
T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

10/2012. (VII. 19.)
HM rendelet

A honvédelmi munkaügyi hatóság kijelölésrõl és az ágazati munka-
ügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól 957

11/2012. (VII. 20.)
HM rendelet

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogvi-
szonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008.
(XII. 31.) HM rendelet módosításáról 957

12/2012. (VII. 25.)
HM rendelet

A kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár leírásának és tör-
lésének egyes szabályairól szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet, vala-
mint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú kato-
nái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szol-
gálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól szóló
18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosításáról 962

13/2012. (VII. 27.)
HM rendelet

A XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó
2012. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabá-
lyairól 964

Határozatok

A Honvédelmi Minisztérium alapító okirata (a módosításokkal egysé-
ges szerkezetben) 972

Miniszteri utasítások

43/2012. (VII. 6.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és munkaértekezlete-
inek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról, va-
lamint egyes HM utasítások hatályon kívül helyezésérõl 974

44/2012. (VII. 16.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréhez kapcsolódó
tájékoztatási és kapcsolattartási, valamint a munkáltatói kompenzá-
ciós rendszer mûködtetésével összefüggõ egyes feladatokról 975

45/2012. (VII. 16.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-módosításának
rendjérõl szóló 12/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról 981
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46/2012. (VII. 16.)
HM utasítás

A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely kö-
zötti utazásra történõ használatának szabályozásáról szóló 112/2010.
(XII. 29.) HM utasítás módosításáról 982

47/2012. (VII. 16.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 986

48/2012. (VII. 19.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl 986

49/2012. (VII. 19.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének
módosításával összefüggõ feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM
utasítás módosításáról 1019

50/2012. (VII. 19.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályza-
tairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról 1019

51/2012. (VII. 19.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 1022

52/2012. (VII. 19.)
HM utasítás

Egyes HM utasítások módosításáról 1023

53/2012. (VII. 27.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv egyes belsõ el-
lenõrzési jogosítványainak átruházásáról 1025

54/2012. (VII. 27.)
HM utasítás

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálkodás szabályairól 1027

55/2012. (VII. 27.)
HM utasítás

A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló
23/2011. (III. 2.) HM utasítás módosításáról 1034

Államtitkári intézkedések

12/2012. (HK 10.)
HM KÁT szakutasítás

A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítésének rendjérõl 1043

38/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének ki-
adásáról 1045

39/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2012. évi nyilvános tisztavatás elõkészítésérõl és végrehajtásáról 1045

45/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium képernyõ elõtti munkát végzõ személyi
állománya éleslátást biztosító eszközzel történõ ellátásáról 1051

42/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2012. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 1058

43/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2012. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat módosításáról 1058

44/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az „ALAPOS BÁZIS 2012” MH Mûveleti Vezetési Rendszere rend-
szergyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 1058

47/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség Honvédkórház miniszteri biztosával kapcsola-
tos együttmûködés rendjérõl és az intézmény átszervezésében érintett
egyes szervezetek feladatairól 1058

48/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A 2012. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 1058
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49/2012. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ és tartós külföldi tanul-
mányokat folytató személyi állomány nemzeti támogatásával össze-
függõ 2012. évi ellátási normákról 1058

HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

237/2012. (HK 10.)
HVKF parancs

Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõnökség csoportfõnöki feladatok
átadás-átvételérõl 1066

248/2012. (HK 10.)
HVKF parancs

A 2012. évi MH szintû oktató-módszertani foglalkozások megterve-
zésére, megszervezésére vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló
153/2012. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról 1066

209/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

Az önkéntes mûveleti tartalékos állomány 2012. évi tevékenységének
katonai igazgatási szakfeladatai végrehajtásáról 1066

206/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnokságok Szabályzata
címû szolgálati könyv hatályba léptetésérõl szóló 79/2012. (HK 3.)
HVKF intézkedés módosításáról 1066

215/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A Kiképzési Adattár címû fõnökségi kiadvány kiadásáról szóló
12/2010. (HK 16.) HM HKF intézkedés hatályon kívül helyezésérõl 1067

217/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gyakorló beosztásjelzésé-
nek, gyakorló karjelzésének, valamint gyakorló feliratának rendszere-
sítésérõl szóló 201/2011. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról 1067

218/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-Katonai Együttmûkö-
dési Doktrínája 2. kiadásának elkészítésérõl 1072

221/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A helyõrségek kategóriába sorolásáról és a helyõrség-parancsnoki
feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 730/2011.
(HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosításáról 1072

222/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség ejtõernyõs feladatainak végrehajtásáról 1072

229/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A NATO ISAF mûveletben részvételre tervezett Kabul Nemzetközi
Repülõtér õrzésvédelmében résztvevõ erõk kijelölésérõl, felkészítésé-
rõl és megalakításáról 1074

232/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A szerzõdéses, az önkéntes tartalékos, a címzetes önkéntes tartalékos
és a szolgálaton kívüli állomány öltözetei ékítményeinek rendszeresí-
tésérõl 1076

233/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A rendész szakfeladatot ellátó állomány hímzett sapkajelvényének
rendszeresítésérõl 1082

236/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

Az országos légiriasztási rendszer összeköttetéseinek létesítésével és
fenntartásával kapcsolatos feladatokról 1082

247/2012. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A „Nyílászáró robbantási szakutasítás” címû fõnökségi kiadvány ha-
tályba léptetésérõl 1083

112/2012. (HK 10.)
HVKFH szakutasítás

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-katonai Együttmûkö-
dési Doktrínája 2. kiadásának elkészítésérõl 1084

Fõnöki rendelkezések

216/2012. (HK 10.)
HVK SZCSF szakutasítás

A 187/2012. (HK 9.) HVKF parancs személyügyi végrehajtásáról 1085

1/2012. (HK 10.)
HVK KIKCSF szakutasítás

Az Önkéntes Mûveleti Tartalékos állomány 2012. évi kiképzésének
elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 1085

14/2012. (HK 10.)
HVK HIICSF szakutasítás

A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatainak híradására, in-
formatikai és információvédelmi támogatására 1085
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13/2012. (HK 10.)
HVK HIICSF szakutasítás

A 2012. évi MH önkéntes tartalékos állomány feladatainak és a hozzá
kapcsolódó tájékoztatási és kapcsolattartási rendszer mûködésével
összefüggõ híradó, informatikai és információvédelmi tevékenységek
elõkészítésérõl és végrehajtásáról 1085

200/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

Az INFOOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SEGÉDLET) címû
fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1086

201/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

A PSYOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SEGÉDLET) címû fõ-
nökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1087

207/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 2910 NBC 4. kiadás végrehajtásáról 1087

208/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 4359 LAND 1. kiadás végrehajtásáról 1087

209/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 4590 LAND 1. kiadás végrehajtásáról 1088

212/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 5501 (5. kiadás) végrehajtásáról 1088

213/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 5616 (5. kiadás) végrehajtásáról 1089

242/2012. (HK 10.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 7174 AMLI (1. kiadás) végrehajtásáról 1089

1/2012. (HK 10.)
MH HKNYP intézkedés

Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság csa-
patkarjelzésének rendszeresítésérõl 1090

Szerzõdések

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 1092
MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1092

MH Honvédkórház 1093

MH 43. Nagysándor Jószef Híradó és Vezetéstámogató Ezred 1093

Szervezeti hírek

MH HKNYP tájékoztatás Számadásköteles okmányok érvénytelenítése 1094
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
10/2012. (VII. 19.) HM

rendelete
a honvédelmi munkaügyi hatóság kijelölésérõl
és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység

sajátos szabályairól

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. tör-
vény 9. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
rõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben el-
járva – a következõket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium-
ra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: Honvédség) katonai szervezetei-
re, valamint azon gazdasági társaságokra, amelyek eseté-
ben a tulajdonosi jogokat az állam nevében a honvédele-
mért felelõs miniszter gyakorolja (a továbbiakban együtt:
honvédelmi foglalkoztatók).

2. §

(1) A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében az elsõfo-
kú munkaügyi hatósági jogkört – országos illetékességgel
– a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: Hatóság) veze-
tõje gyakorolja.

(2) A Hatóság vezetõje hatósági jogkörének gyakorlása
során csak a jogszabályoknak van alárendelve, közigazga-
tási hatósági eljárása során, valamint közigazgatási ható-
sági ügyben hozandó döntésében nem utasítható.

3. §

Az állományilletékes parancsnok hatáskörébe nem tar-
tozó, munkáltatói jogon, illetve kötelezettségen alapuló
döntés esetében honvédelmi foglalkoztatón a döntést elõ-
készítõ Honvédség központi személyügyi szervét kell ér-
teni.

4. §

(1) A munkaügyi ellenõrzést a munkaügyi ellenõrzésrõl
szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-ában rögzített körben

és szempontok szerint a Hatóság munkaügyi felügyelõje
(a továbbiakban: Felügyelõ) végzi.

(2) A Felügyelõ az (1) bekezdés szerinti munkaügyi el-
lenõrzést

a) helyszíni vizsgálat útján,
b) a honvédelmi foglalkoztatótól történõ okmány-, illet-

ve adatkérés útján, valamint
c) a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rend-

szere integrált emberi erõforrás-gazdálkodási alrendszere
adatainak felhasználásával
hajtja végre.

(3) A munkaügyi hatósági ellenõrzés keretében lefoly-
tatott helyszíni ellenõrzést a Hatóság legalább két felügye-
lõje egyidejûleg végzi.

(4) A Felügyelõ az ellenõrzési jogosultságát – a helyszí-
ni ellenõrzés megkezdésekor – munkaügyi felügyelõi iga-
zolvány és szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogvi-
szony tanúsítására alkalmas igazolvány felmutatásával kö-
teles igazolni.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik na-
pon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a munkaügyi ellenõrzések Magyar
Honvédségnél történõ végrehajtásáról szóló 23/2006.
(VIII. 30.) HM rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
11/2012. (VII. 20.) HM

rendelete
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ

egyes kérdések rendezésérõl szóló
27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–b), d) és f) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-
ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekez-
désében meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ állam-
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titkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetér-
tésben a következõket rendelem el:

1. §

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalma-
zotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezé-
sérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Az R.
a) 3. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági

szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „mellékletében” szövegrész
helyébe az „1. mellékletében”,

c) 4. §-ában a „honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 70. § (1) bekezdésében”

szövegrész helyébe a „honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. §
(1)–(2) bekezdésében”,

d) 6. § (1) bekezdésében az „a melléklet” szövegrész he-
lyébe az „az 1. melléklet”,

e) 6. § (2) bekezdésében a „melléklete” szövegrész he-
lyébe az „1. melléklete”
szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az R. 18–20. §-a.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 11/2012. (VII. 20.) HM rendelethez

„1. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez

A közalkalmazotti munkakörök és a vezetõi beosztások megnevezése, fizetési osztályokba sorolása
és a vezetõi pótlék mértéke

A B C D E F G H I J K L

1.
Munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok Vezetõi pótlék %-a

2. A B C D E F G H I J

3. 1. Megbízott vezetõk

4. Pályáztatásra kötelezett:

5. a) Magasabb vezetõ beosztás:

6. fõigazgató * * * 300

7. fõigazgató-helyettes, * * * * 250

vezérigazgató-helyettes

8. fõosztályvezetõ * * * * * 200

9. igazgató (fõig. h.) * * * 200

10. intézetvezetõ * * * 200

11. gazdasági igazgató * * * * 200

12. igazgató (önálló honvédelmi * * * 250

szervezet elsõ számú vezetõje)



13. igazgató-helyettes (önálló * * * * 150

honvédelmi szervezet elsõ
számú vezetõjének helyettese)

14. Pályáztatás alól mentesített:

15. katolikus tábori püspök * * * * * 300

16. vezetõ tábori rabbi * * * * * 250

17. tábori fõrabbi * * * * * 250

18. b) Vezetõ beosztás:

19. Pályáztatásra kötelezett:

20. igazgató * * * 150

21. igazgató (szervezeti egység * * * 150

„beosztott” vezetõje)

22. igazgató-helyettes * * * * * 100

23. igazgató-helyettes (szervezeti
egység „beosztott”
vezetõjének helyettese)

* * * * * 100

24. gazdasági igazgató-helyettes * * * * 100

25. fõosztályvezetõ-helyettes * * * 150

26. osztályvezetõ * * * * 150

27. számítástechnikai
szervizvezetõ

* * * * 150

28. számítástechnikai
mûszakvezetõ

* * * * 150

29. üzemvezetõ * * * * 150

30. (fõ)mûvezetõ * * * * * 150

31. 2. Csoportvezetõk

32. Pályáztatásra kötelezett:

33. irodavezetõ * * *

34. osztályvezetõ-helyettes * * *

35. (fõ-) mûvezetõ-helyettes * * *

36. alosztályvezetõ * * * * *

37. irodavezetõ-helyettes * *

38. Pályáztatás alól mentesített:

39. szállodaigazgató * * *

40. szállodaigazgató-
helyettes

* * * *

41. csoportvezetõ * * * * * * *

42. (fõ-) diszpécser * * * * * *

43. telep-, étkezde-, üzlet-, üdülõ-,
KORK-, lakóház-, bolt-,
konyha-, épület-, lõtér
vezetõ/gondnok

* * * * *

44. mûhelyvezetõ * * * * * *

45. részlegvezetõ (ügyviteli) * * * * * * *
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46. szolgálatvezetõ * * * * * *

47. üzemvezetõ-helyettes * * *

48. energetikus * * *

49. 3. Ügyintézõk

50. Pályáztatásra kötelezett:

51. belsõ ellenõr * * * *

52. ellenõr, fõellenõr * * * *

53. mérnök, fõmérnök * * * * *

54. fõelõadó (igazgatási,
számviteli, vámügyi,
informatikai, gazdasági stb.)

* * * * * *

55. informatikus * * * * *

56. jogtanácsos * *

57. jogász * * *

58. központvezetõ * * * *

59. fõmunkatárs, munkatárs * * *

60. kapcsolástechnikai felügyelõ * * * *

61. átvitel-technikai felügyelõ * * * *

62. Pályáztatás alól mentesített:

63. elõadó (szállítmányozási,
számviteli, vámügyi,
gazdasági stb.)

* * *

64. szervezõ * * * * * *

65. 4. Ügyviteli:

66. Pályáztatás alól mentesített:

67. adminisztrátor * *

68. vezetõ ügykezelõ * * *

69. ügykezelõ * * *

70. asszisztens * *

71. irattáros * * *

72. adatrögzítõ * * *

73. adatfeldolgozó * *

74. észlelõ-rajzoló * * *

75. mûszaki rajzoló * * *

76. (fõ-) technikus * * *

77. szaktechnikus * * *

78. forgalmi alkalmazott * * * *

79. ügykezelõ gépíró *

80. távírász * * *

81. gépíró * * *

82. kezelõ * * *

83. nyilvántartó * * *
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84. repüléstervezõ * * *

85. kabinetkezelõ * * *

86. tájékoztató * *

87. 5. Fizikai

88. anyagbeszerzõ * * *

89. anyagkezelõ * * *

90. üzemeltetõ * * *

91. betanított munkás * *

92. mûszerész * * *

93. pénztáros * * *

94. úszómester * * *

95. büfévezetõ * * *

96. gépjármûvezetõ * * *

97. kisegítõ *

98. laboráns * * *

99. szakács, fõszakács * *

100. szakmunkás * * *

101. nyomdász, nyomdavezetõ * * *

102. portás * * * *

103. gépmester * * *

104. pincér (felszolgáló) * * * *

105. raktárvezetõ; * * *

raktárvezetõ helyettes

106. raktáros * *

107. tûzoltó * * *

108. gépjármûvezetõ (tûzoltó) * * *

109. tûzoltó váltásparancsnok * * *

110. Anyagmozgató; * * *

targoncavezetõ

111. gondnok * * *

112. segédmunkás *

113. szállító-, rakodómunkás *

114. takarító *

”
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A honvédelmi miniszter
12/2012. (VII. 25.) HM

rendelete
a kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár

leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló
19/2002. (IV. 5.) HM rendelet,

valamint a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes

jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot
teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól

szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõ rendeletet adom ki:

1. A kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár
leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló

19/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosítása

1. §

A kártérítési felelõsség körében meg nem térülõ kár le-
írásának és törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002.
(IV. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Leírással kell rendezni – az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény elõírásaira is figyelemmel – a tényle-
ges kár és a kiszabott, megállapított kártérítés összegének
különbözetét.

(2) Leírással kell rendezni a kárt a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, valamint az
önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot
teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól
szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet 8/A. §-ában megha-
tározott esetben is.”

2. §

Az R1. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A Honvédelmi Minisztériumban és a honvédelmi

miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetnél
a leírási jogkört a következõ személyek gyakorolják:

a) a Honvédelmi Minisztériumban a védelemgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: helyet-
tes államtitkár),

b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetek vezetõje a kezelésébe tartozó testületi
vagyonban keletkezett kárból, káresetenként – a pénzesz-
közökben keletkezett kár kivételével – 1 000 000 Ft érték-
határig,

c) a b) pontban meghatározott leírási jogkört meghaladó
kár esetén – a pénzeszközökben keletkezett kár kivételé-
vel – a helyettes államtitkár.”

3. §

Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott leírási összeget
meghaladó kár esetén – a pénzeszközökben keletkezett kár
kivételével – a helyettes államtitkár gyakorolja a leírási
jogkört.”

4. §

Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továb-
biakban: KNBSZ) fõigazgatója a kezelésébe, illetve gaz-
dálkodási körébe tartozó testületi vagyonban keletkezett
kárleírási jogkört – a pénzeszközökben keletkezett károk
esetében is – káresetenként 10 000 000 Ft összeghatárig
gyakorolja.”

5. §

Az R1. 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél a kezelés-
ben, illetve gazdálkodási körbe tartozó testületi vagyon-
ban keletkezett kárból – a pénzeszközökben keletkezett kár
kivételével – a kárleírási jogkört – káresetenként – az ön-
álló állománytáblával rendelkezõ szervezeteknél vagy a
közvetlen alárendelt katonai szervezetekkel rendelkezõ
szervezeteknél, a parancsnokok, a vezetõk a következõk
szerint gyakorolják]

„e) a Magyar Honvédség középszintû vezetõ szerv pa-
rancsnoka 2 500 000 Ft értékhatárig,”

6. §

Az R1. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A pénzeszközökben keletkezett károk esetében

– a 6. § a) pontja és a 8. § (1) bekezdése kivételével – a kár-
leírási jogkört a következõ személyek gyakorolják:

a) 10 000 000 Ft értékhatárig a Honvédelmi Miniszté-
rium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója,

b) 10 000 000 Ft értékhatár felett a helyettes államtitkár.”
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7. §

(1) Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Nyilvántartást kell vezetni a rendelet hatálya alá
tartozó honvédelmi szervezetekkel szemben fennálló tar-
tozásokról is (tartozások könyve). A nyilvántartás vezeté-
se a pénzügyi és számviteli szolgálat feladata.”

(2) Az R1. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A károk részletes nyilvántartási szabályainak ki-
dolgozása a Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnök, a
tartozások nyilvántartási szabályainak kialakítása pedig a
Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hi-
vatal fõigazgatójának hatáskörébe tartozik.”

8. §

(1) Az R1. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A 100 000 Ft-ot meghaladó kártérítési összeget a
Honvédelmi Minisztériumban és a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél a he-
lyettes államtitkár, a Magyar Honvédség katonai szerveze-
teinél a Honvéd Vezérkar fõnöke törölheti.”

(2) Az R1. 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A behajthatatlannak minõsített, a KNBSZ-nél nyil-
vántartott kártérítés összegét a KNBSZ fõigazgatója
összeghatártól függetlenül törölheti.”

9. §

Az R1. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Jelen rendelet a kártérítési felelõsség körében meg
nem térülõ kár leírásának és törlésének egyes szabályairól
szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet, valamint a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái,
valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos kato-
nai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes
szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosí-
tásáról szóló 12/2012. (VII. 25.) HM rendelettel megálla-
pított 2. § (2) bekezdését 2012. január 1-je után keletkezett
károk vonatkozásában kell alkalmazni.”

10. §

Az R1. 9. § (2) bekezdésében az „a honvédelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe az „a helyettes államtitkár” szö-
veg lép.

11. §

Hatályát veszti az R1. 1. §-a és 9. § (1) bekezdés
d) pontja.

2. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés

alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk
kártérítési felelõsségének egyes szabályairól szóló

18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosítása

12. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tar-
talékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõs-
ségének egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM
rendelet (a továbbiakban: R2.) a következõ 8/A. §-sal egé-
szül ki:

„8/A. § (1) Az állományilletékes parancsnok a kártéríté-
si eljárást különös méltánylást érdemlõ okból megszüntet-
heti, ha az állomány tagja gondatlanságból akár az általa
engedéllyel használt honvédségi jármûben, akár ilyen jár-
mûvel harmadik személynek okoz kárt.

(2) Különös méltánylást érdemlõ oknak minõsül külö-
nösen, ha

a) a károkozás szolgálati feladat ellátása során történt,
b) a károkozásban külsõ körülmények, így rossz idõjá-

rási, látási vagy útviszonyok, a károsult felróható magatar-
tása is közrehatottak,

c) a károkozó elsõ alkalommal okoz kárt a Honvédség-
nek,

d) az okozott kár a 100 000 Ft-ot nem haladja meg.
(3) Az állományilletékes parancsnok a (2) bekezdésben

meghatározott okokon kívül – mérlegelési jogkörében el-
járva – egyéb különös méltánylást érdemlõ ok alapján is
megszüntetheti a káreljárást.

(4) Nem szüntethetõ meg a káreljárás, ha a kár a károko-
zó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának kö-
vetkezménye, így különösen, ha a károkozóval szemben
büntetõeljárás vagy szabálysértési eljárás indult, továbbá
akkor sem, ha a károkozó az általa engedély nélkül hasz-
nált honvédségi jármûben, vagy ilyen jármûvel harmadik
személynek okoz kárt.”

13. §

Az R2. 17. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A halasztásról, illetve a részletfizetésrõl – a (7) be-
kezdésben foglaltak kivételével – az állományilletékes pa-
rancsnok, illetve honvédelmi miniszter dönt a (2)–(5) be-
kezdésben foglaltak alapján.”
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14. §

Az R2. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Jelen rendelet a kártérítési felelõsség körében meg
nem térülõ kár leírásának és törlésének egyes szabályairól
szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet, valamint a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái,
valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos kato-
nai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes
szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosí-
tásáról szóló 12/2012. (VII. 25.) HM rendelettel megálla-
pított 8/A. §-át 2012. január 1-je után keletkezett károk vo-
natkozásában kell alkalmazni.”

15. §

Az R2. 19. § (2) bekezdésében a „Katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálat” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat” szöveg lép.

16. §

Hatályát veszti az R2. 1. §-a.

3. Záró rendelkezések

17. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
13/2012. (VII. 27.) HM

rendelete
a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési

fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pont-
jában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ állam-
titkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértés-
ben, a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya
a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésé-

rõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
XIII. Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fe-
jezet 8. címe alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra,

b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költség-
vetési fejezetet irányító szerv vezetõjének (a továbbiak-
ban: miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok a Kormány által e rendeletben foglalt célokra
jóváhagyott maradványára,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új
fejezeti kezelésû elõirányzatokra
[az a)–c) pont szerinti elõirányzatok a továbbiakban
együtt: elõirányzatok] terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában kötelezettségvállaló a mi-
niszter, továbbá az általa az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése szerinti sza-
bályzatban meghatározott személy.

3. §

Az elõirányzatok pénzforgalomi rendezését, továbbá
a könyvvezetést és a beszámolást – a honvédelmi szerve-
zetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl
eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott
központi ellátás keretében – a Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM
KPH) végzi.

2. Az elõirányzatok felhasználásának
általános szabályai

4. §

Ha a mûködési támogatás kedvezményezettje a tárgy-
évet megelõzõ évben is részesült mûködési támogatásban,
– a 18. §-ban és a 19. §-ban foglaltak kivételével – a tárgy-
évi támogatási szerzõdés megkötésére és a támogatás uta-
lására az elõzõ évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszá-
molás benyújtása és annak elfogadása után kerülhet sor.
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5. §

A költségvetési támogatásnak minõsülõ elõirányzatok-
hoz kapcsolódóan elõleg nem folyósítható.

6. §

A költségvetési támogatásnak minõsülõ elõirányzatok
vonatkozásában – ha az Ávr. 77. § (1) bekezdése alapján
a biztosíték kikötésétõl eltekinteni nem lehet – a kötele-
zettségvállaló a támogatási szerzõdésben az Ávr. 77. §
(2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot köti ki
biztosítékként.

3. A pályázatok lebonyolításának szabályai

7. §

(1) A pályázati kiírás az Ávr. 66. § (2) bekezdésében
meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a pályázat kódszámát,
b) a költségvetési támogatásnak a pályázó általános mû-

ködési költségeire fordítható része mértékét,
c) a miniszter által a pályázatok objektív elbírálásához

kialakított szempont- és ahhoz kapcsolódó pontrendszert.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérték legalább

a költségvetési támogatása 15%-a és legfeljebb annak
25%-a lehet.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti elbírálás szem-
pontrendszerének elemei:

a) tartalmi szempontok:
aa) a pályázati kiírás céljának való megfelelés,
ab) a projekt megvalósíthatósága,
ac) szakmai színvonal,
b) hatékonysági szempontok:
ba) az elérni, megszólítani kívánt célcsoport,
bb) az ágazati, szakmai célhoz való illeszkedés, a hon-

védelem és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
társadalmi beágyazottságának növelése,

bc) társadalmi hasznosság,
c) költségvetési szempontok:
ca) költséghatékonyság,
cb) önrész nagysága,
d) a pályázóval kapcsolatos információk:
da) szakmai referenciák,
db) személyi háttér,
dc) együttmûködések más szervezetekkel.

8. §

A pályázatot az 1. melléklet szerinti adatlapon lehet be-
nyújtani.

9. §

(1) A pályázat benyújtása határidejének lejárta után be-
nyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

(2) A határidõre beérkezett pályázatot – az Ávr. 67. §
(3) bekezdésében foglaltakon túl – el kell utasítani, ha

a) a pályázat a pályázati kiírás témakörétõl eltér, vagy
b) a pályázó a pályázati kiírásban elõírt mellékleteket

nem nyújtja be.

10. §

(1) A beérkezett pályázatokat a miniszter által az általa
vezetett minisztérium állományából létrehozott bizottság
– a 7. § (3) bekezdése figyelembevételével – értékeli,
amely az értékelést követõen javaslatot tesz a kötelezett-
ségvállaló részére a támogatottak körére és a támogatások
összegére.

(2) A bizottságba a miniszter szakértõket hívhat meg.
(3) A bizottság tagjai között a beérkezett pályázatok

vizsgálat céljából történõ kiosztása véletlenszerûen tör-
ténik.

(4) A kötelezettségvállaló a bizottság javaslatait figye-
lembe véve a pályázatok benyújtására vonatkozó határidõ-
tõl számított 38. napig dönt a támogatottak körérõl és
a támogatások összegérõl.

11. §

(1) Ha a beérkezett pályázatok szerinti támogatási igény
nem éri el a támogatásra szánt keretösszeget, a megtakarí-
tás a miniszter döntésének megfelelõen, az adott pályázat-
tal azonos jogcímen felhasználható vagy más feladat fede-
zeteként átcsoportosítható.

(2) Ha a beérkezett érvényes pályázatok szerinti támo-
gatási igény meghaladja a támogatásra szánt keretössze-
get, a pályázatot benyújtók az értékelési pontrendszer
alapján felállított sorrend szerint, a rendelkezésre álló ke-
retösszeg határáig részesülnek az igényelt támogatásban.

4. A beszámolás és a visszakövetelés rendje

12. §

(1) A beszámoló szakmai beszámolóból és pénzügyi el-
számolásból áll.

(2) A kedvezményezett a szakmai beszámolóban a tá-
mogatási szerzõdésben meghatározott célok megvalósítá-
sáról és vállalások teljesítésérõl tételesen számol el, a rá-
fordított kiadások hozzárendelésével, összhangban a
pénzügyi elszámolásban kimutatott kiadásokkal.

(3) A pénzügyi elszámolás a 2. melléklet szerinti szám-
laösszesítõbõl és a támogatás felhasználását igazoló szám-
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viteli bizonylatoknak, a kifizetést igazoló bizonylatoknak,
valamint a támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ fel-
használását igazoló egyéb okmányoknak a kedvezménye-
zett hivatalos képviselõje által hitelesített másolatából áll,
továbbá tartalmazza az Ávr. 80. § (4) bekezdése szerinti
külön nyilatkozatot.

(4) A költségek felmerülését igazoló eredeti számlákat,
számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal
látja el, amelyben jelzi, hogy a számlán, számviteli bizony-
laton szereplõ összegbõl mennyit számolt el a szerzõdés-
számmal hivatkozott támogatási szerzõdés terhére.

(5) A kedvezményezett köteles a költségvetési támoga-
táshoz kapcsolódó eredeti számlákat, számviteli bizonyla-
tokat, kifizetést igazoló bizonylatokat és egyéb okmányo-
kat a pénzügyi elszámolás elfogadását követõ 5 évig meg-
õrizni és a költségvetési támogatás felhasználásának ellen-
õrzésére jogosult, jogszabályban vagy a támogatási szer-
zõdésben meghatározott szerv vagy annak meghatalma-
zottja részére a helyszíni ellenõrzés során bemutatni.

(6) A költségvetési támogatásnak a pénzügyi elszámo-
lásban kimutatott maradványösszegét a kedvezményezett
a beszámoló benyújtásával egyidejûleg – a támogatási
szerzõdés számára történõ hivatkozással – visszautalja
a miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára.
A keletkezett maradvány visszautalásáról a beszámoló
során a kedvezményezett nyilatkozni köteles.

13. §

A miniszter a beszámoló elfogadásáról és az esetleges
visszafizetési kötelezettségrõl a támogatási szerzõdésben
meghatározott határidõn belül írásban értesíti a kedvezmé-
nyezettet.

5. A költségvetési támogatás ellenõrzése

14. §

(1) A miniszter a támogatási szerzõdésben foglalt köte-
lezettségek betartását dokumentum alapú és helyszíni el-
lenõrzés formájában ellenõrzi.

(2) Az ellenõrzés céljából a kedvezményezettek kötele-
sek a támogatások felhasználásával kapcsolatos dokumen-
tációt elkülönítetten nyilvántartani.

6. Az elõirányzatok felhasználásának szabályai

15. §

(1) A Központilag kezelt lakástámogatások (8/1/5) elõ-
irányzat a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakha-
tási támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatá-
rozott igényjogosultak részére az abban meghatározott
támogatási célokra nyújt fedezetet.

(2) Az elõirányzatból a miniszter egyedi döntése alapján
a) visszatérítendõ, hosszú lejáratú lakáscélú munkál-

tatói kölcsön, vagy
b) vissza nem térítendõ támogatás

nyújtható.
(3) Az elõirányzat rendelkezésre bocsátása utólagos el-

számolás mellett, elõfinanszírozással, az (1) bekezdés sze-
rinti személyek részére az OTP Bank Nyrt.-n keresztül tör-
ténõ kifizetéssel valósul meg.

(4) Az elõirányzat kezelõ szerve a Honvédelmi Minisz-
térium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban:
HM FHH).

16. §

(1) A Válságkezelõ és békemûveletek keretében fel-
ajánlott alegységek (NRF és Battle Group) kiadásai (8/2/1)
elõirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti
alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülõ
kiadások fedezetét biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, tá-
mogatásértékû kiadásként és bevételként kerül elszámo-
lásra.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM KPH.

17. §

(1) A Társadalmi szervek pályázati támogatása
(8/2/3/6) elõirányzat a kulturális, sport, hagyományõrzõ,
hadisírgondozással kapcsolatos és egyéb, a honvédelem
alaptevékenységébe nem tartozó, de állami feladatot segí-
tõ társadalmi szervezetek pályázati úton történõ támogatá-
sával kerül felhasználásra.

(2) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás
melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ
támogatás nyújtásával valósul meg.

18. §

(1) A Társadalmi szervek támogatása (8/2/3/19) elõ-
irányzat egyedi döntéssel fedezetet biztosít

1. a Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban:
MHTT),

2. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos
Szövetsége,

3. a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövet-
sége,

4. a Magyar Tartalékosok Szövetsége,
5. a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége,
6. a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szö-

vetség (a továbbiakban: MHKHSZ),
7. a Budapesti Honvéd Sportegyesület,
8. a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége,

966 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



9. a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Or-
szágos Nemzeti Szövetsége,

10. a Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete,
11. a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szö-

vetsége,
12. a Honvéd Kulturális Egyesület,
13. a Magyar Atlanti Tanács,
14. a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete,
15. a Honvédszakszervezet,
16. a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és
17. a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

mûködésének és alapszabályában rögzített feladatai vég-
rehajtásának támogatására.

(2) Az egyedi döntés során a kedvezményezett katonai
hagyományõrzõ, a honvédelmet népszerûsítõ, vagy ka-
tonai érdekképviseleti tevékenysége kerül figyelembe-
vételre.

(3) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás
melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ
támogatás nyújtásával valósul meg.

19. §

(1) A Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támo-
gatása (8/2/5) elõirányzat elsõdlegesen a nonprofit korlá-
tolt felelõsségû társaságok általános mûködésének elõse-
gítését szolgálja. Ennek keretében a miniszter egyedi dön-
téssel támogatás nyújt

a) a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen
a toborzással, a kommunikációval, a kutatásokkal, az
elemzésekkel, a kiadványokkal, hagyományápolással,
honvédelmi neveléssel, kulturális, szabadidõs és tömeg-
sporttal kapcsolatos feladatokra;

b) a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaságnak, különösen a térképészeti, a
nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységekre;

c) a Monostori Erõd Hadkultúra Központ Mûemlék-
helyreállító, Ingatlanfenntartó és -Hasznosító Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen
a történelmi hely, építmény, látványosság mûködtetésre;

d) a Katonai Emlékpark Közhasznú Korlátolt Felelõssé-
gû Társaságnak (Pákozdi Katonai Emlékhely), különösen
az emlékhely fenntartására;

e) a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság fel-
adataira.

(2) Az egyedi döntés során a honvédelem érdekében
végrehajtott támogatási feladatokhoz, a katonai hagyo-
mányõrzéssel, és a honvédelem népszerûsítésével össze-
függõ tevékenységekhez, valamint a nonprofit korlátolt
felelõsségû társaságok mûködéséhez szükséges forrásigé-
nyek kerülnek figyelembevételre.

(3) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás
melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ
támogatás nyújtásával valósul meg.

20. §

(1) A Nemzetközi kártérítés (8/2/15) elõirányzat a Ma-
gyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nem-
zetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint

a) az MH feladatával összefüggésben a Magyarország
területén tartózkodó külföldi fegyveres erõk által magyar
harmadik félnek okozott károk, valamint

b) az MH által külföldi harmadik félnek vagy külföldi
harmadik fél által az MH-nak külföldön okozott károk
megtérítésére nyújt fedezetet.

(2) A forgóalapként mûködõ elõirányzat forrását az elõ-
zõ évi maradvány biztosítja.

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel
valósul meg.

21. §

(1) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához (8/2/25) elõirányzat az Észak-atlanti Szer-
zõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja kere-
tében megvalósuló beruházásokhoz Magyarország által
nyújtott hozzájárulások pénzügyi fedezetét biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel
valósul meg.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM FHH.

22. §

(1) Az év közben megállapított, a Magyar Futball Aka-
démia Alapítvány támogatása (8/2/39/1) elõirányzat a Ma-
gyar Futball Akadémia Alapítvány által ellátott feladatok
egyedi döntéssel történõ támogatására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás
melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ
támogatás nyújtásával valósul meg.

23. §

(1) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása (8/2/39/2) elõirányzat az MH Szoci-
álpolitikai Közalapítvány által adott juttatások, a feladat-
tervében szereplõ és ellátott feladatok egyedi döntéssel
történõ támogatására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás
melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ
támogatás nyújtásával valósul meg.
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24. §

(1) A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
(8/2/40/1) elõirányzat a NATO katonai költségvetéséhez,
a NATO nyugdíjrendszerhez, a Béketámogató Mûveletek-
hez, a NAMSA AC/135 és NMCLR alap- és adminisztrá-
ciós költségvetéséhez, az új NATO székház költségeihez,
a NATO NBC, az NSCC, a CAOC, az RFAS-JAPCC és
a Multinacional CIMC Group mûködéséhez, a NAMSA
által kezelt SALIS és SEALIFT programokhoz, a MASE
és a CSISC programokhoz, a NAPMA költségvetéshez,
a NAEW&C parancsnokság és AWACS gépek mûködési
kiadásaihoz, a SAC programhoz, a SHAPE Nemzetközi
Iskola fenntartásához, a GRF NATO Parancsnokságok,
a NATO kiválósági központok, valamint a NATO-orosz
Hadszíntéri Rakétavédelmi Tanulmány költségeihez a ma-
gyar hozzájárulás fedezetét biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel
történik.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM KPH.

25. §

(1) A Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszí-
rozású védelmi alapjaihoz (8/2/40/2) elõirányzat az EU
ATHENA és EDA pénzügyi alapjához kapcsolódó, vala-
mint az EU ATHENA mûveletek során felmerülõ, válság-
kezelõ és békefenntartó mûveletekben résztvevõ magyar
katonai szervezetek és személyek részére az EU által biz-
tosított logisztikai és infrastrukturális ellátás költségeinek
fedezetét biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel
történik.

(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM KPH.

26. §

(1) A Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezettsé-
gek alapján kötendõ közoktatási megállapodás feladatai
(8/2/41) elõirányzat a Stratégiai Légiszállítási Képesség
biztosítása érdekében, a pápai bázisrepülõtéren dolgozó
NAMO és SAC tisztségviselõk, valamint a Boeing cég al-
kalmazottai gyermekeinek – megállapodás szerinti – okta-
tási költségeire nyújt fedezetet.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel,
utólagos elszámolással történik.

27. §

(1) A Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (8/3) állam-
háztartási egyensúlyt biztosító elõirányzat feloldása esetén
a fejezet feladatai finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ-
irányzat-átcsoportosítással valósul meg.

7. Záró rendelkezések

28. §

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

(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok fel-
használásának szabályairól szóló 10/2011. (IX. 29. ) HM
rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 13/2012. (VII. 27.) HM rendelethez

HONVÉDELMI SZERVEZET
PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázat (pontos cím meghatározás)
I. Pályázó adatai
II. Pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz. hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl
2. sz. a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyzõvel hitelesített másolata
3. sz. a pályázó számlavezetõ pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetõképességérõl
4. sz. nyilatkozat

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1. A pályázó neve

székhelye

postai címe

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

honlapja

2. A pályázó adószáma (saját)

3. A pályázó bankszámlaszáma (saját), számlavezetõ bank neve

4. A pályázó statisztikai száma

5. A pályázó hivatalos,
kötelezettségvállalásra jogosult
képviselõjének

neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

6. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e
HM által kiírt pályázatot?

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya
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II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

1. A pályázat címe (max. 60 karakter)

2. Kategória

3. A megjelölt programon való
részvétel terjesztésének módja

4. A pályázat rövid leírása

5. A pályázat célcsoportja(i) és annak
nagysága

célcsoport 1

– nagysága (fõ)

célcsoport 2

– nagysága (fõ)

célcsoport 3

– nagysága (fõ)

6. Pályázati program
szükségességének indoklása

7. Melyek a pályázat hosszú távú
hatásai?

8. Megvalósítás idõtartama ...... év .................. hó ...... napjától

...... év .................. hó ...... napjáig

III. KÖLTSÉGVETÉS

A pályázat kiírója által meghatározottak szerint a pályázat keretében megvalósítandó projekt kiírásának tartalmazni
kell:

a) a költségvetési támogatásból el nem számolható költségek körét;
b) a rendelkezésre álló saját és egyéb források, azon belül az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerõ meghatá-

rozását %-os formában;
c) az igényelt támogatási összeg felosztása, az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában;
d) a költségvetési támogatásból elszámolható költségek tételes felsorolását a c) pont szerinti csoportosításban.
A pályázó által benyújtott pályázat költségvetésére vonatkozó részének a pályázati kiírásban rögzített formán túlme-

nõen tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdésében meghatározottakat is.
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IV. MELLÉKLETEK

NYILATKOZAT

1. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
2. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázaton elnyerhetõ összeg kedvezményezettjének neve,

a pályázat tárgya, az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
3. Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámo-

lási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerzõdés
lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.

4. Hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerû felhasználásának
szerzõdésben meghatározott szervek általi ellenõrzéséhez.

5. A pályamû tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
6. A pályázati kiírást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.

20... .................. hó ...... nap

............................................................
cégszerû aláírás

2. melléklet a 13/2012. (VII. 27.) HM rendelethez

Támogatott szerv neve: Szerzõdés száma:
Címe:
Ügyintézõ:
Tel.: A támogatás jogcíme:

Költségvetési támogatás elszámolása
(Csatolandó: számlák hiteles másolati példányai)

sz. oldal

Sorszám*
Pénztári vagy

bankbizonylat száma
Számla száma Számla kelte

Szállító
megnevezése

Felhasználás
jogcíme (termék
vagy szolgáltatás

megnevezése)

Érték Ft
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Sorszám*
Pénztári vagy

bankbizonylat száma
Számla száma Számla kelte

Szállító
megnevezése

Felhasználás
jogcíme (termék
vagy szolgáltatás

megnevezése)

Érték Ft

Átvitel/összesen:

A sor minden oszlopa kötelezõen kitöltendõ!

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és
számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és
könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok
szabályszerû érvénytelenítése megtörtént, más elszámolásban
felhasználásra nem került.

1. 20... évi támogatás összege:
2. Felhasználás összesen:
Maradvány (1–2.):

20... .................. hó ...... nap

............................................................
cégszerû aláírás

P. H.
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HATÁROZATOK

A Honvédelmi Minisztérium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(4)–(8) bekezdése alapján a Honvédelmi Minisztérium alapí-
tó okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk sze-
rint adom ki.

1. A költségvetési szerv megnevezése:
Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)
Rövidített neve: HM
Idegen nyelvû neve:
Ministry of Defence of Hungary (angol nyelven)
Minist�re de la Défense Nationale de Hongrie (francia

nyelven)
Verteidigungsministerium von Ungarn (német nyelven)

2. A költségvetési szerv székhelye:
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dá-
tuma:

Országgyûlés
Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:

1848. április 11.

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jog-
szabály megnevezése:

A független magyar felelõs ministerium alakításáról
szóló 1848. évi III. törvénycikk 14. § g) pontja.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2010. évi XLII. törvény.



5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye:
A honvédelemért felelõs miniszter (továbbiakban: mi-

niszter) munkaszerveként a Kormány (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1–3.) irányítása alatt álló különös hatás-
körû államigazgatási szerv. Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát a miniszter – a kormányzati tevékenység össze-
hangolásáért felelõs miniszter jóváhagyását követõen –
normatív utasításban adja ki.

6. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A Minisztérium vezetõje a miniszter, akit az Alaptör-

vény 16. cikk (7) bekezdése értelmében a miniszterelnök
javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A központi ál-
lamigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
41. § (3) bekezdése alapján a munkáltatói jogokat – tör-
vény eltérõ rendelkezése hiányában – a miniszterelnök
gyakorolja.

A Minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási ál-
lamtitkár, a Minisztérium részét képezõ Honvéd Vezérkart
a Honvéd Vezérkar fõnöke vezeti.

7. A költségvetési szerv illetékessége:
Országos.

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési

szerv.

9. A költségvetési szerv közfeladata:
– A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-

mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
46. § (1) bekezdése alapján az Alaptörvény 45. cikk (1) be-
kezdésében és a Hvt. 36. §-ában meghatározott feladatok
végrehajtásával, az ország katonai védelemre történõ fel-
készítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos
központi közigazgatási, valamint a Magyar Honvédség
irányításával és felsõszintû vezetésével kapcsolatos fel-
adatok ellátása.

– A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kap-
csolatos tevékenység végzése.

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi

besorolása:
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés
842191 Katonai diplomáciai tevékenység
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és sza-
bályozása

842203 Védelmi képesség fejlesztése
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem)
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

(kivéve ár- és belvíz esetén)
842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása, ren-

dezése
842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellen-

õrzés
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
Államháztartási szakágazati besorolás:
842210 Védelmi feladatok központi igazgatása és sza-

bályozása

11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglal-
koztatási jogviszonya:

– állami vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján;

– a minisztériummal kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban álló kormánytisztviselõk: a közszolgálati tisztvi-
selõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján;

– hivatásos és szerzõdéses katonák: a Magyar Honvéd-
ség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogál-
lásáról szóló 2001. évi XCV. törvény alapján;

– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.

12. Záró rendelkezések
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a

Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartal-
mazza.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép
hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2010. november
17-én aláírt, VIII/KIM/2100/6/2010. számú egységes szer-
kezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2012. június 15.

Iktatószám: VIII/365/9/2012.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
43/2012. (VII. 6.) 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,
valamint egyes HM utasítások hatályon kívül

helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe és köz-
vetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, továbbá a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerveze-
teire terjed ki.

(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát
az utasítás végrehajtásában történõ közremûködésre.”

2. §

Az Utasítás 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A HVKF vezetõi értekezlet résztvevõi:
a) a Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese,
b) a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó HM

szervek és katonai szervezetek vezetõi,
c) az MH vezénylõ zászlósa,
d) az eseti meghívottak, így különösen
da) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ,

db) az MH ÖHP alárendelt katonai szervezetek parancs-
nokai, valamint

dc) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar dékán.”

3. §

Az Utasítás
a) 2. § (3) bekezdés k) pontjában és 7. § (4) bekezdés

d) pontjában a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi kar” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar” szö-
veg,

b) 7. § (4) bekezdés g) pontjában a „Támogató Dandár”
szövegrész helyébe a „vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár” szöveg
lép.

4. §

(1) Hatályát veszti az Utasítás 7. alcíme és az azt követõ
9. §.

(2) Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati

Rendszerének módosításáról szóló 36/2006. (HK 9.) HM
utasítás, valamint

b) a Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati
Rendszerének kiadásáról szóló 77/2007. (HK 15.) HM
utasítás.

5. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) Az utasítás 4. § (2) bekezdése 2012. augusztus 1-jén
lép hatályba.

(3) Az utasítás 2012. augusztus 2-án hatályát veszti.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
44/2012. (VII. 16.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos
rendszeréhez kapcsolódó tájékoztatási és
kapcsolattartási, valamint a munkáltatói

kompenzációs rendszer mûködtetésével összefüggõ
egyes feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontjára tekintettel az alábbi

utasítást

adom ki.

1. Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire,
valamint az önkéntes tartalékos katonákra terjed ki.

2. A tartalékos rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

2. §

(1) Az önkéntes tartalékos szolgálat iránt érdeklõdõk és
az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezõk tájékoztatá-
sáért, az érdeklõdõkkel, a jelentkezõkkel, valamint a jelent-
kezõk munkáltatóival történõ kapcsolattartásért az MH
Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
(a továbbiakban: MH HKNYP) lakóhely szerint illetékes
katonai igazgatási központjai, toborzó és érdekvédelmi
központjai, valamint katonai igazgatási és érdekvédelmi
irodái (a továbbiakban együtt: katonai igazgatási szerv) fe-
lelõsek.

(2) A HM Sajtóiroda (a továbbiakban: HM SI) biztosítja
az MH HKNYP, valamint a katonai szervezetek által meg-
küldött általános, és a felvételi eljárás menetérõl szóló in-
formációk alapján a HM hivatalos honlapján (a továbbiak-
ban: a honlap) az önkéntes tartalékos szolgálattal kapcso-
latos tájékoztatók naprakészségét.

3. §

(1) A HM SI által egységesített formátumú, a katonai
szervezeteket bemutató oldalakon megjelenõ információk
frissítéséért az adott katonai szervezet a felelõs.

(2) A katonai szervezetek a honlapon szereplõ informá-
ciók frissítését – az esetleges változásukat követõ 8 napon
belül – megküldik a HM SI-nek.

(3) Az adatszolgáltatást az (1) és (2) bekezdésben meg-
határozott szervezetek elsõ alkalommal az utasítás hatály-
balépését követõ 30 napon belül teljesítik.

4. §

(1) Az MH HKNYP – az önkéntes tartalékost fogadó
katonai szervezetekrõl szóló – prospektusokkal, ismerte-
tõkkel történõ ellátásáról a HVK Személyzeti Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) gondoskodik.
A kiadványok elkészítése a katonai szervezetek által szol-
gáltatott adatok alapján történik.

(2) Az önkéntes tartalékos katona szolgálati viszonyá-
val, jogaival és kötelezettségeivel, járandóságával, a tény-
leges szolgálattal, kiképzéssel kapcsolatos aktuális infor-
mációkról, történésekrõl, lehetõségekrõl történõ szemé-
lyes tájékoztatás végrehajtásáért – szükség esetén az érin-
tett HM szervek, katonai szervezet együttmûködésével –
az MH HKNYP felelõs.

3. Adatkezelés, kapcsolattartás

5. §

(1) Az önkéntes tartalékossal, annak munkáltatójával,
valamint az állományilletékes katonai szervezetével törté-
nõ kapcsolattartásért, illetve – az egyéb jogszabályban
rögzített feltételek teljesülése esetén – a munkáltató elis-
merésére vonatkozó javaslattételért az MH HKNYP fe-
lelõs.

(2) A kapcsolattartás során az önkéntes tartalékos kato-
na megadott adatainak változására, valamint a kérelmekre
vonatkozó formanyomtatványokat az MH HKNYP a
2. mellékletben található tartalmi követelményeknek meg-
felelõen állítja össze.

(3) A postai úton benyújtott kérelemhez mellékelt ere-
deti közokiratról vagy teljes bizonyító erejû magánokirat-
ról, illetve a személyes megjelenés esetén a bemutatott iga-
zolásról az MH HKNYP vagy a katonai igazgatási szerv
másolatot készít, és az eredetit a következõ személyes
megjelenéskor visszaadja.

(4) Az õrzés-védelmi feladatot ellátó önkéntes védelmi
tartalékos esetén az adatbejelentés közvetlenül az állo-
mányilletékes, vagy az õrzött katonai szervezet személy-
ügyi szervénél is történhet, amely ezt követõen 5 napon
belül tájékoztatja az MH HKNYP-t.

6. §

(1) Az MH HKNYP a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
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2001. évi XCV. törvény 5. számú mellékletében felsorolt
adatokban bekövetkezett változások bejelentésével kap-
csolatos információkat gyûjti, rendszerezi és nyilvántartja,
valamint minden hét utolsó munkanapján megküldi az ál-
lományilletékes katonai szervezeteknek a személyügyi
alapnyilvántartás pontosítása céljából.

(2) A békeidõszakban végrehajtandó, elõre megterve-
zett tényleges szolgálatra történõ behívás átütemezésére
vonatkozó – akár az önkéntes tartalékostól, akár a munkál-
tatótól érkezõ – kérelmet annak benyújtását követõ 3 mun-
kanapon belül az MH HKNYP továbbítja a katonai szerve-
zet részére.

(3) Az MH HKNYP az önkéntes tartalékos szolgálati vi-
szonyával, jogaival és kötelezettségeivel, járandóságaival,
a szolgálattal, a kiképzéssel kapcsolatos kérdések feltéte-
lét, információkkal kapcsolatos kéréseket nyilvántartja, és
a kérés nyilvántartásba vételét követõ 8 napon belül meg-
válaszolja.

(4) A katonai szervezet az MH HKNYP (1) bekezdés-
ben meghatározott adatszolgáltatása alapján, annak beér-
kezésétõl számított 8 napon belül pontosítja a személyügyi
alapnyilvántartást.

(5) A tényleges szolgálatát töltõ önkéntes tartalékos
– személyügyi alapnyilvántartásban nyilvántartott – adata-
inak változását az MH HKNYP a nyilvántartásba történõ
betekintéssel követi figyelemmel. Azon változó adatokról
és információkról, amelyek a nyilvántartásban nem kerül-
nek rögzítésre, a katonai szervezet minden hét utolsó mun-
kanapján értesítést küld az MH HKNYP részére. Az MH
HKNYP – a személyiségi jogok figyelembe vételével –
a munkáltatót is érintõ adatok változásáról 8 napon belül
értesítést küld a munkáltató részére.

7. §

Az MH HKNYP az alábbiakról tájékoztatja a munkál-
tatót:

a) a munkavállaló behívásának idõpontja és tervezett
idõtartama,

b) a honvédelmi partnerséghez kapcsolódó informá-
ciók,

c) az önkéntes tartalékos munkáltatójának központi ün-
nepségre vagy rendezvényre történõ meghívása,

d) a munkáltatót érintõ, a tartalékos rendszerrel össze-
függõ jogszabályváltozásokról.

8. §

(1) Az önkéntes tartalékos, illetve munkáltatója köz-
ponti ünnepségre – a HVK SZCSF elismerésben részesü-
lõkre vonatkozó adatszolgáltatása alapján –, vagy rendez-
vényre történõ meghívása az MH HKNYP feladata, az ön-
kéntes tartalékos esetében a katonai szervezet egyidejû tá-
jékoztatásával.

(2) Az önkéntes tartalékos vagy munkáltatója katonai
szervezet által rendezett ünnepségre, vagy rendezvényre
történõ meghívása – a katonai szervezet rendezvény elõtt
legalább 21 nappal történõ adatszolgáltatása alapján – az
MH HKNYP feladata. Az õrzés-védelmi feladatot ellátó
önkéntes védelmi tartalékos esetében a meghívást – az MH
HKNYP tájékoztatása mellett – a katonai szervezet is vég-
rehajthatja.

(3) Az ünnepségre vagy rendezvényre szóló meghívót
úgy kell továbbítani, hogy az legkésõbb a tervezett ünnep-
ség vagy rendezvény elõtt 15 nappal a címzetthez megér-
kezzen és biztosított legyen, hogy a részvételi szándékát a
meghívott legkésõbb 8 nappal a tervezett ünnepség vagy
rendezvény elõtt jelezni tudja az MH HKNYP-nek, amely
azt továbbítja a meghívó szervezetnek.

9. §

(1) A katonai szervezeteknél tervezett önkéntes tartalé-
kos felkészítések várható idõpontjait – a HVK Kiképzési
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) által
megküldött adatok alapján – az MH HKNYP küldi meg a
HM SI részére a tárgyévet megelõzõ év utolsó negyedévé-
ben.

(2) A HVK KIKCSF bedolgozása tartalmazza a kikép-
zési évre és az azt követõ év elsõ negyedévére tervezett ki-
képzési feladatokat.

(3) A HM SI gondoskodik a tervezett kiképzésre és be-
hívásokra vonatkozó, jogszabályban elõírt adatok honla-
pon történõ megjelenítésérõl.

4. Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódó
informatikai alrendszer elõkészítésének feladatai

10. §

(1) Az önkéntes tartalékos szolgálat iránt érdeklõdõk ál-
talános tájékoztatása, az MH önkéntes tartalékos állomá-
nyú katonái és munkáltatóik részére történõ információk
biztosítása, valamint az MH és az önkéntes tartalékosok,
illetve munkáltatóik kapcsolattartása biztosításának elõké-
szítése, az önkéntes tartalékos és munkáltatói adatainak
nyilvántartása érdekében ki kell alakítani az önkéntes tar-
talékos rendszerhez kapcsolódó kapcsolattartási és nyil-
vántartási alrendszert (a továbbiakban: informatikai al-
rendszer).

(2) A HVK SZCSF és az MH HKNYP – a HM Humán-
politikai Fõosztály (a továbbiakban: HM HPF) és a HM
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatallal (a továbbiakban:
HM KPH) együttmûködésével – 2012. július 15-ig megha-
tározza az informatikai alrendszerrel szemben támasztott
alkalmazói Igényeket.
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(3) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) 2012.
szeptember 30-ig kidolgozza az informatikai alrendszer
hadmûveleti követelményrendszerét.

(4) Az MH Támogató Dandár és a HM KPH 2012. de-
cember 14-ig kidolgozza az informatikai alrendszer mû-
szaki követelményrendszerét is tartalmazó részletes elgon-
dolást.

(5) A részletes elgondolásban a fejlesztés idõ, valamint
a költségvetés lehetõségeinek figyelembevételével javas-
latot kell tenni:

a) az informatikai alrendszer felépítésére,
b) az alkalmazói igények kielégítésének módjára,
c) az alkalmazásba vétel ütemezésére,
d) a megvalósítás és mûködtetés erõforrásigényére (sze-

mélyi, pénzügyi, egyéb),
e) a mûködtetés egyéb feltételeire.
(6) Az informatikai alrendszer kiépüléséig, amennyiben

a kapcsolattartás elektronikus úton nem lehetséges, az le-
vélben, telefonon, vagy személyes megjelenéssel történik.

5. A munkáltatói megállapodás

11. §

(1) A katonai igazgatási szerv a tájékoztatóval, a re-
gisztrációs lap kitöltetésével, valamint az önkéntes tartalé-
kos szerzõdés megkötéséhez szükséges okmányok listájá-
nak átadásával egy idõben – amennyiben a jelentkezõ nyi-
latkozata szerint van munkáltatója – átadja a jelentkezõ ré-
szére az 1. melléklet szerinti Munkáltatói megállapodást,
és a munkáltató részére készült általános tájékoztatót.

(2) A munkáltató által kitöltött, visszaküldött Munkál-
tatói megállapodást a katonai igazgatási szerv az érintett
személyi anyaggyûjtõjébe helyezve továbbítja az MH
HKNYP részére.

(3) Amennyiben az önkéntes tartalékossal szerzõdéskö-
tésre kerül sor, az állományilletékes parancsnok a szemé-
lyi anyaggyûjtõvel megküldött Munkáltatói megállapo-
dást az MH HKNYP által történt adatszolgáltatás alapján a
munkáltatóval megköti, azt 15 napon belül megküldi a
munkáltató részére.

(4) Az állományilletékes katonai szervezet a Munkálta-
tói megállapodás munkavállalóra vonatkozó tartalmát rög-
zíti a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rend-
szerben (a továbbiakban: HM KGIR).

(5) A munkáltató személyében bekövetkezett változás
esetén az állományilletékes parancsnok az MH HKNYP-n
keresztül felveszi a kapcsolatot az új munkáltatóval, fel-
kéri a Munkáltatói megállapodás kitöltésére, ezt köve-
tõen a (3), (4) bekezdésekben és a 12. §-ban leírtak alapján
jár el.

12. §

Az önkéntes tartalékossal történõ szerzõdéskötésrõl,
szerzõdésbontásról és a munkáltatóval történõ megállapo-
dás megkötésérõl az érintett katonai szervezet 5 napon be-
lül tájékoztatja a HM KPH-t és az MH HKNYP-t.

6. A kompenzáció folyósítása

13. §

(1) A kompenzáció utalásának elõfeltételeként az aláírt
Munkáltatói megállapodás, valamint a katonai szervezet
által kitöltött és a HM KPH részére megküldött rendszere-
sített adatlap alapján a HM KPH rögzíti a munkáltató ada-
tait a HM KGIR FIN rendszer partnertörzsében.

(2) A kompenzáció folyósítása a tényleges katonai szol-
gálat megkezdését követõen havi elszámolásban (utólagos
finanszírozással), a jogosultság alapjául szolgáló hónapot
követõ hó 15. napjáig banki átutalással kerül végrehaj-
tásra.

(3) A munkáltatói kompenzáció folyósítását az állo-
mányilletékes katonai szervezet hajtja végre.

(4) A kompenzáció mértékének meghatározása érdeké-
ben a HM KPH tájékoztatja a katonai szervezeteket a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által publikált féléves, vagy éves
ágazati, a fizikai és a szellemi foglalkozásúak együttes
adatait tartalmazó átlagkeresetekrõl.

7. Záró rendelkezések

14. §

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

(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség önkéntes tarta-
lékos rendszere informatikai alrendszerének létrehozásá-
val kapcsolatos feladatokról szóló 60/2010. (V. 20.) HM
utasítás.

(3) Az utasításban meghatározott formanyomtatványok
adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

15. §

Az utasítás hatálybalépését megelõzõen szerzõdött ön-
kéntes tartalékosok munkáltatói részére a Munkáltatói
megállapodást ezen utasítás hatálybalépését követõ 8 na-
pon belül küldi meg az MH HKNYP.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 44/2012. (VII. 16.) HM utasításhoz

MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Honvédség és az önkéntes tartalékost foglalkoztató munkáltató között

Amely létrejött egyrészrõl:

a Honvédség képviseletében eljáró ……………………………… (állományilletékes katonai szervezet parancsnoka)

az állományilletékes katonai szervezet székhelye:
………………………………………………………………
(a továbbiakban: Honvédség)

másrészrõl:

Munkáltató megnevezése (cég név):
………………………………………………………………
Székhelye:
irányítószám/helység: ……………………………………………………………………………
közterület neve: ………………………………………
jellege: …………………………………………
házszám/helyrajzi száma: ……… épület: ……… lh.: ……… em.: ……… a.: ………
Cégjegyzékszáma:
……………………………………………………………………………
Statisztikai számjele:
……………………………………………………………………………
Adószáma:
………………………………………
Ágazati besorolása:
………………………………………
A munkáltató bankszámlaszáma:
……………………………………………………………………………

A munkáltató képviseletében eljáró személy neve:
……………………………………………………………………………
telefonszáma: ……………………………………
e-mail címe: ………………………………………

Kapcsolattartásra kijelölt személy neve:
……………………………………………………………………………
telefonszáma: ……………………………………
e-mail címe: ………………………………………
(a továbbiakban: Munkáltató)

között (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint:

1. Munkáltató kijelenti, hogy az önkéntes tartalékos katonai szerzõdést kötõ
……………………………………………………………………………-t
(szül. hely: …………………………………………………………,
szül. idõ: …………………………………,
a.n. ………………………………………,
lakcím: …………………………………),
(a továbbiakban: Munkavállaló)
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………………………………………………-tõl kezdõdõen;
……………………………………………… jogviszonyban,
……………………………………………… munkakörben,
teljes munkaidõben / részmunkaidõben, (utóbbi esetben heti ……… órában (a megfelelõ rész aláhúzandó, illetve ki-

töltendõ)
foglalkoztatja.

2. Munkáltató kijelenti, hogy az önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó munkajogi és behívással kapcsolatos szabá-
lyokat ismeri. Ennek megfelelõen nyilatkozik arról, hogy:

i. a Megállapodás aláírásával kijelenti: Munkavállaló munkaköre nem tartozik a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése szerinti meghagyásra, vagy annak
1. melléklete szerinti I. kategóriába kijelölt munkakörökbe.

ii. Munkavállaló önkéntes tartalékos katonai szolgálatának átütemezése jogáról1 az önkéntes tartalékos rendszerhez
kapcsolódóan a munkáltatót megilletõ támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. R.) 1. § (3) bekezdése szerint (a megfelelõ rész aláhúzandó)

lemond
nem mond le.
iii. a Korm. R. 1. § (7) bekezdése szerint az õt megilletõ kompenzációról (a megfelelõ rész aláhúzandó)
lemond;
nem mond le.
iv. A Megállapodás aláírásával hozzájárul a jelen Megállapodásban megadott adatainak a Honvédség által történõ ke-

zeléséhez és felhasználásához.
3. Honvédség – figyelembe véve Munkáltatónak a Munkavállaló önkéntes tartalékos szolgálata teljesítése következ-

tében felmerülõ többletterheit – vállalja, hogy Munkáltatót a szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos Munkavállaló tény-
leges katonai szolgálatteljesítése idõtartamára jogszabályban meghatározott összegû és feltételek szerinti kompenzáció-
ban részesíti.

4. Honvédség tájékoztatja Munkáltatót, hogy a munkáltatói kompenzáció jogosultsági feltételeit és összegét a
Korm. R. állapítja meg.

5. A kompenzáció folyósítása – a 2. pont ii alpont szerinti nyilatkozat figyelembevételével – Munkavállaló tényleges
katonai szolgálata megkezdését követõen havi elszámolásban (utólagos finanszírozással), a jogosultság alapjául szol-
gáló hónapot követõ hó 15. napjáig banki átutalással történik.

6. Munkáltató vállalja, hogy a Megállapodásban meghatározott adataiban bekövetkezett minden változást 15 munka-
napon belül írásban bejelent a Honvédség részére. Az adatváltozás bejelentése nem minõsül a Megállapodás módosításá-
nak, az errõl szóló bejelentést Honvédség a Megállapodáshoz csatolja.

7. Munkáltató – a 2. pont iii. alpont szerinti nyilatkozata függvényében – a tényleges szolgálatteljesítés átütemezésére
vonatkozó kérelmet nyújthat be Honvédség felé a behívóparancsról szóló tájékoztatást követõ 8 napon belül, a hivatásos
és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált sze-
mélyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet szabályaival összhangban.

8. Honvédség a behívások idõpontját Munkáltatóval a Megállapodásban megadott elérhetõségén elektronikus levél-
ben közli.

9. Felek kijelentik, hogy a 2. pontban foglalt valamely nyilatkozatban kezdeményezett módosítás a Megállapodás mó-
dosításának minõsül, melyet Munkáltató egyoldalúan jogosult kezdeményezni. A Megállapodás ily módon történõ mó-
dosítása Honvédség tudomásulvételével lép hatályba, legkésõbb annak kézhezvételét követõ 15 napon belül. Honvédség
a tudomásulvételrõl külön nem nyilatkozik.

10. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás hatálya addig a napig áll fenn, amíg Munkáltató a jelen Megállapodásban
megjelölt Munkavállalót foglalkoztatja, emellett a Munkavállaló önkéntes tartalékos katonai jogviszonya fennáll. Mun-
káltató jogutód nélküli megszûnése, valamint Munkavállaló munkaviszonyának, illetve önkéntes tartalékos jogviszo-
nyának bármilyen módon történõ megszûnése a Megállapodás megszûnését eredményezi. A megszûnésre okot adó kö-
rülmény bekövetkezését az ok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül a másik félnek be kell jelenteni. A Megállapo-
dás a megszûnésre okot adó körülmény bekövetkezésének napján hatályát veszti.

1 Munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha Korm. R. 2. § (1) bekezdése szerinti a megállapodásban vállalja, hogy Munkavállaló önkéntes tartalé-
kos katonai szolgálatteljesítését a Honvédség által meghatározott idõpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését. Munkáltató a kompen-
záció 50%-ára jogosult, ha az elõzõ feltételeket nem vállalja, vagy nem teljesíti. A behívás átütemezését a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésé-
rõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM
rendelet szerint lehet kérni.

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 979



11. Munkáltató a Megállapodást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja, amit Honvéd-
ség az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételével egyidejûleg tudomásul vesz. A Megállapodás a Nyilatkozat kézhezvé-
telének napján megszûnik, Honvédség a továbbiakban az abban foglalt szolgáltatások teljesítése alól mentesül, Munkál-
tató pedig nem gyakorolhatja a Megállapodásban foglalt jogait.

12. A Megállapodás a mindkét Fél által történõ aláírás napján lép hatályba. Amennyiben Felek a Megállapodást eltérõ
idõpontban írják alá, úgy a szerzõdés aláírásának, egyben a szerzõdéskötésnek és a szerzõdés hatályba lépésének napja a
másodikként szerzõdést aláíró Fél aláírásának napja.

13. A Megállapodás kettõ eredeti példányban készült, melyeket Felek elolvasást és értelmezést követõen, mint akara-
tukkal megegyezõt, aláírásukkal erõsítenek meg.

Kelt: Kelt:

Aláírás:

Munkáltató Honvédség

2. melléklet a 44/2012. (VII. 16.) HM utasításhoz

Formanyomtatványok adattartalmára vonatkozó követelmények

Adatváltozás bejelentõ nyomtatvány:
Önkéntes tartalékos katona adatai: név, anyja neve, szül. idõ, hely, lakcím, telefonszám/mobiltelefonszám
Szolgálattal összefüggõ adatok: kat. szervezet, beosztás megnevezése
Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló okmány megnevezése, azonosító száma, kiállítás idõpontja, érvényességi ideje;

új/megváltozott adat megnevezése, ezen adat beírása
Dátum, bejelentõ aláírása

A felkészítés érdekében, illetve a békeidõszakban végrehajtandó, elõre megtervezett tényleges szolgálatra történõ be-
hívás átütemezésére vonatkozó kérelem:

Önkéntes tartalékos katona adatai: név, anyja neve, szül. idõ, hely, lakcím, telefonszám/mobiltelefonszám
Szolgálattal összefüggõ adatok: kat. szervezet, beosztás megnevezése; tervezett szolgálat idõpontja, idõtartama
Kérelem oka
Dátum, kérelmezõ aláírása

Munkáltató változása
Munkáltató megnevezése:
Székhely:
Telephelye:
Képviselõ (név, elérhetõség):

Általános kérelem
Önkéntes tartalékos katona adatai: név, anyja neve, szül. idõ, hely, lakcím, telefonszám/mobiltelefonszám
Szolgálattal összefüggõ adatok: kat. szervezet, beosztás megnevezése
Kérelem oka
Dátum, kérelmezõ aláírása
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A honvédelmi miniszter
45/2012. (VII. 16.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek saját hatáskörû

elõirányzat-módosításának rendjérõl szóló
12/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján, figyelemmel az (5) be-
kezdés a) pont af) alpontjában foglaltakra, a honvédelmi
szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-módosításának
rendjérõl szóló 12/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról
a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirány-
zat-módosításának rendjérõl szóló 12/2010. (I. 27.) HM
utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Jelen utasítás alkalmazásában keretgazda alatt a
nemzetközi feladatok vonatkozásában az intézményi költ-
ségvetési tervjavaslatok elkészítésének és jóváhagyásának
a miniszter által évente kiadásra kerülõ eljárásrendje
mellékletében meghatározott szervezetek értendõk.”

2. §

(1) Az Ut. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép és a 2. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A honvédelmi szervezetek vezetõi a (4) bekezdés-
ben és a 4. §-ban foglaltakra figyelemmel saját hatáskör-
ben elõirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre az éves
költségvetésen belül:

a) a dologi kiadások és az egyéb mûködési célú támoga-
tások, kiadások kiemelt elõirányzatok,

b) az intézményi beruházási és a felújítási kiemelt ki-
adási elõirányzatok,

c) a kiemelt kiadási elõirányzatokon belül az éves költ-
ségvetést képezõ fõkönyvi számlaszámok

között – ideértve a kapcsolódó támogatási és bevételi elõ-
irányzatokat is –, „A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS GAZDÁLKODÁSI IN-
FORMÁCIÓS RENDSZERÉBEN HASZNÁLT CÍM-
RENDKÓDOK (CRK) JEGYZÉKE” címû HM Közgaz-
dasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) ki-
adványban (a továbbiakban: CRK jegyzék) megjelölt, en-
gedélyezett feladatok elõirányzatai terhére, vagy javára.

(1a) A honvédelmi szervezetek vezetõi jóváhagyott ere-
deti elõirányzataikat a barter-megállapodásból származó,
terven felüli bevételekkel és kiadásokkal – az intézményi
bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló HM utasítás-
ban meghatározottakra figyelemmel – módosíthatják.”

(2) Az Ut. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A központi logisztikai elõirányzatok tekintetében

az elõirányzat-átcsoportosítást – a Honvédelmi Miniszté-
rium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 33. §
(4) bekezdése szerint – az elõirányzatok tervezésére kije-
lölt honvédelmi szervezet hajtja végre.”

3. §

Az Ut. 3. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(A 2. § szerinti saját hatáskörû elõirányzat–átcsoporto-

sítás nem irányulhat)
„i) a CRK jegyzékben miniszteri hatáskörû elõirány-

zat-átcsoportosításra kijelölt feladatok elõirányzatainak
növelésére, vagy csökkentésére.”

4. §

Az Ut. 4. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(2) A nemzetközi költségvetések növelésére, vagy
csökkentésére irányuló elõirányzat-átcsoportosítások csak
a keretgazda elõzetes írásbeli hozzájárulásával kezdemé-
nyezhetõek.

(3) A honvédelmi szervezetek költségvetésében a 38-as
anyagnemre vonatkozó elõirányzat-átcsoportosítás – az
MH katonai szervezeteinek a gondozási és épülettakarítási
dologi elõirányzatai, valamint a KNBSZ elõirányzatai ki-
vételével – csak a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
fõigazgatója engedélyét követõen hajtható végre.”

5. §

Az Ut.
a) 2. § (3) bekezdésében a „HM Közgazdasági és Pénz-

ügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH)” szövegrész he-
lyébe a „HM KPH”,

b) 4. § (1) bekezdésében az „Ámr. 60. §” szövegrész he-
lyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 36. §-ában”,

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 981



c) 7. § a) pontjában a „pénzügyi és számviteli szervezeti
elemmel nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek” szö-
vegrész helyébe „a honvédelmi szervezetek mûködésének
az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekez-
dés a) pontja szerinti központi pénzügyi és számviteli ellá-
tásra utalt honvédelmi szervezetek (a továbbiakban: köz-
ponti pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervezetek)”,

d) 7. § b) pontjában és 8. § (4) bekezdés b) pontjában a
„saját pénzügyi és számviteli elemmel rendelkezõ honvé-
delmi szervezetek” szövegrész helyébe a „KNBSZ és az
MH Honvédkórház”,

e) 8. § (4) bekezdés a) pontjában a „pénzügyi és számvi-
teli szervezeti elemmel nem rendelkezõ” szövegrész he-
lyébe a „központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt
honvédelmi szervezetek”,

f) 13. §-ában a „3. §” szövegrész helyébe a „3. §-ban”
szöveg lép.

6. §

Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás 10. §-ában a „6. § (2) be-
kezdésében elõírtak” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekez-
désében meghatározott HM utasításban foglaltak” szö-
veg lép.

7. §

Hatályát veszti az
a) Ut. 11–12. §-a,
b) a 2003. évi intézményi költségvetési javaslatok elké-

szítésének rendjérõl szóló 6/2003. (HK 3.) HM utasítás.

8. §

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

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
46/2012. (VII. 16.) 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, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-

hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján 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.) 1. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium-
ra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, a
HM Tábori Lelkészi Szolgálatra, továbbá a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire ter-
jed ki.

(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a további-
akban: KNBSZ) fõigazgatója a KNBSZ üzemeltetésében
lévõ gépjármûvek használatát a hatályos jogi normáknak
megfelelõen, saját hatáskörben szabályozza.

(3) Jelen utasítás alkalmazásában vonzáskörzeten a
Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támoga-
tásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet 7. § (4) be-
kezdése szerinti vonzáskörzetet kell érteni.”

2. §

Az Ut. 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke és a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat fõigazgatója a honvédségi szolgálati
személygépkocsit – a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 109/A. §-a alapján – az R. szabá-
lyai szerint a közigazgatási államtitkárral azonos módon,
hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt, korlátozás
nélkül, gépjármûvezetõ biztosításával használhatják.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese a honvédségi
szolgálati személygépkocsit hivatalos és magáncélú uta-
zásra egyaránt, havi 5000 km térítésmentes futásteljesít-
ménnyel, a 13/A. §-ban foglaltak szerint használhatja.

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

1. a HM fõosztályvezetõk és a Honvéd Vezérkar cso-
portfõnökei,

2. a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatója,
3. a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója,
4. a HM Védelmi Hivatal fõigazgatója,
5. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka,
6. a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigazgatóság

fõigazgatója,
7. a HM Hatósági Hivatal igazgatója,
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8. a HM Katonai Hagyományõrzõ és Hadisírgondozó
Osztály osztályvezetõje,

9. a HM Társadalmi Kapcsolatok Iroda irodavezetõje,
10. a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tábori püspökei és a

vezetõ tábori rabbi,
11. a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltsé-

gébe tartozó önálló állománytáblával rendelkezõ szerve-
zetek parancsnokai,

12. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP) parancsnoka,

13. az MH ÖHP törzsfõnöke,
14. az MH ÖHP parancsnokhelyettesei,
15. az MH ÖHP törzsfõnökhelyettese,
16. az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó önálló állo-

mánytáblával rendelkezõ szervezetek parancsnokai,
17. az MH vezénylõ zászlósa,
18. az MH Honvédkórház parancsnoka és parancsnok-

helyettese.”

3. §

Az Ut. 7. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(A személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra
történõ használata a következõ feltételekkel illeti meg a jo-
gosultat)

„k) a jogosult köteles az évente szervezett vezetési tré-
ningen részt venni, amelyet a 3. § (4) bekezdésének 1–11.
és 17–18. pontjai tekintetében a HM üzemeltetésért felelõs
szervezete, míg a 12–16. pontok tekintetében az MH ÖHP
szervez meg;”

4. §

Az Ut a következõ 13/A. §-sal és az azt megelõzõ
3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese
honvédségi szolgálati személygépkocsi használatára

vonatkozó
eltérõ rendelkezések

13/A. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese a hon-
védségi szolgálati személygépkocsit a (2)–(10) bekezdés-
ben foglalt eltérésekkel használhatja.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese a személygép-
kocsit gépkocsivezetõ biztosítása nélkül veheti igénybe.
A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese indokolt kérelemére
a HM közigazgatási államtitkár a miniszter átruházott jog-
körében engedélyezheti gépkocsivezetõ igénybevételét.

(3) A havi térítésmentes futásteljesítmény túllépése ese-
tén a Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese köteles a teljes ön-
költséget megfizetni.

(4) Nem vonatkozik a megtérítési kötelezettség a térí-
tésmentes futásteljesítmény elérését követõen a tárgyhó-

nap során megtett azon utakra, amelyek hivatalos jellegét a
Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese tételes menetlevéllel
igazolja.

(5) A havi térítésmentes futásteljesítmény adott hónap-
ban fel nem használt mennyisége nem vihetõ át a követke-
zõ hónapra.

(6) A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes – számára a meg-
bízatása idõtartamára – külön kérelem nélkül, a 3. § (3) be-
kezdése alapján – az MH LEK kiállítja az engedélyt. Az
engedély kiállításához a Honvéd Vezérkar fõnökhelyet-
tese megbízását csatolni kell. Az engedélyt a menetokmá-
nyokkal együtt kell tárolni.

(7) Az engedély hatályát veszti, ha a Honvéd Vezérkar
fõnökhelyettese beosztásában változás történik. Rendfoko-
zatban bekövetkezett változás esetén a kiadott engedély
cseréjét kell kezdeményezni az MH LEK parancsnokánál.

(8) A honvédségi szolgálati személygépkocsi használa-
tára a Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese és az MH LEK
között a 3. mellékletben meghatározott minta szerint meg-
kötött szerzõdés alapján kerül sor.

(9) Jogtalan igénybevételnek minõsül a honvédségi
szolgálati személygépkocsi igénybevétele – kivéve, ha az
egy konkrét elrendelt feladat ellátásához szükséges – külö-
nösen ha

a) a személygépkocsi használata engedély nélkül történik,
b) jogosulatlan személy részére engedi át a jogosult a

személygépkocsi vezetését,
c) a jogosult a személygépkocsit külföldön veszi igénybe,
d) az igénybevétel érvényes menetokmányok nélkül tör-

ténik.
(10) A 6. §-ban, a 7. § d)–h), j) és l) pontjában, a

9. §-ban, a 12. §-ban, a 13. § (2)–(4) bekezdésében foglal-
takat a Honvéd Vezérkar fõnök-helyettese tekintetében is
megfelelõen alkalmazni kell.”

5. §

Az Ut. a jelen utasítás 1. melléklete szerinti 3. melléklet-
tel egészül ki.

6. §

Az Ut. 7. § b) pontjában a „költség 50%-át” szövegrész
helyébe a „költség 70%-át” szöveg lép.

7. §

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl
szóló 133/2011. (XII. 9.) HM utasítás 3. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél 2012.
december 27-én, 2012. december 28-án és 2012. december
31-én a hivatásos és szerzõdéses katonák, a kormánytiszt-
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viselõk, a közalkalmazottak és a munkavállalók részére az
éves szabadság, illetve a ki nem adott, kifizetésre nem ke-
rülõ és érvényben lévõ szabadnapok terhére biztosítani
kell a szolgálati helytõl való távolmaradást.”

8. §

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

(2) Az Ut. 3. § (4) bekezdése jelen utasítással történõ
módosításának hatálybalépését követõen a személygépko-
csi hétvégi egyszeri haza- és visszautazásra történõ hasz-
nálatára már nem jogosult személyektõl az engedélyeket a
Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (a továb-

biakban: MH LEK) haladéktalanul bevonja, és a szerzõdé-
seket megszünteti.

(3) 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.

(4) A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese számára az en-
gedélyt az MH LEK külön kérelem nélkül, az Ut. 3. §
(3) bekezdése alapján jelen utasítás hatálybalépését követõ
30 napon belül állítja ki.

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 46/2012. (VII. 16.) HM utasításhoz

„3. melléklet a 112/2010. (XII. 29.) HM utasításhoz

Szerzõdés
honvédségi szolgálati személygépkocsi Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese számára történõ használatba adásáról

amely létrejött egyrészrõl a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) (képviseli:
alakulat parancsnoka)

másrészrõl …………………………………………………… (név, beosztás, rendfokozat) (a továbbiakban: Jogo-
sult)

együttesen Felek
között az alábbi feltételek mellett:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 4. §
(3) bekezdése, valamint a lakás és munkahely közötti utazással kapcsolatos honvédségi szolgálati személygépkocsi
használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 3. § (3) bekezdésében
és 13/A. § (8) bekezdésében foglaltak alapján ………………… napjától kezdõdõen, a Jogosult beosztása betöltésének
idõtartamára az MH LEK a …………………… típusú …………………… forgalmi rendszámú honvédségi szolgálati
személygépkocsit (a továbbiakban: személygépkocsi) a jelen megállapodásban rögzített jogszabályokban és belsõ ren-
delkezésekben elõírt korlátozásokkal és feltételekkel a Jogosult hivatalos és magáncélú utazásra történõ használatába
adja.

2. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi szolgálati és magáncélra egyaránt használható. Jogosult ugyanakkor tudo-
másul veszi, hogy a szolgálati érdek megelõzi a személygépkocsi magáncélú utazásra történõ használatát.

3. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi üzemeltetõje az ……………………………… (a továbbiakban: üzemelte-
tõ). Az MH LEK vállalja, hogy – a logisztikai gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt HM-szerve-
zeten és az üzemeltetõn keresztül – a Jogosult számára havi 5000 kilométerre elegendõ üzemanyagot biztosít.

4. Jogosult kijelenti, hogy az utasításban meghatározott, jelen megállapodás tárgyát képezõ használat feltételeit
ismeri.

5. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi fenntartási és üzemeltetési költségeit az utasításban meghatározott mérték-
ben az üzemeltetõ viseli.



6. Felek rögzítik, hogy a jelen használattal kapcsolatos, az utasítás 13/A. § (7) bekezdésében meghatározottak jogtalan
igénybevételnek minõsülnek, melynek következtében az MH LEK fegyelmi, illetve kártérítési eljárás kezdeményezésére
jogosult.

7. Felek rögzítik, hogy a személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történõ használata során a személygép-
kocsiban okozott, illetve felmerült kár megtérítésére a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái-
nak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, va-
lamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes
szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendeletben meghatározottak az irányadóak.

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, a honvédségi jármûvek fenn-
tartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendeletben, és a honvédségi jármûvek fenntartásával kapcsolatos feladatok vég-
rehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasításban foglaltak az irányadóak. A jogosult a közlekedési szabályok
megsértéséért az általános szabályok szerint felel.

Felek a jelen megállapodást mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezõt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: ……………………………………

………………………………………… ………………………………………
MH LEK Jogosult

Készült: 5 példányban
Egy példány: ........... lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják:1. sz. pld: Üzemeltetõ szervezet
2. sz. pld: HM KPH
3. sz. pld: HM FHH
4. sz. pld: Szerzõdõ fél
5. sz. pld: Irattár”
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A honvédelmi miniszter
47/2012. (VII. 16.) HM

u t a s í t á s a
miniszteri biztos kinevezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján, a központi államigaz-
gatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az állam-
titkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a követ-
kezõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. §
(2) bekezdés b) pontja szerint Hudák Katalint a HM Fegy-
verzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH)
átvilágításáért felelõs miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2012. július 1-tõl
2012. október 1-ig terjedõ idõtartamra látja el.

(3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelmi mi-
niszter a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban:
HM KÁT) útján irányítja.

2. §

(1) A miniszteri biztos irányítja és koordinálja a HM
FHH

a) szervezeti felépítésének;
b) költségvetési gazdálkodásának;
c) személyzeti mûködésének;
d) feladatellátása hatékonyságának

vizsgálatát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményére fi-

gyelemmel a miniszteri biztos irányítja és koordinálja a
vizsgálat tárgyává tett területek racionalizálására vonat-
kozó javaslatok kidolgozását.

3. §

(1) A miniszteri biztos a feladatainak végrehajtása érde-
kében valamennyi érintett honvédelmi szervezettel folya-
matos és közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, továb-
bá adat, információ, illetve irat bekérésére jogosult.

(2) A miniszteri biztos megkeresését a honvédelmi szerve-
zetek feladat- és hatáskörükben eljárva, határidõre teljesítik.

4. §

(1) A miniszteri biztos feladatainak végrehajtásáról a
HM KÁT útján havonta jelentést terjeszt fel a honvédelmi
miniszternek.

(2) A miniszteri biztos az összefoglaló jelentését 2012.
október 1-ig terjeszti fel a HM KÁT útján a honvédelmi
miniszter részére.

5. §

(1) A miniszteri biztos díjazására és juttatására a Ksztv.
38. § (7) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A Ksztv. 38. § (10) bekezdés b) pontjára figyelem-
mel a miniszteri biztos munkáját a miniszteri kabinetben
mûködõ titkárság nem segíti.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
48/2012. (VII. 19.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek

eljárási rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. Korm. rendelet 2. § (2) bekez-
dés g) pontja alapján a honvédelmi szervezetek beszerzé-
seinek eljárási rendjérõl a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2)–(3) bekezdésben foglalt
eltérésekkel – a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiak-
ban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter irányí-
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tása alá tartozó központi hivatalra, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a
továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Ezt az utasítást a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat (a továbbiakban: KNBSZ) beszerzései és a kapcsolódó
adatszolgáltatások vonatkozásában a KNBSZ beszerzési
szabályzatának eltérõ rendelkezése hiányában kell alkal-
mazni.

(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki azokra az eljárá-
sokra, amelyek esetében a beszerzés kivételesen kedvezõ
feltételei csak rövid ideig állnak fenn, az ellenszolgáltatás
a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb, és ezért az ajánlat-
kérõ honvédelmi szervezet más, honvédelmi szervezetnek
nem minõsülõ ajánlatkérõt hatalmaz meg azzal, hogy a ne-
vében ajánlatkérõként közbeszerzési eljárást folytasson le.

(4) A (3) bekezdés szerinti meghatalmazás kiadására ki-
zárólag az utasítás szerint ajánlatkérõként eljárásra jogo-
sult honvédelmi szervezet felterjesztésére, a honvédelmi
miniszter elõzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(5) A pénzügyi ellenjegyzés rendjére a kötelezettségvál-
lalások ellenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló
HM utasítás (a továbbiakban: ellenjegyzési utasítás) elõ-
írásait kell alkalmazni.

(6) Az uniós támogatásból megvalósuló (köz)beszerzési
eljárások elõkészítése és lefolytatása során az utasítást az
uniós forrásból származó támogatások felhasználásának
rendjére vonatkozó jogszabályokkal együttesen kell alkal-
mazni. Ahol ezen jogszabályok a (köz)beszerzési eljárá-
sok elõzetes minõségbiztosítására, vagy folyamatba épített
ellenõrzésére vonatkozóan elõírásokat fogalmaznak meg,
úgy azok teljesítése az utasításban a HM Gazdasági Terve-
zési és Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM
GTSZF) részére a 18. § (1) bekezdés alapján történõ felter-
jesztéssel egyidejûleg, párhuzamosan is történhet.
Amennyiben az elõzetes minõségbiztosítást, vagy folya-
matba épített ellenõrzést végzõ szervezet véleménye alap-
ján az eljárással kapcsolatos bármely döntés, vagy doku-
mentum érdemben módosítandó, errõl az ajánlatkérõ a
HM GTSZF-et haladéktalanul tájékoztatja.

(7) Ahol az utasítás nem nevesíti, hogy az adott jelen-
tést, adatszolgáltatást, felterjesztés mellékleteit (a további-
akban együtt: dokumentáció) eredetben kell megküldeni,
ott a dokumentáció e-mailben való megküldését kell érteni.

2. §

Az utasítás alkalmazása szempontjából:
1. ajánlatkérõ: az a honvédelmi szervezet, amely a

(köz)beszerzési eljárás lefolytatására önállóan jogosult,
vagy arra költségvetési elõirányzattal, vagy elõirányzat fe-
letti rendelkezési jogosultsággal (a továbbiakban: költség-
vetési elõirányzattal) bíró honvédelmi szervezettõl megbí-
zást kap;

2. árubeszerzés: a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 7. § (2) bekezdése
szerinti visszterhes szerzõdés;

3. beszerzési eljárás megkezdése: a beszerzési eljárást
megindító hirdetmény feladásának, a közvetlen részvételi,
pályázati felhívás megküldésének, hirdetmény nélküli tár-
gyalásos eljárás esetében az ajánlattételi felhívás megkül-
désének idõpontja;

4. bírálóbizottság: a Kbt. rendelkezéseinek megfelelõen
az ajánlatok elbírálására létrehozott testület;

5. egybeszámítási kötelezettség: a Kbt. 18. § (2) bekez-
dése szerinti kötelezettség;

6. elõirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bíró
honvédelmi szervezet: a Honvédelmi Minisztérium fejezet
központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás (a továbbiakban: gazdál-
kodási utasítás) 2. § 1. pontja, központi logisztikai elõ-
irányzatok tekintetében a 33. § (2) bekezdése szerinti hon-
védelmi szervezet;

7. ÉBT: Éves Beszerzési Terv, amely az egyes honvé-
delmi szervezetek részére meghatározott feladatok végre-
hajtásához szükséges beszerzéseket, valamint az ezekhez
kapcsolódó erõforrásokat tartalmazza;

8. építési beruházás: a Kbt. 7. § (3) bekezdése szerinti
visszterhes szerzõdés;

9. építési koncesszió: a Kbt. 7. § (5) bekezdése szerinti
építési beruházás;

10. eredményhirdetés: a közbeszerzések esetében az el-
járás eredményének az ajánlattevõk részére történõ meg-
küldése;

11. fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében
elõállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építé-
si beruházás beszerzése: a büntetés-végrehajtási szervezet
részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvé-
delmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezett-
ségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének
és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011.
(III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BVR.) hatálya
alá tartozó, az utasítás elõírásai alapján végrehajtott
beszerzés;

12. hadfelszerelés: a honvédelmi szervezetek tevékeny-
ségéhez szükséges valamennyi (hadi)anyag és (hadi)tech-
nikai eszköz, amelyet az ipar katonai célokra gyárt, illetve
szállít, továbbá polgári kereskedelmi forgalomba nem,
vagy csak külön engedéllyel kerülhet, valamint a védelem
terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ szolgáltatások,
melyek beszerzését külön jogszabály szabályozza;

13. importbeszerzés: az MH mûködésének biztosítása
céljából eszközölt minden olyan áru- és szolgáltatásbe-
szerzés, amelyet Magyarország területén kívülrõl teljesíte-
nek, akkor is, ha a felhasználás, vagy az igénybevétel Ma-
gyarország területén kívül történik, a mûveleti beszerzé-
sek, továbbá a tartós külszolgálatot teljesítõk ellátását cél-
zó beszerzések kivételével;

14. infrastrukturális beszerzés: a NATO Biztonsági Be-
ruházási Programjához kapcsolódó (köz)beszerzések ki-
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vételével az építési beruházás, az építési koncesszió, az in-
gatlan tulajdonjogának, használati, vagy hasznosítási jo-
gának visszterhes megszerzése, az ingatlan üzemeltetésé-
vel kapcsolatos beszerzés, az elhelyezési célú energiahor-
dozók beszerzése, az elhelyezési berendezések és szak-
anyagok beszerzése és javítása – beleértve a tábori elhe-
lyezési szakanyagokat is –, a kapcsolódó környezetvédel-
mi feladatok, valamint a technikai és élõerõs õrzésvédelmi
feladatok ellátásához szükséges beszerzés, a teljes épület-
felújítással közvetlenül összefüggõ, az építési tervdoku-
mentációkban szereplõ híradó és informatikai beruházás.
Infrastrukturális beszerzésnek minõsül az e pontban felso-
roltakhoz kapcsolódó szolgáltatás, szolgáltatási kon-
cesszió, ide nem értve a hadiutak, a hadihidak, valamint az
elhelyezési szakanyagok kivételével az ingó vagyoni ele-
mek – így különösen kiképzési-technikai létesítmények,
egyéb híradó és informatikai rendszerek, üzemanyag-táro-
lók – telepítésével, fenntartásával, karbantartásával, fej-
lesztésével kapcsolatos beszerzést;

15. „in house” beszerzés: a Kbt. 9. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti beszerzés;

16. keretmegállapodás: a Kbt. 4. § 12. pontja szerinti
megállapodás;

17. kezdeményezõ: az a honvédelmi szervezet, amely
költségvetési elõirányzattal rendelkezik vagy az elõirány-
zat felett rendelkezési jogosultsággal bír, és a beszerzést
kezdeményezi;

18. kisértékû infrastrukturális beszerzés: azon infra-
strukturális beszerzés, amelyek becsült értéke eléri vagy
meghaladja a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó min-
denkori közbeszerzési értékhatárt, de nem éri el az építési
beruházás közbeszerzési értékhatárát;

19. költségviselõ: az a honvédelmi szervezet, amely a
beszerzésre vonatkozó szerzõdés teljesítését követõen a
számla kiegyenlítésére szolgáló fedezettel rendelkezik;

20. környezetvédelmi feladatok: olyan építési beruhá-
zás, rekonstrukció, felújítás, szolgáltatás-igénybevétel,
valamint gép-, berendezés- és mûszerbeszerzés, vagy
egyéb tevékenység – így különösen monitoring rendszer
kiépítése, kapcsolódó kutatás-fejlesztés –, amelynek el-
sõdleges rendeltetése környezeti ártalmak megelõzése,
csökkentése, megszüntetése, a környezeti elemek állapo-
tának javítása, a természetes ökoszisztémák helyreállítása,
továbbá fennmaradásuk biztosítása, a természeti erõforrá-
sok védelme, a természeti értékek megóvása;

21. kötelezettségvállaló: a beszerzés tárgyát képezõ áru,
szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás,
valamint építési koncesszió ellenértékének pénzbeni ki-
egyenlítésére vonatkozó írásos nyilatkozat tételére jogo-
sult személy vagy honvédelmi szervezet;

22. közbeszerzés: a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés;
23. (köz)beszerzés: a Kbt. felhatalmazása alapján ki-

adott kormányrendeletekben meghatározott eltérõ szabá-
lyok alapján végrehajtott beszerzés, valamint a közbe-
szerzés;

24. (köz)beszerzés értéke: a (köz)beszerzés általános
forgalmi adó, valamint közbeszerzési díj nélkül számított
– nettó – értéke;

25. közbeszerzési értékhatár: a mindenkor hatályos
költségvetési törvényben meghatározott nemzeti közbe-
szerzési értékhatár;

26. közösségi közbeszerzési értékhatár: az Európai
Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatár,
vagy értékhatárok;

27. központi ellátó szervezet: a gazdálkodási utasítás 1.
mellékletében meghatározott honvédelmi szervezet;

28. központosított közbeszerzés: a központosított köz-
beszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szer-
vezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint a fekvõbe-
teg szakellátást nyújtó intézmények részére történõ gyógy-
szer-, orvostechnikai eszközök és fertõtlenítõszer beszer-
zések országos központosított rendszerérõl szóló 46/2012.
(III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálya alá
tartozó beszerzés;

29. mûszaki leírás: az ajánlattételhez szükséges doku-
mentáció részét képezõ mûszaki elõírások összessége,
amely meghatározza a (köz)beszerzés tárgya tekintetében
megkövetelt jellemzõket, és amely alapján a (köz)beszer-
zés tárgya oly módon írható le, hogy az megfeleljen a kez-
deményezõ által igényelt rendeltetésnek, beleértve az elõ-
zetesen meghatározott harcászati mûszaki követelmé-
nyeknek való megfelelést is;

30. mûveleti beszerzés: az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) szervezeti egysé-
gébe tartozó, mûveleti területen telephellyel rendelkezõ
ideiglenes szervezet feladatainak végrehajtásához szüksé-
ges mûveleti területen történõ árubeszerzés, szolgáltatás
megrendelése, építési beruházás, amely a beszerzés tár-
gyára vonatkozó nemzetközi szerzõdés, vagy tárcaszintû
nemzetközi megállapodás hiányában hazai forrásból ha-
táridõre, vagy gazdaságosan nem biztosítható;

31. NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége: a ha-
ditechnikai eszközök beszerzésével és az azokkal mûveleti
területen történõ ellátással foglalkozó NATO szervezet;

32. nemzetbiztonsági célú beszerzés: a minõsített ada-
tot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érde-
keit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedéseket
igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011.
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálya alá
tartozó beszerzés;

33. pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédel-
mi szervezet: beszerzési eljárás kezdeményezésére és le-
folytatására önállóan vagy megbízás alapján jogosult, jó-
váhagyott költségvetési elõirányzattal rendelkezõ honvé-
delmi szervezet;

34. SZÉBT: Szervezetszintû Éves Beszerzési Terv,
amely az egyes honvédelmi szervezetek részére meghatá-
rozott feladatok végrehajtásához szükséges beszerzéseket,
valamint az ezekhez kapcsolódó erõforrásokat tartalmazza;
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35. szolgáltatás megrendelése: a Kbt. 7. § (4) bekezdése
szerinti visszterhes szerzõdés;

36. szolgáltatási koncesszió: a Kbt. 7. § (6) bekezdése
szerinti szolgáltatásmegrendelés;

37. tartós külszolgálatot teljesítõk ellátását célzó be-
szerzés: a nem fegyveres külszolgálatot teljesítõk és a tar-
tós tanulmányokat folytatók nemzeti logisztikai támogatá-
sa érdekében külföldön végrehajtásra kerülõ árubeszerzés,
szolgáltatás megrendelése, építésberuházási beszerzés,
amely nemzetközi szerzõdés, vagy tárcaszintû megállapo-
dás hiányában, és hazai forrásból – határidõre, vagy gazda-
ságosan – nem biztosítható;

38. termékkodifikációs adatszolgáltatás: egy termék
minden lényeges tulajdonságát, mûszaki adatait tartalma-
zó, annak azonosításához szükséges mûszaki rajzok, leírá-
sok, illetve azonosító adatok átadása, vagy a gyártás során
alkalmazott szabványokra, gyártási utasításokra történõ
utalás, amelynek alapján az adott termék egyértelmûen
azonosítható;

39. Üzembentartási Adatszolgáltatási Záradék: a szer-
zõdés azon záradéka, amelyben a beszállító kötelezettsé-
get vállal arra, hogy az általa szállított termék rendszerbe
állításához, üzemben tartásához, kivonásához a megrende-
lõ által meghatározott adatokat a megrendelõ részére hite-
lesen biztosítja;

40. védelmi célú beszerzés: a védelem terén alapvetõ
biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédel-
mi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabá-
lyokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: R4.) hatálya alá tartozó beszerzés.

2. A beszerzési eljárásba bevont honvédelmi szervezetek
hatásköre és feladatai

3. §

(1) A HM GTSZF a honvédelmi szervezetek 13–14. §
szerinti adatszolgáltatása alapján összeállítja a tárca
ÉBT-jét.

(2) A HM GTSZF az ÉBT összeállítása során összeveti
az abban szereplõ feladatokat és a feladatokhoz rendelt
forrásokat a tárca rövid távú tervével, ellenõrzi a tervek
összhangját, eltérés esetén végrehajtja az ÉBT tervezet
pontosítását, illetve módosítását.

(3) A HM GTSZF a tárca költségvetési keretszámainak
változása esetén kezdeményezi az ÉBT szükség szerinti
módosítását.

4. §

(1) A HM GTSZF az ajánlatkérõk által felterjesztett 1.
melléklet szerinti „(Köz)beszerzés kezdeményezés” kérel-
meket összeveti a jóváhagyott tárca ÉBT-vel, és a beszer-

zés indokoltságát és mûszaki megalapozottságát alátá-
masztó szakmai vélemény alapján, a 18. §-ban meghatáro-
zottak szerint javaslatot tesz a kezdeményezés engedélye-
zésére.

(2) A HM GTSZF a közbeszerzések központi ellenõrzé-
sérõl és engedélyezésérõl szóló 46/2011. (III. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R5.) hatálya alá tartozó beszer-
zések lefolytatása, szerzõdések megkötése, vagy módosí-
tása érdekében benyújtja az elõterjesztést a szükséges mel-
lékletekkel együtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: NFM) részére.

5. §

A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiak-
ban: HM FHH)

a) ellenõrzi a honvédelmi szervezetek hasonló – a kizá-
rólagos jog alapján ajánlatkérõi hatáskörébe tartozó, vagy
hatáskörébe utalt – beszerzési igényeit, elvégzi az
ÉBT-ben történõ szükséges összevonásokat. Az összevont
igényeket kötelezettségvállaló szerinti bontásban, de azo-
nos folyószámon szerepelteti az ÉBT-ben;

b) a kezdeményezõk jelentései, továbbá az MH ÖHP tá-
jékoztatása alapján véleményezi a hatáskörébe tartozó be-
szerzési feladatokkal, valamint a kapcsolódó költségvetési
elõirányzatok módosításával kapcsolatos javaslatokat;

c) tervezi és szervezi a hazai és külföldi (köz)beszerzési,
valamint egyéb kereskedelmi témájú tárgyalásokat.
Az érintett honvédelmi szervezetekkel együttmûködve terve-
zi, szervezi a hadfelszerelési konferenciákat, bemutatókat és
konzultációkat;

d) megbízás alapján piackutatást és piacfelmérést vé-
gez, gyûjti, rendszerezi, elemzi a piaci információkat;

e) külön HM rendeletben meghatározottak szerint végzi
a katonai minõségbiztosítási feladatokat;

f) koordinálja a beszerzésekhez kapcsolódó termékazo-
nosítási feladatokat.

6. §

(1) A HM FHH saját hatáskörben és a honvédelmi szer-
vezetek megbízásai alapján lefolytatásra kerülõ (köz)be-
szerzései kezdeményezése során a 18–19. §-ban, az eljárás
lezárása során a 21. §-ban meghatározott rendben jár el.

(2) A HM FHH kizárólagos jogosultsággal – a 7. §
(1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, továbbá a 11. §
(1) bekezdésében foglaltakat kivéve – ajánlatkérõként el-
járva végzi:

a) a hadfelszerelés (köz)beszerzését;
b) a védelmi célú beszerzéseket;
c) az importbeszerzéseket;
d) a hajtóanyag-, elhelyezési célú tüzelõolaj-beszerzé-

seket, a HM irányítása alá tartozó külképviseletek részére
történõ beszerzések kivételével;
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e) a jövedéki termékek (köz)beszerzését a HM irányítá-
sa alá tartozó külképviseletek részére történõ beszerzések
kivételével;

f) a keretmegállapodások és az azokhoz kapcsolódó ki-
egészítõ szerzõdések lebonyolítását;

g) a központosított közbeszerzés körébe tartozó orszá-
gosan kiemelt termékek és szolgáltatások beszerzését;

h) a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabá-
lyokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a további-
akban: R6.) alapján a NATO Biztonsági Beruházási Prog-
ramjához kapcsolódó (köz)beszerzéseket;

i) valamennyi (köz)beszerzést, amelynek értéke a köz-
beszerzési értékhatárt eléri, vagy meghaladja;

j) az infrastrukturális beszerzéseket a kisértékû infra-
strukturális beszerzések kivételével;

k) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kár (a továbbiakban: HM VGHÁT) külön döntése alapján
a hatáskörébe utalt beszerzéseket;

l) a haditechnikai kutatás-fejlesztési beszerzéseket;
m) a 2. § 11. pontja szerinti (köz)beszerzések esetén a

közbeszerzési értékhatárokat, valamint az R1-R4. és R6.
szerinti értékhatárokat elérõ vagy azt meghaladó értékû
áruk beszerzését vagy szolgáltatások megrendelését.

(3) A kezdeményezõ megbízása alapján a HM FHH
ajánlatkérõként nem kizárólagos jogosultsággal is folytat
le beszerzési eljárásokat. Az MH katonai szervezeteinek
vonatkozásában a HM FHH megbízása kizárólag a Hon-
véd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) elõzetes
engedélyével történhet.

(4) A HM FHH a beszerzési eljárások lefolytatása során:
a) folyamatosan és közvetlenül kapcsolatot tart a kezde-

ményezõvel;
b) megkéri a szükséges hatósági engedélyeket, lebonyo-

lítja a kapcsolódó vám, jövedéki, környezetvédelmi, szál-
lítmányozási és pénzintézeti mûveleteket;

c) mind a hazai, mind az importbeszerzések esetén a
szerzõdés, vagy szerzõdésmódosítás aláírását követõ
5 munkanapon belül annak egy példányát, vagy kivonatát
– amely tartalmazza a szállítási, teljesítési követelménye-
ket, a mûszaki és pénzügyi teljesítés ütemtervét – a kezde-
ményezõ, ha pedig a költségviselõ nem azonos a kezdemé-
nyezõvel, akkor a költségviselõ részére is közvetlenül
megküldi;

d) az R5. hatálya alá tartozó beszerzési eljárások enge-
délyeztetése kapcsán folyamatosan és közvetlenül kapcso-
latot tart az NFM kijelölt felügyelõjével.

(5) Amennyiben az importbeszerzés költségviselõje a
HM FHH-n kívüli honvédelmi szervezet, a HM FHH meg-
küldi a költségviselõnek a deviza-kifizetésekhez, az akk-
reditívek nyitásához és az azokhoz kapcsolódó teljesíté-
sekhez szükséges információkat. Nem európai uniós tagál-
lamból beszerzésre került termékek esetén a közterheket
– általános forgalmi adó, vám, környezetvédelmi termék-
díj – a területileg illetékes vámhatóság által kiállított hatá-
rozat alapján a költségviselõ fizeti meg. Európai uniós tag-

államból beszerzésre került termékek és szolgáltatások
esetén a számlák nettó összegének kifizetése után a költ-
ségviselõ a forgalmi adót – az adózás rendjérõl szóló tör-
vény szerint – bevallja és befizeti, illetve visszaigényli.

(6) A HM FHH nevére kiállított, közterhek megfizeté-
sére szóló határozatokat a HM FHH záradékolja, és kifize-
tés céljából megküldi a költségviselõ részére. A költségvi-
selõ a határozatban meghatározott összeg befizetését iga-
zoló banki kivonat másolatát a befizetéstõl számított
5 munkanapon belül megküldi a HM FHH részére.

(7) A HM FHH végzi az importbeszerzésekkel össze-
függõ vám-, jövedéki és környezetvédelmi termékdíj be-
vallással kapcsolatos ügyek intézését.

(8) A HM FHH kizárólagos jogosultsági körébe tartozó
beszerzési eljárások más honvédelmi szervezet hatásköré-
be történõ eseti delegálására vonatkozó igényt a HM
GTSZF útján kell a HM VGHÁT részére engedélyezésre
felterjeszteni.

7. §

(1) A HM Protokoll, Rekreációs és Kulturális Fõigazga-
tóság (a továbbiakban: HM PRKF) kizárólagos jogosult-
sággal ajánlatkérõként eljárva végzi a központosított köz-
beszerzés körébe tartozó nemzetközi utazásszervezés –
így különösen a repülõjegyek, az azokhoz közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatások, a szállás, a külföldi vasúti jegy,
a hajó- és kompjegy, az autóbérlés, az utazáshoz kapcsoló-
dó biztosítások és egyéb, kiegészítõ szolgáltatások – meg-
rendelését.

(2) A HM PRKF
a) a jóváhagyott SZÉBT-et a 14. § szerinti rendben ter-

jeszti fel;
b) a jóváhagyott költségvetési kerete összegéig kötele-

zettséget vállalhat, megrendeléseket kezdeményezhet,
szerzõdéseket köthet, módosíthat és bonthat fel;

c) intézi a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljá-
rások során a jogorvoslati és reklamációs, valamint a jótál-
lással és a szavatossággal összefüggõ ügyeket;

d) a saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ (köz)beszerzé-
si eljárás kezdeményezése során a 18-19. §-ban, az eljárás
lezárása során a 21. §-ban meghatározott rendben jár el;

e) a saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ, az R5. hatá-
lya alá tartozó (köz)beszerzési eljárások engedélyeztetése
kapcsán folyamatosan és közvetlenül kapcsolatot tart az
NFM kijelölt felügyelõjével;

f) intézményi költségvetési elõirányzatai terhére, mint
pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi szer-
vezet végzi a 11. § (1) bekezdés szerinti feladatokat.

(3) A HM PRKF a nemzetközi utazásszervezéssel
kapcsolatos megrendeléseit a 24. § szerinti rendben foly-
tatja le.

(4) A HM PRKF a központosított közbeszerzés körébe
tartozó egyéb tárgyú beszerzési igényei vonatkozásában a
26. § szerint jár el.
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8. §

Az MH ÖHP
a) megtervezi a gazdálkodási hatáskörébe tartozó, köz-

ponti ellátású eszközökre, készletekre, valamint szolgáltatá-
sokra vonatkozó beszerzési igényeket;

b) ellenõrzi a gazdálkodási hatáskörébe tartozó honvé-
delmi szervezetek hasonló tárgyú beszerzési igényeit, el-
végzi a szükséges összevonásokat. Az összevont igénye-
ket kötelezettségvállaló szerinti bontásban szerepelteti a
tárca ÉBT javaslatban. Felelõsséggel tartozik a Kbt. sze-
rinti részekre bontási tilalomra vonatkozó szabályok betar-
tásáért;

c) szakterületüket érintõen meghatározza a központi el-
látó szervezetek tárgyévi beszerzési és ellátási feladatait a
központi ellátás körébe tartozó eszközök és készletek vo-
natkozásában;

d) összeállítja – az általa kezdeményezett – a HM FHH
által lebonyolítandó beszerzési megbízásokat, a mûszaki
leírásokat, részt vesz a beszerzések lebonyolításában;

e) irányítja a gazdálkodási hatáskörébe tartozó központi
ellátó szervezeteket a beszerzési feladatok végzésében;

f) önállóan, vagy az alárendeltségébe tartozó központi
ellátó szervezetek útján (köz)beszerzéseket kezdeményez;

g) kezdeményezi a 15. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott eljárási rendben a HM GTSZF-nél az ÉBT-ben nem
szereplõ (köz)beszerzések, továbbá a felmerülõ módosítá-
si igények kérelmeinek jóváhagyását;

h) biztosítja a keretgazdai hatáskörébe tartozó keretszá-
mok, valamint költségvetési elõirányzatok tekintetében,
hogy a megbízások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fe-
dezet a kötelezettségvállalás szerinti idõben rendelkezésre
álljon. A hatáskörét meghaladó keretszámok, valamint
elõirányzatok tekintetében kezdeményezi az átcsoportosí-
tások végrehajtását, az átcsoportosítandó elõirányzat egy-
idejû zárolásával;

i) döntésre elõkészíti a (köz)beszerzési feladatok módo-
sításával kapcsolatos javaslatokat, a HM FHH és a HM
GTSZF útján kezdeményezi a feladatváltozás jóváhagyá-
sát, melynek megtörténte után – amennyiben a feladatvál-
tozásnak költségvetési elõirányzat módosítási kihatása
van – a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a további-
akban: HM KPH) útján kezdeményezi a költségvetési elõ-
irányzatok módosítását;

j) feldolgozza a központi ellátó szervezetek által saját
hatáskörben lebonyolított beszerzéseik tárgyában felter-
jesztett jelentéseket;

k) a tárgyév folyamán alárendeltjei havi, valamint eseti
jelentései alapján elemzi és értékeli a szakterületek beszer-
zési helyzetét. Ennek keretében a terv- és a tényadatok
összehasonlítása alapján elemzi a tervezett, valamint a
ténylegesen végrehajtott beszerzések eltéréseit, az eltéré-
sek okát, majd az alárendeltek felé intézkedik, illetve ja-
vaslatokat tesz a feladatok esetleges módosítására.

9. §

(1) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) az MH BHD HM Ob-
jektumok Üzemeltetési Igazgatóság feladatkörébe tartozó
ellátási kötelezettség teljesítése érdekében

a) jogosult a (köz)beszerzések saját hatáskörben történõ
lebonyolítására a 6. § (2) bekezdés a)–e), h), j) és
l)–m) pontjában, valamint a 7. § (1) bekezdésében szereplõ
feladatok kivételével,

b) a jóváhagyott költségvetési kerete összegéig megren-
deléseket kezdeményezhet, kötelezettséget vállalhat, szer-
zõdéseket köthet, módosíthat és bonthat fel,

c) intézi a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljá-
rások során a jogorvoslati és reklamációs, valamint a jótál-
lással és a szavatossággal összefüggõ ügyeket,

d) saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ (köz)beszerzé-
sei kezdeményezése során a 18–19. §-ban, az eljárás lezá-
rása során a 21. §-ban meghatározott rendben jár el,

e) a saját hatáskörben lefolytatott, az R5. hatálya alá tar-
tozó (köz)beszerzési eljárások engedélyeztetése kapcsán
folyamatosan és közvetlenül kapcsolatot tart az NFM kije-
lölt felügyelõjével.

(2) A HM szervek vezetõi – a jóváhagyott költségvetési
elõirányzatai erejéig – megbízhatják az MH BHD-t
(köz)beszerzