzõdések megkötésére vonat-
kozó javaslatát az MH ÖHP a HVK LOGCSF útján küldje
meg a HM FHH részére.

22. A MH LMCS híradó, informatikai és információvé-
delmi biztosításához az érvényben lévõ szerzõdések, nem-
zetközi megállapodások, illetve új megkötendõ szerzõdé-
sek, nemzetközi megállapodások keretében igénybevétel-
re tervezett szolgáltatásokra vonatkozó javaslatát az MH
ÖHP a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) útján
küldje meg a HM FHH részére.

23. Az MH ÖHP intézkedjen a személyi állomány szol-
gálati útlevéllel történõ ellátására. Az MH Katonai Igazga-
tási és Adatfeldolgozó Központ (a továbbiakban: MH
KIAK) – az MH ÖHP felterjesztett igényei alapján – bizto-
sítsa, mindazon személyi dokumentumokat (személyi iga-
zoló jegy, szolgálati igazolvány, Hadifogoly Igazolvány),
amelyekkel a kihelyezetteknek rendelkezniük kell.

24. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezze az MH LMCS állományának alkalmassági vizs-
gálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi és
pszichológiai felkészítését, egészségügyi eszközökkel és
szakanyagokkal történõ ellátását. Az MH HEK az alkal-
masság megállapítását követõen – a kiutazáshoz szüksé-
ges okmányok kiállítása céljából – 5 munkanapon belül
küldje meg az állomány vércsoport szerológiai leleteit az
MH KIAK részére.

25. Az alkalmazási területre az ENSZ Egészségügyi
Szervezet illetve a nemzetközi szervezet által javasolt im-
munizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az errõl
szóló nemzetközi oltási bizonyítványt, valamint kemopro-
filaktikumokat az MH HEK bázisán mûködõ MH KJSZ
Oltóközpont biztosítsa. Védõoltásban csak az alkalmas
minõsítéssel rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

26. Az MH ÖHP a hadmûveleti követelmények figye-
lembevételével tervezze, irányítsa, koordinálja és ellen-
õrizze a közlekedési támogatási feladatokat, a kontingens
alkalmazási területre/területrõl történõ szállításához
szükséges szállítóeszközök biztosítását.

7. Híradó, informatikai és információvédelmi
szakfeladatok

27. Az MH LMCS híradására, informatikai támogatásá-
ra és információvédelmére vonatkozó intézkedést az MH
ÖHP dolgozza ki, melynek egy-egy példányát küldje meg
a HVK HDMCSF-ség és a HVK HIICSF részére 2011.
június 15-ig.

28. Az MH ÖHP az MH LMCS híradó, informatikai és
információvédelmi szakanyagainak biztosítását elsõdlege-
sen a saját készletébõl tervezze.

29. Az MH ÖHP a központilag biztosított szolgáltatási –
távközlési szolgáltatás, eszköz – igényeit 2011. június
20-ig terjessze fel a HVK HIICSF-ség részére.

8. Záró rendelkezések

30. Az MH ÖHP parancsnoka a mûveleti területen elért
teljes mûveleti képességet követõ 10 napon belül jelentsen
a mûveleti területen elért készenlétrõl.

31. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2011. augusztus 31.-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. május 31.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
340/2011. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az EU harccsoportban részt vevõ Magyar Honvédség

EU Harccsoport 2012 ideiglenes katonai szervezet
megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai
szakmai feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásáról1

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 101. §
(7) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság határain kí-
vüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcso-
latos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló
78/2007. (HK 15.) HM utasítás 5. § alapján, figyelemmel a
Hvt. 101. § (3) bekezdés a) pontjára az EU harccsoport
2012. évi II. váltásában történõ részvételre tervezett Ma-
gyar Honvédség EU Harccsoport (a továbbiakban: MH
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EU HCS ) megalakításával és felkészítésével kapcsolatos
katonai szakmai feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásá-
ról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a
továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek
az MH EU HCS ba kijelölt személyi állomány és alegysé-
gek összeállításában, felszerelésében, felkészítésében és
tevékenységük biztosításában érintettek.

2. Az MH EU HCS az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) válságkezelõ- és béke-
támogató mûveletekben résztvevõ területileg elkülönült
szervezeti egysége. A szervezeti egység állománytáblával
és felszerelési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású
ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költség-
vetési létszámkeretébõl kijelöléssel, a készenlét idõszaká-
ra készenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vo-
natkozó közjogi döntést követõen vezényléssel, anya-
gi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell
feltölteni.

3. A katonai szervezet megnevezése: Magyar Honvédség
EU Harccsoport megnevezésének rövidítése: MH EU HCS .

4. Az MH EU HCS feladata: az EU Harccsoport része-
ként megfelelõ közjogi döntést követõen békefenntartás-
ban, békekikényszerítésben, humanitárius segítségnyúj-
tásban, szemben álló felek lefegyverzésében és fegyverbe-
gyûjtésben, kiürítési mûveletekben valamint a terrorizmus
elleni harc katonai feladatai végrehajtásában történõ rész-
vétel.

5. Az MH EU HCS feladatait a Magyar–Olasz–Szlovén
Többnemzetiségû Szárazföldi Kötelék (Multinational
Land Force, rövidítve: MLF) bázisú EU Harccsoport pa-
rancsnoka mûveleti alárendeltségében – 2012. július 1-jétõl
2012. december 31-ig terjedõ idõszakban – hajtja végre.

6. Az MH ÖHP parancsnoka ezen intézkedés kiadását
követõen 60 napon belül – a megalakításra, ideiglenes be-
fogadásra, valamint pénzügyi és számviteli, illetve logisz-
tikai ellátásra kijelölt katonai szervezet megjelölésével –
kezdeményezi a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
felé az MH EU HCS megalakítására vonatkozóan az MH
ÖHP alapító okiratának módosítását.

7. Az MH EU HCS 2012 létszáma 220 fõ lehet.

8. A harccsoport összetétele:
a) törzstiszti csoport (dandár, illetve ezred): 6-15 fõ
b) lövész század: 145 fõ
c) logisztikai szakasz: 28 fõ

d) nemzeti támogató elem: 25 fõ
e) egészségügyi összekötõ csoport: 9 fõ
f) katonai rendész részleg: 2 fõ

9. A szolgálat ellátásának idõtartama: 2012. július
01. 00.00-tól 2012. december 31. 24.00.

10. Az MH ÖHP készíti el az ideiglenes katonai szervezet
a) állománytábláját;
b) felszerelési jegyzékét;
c) mûveleti utasítását.

11. Az MH ÖHP parancsnoka az elkészített állomány-
táblát és felszerelési jegyzéket a Honvéd Vezérkar (a to-
vábbiakban: HVK) Haderõtervezési Csoportfõnökség út-
ján, a mûveleti utasítást a HVK Hadmûveleti Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) útján 2011. au-
gusztus 01-ig terjeszti fel jóváhagyásra a HVKF-nek.

12. Az MH ÖHP az állománytáblát és a felszerelési
jegyzéket jóváhagyás után – 5 munkanapon belül – meg-
küldi a HVK HDMCSF, valamint a HM Gazdasági Terve-
zési Fõosztály (a továbbiakban: HM GTF), a HM Közgaz-
dasági és Pénzügyi Hivatal és a HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) részére a rész-
letes erõforrásterveik összeállítása érdekében.

13. A HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK KIKCSF) 2011. május 30-ig intézkedést készít
elõ az MH EU HCS kiképzési követelményeirõl és a nem-
zeti felkészítését lezáró ellenõrzésrõl, melyet jóváhagyás-
ra és kiadásra a HVKF részére terjeszt fel.

14. A HVK KIKCSF az MH ÖHP-vel együttmûködve
tervezi, koordinálja és biztosítja a részvételt a hazai és kül-
földi kiképzési rendezvényeken és gyakorlatokon.

15. A HVK HDMCSF – együttmûködve az MH
ÖHP-vel és az illetékes HM szervekkel – koordinálja a
kapcsolattartást az MH EU HCS elöljáró szervezeteivel
(vezetõ nemzeti és EU szervezetek), valamint a részvételt
a szakmai egyeztetéseken, konferenciákon.

16. Az MH ÖHP a nemzetközi parancsnokságok igénye
szerint megadja az Magyar Honvédség EU Harccsoportra
vonatkozó adatokat.

17. Az MH ÖHP parancsnok intézkedjen a kijelölt állo-
mány biztonsági ellenõrzésének kezdeményezésére, to-
vábbá az érintett személyi állomány szolgálati útlevéllel
történõ ellátására.

18. Az MH ÖHP az MH EU HCS megalakításával és
felkészítésével kapcsolatos feladatait a honvédelmi tárca
2012–2015. évekre vonatkozó rövid távú tervében, a fel-
adat-végrehajtáshoz szükséges erõforrásokat az erõforrás
tervekben tervezze meg és a tervezési eljárásrend szerint
biztosítsa a szükséges adatokat a feladatban érintett szer-
vezetek részére.. A feladatterv a HM Védelmi Tervezési
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Fõosztály, az erõforrásterv a HM GTF részére kerüljön
megküldésre a honvédelmi tárca 2012–2015. évekre vo-
natkozó rövid távú terve kidolgozásáról szóló HM utasí-
tásban foglalt ütemterv szerint.

19. Felkérem a HM FHH fõigazgatóját, hogy az MH
ÖHP felterjesztett igénye alapján intézkedjen a nemzetkö-
zi szállítások végrehajtásához szükséges diplomáciai en-
gedélyek kiadására, a határnyitások kezdeményezésére és
a kiszállítandó katonai szakanyagok vámügyintézésére.

20. Felkérem a HM KPH fõigazgatóját a NATO menet-
parancsok biztosításával kapcsolatos feladatok végrehaj-
tására.

21. Az MH ÖHP ellátási tervet készít a feladat végrehaj-
tásához szükséges hadfelszerelések biztosítása érdekében.

22. Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Köz-
pont (a továbbiakban: MH KIAK) – az MH ÖHP felter-
jesztett igénye alapján – biztosítja mindazon személyi do-
kumentumokat (személyi igazoló jegy, szolgálati igazol-
vány, Hadifogoly Igazolvány), amelyekkel a kihelyezet-
teknek rendelkezniük kell.

23. Az MH ÖHP – az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központtal (a továbbiakban: MH HEK)
egyeztetve – kezdeményezi az Magyar Honvédség EU
Harccsoport állományának alkalmassági vizsgálatát, meg-
elõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi felkészítését,
egészségügyi eszközökkel és szakanyagokkal történõ ellá-
tását. Az MH HEK az alkalmasság megállapítását követõ-
en – a kiutazáshoz szükséges okmányok kiállítása céljából
– haladéktalanul megküldi az állomány vércsoport szero-
lógiai leleteit az MH KIAK részére.

24. Az alkalmazási területre az ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet, illetve a nemzetközi szervezet által java-
solt immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az
errõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK
biztosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

25. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2013. január 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. június 6.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
444/2011. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO ISAF mûveletekben részvételre tervezett

MH Mi-17 Légi Kiképzés-támogató Csoport
kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló

262/2010. (HK 13.) HM HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, figye-
lemmel a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagá-
ló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar
Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.)
HM utasítás 5. § (1) és (2) bekezdéseire, a NATO afganisz-
táni mûveleteiben résztvevõ Nemzetközi Biztonsági Tá-
mogató Erõk (International Security Assistance Forces -
ISAF) NATO Kiképzõ Missziójában (NATO Training
Mission - Afghanistan, a továbbiakban: NTM-A) szolgála-
tot teljesítõ Magyar Honvédség Mi-17 Légi Kiképzés- tá-
mogató Csoport (Mi-17 Air Mentor Team) kijelölésére és
felkészítésére korábban kiadott 262/2010. (HK 13.) HM
HVKF intézkedés módosítására az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnökének
(továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó, illetve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
azon katonai szervezeteire terjed ki, amelyek érintettek az
MH Mi-17 Légi Tanácsadó Csoport (továbbiakban: MH
Mi-17 AAT) kijelölésében és felkészítésében.

2. A 3. bekezdés szövege: „Az ideiglenes katonai szer-
vezet megnevezése: MH Mi-17 Légi Kiképzési-támogató
Csoport (Mi-17 Air Mentor Team). Rövidítése: MH Mi-17
AAT.” helyébe: „Az ideiglenes katonai szervezet megne-
vezése: MH Mi-17 Légi Tanácsadó Csoport (Mi-17 Air
Advisory Team). Rövidítése MH Mi-17 AAT.” szöveg
lép. Az intézkedés bevezetõ szakaszában, és az 1-2; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 12; 18; 23 bekezdésekben szereplõ „MH Mi-17
AAT” szövegrészek helyébe „MH Mi-17 AA T” szöveg-
rész lép.

3. A 4. bekezdés kiegészül: „Az MH Mi-17 AAT fela-
datrendszere teljes egészében megegyezik a korábbi MH
Mi-17 Légi Kiképzés-támogató Csoport (AMT) feladatai-
val.” szöveggel.

4. Az 5. bekezdés: „Az MH Mi-17 AMT feladatait ter-
vezetten 2011. márciustól hajtja végre Afganisztánban
Mazar-e Sharif-en történõ településsel.” szövege helyébe
„Az MH Mi-17 AAT feladatait tervezetten 2011 júniusától
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hajtja végre Afganisztánban Shindand légibázison történõ
településsel, az olasz nemzeti vezetés alatt álló olasz–ma-
gyar Légi Tanácsadó Csoport (Mi-17 AAT) részeként.”
szöveg lép.

5. A 6. bekezdés szövege kiegészül: „Az olasz–magyar
Mi-17 AAT élet és munkakörülményeinek (Real Life Sup-
port), továbbá az erõk védelmének (Force Protection) biz-
tosítása az olasz fél feladata, melyet Shindand légibázison
települõ mûvelettámogató csoportjának segítségével való-
sít meg. A szolgáltatások igénybevételének rendjét olasz–
magyar kétoldalú Technikai Egyezmény szabályozza.”
szövegrésszel.

6. A 9. bekezdés: „Az MH Mi-17 AMT létszáma 13 fõ,
váltás idõszakában legfeljebb 26 fõ.” szövege helyébe a
„Az MH Mi-17 AAT maximális létszáma 13 fõ, váltás idõ-
szakában legfeljebb 26 fõ. A keretlétszám feltöltése az
olasz-magyar Mi-17 AAT aktuális igényétõl függ.” szö-
veg lép.

7. Az intézkedés 12; 13; bekezdéseiben a „HM Hadmû-
veleti és Kiképzési Fõosztály (továbbiakban: HM HKF)
fõosztályvezetõje” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezér-
kar Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnöke (továb-
biakban: HVK HDMCSF)” szövegrész lép.

8. Az intézkedés 10; 11; 15; 16; 17; bekezdéseiben a
„HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ)”
szövegrészek helyébe a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Hivatal (HM KPH) szövegrész lép.

9. Az intézkedés 11; 15; 16. bekezdéseiben a „HM Inf-
rastrukturális Ügynökség (HM IÜ)” szövegrészek helyébe
a „HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM FHH)”
szövegrész lép.

10. Az intézkedés 27. bekezdésében az „Ez az intézke-
dés a hatályát veszti 2011. december 31.én” szövegrész
helyébe az „Ez az intézkedés 2013. január 31-én hatályát
veszti” szövegrész lép.

11. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. június 13.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
458/2011. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Állami Céltartalék,

Gazdaság Biztonsági Tartalék,
valamint a Központi Hadmûveleti Készletek

felülvizsgálatának végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 795

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar Logisztikai
Csoportfõnökség csoportfõnökének

1/2011. (HK 9.) HVK LCSF
s z a k u t a s í t á s a

a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj logisztikai
biztosításának és a Hungária körúti objektum
mûködtetésének egyes logisztikai feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdése, a 44/2011.
(IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról, illetve a
HM közigazgatási államtitkárának és a Honvéd Vezérkar
fõnökének 32/2011. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedése alapján a Magyar Honvédség Ludovika Zász-
lóalj logisztikai biztosítási feladataival és a Hungária kör-
úti objektum mûködtetésével kapcsolatos logisztikai
szakfeladatok végrehajtására az alábbi

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokságra (a továbbiakban: MH ÖHP), az MH Támo-
gató Dandárra (a továbbiakban: MH TD), az MH Ludovi-
ka Zászlóaljra (a továbbiakban: MH LZ), az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központra (a továbbiak-
ban: MH HEK), az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Infor-
mációs Központra (a továbbiakban MH GA VIK), az MH
1.Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezredre (a továbbiak-
ban MH 1. HTHE) terjed ki.

2. Felkérem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
(a továbbiakban: ZMNE), rektori feladatainak ellátásával
megbízott személyt (a továbbiakban: rektor) a jelen szakuta-
sításomban a ZMNE részére meghatározott feladatok vég-
rehajtására.

3. Felkérem a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) vezetõjét a
jelen szakutasításomban a HM FHH részére meghatározott
feladatok végrehajtására.



4. Logisztikai ellátási-utaltsági rendbõl adódó feladatok:
4.1. Az MH LZ (Budapest):
Az MH LZ (Budapest) ellátását – a 36 AN térképész

szakág, illetve 33 AN mûszaki szakág 3302 szakfeladat ki-
vételével– minden szakág és szakfeladat vonatkozásában
az MH TD ellátási körébe utalom.

4.2. Az MH LZ (Budapest) ellátását a 36 AN térképész
szakág vonatkozásában az MH

GAVIK ellátási körébe utalom.
4.3. Az MH LZ (Budapest) ellátását a 33 AN mûszaki

szakág 3302 szakfeladat vonatkozásában a MH 1. HTHE
ellátási körébe utalom.

4.4. Az MH LZ 5. Hallgatói század (Szolnok):
Az MH LZ 5. honvédtisztjelölti századának (Szolnok)

ellátását minden szakág és szakfeladat vonatkozásában az
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (a továbbiakban: MH
86. SZHB) ellátási körébe utalom.

4.5. A ZMNE ellátási utaltsági rendje jelen szakutasítás
alapján nem változik.

5. A ZMNE által az MH TD és az MH 86. SZHB részére
átadott hadfelszerelés felhasználását kizárólag az MH LZ
ellátása, valamint a ZMNE, illetve jogutód szervezete ka-
tonai karán a HM és MH érdekében folyó katonai képzé-
sek érdekében engedélyezem.

6. Az MH LZ 2011. július 15-ig „hiány-felesleg” jelen-
tést terjeszt fel az MH ÖHP részére.

7. Az MH LZ által felterjesztett „hiány-felesleg” jelen-
tés alapján az MH ÖHP „ellátási tervet” készít a hiányzó
hadfelszerelések biztosítására 2011. augusztus 15-ig.

8. Az érintett szervezetek közötti hadfelszerelések át-
adás-átvételi feladatait az alábbiak szerint hajtják végre:

8.1. A ZMNE egyezteti az analitikus nyilvántartását a
központi nyilvántartásokkal, illetve az átadásukat követõ-
en kéri az ellátó központoktól a „nullás tablók“ kiállítását,
melyeknek egy példányát csatolja a felszámolási
jegyzõkönyvéhez.

8.2. A MH központi ellátó szervezeteinek központi
nyilvántartásában nem szereplõ anyagokat az átadás-átvé-
teli jegyzõkönyvben(vekben) külön megjelölik és rögzítik
a központi nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat
(teljességi jegyzék, lejárat ideje, stb.). Az átadás- átvételi
eljárás során minden esetben kérik a tárgyi eszközökhöz
tartozó történeti lapokat a ZMNE-tõl. Az MH ÖHP intéz-
kedik az ellátó központok irányába a központi nyilvántar-
tásra kötelezett hadfelszerelések nyilvántartásokba történõ
felvételére, illetve egyidejû kiterhelésükre az átvevõ szerv
részére.

8.3. A ZMNE kezdeményezi az MH ÖHP felé, az ellátó
központok nyilvántartásában szereplõ hadfelszerelések át-
adás-átvételéhez szükséges központi mozgásbizonylatok
kiállítását.

8.4. A technikai eszközök hajtó-, kenõ- és karbantartó
anyagokkal feltöltve teljességi jegyzék alapján kerülnek
átadásra.

8.5. Az elkészített átadás-átvételi jegyzõkönyvet(veket)
az átvevõk felterjesztik az MH ÖHP részére.

8.6. A szükséges kodifikációs és rendszeresítési, alkal-
mazásba vételi eljárások az átadás-átvétel befejezése után
kerülnek végrehajtásra. A feladat végrehajtása érdekében
– amennyiben szükséges – a HVK LCSF-ség koordinálá-
sával az MH ÖHP alárendeltjei, illetve az átvevõ katonai
szervezet állományából bizottságot alakít. A HM FHH
közremûködik a kodifikációs, rendszeresítési és
alkalmazásba vételi feladatok végrehajtásában.

9. A feleslegessé vált ingó vagyon hasznosítását a
ZMNE a 4/2010. (I. 15.) HM utasítás1 alapján végzi.

10. A ZMNE kezdeményezi a HM vagyoni körében
nem szereplõ átadásra tervezett technikai eszközöknél a
tulajdonosi viszony módosítását a HM Hadfelszerelési és
Vagyonfelügyeleti Fõosztályon keresztül a Honvédelmi
Miniszternél.

11. Jelen szakutasítás alapján az MH ÖHP 2011. június
15-ig kiadja a módosított ellátási-utaltsági rendet.

12. Az MH LZ együttmûködve az MH TD-al javaslatot
tesz az MH LZ állománytáblájának szükség szerinti módo-
sítására a logisztikai szakterületre vonatkozóan, melyet ré-
szemre véleményezés céljából 2011. szeptember 30-ig
megküld.

13. A ZMNE biztosítja a Budapest Hungária körúti ét-
kezde konyha átadásának feltételeit úgy, hogy az MH TD
2011. szeptember 1-jén meg tudja kezdeni a mûködtetését.

14. A ZMNE-tõl átadott mûködési elõ irányzatok átcso-
portosítását követõen az alábbi feladatok kerülnek
végrehajtásra:

14.1. Az MH TD és az MH 86. SZHB az MH LZ érde-
kében tervezett költségvetési elõirányzatokat elkülönítet-
ten vezeti és a felhasználás mértékérõl minden hónapban
tájékoztatja az MH LZ parancsnokát. Az ellátó szerveze-
tek gazdálkodási bizottságainak munkájában az MH LZ
részt vesz. Az MH LZ szolgáltatja az ellátásához
szükséges adatokat az ellátó szervek részére.

14.2. A ZMNE kezdeményezi az MH LZ érdekében
megkötött szerzõdéseinek módosítását, szükség szerinti
bontását, együttmûködve az MH ÖHP, MH TD, MH HEK
érintett szakállományával.

1 „A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésben lévõ ingóságok és tár-
sasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az in-
góságok hasznosításának, használatba adásának, elidegenítésének, átadás-át-
vételének szabályairól”
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14.3. Az MH ÖHP, MH TD, MH HEK a részükre át-
adott elõirányzatok erejéig a szükséges szerzõdéseket
megkötik, illetve az érvényben levõ, hasonló tárgyú szer-
zõdéseket módosítják, feltöltik.

14.4. A HM FHH a részére átcsoportosított elõirányzat
az MH LZ üzemanyag ellátása érdekében kerül felhaszná-
lásra.

15. A feladat végrehajtásban érintett szervezetek a vég-
rehajtás során felmerülõ, döntést igénylõ kérdéseket ré-
szemre felterjesztik.

16. Az intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2011. december 31-én hatályát veszti.

17. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóalj létrehozásának egyes logisztikai feladatairól
szóló 2/2010. (HK 1/2011.) HVK LCSF intézkedés.

Frigyer László mk. vezérõrnagy s. k.,
HVK logisztikai csoportfõnök

A Honvéd Vezérkar Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség

csoportfõnökének
10/2011. (HK 9.) HVK HIICSF

s z a k u t a s í t á s a
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának

híradó, informatikai és információvédelmi
feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (1) bekezdése alapján, figye-
lemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával
kapcsolatos egyes feladatokról szóló 44/2011. (IV. 20.)
HM utasítás rendelkezéseire, valamint a 22/2011. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedésében (a továbbiak-
ban HM KÁT–HVKF együttes intézkedés) a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos egyes
szakmai feladatok végrehajtására vonatkozóan meghatá-
rozott szervezési idõszak I–II. üteme szakmai feladatainak
végrehajtására – az alábbi

szakutasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-

ban: MH) végrehajtásban érintett katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: végrehajtásban érintett szerveze-
tek) terjed ki.

2. Felkérem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
(a továbbiakban: ZMNE) rektorát, hogy a jelen szakutasí-
tásban a ZMNE részére megfogalmazott feladatok végre-
hajtása érdekében szíveskedjen együttmûködni.

3. A HM és a végrehajtásban érintett szervezetek a HM
utasításban meghatározott feladataik maradéktalan és ha-
táridõre történõ végrehajtása érdekében a jelen
szakutasításban szabályozott szakmai követelmények
alapján végzik tevékenységüket.

4. A 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás (a továbbiakban:
HM utasítás) 3. § (4) bekezdése szerint ingó- és ingatlan-
vagyon átadás-átvételét a 95/65/2001. HM KPSZH nyil-
vántartási számon kiadott, a HM fejezet egységes számvi-
teli politikája címû szabályzata 1. mellékletének, Leltáro-
zási és Leltárkészítési Szabályzata alkalmazásával kell
végrehajtani. A ZMNE és a végrehajtásban érintett szerve-
zetek közötti szakanyagok és technikai eszközök mozgás-
bizonylat nélküli átcsoportosítását nem engedélyezem.

5. A ZMNE gazdálkodási körében beszerzett távközlési
és informatikai eszközök, szolgáltatások a hozzájuk kap-
csolódó kedvezmények, mûködési támogatások jogfolyto-
nosságának biztosítása érdekében a felsõoktatás híradó és
informatikai infrastruktúrájának alapját képezõ távközlési
eszközpark és hálózat a ZMNE tulajdonát képezik. A HM
utasításban meghatározott szervezési idõszak I–II. ütemé-
ben a ZMNE rendelkezésre bocsátja az objektumaiban el-
helyezésre kerülõ szervezetek, valamint a késõbbiekben
megalakításra kerülõ ZMNE jogutód kar részére az alap-
vetõ mûködéshez szükséges eszközöket és hálózati eleme-
ket, továbbá felkészül az átadás-átvételek végrehajtására
az eszköz- és szolgáltatásbiztosítási javaslata alapján.

6. A ZMNE katonai szakmai képzéseihez kiutalt híradó
hadfelszerelési besorolású eszközöket a készletek meg-
bontása, valamint mozgatása nélkül történõ leltározást és
nyilvántartásba vételt követõen az MH Támogató Dandár
(a továbbiakban: MH TD) vegye át és használatra adja
vissza a ZMNE részére. A szakanyagok átadás-átvétele so-
rán kerülni kell a felesleges eszköz és anyagmozgatást,
tantermi készletek megbontását az akkreditációs engedé-
lyek, valamint a felsõoktatási katonai szakmai képzések
folyamatosságának biztosíthatósága érdekben. Az át-
adás-átvételt az érintett szervezetek a HM utasításban
meghatározott ütemterv szerint 2011. június 30-ig a hely-
színen hajtsák végre.

7. Az MH TD a jelenleg is biztosított MH központi táv-
közlési szolgáltatásokat az érvényben lévõ jogszabályok-
ban és belsõ szabályzókban meghatározott rendben és jo-
gosultságokkal biztosítsa a ZMNE részére.

8. Az üzemelõ rendszerekrõl, illetve a biztosított szol-
gáltatásokról az átvett nyilvántartások kerüljenek pontosí-
tásra, amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, akkor új
nyilvántartások készítése és vezetése szükséges.
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9. A feladatvégrehajtás érdekében a ZMNE állítsa össze
és küldje meg az MH TD részére a jelenleg igénybevett és
továbbra is biztosítandó MH központi távközlési szolgál-
tatásokat felhasználónkénti bontás szerint.

10. Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiak-
ban NKE) informatikai rendszerének fejlesztését, üzemel-
tetését és logisztikai biztosítását a ZMNE, illetve a meg-
alakítást követõen a jogutód szervezet hajtja végre.

11. A ZMNE, illetve annak jogutód szervezete hajtsa
végre az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH
LZ) informatikai rendszere beüzemelését a rendelkezésre
álló számítástechnikai és hálózati erõforrások felhasználá-
sával.

12. Az MH LZ informatikai rendszerének üzemeltetését
a ZMNE, illetve annak jogutód szervezete hajtja végre té-
rítésmentesen.

13. Az MH TD parancsnoka és a ZMNE rektora kössön
együttmûködési megállapodást az üzemeltetési feladatok
ellátása érdekében, amelyben kerüljenek meghatározásra a
hatáskörök és a felelõsségi területek, kerüljön szabályo-
zásra az egymás területére történõ belépés.

14. A II. és III. ütem szakfeladatainak koordinálása,
végrehajtása, a 2012. évi költségek tervezése érdekében az
érintett szervezetek képviselõibõl bizottság megalakítását
rendelem el.

2. Általános feladatok híradó
és informatikai szakterületen

15. A ZMNE távbeszélõ rendszere és az MH Hírközlõ
hálózata közötti távbeszélõ áthívások költséghatékony
biztosítása érdekében az MH Távbeszélõrendszerének
számkiosztási tervébõl a 29xxx és a 20xxx hívószámtarto-
mányok – kivétel a 20500–20699 tartomány – használhatók.

16. A ZMNE távbeszélõ és faxszolgáltatásokkal történõ
ellátását a ZMNE jelenleg üzemelõ ISDN távbeszélõ köz-
pontjáról kell biztosítani.

17. Díjköteles közcélú távközlési szolgáltatások elérése
az MH Hírközlõ hálózatán keresztül nem biztosítható az
NKE illetve a ZMNE vonatkozásában.

3. Általános feladatok az informatikai szolgáltatások
területén

18. A ZMNE tulajdonában lévõ azon polgári kivitelû,
kereskedelmi forgalomban kapható szoftvereket futtató
informatikai eszközök, amelyeket az egyetemi adminiszt-
ráció érdekében alkalmaznak, az egyetemi oktatók napi te-
vékenységét segítik, vagy az ZMNE hallgatóinak általá-
nos számítástechnikai alapképzését biztosítják – nem bele-
értve a katonai informatikai rendszerek oktatásának alap-
ját képezõ eszközöket és szoftvereket –, a ZMNE tulajdo-
nában maradnak. A ZMNE ellátja ezek üzemeltetését, fej-
lesztését, felhasználásuk szervezését, logisztikai és pénz-
ügyi biztosítását, a licencek megújítását és frissítését. A
ZMNE azon számítástechnikai eszközei és szoftverei,

amelyeket a katonai informatikai rendszerek oktatásához
használnak, az MH TD részére térítés nélkül átadásra ke-
rülnek. Az MH TD ezen eszközöket és szoftvereket tulaj-
donosként vételezze be, majd a katonai informatikai rend-
szerek oktatása céljából felhasználásra a ZMNE részére
adja át.

19. A pályázatokon elnyert számítástechnikai eszközök,
rendszerek fenntartását és mûködtetését az elõírt határidõ-
ig a pályázatot elnyerõ szervezetnek kell biztosítania.

20. Az MH TD által bevételezett, majd felhasználásra a
ZMNE-nek átadott informatikai eszközök és szoftverek
elhelyezésérõl, védelmérõl, felhasználásuk szervezésérõl,
üzemeltetésérõl, logisztikai és pénzügyi biztosításáról a
ZMNE gondoskodjon. Az MH-ban rendszeresített, illetve
alkalmazásba vett katonai informatikai rendszerek fejlesz-
tésének érvényre juttatása a ZMNE-nek átadott informati-
kai eszközök és katonai célú szoftverek képességeinek vo-
natkozásában az MH feladata.

21. Az MH-ban rendszeresített, illetve alkalmazásba
vett speciális katonai célú informatikai rendszerek oktatá-
sához szükséges hardverek és szoftverek beszerzése és
üzembe helyezése a ZMNE-n az MH feladata. Az ily mó-
don beszerzett informatikai eszközök az MH tulajdonában
maradnak. A ZMNE objektumaiban állandó elhelyezést
kapott és ott katonai informatikai rendszerek oktatása cél-
jából alkalmazott stacioner informatikai eszközök õr-
zés-védelme, üzemeltetése, logisztikai és pénzügyi bizto-
sítása a ZMNE feladata. Azon speciális katonai célú és ki-
alakítású, mobil informatikai eszközök esetében, amelyek
oktatása tábori körülmények között valósul meg, az üze-
meltetés, a fejlesztés, a logisztikai és pénzügyi biztosítás
az MH feladata.

4. Általános feladatok
az elektronikus információvédelem területén

22. A ZMNE NATO minõsített elektronikus adatkeze-
lésre feljogosított munkaállomásainak üzemeltetését a HM
utasításban meghatározott szervezési idõszak I–II. ütemé-
ben továbbra is a ZMNE kijelölt állománya lássa el.

23. A munkaállomások – a kapcsolódó biztonsági doku-
mentációval, okmányokkal, merevlemezes tárolóval
együtt – azt követõen kerülhetnek átadásra a késõbbiekben
megalakításra kerülõ ZMNE jogutód kar részére, hogy az
új szervezetnél kialakításra kerülnek a minõsített adatke-
zelés (személyi-, fizikai-, adminisztratív-, elektronikus
biztonsági) feltételei. Abban az esetben, ha a meghatáro-
zott feltételek nem valósulnak meg a szervezési idõszak
alatt, úgy a ZMNE kezdeményezze a munkaállomások
rendszerengedélyének visszavonását.

24. A ZMNE által kezelt rejtjelzõ dokumentációkat
nyilvántartás és tárolás céljából a vonatkozó elõírások sze-
rint az irattári kezelés lehetõségének megfelelõen elkülö-
nítve adja át a NATO/NYEU Központi Rejtjelelosztónak
mindaddig, amíg a késõbbiekben megalakításra kerülõ
NKE-nél a rejtjeltevékenység végzéséhez szükséges felté-
telek kialakításra kerülnek.

798 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



25. A ZMNE a vonatkozó szabályzók betartásával adja
át a rejtjelzõ technikai eszközöket és CCI rejtjelzõ elszá-
molású szakanyagokat az MH Logisztikai Ellátó Központ
4. számú Raktárbázis útján az MH TD részére. A jogszabá-
lyi feltétek teljesülése esetén az MH TD kiadja azokat a
késõbbiekben megalakításra kerülõ NKE részére.

26. A ZMNE a beléptetõ rendszer vezérlõgép, az elekt-
ronikus kulcskiadó szekrény, a vendégkártya kiadó számí-
tógép informatikai eszközüzemeltetési feladatait a ZMNE
az MH TD részére 2011. június 30-ig adja át. A beléptetés-
sel kapcsolatos engedélyezési jogkörrel összefüggõ fel-
adatokat az MH LZ vegye át.

27. A ZMNE a személyhez nem kötött proximity kár-
tyákról, a fényképes belépési engedélyekrõl, illetve a belé-
pési engedélyeknek az MH LZ részére történõ átadásáról
készítsen jegyzéket, melyet 2011. szeptember 01-ig küld-
jön meg a HVK Híradó, Informatikai és Információvédel-
mi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) ré-
szére. Az átadás-átvételt követõen a ZMNE a belépési en-
gedély igényeit az MH LZ parancsnoka útján terjessze fel
a HVK HIICSF részére.

28. A ZMNE az objektumban kialakított és átadásra ke-
rülõ biztonságtechnikai eszközökrõl készítsen jegyzéket,
melyet a biztonságtechnikai eszközök dokumentációival
együtt a létesítmény üzemeltetéséért felelõs szervezet az
MH TD részére 2011. június 30-ig adja át.

5. Általános feladatok a dokumentumvédelem
és ügyviteli szakterületen

29. A ZMNE ügyviteli szerve 2011. december 31-ig
mûködik. A ZMNE-n 2011. december 31-ig végrehajtják a
nyílt és a minõsített iratok tételes ellenõrzését és a minõsí-
tett adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvényben
meghatározott szempontok alapján felül kell vizsgálni a
saját készítésû minõsített iratok minõsítését.

30. A feladat- és hatáskör megosztása során a további
mûködéshez szükséges iratokat a ZMNE ügyviteli szerve
futárjegyzéken vagy ügyintézõnként felfektetett három-
példányos jegyzéken adja át az MH LZ részére. A ZMNE
ügyviteli szerve a nyilvántartásait és az iratkezelési segéd-
leteit az év végén zárja le és azokat az irataikkal együtt – az
ügyintézõnél lévõ iratok visszavétele nélkül - jegyzõköny-
vön adja át a ZMNE jogutód kar ügyviteli szervének. A
jegyzõkönyvben csak a fõnyilvántartó könyveket kell fel-
sorolni, az azokban lévõ nyilvántartások meglétét az át-
adás során tételesen ellenõrizzék le. Az átadás során a ki-
adott iratok meglétét nem kell tételesen leellenõrizni, elég
a nyílt és a minõsített iratok tételes ellenõrzésérõl készült
jegyzõkönyvet mellékelni az átadás – átvételi jegyzõ-
könyvhöz.

31. Az irattári elszámolási okmányokon lévõ iratokat
soron kívül át kell adni a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum (a továbbiakban HM HIM) Levéltár, illetve Közpon-
ti Irattár részére. Rögzítsék az átadás- átvételi jegyzõ-
könyvben, hogy a 2011. december 31-e elõtt a ZMNE-én
keletkezett levéltári értékû iratokat – az egyetem saját le-

véltárának gyûjtõkörébe tartozó iratok kivételével – a HM
HIM Levéltár, illetve Központi Irattárba kell leadni, akkor
is, ha azok irattári kezelésére, csak 2011. december 31-e
után kerül sor. Az iratok tételes ellenõrzésérõl készült
jegyzõkönyv aláírását követõen, a 2011. évrõl szóló – de
2012-ben esedékes – ügyviteli, biztonsági vezetõi jelenté-
seket soron kívül, de legkésõbb 2011. december 31-ig a
HIICSF részére küldjék meg.

32. Az MH TD módosítsa a budapesti katonai futárjárat
rendjét olyan szervezési rendben, hogy az ügyviteli anya-
gok fogadását, a futárküldemények átvételét 2011. szep-
tember 01-tõl már az MH LZ ügyvitele hajtja végre.

33. A ZMNE kezelésében (használatában) lévõ híradó,
informatikai, információvédelmi, valamint ügyviteli és
dokumentumvédelmi szakanyagok megosztására a ZMNE
rektora és az MH LZ parancsnoka tegyen javaslatot a HVK
HIICSF csoportfõnökének 2011. június 30-ig.

6. ZMNE feladata

34. a ZMNE állítsa össze és küldje meg az MH TD ré-
szére a jelenleg igénybevett és továbbra is biztosítandó
MH központi távközlési szolgáltatásokat felhasználón-
kénti bontás szerint 2011. június 30-ig.

35. A ZMNE az átadásra kerülõ rendszerek nyilvántar-
tásait adja át az MH TD részére.

7. MH LZ feladata

36. Az MH LZ kijelölt képviselõjével végrehajtott hely-
színi szemlét követõen, az elfogadott ingatlan és ingóva-
gyon megosztásnak, valamint az elhelyezési terv szerint
2011. június 24-ig állítsa össze távközlési és informatikai
eszköz és szolgáltatás biztosítási tervét a szervezeti elemei
igényének megfelelõen, amelyet küldjön meg a MH
TD-nek.

37. A beléptetõ rendszer, a vezérlõgép és a vendégkár-
tya kiadó számítógép használatát (kezelésének, üzemelte-
tés felügyeletének, üzemeltetésének, javításának és kar-
bantartásának szabályait) a rendszerek felhasználóinak ki-
jelölését, a felhasználók hozzáférési szintjeit az MH LZ
parancsnoka 2011. szeptember 1-jéig parancsban szabá-
lyozza.

8. MH TD feladata

38. 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. június 30-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 szolgáltatá-
sokkal történõ ellátás végrehajtására.
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39. Az MH TD mérje fel, és készítsen részemre jelentést
az MH LZ híradó és informatikai fejlesztési szükségletei-
rõl a zászlóalj mûködéséhez minimálisan szükséges szol-
gáltatások biztosítása érdekében 2011. június 30-ig.

40. A ZMNE által az MH LZ-nek átadott szoftverek jogi
helyzetérõl, és az annak kapcsán felmerülõ problémák ren-
dezésérõl az MH TD készítsen részemre javaslatot 2011.
június 30-ig.

41. Az MH LZ MH központi informatikai szolgáltatása-
ihoz való hozzáférésének biztosítása az MH TD feladata
az MH LZ által megfogalmazott igények alapján.

42. Az MH TD a ZMNE által biztosított szak-
anyag-nyilvántartás szerint mérje fel az ellátáshoz szüksé-
ges eszközöket és egyéb erõforrásokat, készítsen javasla-
tot a jelenleg meglévõ és rendelkezésre álló eszközök el-
osztására és a szükséges fejlesztési és beszerzési igényekre
vonatkozóan iránymutatásom alapján.

43. Az MH TD a jelenleg is biztosított MH központi
távközlési szolgáltatásokat az érvényben lévõ jogszabá-
lyokban, és belsõ szabályzókban meghatározott rendben
és jogosultságokkal biztosítsa a ZMNE részére.

44. Az MH TD parancsnoka intézkedjen a tarifáló és
forgalomelemzõ rendszer módosítására az átvett szolgálta-
tások vonatkozásában.

45. Az MH TD a ZMNE igényei alapján a meglévõ szol-
gáltatások racionalizálására, költségcsökkentésére vonat-
kozó javaslatokat jelen intézkedés aláírását követõ 8 mun-
kanapon belül terjessze fel részemre.

9. MH ÖHP feladata

46. Az MH ÖHP az elfogadott ingatlan és ingóvagyon
megosztásnak megfelelõen 2011. június 30-ig állítson
össze javaslatot a NKE ZMNE jogutód Kar szolnoki ob-
jektumára vonatkozóan az elhelyezésre tervezett szerveze-
tek távközlési és informatikai igényeit figyelembe véve, a
híradó és informatikai szolgáltatásokkal történõ ellátás
végrehajtására.

10. Záró rendelkezés

47. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és
2012. június 30-án hatályát veszti.

Halmai Ottó mk. dandártábornok s. k.,
HVK híradó, informatikai és információvédelmi csoportfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2011. június 14.

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

137/2011. (HK 9.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 7179 CFR 1. kiadás 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 NA TO egységesítési doku-
mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 7179 (1. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 7/2010.
(X. 15.) HM HVKFH közleményében fenntartás nélkül el-
fogadott és hatályba léptetett STANAG 7179 CFR (EDI-
TION 1) – PLANNING GUIDELINES FOR FIRE AND
EMERGENCY SERVICES RESPONSE TO MAJOR
FIRE AND EMERGENCY INCIDENTS címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egyezmény irányelveket határoz meg a súlyos tûz
és káresemények felszámolását végzõ tûzoltó, mentõ és
egyéb szolgálatok számára a kialakítandó vezetési szerve-
zet felépítésére és mûködtetésére vonatkozóan. Az egyez-
mény alkalmazása elõsegíti a beavatkozást végzõ szerve-
zetek összehangolt tevékenységét, illetve azok elõzetes
megtervezését.

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

Kovács József vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZERZÕDÉSEK

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdés megnevezése Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõk neve Szerzõdés értéke
(nettó)

Szerzõdés létrejöttének
dátuma

Szerzõdés hatályba-
lépésének dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma

Vállalkozási Autóbuszok javítása Alba Volán Zrt. 7 999 999 2010. 12. 22. 2011. 01 .01. 2011. 12. 31.

Szállítási
MSZ szerinti I. osztályú kötõelemek,
kémiai anyagok, fogyóanyagok,
fémanyagok szállítása

Würth Szereléstechnika Kft. 7 999 999 2010. 12. 22. 2011. 01. 01. 2011. 12. 31.

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Beszerzési Igazgatóság

Szerzõdés
megnevezése/típusa A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója* A szerzõdés értéke** A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma***

Keretszerzõdés
Mentõorvosi ügyeleti szolgáltatás
ellátása 2011–2013. évekre

HM FHH/MED SONG Bt.
(21973248-2-43)

36 000,00 E Ft 2011. 04. 05. 2011. 04. 05. 2013. 12. 31.

Keretszerzõdés
Gázfeltöltés, palackbérlés 2011–2013-ig
akkreditált gázok

HM FHH/Messer
Hungarogáz Kft.
(13241348-2-41)

22 500,00 E Ft 2011. 04. 06. 2011. 04. 06. 2013. 12. 31.

Keretszerzõdés Személygépjármû-alkatrész beszerzése
HM FHH/Viniz
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (11847869-2-07)

8 000,00 E Ft 2011. 04. 12. 2011. 04. 12. 2011. 12. 31.

Keretszerzõdés
Gázfeltöltés, palackbérlés – korélettan
kutatás gázai

HM FHH/Linde
Gáz Magyarország Zrt.
(11300184-2-44)

11 250,00 E Ft
(Moletz)

2011. 04. 11. 2011. 04. 11. 2013. 12. 31.

Keretszerzõdés Gázfeltöltés, palackbérlés – orvosi gázok
HM FHH/Linde
Gáz Magyarország Zrt.
(11300184-2-44)

22 500,00 E Ft
(Moletz)

2011. 04. 11. 2011. 04. 11. 2013. 12. 31.

Keretszerzõdés
Mérték után készített társasági
és köznapi ruházat beszerzése

HM FHH/Méretes Szabó Kft.
(10366521-2-19)

110 000,00 E Ft 2011. 05. 05. 2011. 05. 05. 2011. 12. 31.

Árubeszerzés Irodabútorok beszerzése
HM FHH/Gyulai Fafém Bútor
Zrt. (11878238-2-04)

8 830,784 E Ft 2011. 05. 02. 2011. 05. 02. 2011. 06. 30.

Árubeszerzés Zárt vérvételi rendszerek beszerzése
HM FHH/Greiner
Mûanyagtechnikai Kft.
(10256408-2-08)

7 714,056 E Ft 2011. 04. 21. 2011. 04. 21. 2011. 05. 31.

9.szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

801



Szerzõdés
megnevezése/típusa A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója* A szerzõdés értéke** A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma***

Szállítási
Különféle ruházati termékek beszerzése
(hallgatói melegítõ, hallgatói póló,
gumicsizma, melles csizma)

HM FHH/Victory
Ipari és kereskedelmi Kft.
(10775118-2-41)

12 543,750 E Ft 2011. 04. 11. 2011. 04. 11. 2011. 06. 30.

Szállítási
2011–2013. évi Microsoft nagyvállalati
szerzõdés

HM FHH/Synergon
Rendszerintegrátor Kft.
(11113120-2-41)

394 337,094 E Ft 2011. 04. 21. 2011. 04. 21. 2013. 12. 31.

Szállítási
Ruházat és egyéb felszerelés beszerzése
(Honvéd Koronaõrség, mellzsinór)

HM FHH/Méretes Szabó Kft.
(10366521-2-19)

7 000,000 E Ft 2011. 04. 18. 2011. 04. 18. 2011. 07. 30.

Szállítási
Ruházat és egyéb felszerelés beszerzése
(Honvéd Koronaõrség, csizma)

HM FHH/Méretes Szabó Kft.
(10366521-2-19)

9 375,000 E Ft 2011. 04. 18. 2011. 04. 18. 2011. 11. 30.

Szolgáltatási
szerzõdés

Személyszállítás autóbusszal szervezett
igény szerint 2011. évre

HM FHH/Kuti Travel Kft.
(12135044-2-42)

14 940,000 E Ft 2011. 04. 07. 2011. 04. 07. 2011. 12. 31.

Szolgáltatási
szerzõdés

Fénymásolók és digitális sokszorosítók
eseti javítása

HM
FHH/COLORSPECTRUM
Kft. (10364842-2-42)

17 100,000 E Ft 2011. 04. 13. 2011. 04. 13. 2011. 12. 31.

Vállalkozási
Opel típusú közúti és terepjáró
személygépkocsik, mikrobuszok javítása

HM FHH/Szuna Fehérvár Kft.
(14968187-2-07 )

18 750,000 E Ft 2011. 04. 18. 2011. 04. 18. 2012. 03. 31.

Vállalkozási
VW típusú közúti és terepjáró
személygépkocsik, mikrobuszok javítása

HM FHH/Postaautó Duna Rt.
(12753671-2-42)

13 750,000 E Ft 2011. 04. 18. 2011. 04. 18. 2012. 03. 31.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázis

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdõ felek neve, azonosítója A szerzõdés értéke A szerzõdés létrejöttének

dátuma
A szerzõdés

hatálybalépésének dátuma
A szerzõdés lejártának

dátuma

1.
Szállítási
szerzõdés

Zöldség és gyümölcs beszerzése,
szállítása

Avocado Kereskedelmi Kft.
(1193 Budapest, Bocskai u.
51.; pénf. sz.:
10300002-10332864-4902001
9; adóig. sz.: 10968941-2-43)

nt. 7 999 999 Ft 2011. 06. 10. 2011. 06. 10. 2011. 12. 31.

2.
Szállítási
szerzõdés
módosítás

Hús és hentesáru

Gulyás János és Társa Kft.
(6645 Felgyõ, II. kerület 80.;
pénzf. sz.:
10405073-28312376-0000000
0; adóig. sz.: 11399531-2-06)

nt. 30 000 000 Ft
(HTPF/8-48/2011.

alapján)
2011. 05. 17. 2011. 05. 17. 2011. 12. 31.
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Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

A szerzõdés megnevezése
(típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója A szerzõdés értéke A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés hatálybalépésének
dátuma A szerzõdés lejártának dátuma

Szállítási szerzõdés Munka- és védõruházat HABERKORN Ulmer Kft. 7 950 000 Ft 2011. 05. 04. 2011. 05. 04. 2011. 12. 31.

Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

A szerzõdés megnevezése
(típusa) A szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ fél neve, azonosítója

(cégjegyzékszám)
A szerzõdés értéke

(nettó E Ft)
A szerzõdés létrejöttének

és hatálybalépésének dátuma A szerzõdés lejáratának dátuma

Karbantartási Fogászati készülékek karbantartása
Dent-East Kft.
01-09-062995

4280 2011. 03. 18. 2011. 12. 31.

Szolgáltatási
Csõpostarendszer folyamatos
üzemeltetésének biztosítása

Interelektronik Mûszeripari Kft.
01-09-560841

6720 2011. 01. 01. 2011. 12. 31.

Szolgáltatási Röntgenberendezések karbantartása
FOREX Budapest Kft.
01-09-266563

6300 2011. 05. 10. 2011. 12. 31.

Javítási
Sebészeti kézi mûszerek, optikai
eszközök javítása

EMD Endoszkóp Mûszer gyártó
és Keresk. Kft.
09-09-005538

6390 2011. 05. 16. 2011. 12. 31.

Szolgáltatási
Orvosi gép-mûszerek
4/2009. EüM rendelet szerinti
idõszakos felülvizsgálata

Medicor Szerviz Zrt.
01-10-041092

7972 2011. 04. 28. 2011. 12. 3.

Vállalkozási Belsõ szállítási szolgáltatás
MEGA-LOGISTIC Zrt.
01-10-044983

7950 2011. 03. 18. 2011. 12. 3.

Szolgáltatási
Tiszta téri klíma gépek
csatlakozási pontok tömítettségének
ellenõrzése, szükséges javítása

Mediszer Kft.
01-09-065255

4994 2011. 03. 18. 2011. 12. 31.

MH Logisztikai Ellátó Központ

Fsz. A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója) A szerzõdés értéke A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

1.
Szállítási
szerzõdés

Gyalogsági mûszaki drótakadály
beszerezése (46 db)

Fer-Tex Ip. Ker. és Szolg. Kft.
(10644618-2-13)

6 865 500 2011. 06. 08. 2011. 06. 08. 2011. 08. 29.

2.
Szállítási
szerzõdés

Homokfalbástya beszerezése (144 db)
Fer-Tex Ip. Ker. és Szolg. Kft.
(10644618-2-13)

7 948 800 2011. 06. 08. 2011. 06. 08. 2011. 07. 29.

3.
Szállítási
szerzõdés

Különbözõ méretû és minõségû
faanyagok 2011. évi beszerezése

FA-KER Kft. (10646483-2-05) 7 998 750 2011. 06. 08. 2011. 06. 08. 2012. 03. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A Hadigondozottak Közalapítvány
alapító okirata1

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megje-
lölt alapító a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tör-
vény 25. § (3) bekezdése alapján jogi személyként mûkö-
dõ közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

1. Alapító:
A Magyar Köztársaság Kormánya
1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.

2. A Közalapítvány neve:
Hadigondozottak Közalapítványa

3. A Közalapítvány székhelye:
1055 Budapest V., Balaton u. 5–7.

4.A Közalapítvány célja
4.1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 9.

és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi
jogú gondoskodás megvalósítása. A közhasznú szerveze-
tekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pont 1–2. és
11. alpontjába foglalt közhasznú tevékenység végzése.

A Közalapítvány céljainak megvalósítása során közre-
mûködik a jelzett közfeladatok ellátásában, tevékenységét
a kiemelkedõen közhasznú szervezet követelményeinek
megfelelõen végzi.

4.2. A jogosultak ellátásának megvalósítása, a kedvez-
mények realizálása.

4.3. A hadirokkantak egészségügyi segédeszközökkel
való ellátásának biztosítása.

4.4. A Közalapítvány politikai pártoktól független szer-
vezet, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyûlési képviselõt,
megyei, fõvárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem
állít, továbbá nem támogat.

4.5. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költség-
vetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A. §
(2) bekezdése alapján a személyi kárpótlással kapcsolatos
összegek kifizetésének teljesítése.”

5. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy kül-

földi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy természet-
beni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

1 A változást a Fõvárosi Bíróság 12.Pk.61540/1994/24. sz. jogerõs végzé-
sével a nyilvántartásába bejegyezte.

6. A Közalapítvány induló vagyona
1994. évre 2000 millió forint, amely a következõk sze-

rint oszlik meg:
A jogosult hadigondozottnak járó egyszeri, egyösszegû

térítés fedezetéül szolgál 1763 millió forint, új ellátások és
a Közalapítvány mûködési költségeit kitevõ 237 millió fo-
rint, vagyis összesen 2000 millió forint a költségvetés
általános tartalékából.

7. A Közalapítvány vagyona 1995-tõl
– a mindenkori évi költségvetési támogatás,
– az elõzõ évi maradványok,
– egyéb támogatások,
– saját bevételek.

8. A Közalapítvány szervezete és szervei
8.1. Kuratórium
A Közalapítvány legfõbb döntést hozó szerve a 9 tagú

kuratórium. A tagokat az alapító az alábbi szervezetek ja-
vaslata alapján jelöli ki:

Honvédelmi Minisztérium, Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminiszté-
rium, Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete, Hadigon-
dozottak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetsége (HONSZ), Magyar Hadigondozottak Orszá-
gos Nemzeti Szövetsége (MAHONSZ), Országos Nyug-
díjbiztosítási Fõigazgatóság, Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár.

A kuratórium tagjai:
– dr. Szilágyi Béla a Honvédelmi Minisztérium dele-

gáltjaként,
– dr. Kahlesz Tímea a Nemzeti Erõforrás Minisztérium

delegáltjaként,
– dr. Nesztor Tamás a Nemzetgazdasági Minisztérium

delegáltjaként,
– Horváth Marianne a Belügyminisztérium delegáltja-

ként,
– Kreisz Mihály a Vak Hadirokkantak Országos Egye-

sülete delegáltjaként,
– Ipacs József a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadi-

árvák Országos Nemzeti Szövetség delegáltjaként,
– Vadai Mihály Zsolt a Magyar Hadigondozottak Or-

szágos Nemzeti Szövetsége delegáltjaként,
– Haudinger István az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-

igazgatóság delegáltjaként,
– László Csilla az Országos Egészségbiztosítási Pénz-

tár delegáltjaként.
8.2. A kuratórium
– elnöke, képviselõje: dr. Nesztor Tamás,
– titkára: dr. Szilágyi Béla.
A kuratóriumi tagság 3 év határozott idõre szól, a tag

tagságának megszüntetésére irányuló kérelmét az alapító-
nak nyújtja be. A kuratórium a megszûnés tekintetében
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nem dönthet. A kuratóriumi tagok kijelölésére, visszahívá-
sára történõ javaslattétel a 8.1. pont alatt felsorolt szerve-
zetek vezetõjének jogkörébe tartozik.

8.3. A kuratórium mûködése
a) A kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az alapí-

tó okiratban meghatározottak szerinti folyamatos mûködé-
sét, gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az alapító
okiratban rögzített céloknak megfelelõ felhasználásáról.
Meghatározza a kitûzött cél megvalósításához szükséges
tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosí-
tásáról.

b) A kuratórium határozatképes, ha az ülésén a tagjai-
nak több mint fele jelen van.

c) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább fél-
évente egyszer tartja.

d) A kuratórium ülését az elnök – annak tartós akadá-
lyoztatása esetén a titkár – hívja össze írásban, a napirend
megjelölésével. A meghívót a kuratórium tagjainak olyan
idõpontban kell megküldeni, hogy az ülés tervezett idõ-
pontja elõtt egy héttel kézhez kapják. A meghívóhoz csa-
tolni kell az esetleges írásbeli elõterjesztéseket. Sürgõs
szükség esetén – az ok megjelölésével – az elnök rendkí-
vüli kuratóriumi ülést telefonon is összehívhat.

e) A kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit egyszerû
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök
szavazata dönt. Az ülésre meg kell hívni:

– a kuratórium tagjait és tisztségviselõit,
– a kezelõ szervezet képviselõjét,
– a felügyelõbizottság tagjait,
– az alapító képviselõjét,
– az elnök által esetenként megjelölt személyeket.
f) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatá-

nak – az alapító hozzájárulásával történõ – meghatározása,
módosítása,

– javaslat az alapító felé az alapítvány céljának teljesíté-
séhez szükséges pénzeszközökön felüli vagyon felhaszná-
lásáról,

– a Közalapítvány közhasznú jelentésének, éves költ-
ségvetési tervének, az azokról szóló beszámolónak és az
éves mérlegnek, valamint a közhasznú szervezet éves be-
számolójának elfogadása; a kuratórium az éves beszámo-
lót az alapító okirat 8.3. pont e) alpontjában meghatározott
módon az éves mérleggel egyidejûleg fogadja el, és azt az
elfogadást követõ 15 napon belül írásban az alapítónak fel-
terjeszti;

– döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Közala-
pítvány szervezeti és mûködési szabályzata a kuratórium
kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a
kuratórium hatáskörébe tartozik.

g) Összeférhetetlenségi szabályok:
A Közalapítvány tisztségviselõire alkalmazni kell a

közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény
8. és 9. §-aiban foglaltakat:

– a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az
a tag vagy tisztségviselõ, aki vagy akinek közeli hozzátar-

tozója [Ptk. 658. § b) pont], élettársa a határozat alapján
kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, illetve bármi-
lyen más elõnyben részesül,

– a kuratórium tagja vagy tisztségviselõje nem lehet a
felügyelõbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgá-
lója,

– a közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be –
annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig –
vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

– a vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzete-
sen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél is betölt,

– nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jog-
szabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából része-
sül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ
nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet ál-
tal tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ
okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátar-
tozója.

8.4. Titkárság
A kuratórium adminisztratív feladatait titkárság látja el.
8.5. A titkárság alkalmazottainak létszámát, az alkal-

mazhatóság feltételeit, mûködését, felépítését a szervezeti
és mûködési szabályzat rögzíti.

8.6. Vagyonkezelõ szervezet
A kuratórium a Közalapítvány mûködésével kapcsola-

tos igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátására vagyon-
kezelõ szervezetet hoz létre, meghatározza annak feladata-
it, szervezetét, ellenõrzi tevékenységét. A vagyonkezelõ
szervezet mûködését, szerveit, felépítését a szervezeti és
mûködési szabályzat rögzíti.

A vagyonkezelõ szervezetet a kuratórium által kineve-
zett igazgató vezeti, a munkáltatói jogokat az igazgató te-
kintetében a kuratórium, a vagyonkezelõ szervezet dolgo-
zói tekintetében pedig az igazgató gyakorolja.

A Közalapítvány vagyonkezelõ szervezete feladatainak
ellátásával külsõ szerv is megbízható.

8.7. Felügyelõbizottság
8.7.1. A Közalapítványnál a Nemzeti Erõforrás Minisz-

térium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Honvédelmi
Minisztérium képviselõjébõl álló 3 tagú felügyelõbizott-
ság mûködik.

A felügyelõbizottság
– elnöke: dr. Nagy Sándor a Nemzetgazdasági Minisz-

térium delegáltjaként,
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– tagjai: dr. Kása Karolina a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium delegáltjaként,

dr. Balogh András a Honvédelmi Miniszté-
rium delegáltjaként.

8.7.2. A felügyelõbizottság ellenõrzi a Közalapítvány
mûködését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségvise-
lõktõl jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy fel-
világosítást kérhet, betekinthet a Közalapítvány irataiba,
azokat megvizsgálhatja. Tanácskozási joggal részt vehet a
kuratóriumi üléseken.

A felügyelõbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztat-
ni és ülésének összehívását kezdeményezni, ha a Közala-
pítvány mûködése során olyan jogszabálysértést, vagy a
Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértõ ese-
ményt (mulasztást) észlel, amelynek megszüntetése, kö-
vetkezményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratóri-
um döntését igényli, illetve a vezetõ tisztségviselõk fele-
lõsségét megalapozó tény merült fel.

A kuratóriumot a felügyelõbizottság indítványára – an-
nak megtételétõl számított harminc napon belül – össze
kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a kura-
tórium összehívására a felügyelõbizottság intézkedik.

Ha a kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása ér-
dekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a fel-
ügyelõbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a tör-
vényességi felügyeletet ellátó szervet.

8.7.3. A felügyelõbizottság beszámoltatja a kuratóriu-
mot tevékenységérõl.

8.7.4. A felügyelõbizottság elnökének kezdeményezé-
sére a kuratórium ülését 15 napon belül össze kell hívni.

8.7.5. A felügyelõbizottság ügyrendjét maga állapítja
meg.

8.8. Hadirokkant Iroda
A hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédesz-

közökkel való ellátását végzi a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994.
(VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján.

A Hadirokkant Iroda mûködési (személyi, dologi) költ-
ségeit a Közalapítvány fedezi.

9. A Közalapítvány gazdálkodása
9.1. A Közalapítvány vagyonát az alapítói célokban

meghatározott feladatok ellátására, illetve a kuratórium, a
titkárság, a vagyonkezelõ szervezet, a felügyelõbizottság
és a Hadirokkant Iroda mûködésének finanszírozására kell
fordítani.

Vállalkozási tevékenysége a Közalapítvány közhasznú
céljait nem veszélyezteti és gazdálkodása eredményét ki-
zárólag az alapító okiratban megjelölt tevékenységre for-
dítja.

9.2. A közalapítványi pénzeket a vagyonkezelõ szerve-
zet a Közalapítvány saját pénzforgalmi jellegû bankszám-
láján vezeti.

9.3. A Közalapítvány nevében aláírásra jogosult az el-
nök. A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénzfel-

vételhez a lebonyolító szervezet által megbízott személyek
aláírása szükséges.

9.4. A kuratórium és a felügyelõbizottság tagjai tiszte-
letdíjban részesülnek az alábbiak szerint:

– a kuratórium elnöke: bruttó 100 000 forint havonta,
– a kuratórium titkára: bruttó 100 000 forint havonta,
– a kuratórium tagjai: bruttó 50 000 forint havonta,
– a felügyelõbizottság elnöke: bruttó 75 000 forint ha-

vonta,
– a felügyelõbizottság tagjai: bruttó 37 500 forint ha-

vonta.
A kuratórium a kuratóriumi tagok (beleértve a kuratóri-

um elnökét és titkárát is) tiszteletdíját a jelen pontban meg-
határozottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A
kuratórium és a felügyelõbizottság tagjai lemondhatnak
tiszteletdíjukról. A kuratórium és a felügyelõbizottság tag-
jai költségtérítésben részesülhetnek.

9.5. Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben
vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosí-
tó befolyással rendelkezik, és amelyben felelõssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapít-
vány által létrehozott gazdálkodószervezet további gaz-
dálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószerve-
zetben részesedést nem szerezhet.

9.6. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl
– a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõ-
dés alapján részesülhet támogatásban. A szerzõdésben
meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltéte-
leit és módját.

9.7. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 1 mil-
lió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat
az alapító okiratban foglalt célokra.

9.8. A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pá-
lyázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartal-
mazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes kö-
rülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pá-
lyázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pá-
lyázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.

9.9. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki. A vállalkozásá-
nak fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ
mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendsze-
reitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel tör-
lesztésére nem használhatja fel.

9.10. A Közalapítványnak a cél szerinti tevékenységé-
bõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevé-
teleit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

9.11. A Közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII.
törvény (a továbbiakban: 2007. évi CLII. törvény) alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. Ennek elmulasztása
esetén megbízatásuk a 2007. évi CLII. törvény 9. § (2) be-
kezdése alapján a törvény erejénél fogva megszûnik.
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10. A Közalapítvány képviselete
A Közalapítvány képviselõje a kuratórium elnöke, tar-

tós akadályoztatása esetén a kuratórium kijelölt tagja, az
alapító képviselõit kivéve. A képviseletre vonatkozó rész-
letes szabályokat a szervezeti és mûködési szabályzat
határozza meg.

11. Beszámolás a Közalapítvány mûködésérõl, az éves
közhasznú beszámoló jóváhagyása

A kuratórium köteles évente beszámolni a Közalapít-
vány mûködésérõl az alapítónak. Ennek keretében – a ku-
ratórium által elfogadott – éves közhasznú beszámolóját
az elfogadást követõ 15 napon belül írásban, két példány-
ban jóváhagyásra az alapítónak felterjeszti. Az alapító a
jóváhagyott beszámoló egy példányát saját irattárába he-
lyezi, a másik példányt visszaküldi a kuratóriumnak. A ku-
ratórium tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb
adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra
hozza.

12. A Közalapítvány megszûnése
A Közalapítvány megszûnik a Polgári Törvénykönyv-

rõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
74/E. §-ában meghatározott esetekben.

13. Záró rendelkezések
13.1. A Közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántar-

tásba vétel szükséges.
13.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések-

ben a Ptk., illetõleg a Közalapítvány tevékenységére vo-

natkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései
az irányadók.

13.3. Az alapítónak jogában áll jelen alapító okirat mó-
dosítása, amennyiben az alapító okiratban lefektetett ala-
pítványi célok elérése érdekében, megítélése szerint, ez
szükséges.

13.4. Megszûnés esetén a Közalapítvány kötelezettsé-
gei teljesítése után fennmaradó vagyonát az alapító – a
nyilvánosság megfelelõ tájékoztatása mellett – hadigon-
dozási célra köteles fordítani.

13.5. A Közalapítvány szervezeti és mûködési szabály-
zatában kell rendelkezni:

– olyan nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl a kuratóri-
um döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a
döntést támogató és ellenzõk számaránya (ha lehetséges
személye) megállapíthatók,

– a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlé-
si, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

– a Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan kelet-
kezett iratokba való betekintés rendjérõl,

– a Közalapítvány mûködésének, beszámolói közzété-
telének nyilvánosságáról.

Budapest, 2011. március 9.

Dr. Hende Csaba s. k.,
az alapító képviseletében
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A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
tájékoztatója

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Balló Beáta törzsõrmester H 021652

2. Debreceni József alezredes H 040857

3. Dr. Dudás Éva fõhadnagy H 038872

4. Faragó Zsolt fõhadnagy H 035762

5. Haslinger Richárd fõhadnagy H 034136

6. Jancsek Tibor mk. ezredes H 041477

7. Nagy József törzsõrmester H 040731

8. Róth Balázs fõhadnagy H 034358

9. Tircsi Hajnal alezredes H 036400

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bogdán Zsolt szakaszvezetõ S 036457

2. Dálnoki András szakaszvezetõ S 037474

3. Erdei Balázs õrvezetõ S 034233

4. Giber Tamás József õrmester S 036486

5. Hegedûs Lajos Hunor szakaszvezetõ S 019314

6. Jakab Balázs tizedes S 018013

7. Katona Zoltán tizedes S 011875

8. Kósa Zsolt szakaszvezetõ S 019259

9. László Krisztina õrvezetõ S 019283

10. Martonosi Anikó szakaszvezetõ S 030690

11. Nagy Attila tizedes S 034644

12. Némedi Erika õrmester S 025961

13. Róth Orsolya õrmester S 037510

14. Tomán Csaba tizedes S 036137

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Csépány Sándor ezredes N 026023

2. Dr. Helgert Imre ezredes N 019775

3. Dr. Ivanovicsné Nyírõ Edit törzszászlós N 010338

4. Dr. Lele László o. alezredes N 022980

5. Dr. Makra Ernõ mk. alezredes N 026683

6. Góger József százados N 014003

7. Horváth Tibor törzszászlós N 016347
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Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

8. Iványi Lajos százados N 020867

9. Juhász Mihály alezredes N 018820

10. Karai Gábor százados N 022705

11. Kiss Gabriella százados N 010663

12. Kondás János fõtörzsõrmester N 020678

13. Kovács István alezredes N 010665

14. Lászay János alezredes N 025192

15. Nagy Pál õrnagy N 023838

16. Pantyi György alezredes N 022554

17. Sasvári Ferenc ezredes N 025018

18. Tóth Nándor õrnagy N 021402

19. Varga János zászlós N 024066

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Sarkadi Gusztáv – K 010933

2. Vargacz Tamás – K 021001

Sztojanov Nikolett s. k.,
elemzõ tiszt

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
szolgálatfõnökének tájékoztatása

A 2011. 01. 01.–2011. 06. 30. között legyártott fõnökségi kiadványok árai:

Fsz. Klt. szám Cím Ár

1. 21/454 Kiegészítés az An-26 típusú repülõgép Egységes Mûszaki Kiszolgálási
Szakutasításához 2. könyv 3000

2. 237/305 Kezelési Utasítás
A nagyteljesítményû tábori víztisztító állomás üzemeltetéséhez 2400

3. 237/354 Szakutasítás a sugárhelyzet értékelésére és a csapatok riasztására 2600

4. 237/355 Szakutasítás a vegyihelyzet értékelésére és a csapatok riasztására 2100

5. 237/356 Szakutasítás a biológiai helyzet értékelésére és a csapatok riasztására 2000

6. 237/357 Szakutasítás a különleges értékelési eljárásokra és a csapatok riasztására 1960

7. 18/984 Rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység (C-IED). Alapismeret 920

8. 1267/189 A magyar katonai felderítés és hírszerzés története
Szemelvénygyûjtemény 4250

9. 21/374 Az egészségügyi felderítés alapelvei 840

10. 18/981 Központi Tapasztalat-Adatbázis Mûködtetési Kézikönyv 1200

11. 13/691 Kézikönyv meteorológiai észlelõk részére 2950
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Fsz. Klt. szám Cím Ár

12. 4/312
Egységes Lövészeti Szakutasítás
(a gyalogsági, a harcjármû, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támogató
szakasz aknavetõ és páncéltörõ fegyverekhez)

3950

13. 21/457 Alkalmazandó Szabvány Katonai szállítás és tárolás során alkalmazandó jelölések
MIL-STD-129P 1650

14. 21/458 Elõírások a légierõ részére
Robbanóanyag biztonsági szabványok AFMAN 91-201 2400

15. 21/459
Elõírások a légierõ részére
A légierõ által alkalmazott repülõgépek és eszközök fenntartásának
megszervezése AFI 21-101

2400

16. 21/460
Elõírások a légierõ részére
Hagyományos harcanyagok fenntartásának megszervezése
AFI 21-201

2000

17. 21/461
Elõírások a légierõ részére
A légierõ baleset megelõzési programja
AFI 91-202 AFI 91-202/419 FW SUPPLEMENT 1

1250

18. 21/462 Elõírások a légierõ részére
Biztonsági vizsgálatok és jelentések AFI 91-204 2400

19. 21/463 Technikai Kézikönyv
Biztonsági kézikönyvek programja TO 00-5-19 1850

20. 21/464 Technikai Kézikönyv
A légierõ technikai kézikönyveinek rendszere TO 00-5-1 1500

21. 21/465
Technikai Kézikönyv
Alkalmazandó kiadványok jegyzéke AIM-120 rakéta rendszer
TO 21-AI120A-01

750

22. 21/466

Technikai Kézikönyv
A légierõ mûszaki dokumentációs forrásaihoz, és a légierõ által alkalmazott
fegyverzet, rendszerek, eszközök fenntartási és hibaelhárítási kódolására
TO 00-25-195

850

23. 21/467 Technikai Kézikönyv
Hiányosságok jelentése, vizsgálata és kiküszöbölése TO 00-35D-54 1500

24. 21/468
Technikai Kézikönyv
A légierõ által használt létesítmények elszennyezõdésének megelõzésére
TO 00-25-203

900

25. 21/469 Technikai Kézikönyv
Repülõgépek és rakéta rendszerek tárolása TO 1-1-17 750

26. 21/470
Technikai Kézikönyv
Karbantartás, tisztítás és korrózió elhárítás I. kötet
Korrózió megelõzési program és korrózió elmélet TO 1-1-689-1

880

27. 21/471
Technikai Kézikönyv
A légierõ által alkalmazott eszközök karbantartása, korrózió megelõzés
és elhárítás TO 1-1-691

2200

28. 21/472
Technikai Kézikönyv
Légierõ harcanyag felügyeleti program és kiszolgálási eljárások
TO 11A-1-10

850

29. 21/473

Technikai Kézikönyv
Általános elõírások a harcanyagok színkódolására
Üres, és Inert töltetû harcanyagok és komponenseik azonosítása
Gyakorló és súlyrahozott harcanyag fajták azonosító cikkszámainak besorolása
TO 11A-1-53

800
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Fsz. Klt. szám Cím Ár

30. 21/474

Technikai Kézikönyv
Általános elõírások az újrafelhasználható harcanyagtároló konténerek,
és a védtelenül tárolt, vagy robbanóanyagokat tartalmazó hulladékok kezelésére
TO 11A-1-60

800

31. 21/475 Technikai Kézikönyv
Kéziszerszámok és mérõeszközök használata, megóvása TO 32-1-101 2000

32. 21/476
Technikai Kézikönyv
Alkalmazási és használati elõírások nyomaték indikáló eszközökhöz
TO 32B14-3-1-101

800

33. 21/477
Technikai Kézikönyv
Hagyományos harcanyagok (rakéták, bombák) málházási és rögzítési eljárásai
TO 11-1-38

1800

34. 21/478

Technikai Kézikönyv
Üzemeltetési utasítás
Technikai kiszolgálási elõírások és illusztrált alkatrészjegyzék az
AIM-7E, AIM-7F, AIM-7M, AIM-120 rendszerek földi kiszolgáló eszközeihez
Közbensõ és gyári szint
TO 33D9-1-392

1900

35. 21/479

Technikai Kézikönyv
Üzemeltetési utasítás
Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások és illusztrált alkatrészjegyzék
a TS-4108/G (MBTS) típusú irányított rakéta fedélzeti áramköröket ellenõrzõ
berendezéseihez TO 33D9-30-38-1

2250

36. 21/480
Technikai Kézikönyv
Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások és illusztrált alkatrészjegyzék
az MJ-1C típusú függesztõ gépjármûhöz TO 35D3-2-25-11

2500

37. 21/481

Technikai Kézikönyv
Javítási és technikai kiszolgálási elõírások és illusztrált alkatrészjegyzék
az ADU-537A/E típusú rakéta-bomba függesztõ adapterhez
TO 35DA3-6-37-1

1600

38. 21/482
Technikai Kézikönyv
Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások és illusztrált alkatrészjegyzék
az MHU-141/M típusú harcanyag szállító pótkocsihoz TO 35D3-2-27-1

1700

39. 21/483

Technikai Kézikönyv
Üzemeltetési utasítás
Kezelési és technikai kiszolgálási elõírások és illusztrált alkatrészjegyzék
TO 35D-1-281

1700

40. 21/484

Technikai Kézikönyv
AIM-120C Légi célok ellen alkalmazható irányított rakéta
Mûszaki leírás, üzemeltetési és technikai kiszolgálási utasítás, illusztrált
alkatrészjegyzék CSTO XX21-AI120C-2

2300

41. 21/485

AMRAAM biztonsági besorolási kézikönyv
AMRAAM biztonsági vizsgálati jelentés
TS-4108/G irányított rakéta tesztberendezés biztonsági vizsgálati jelentés
Hadrendbõl kivonási-hatástalanítási terv az AIM-120B és AIM-120C-5
AMRAAM rakétához
AMRAAM SCG FMS
AIM-120C-5 AMRAAM SSR
MSA SSR TS-4108/G
AIM-120-DEMIL-01

2200
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

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

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

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

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

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

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

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

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

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

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

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

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

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

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

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

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

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

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

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

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás


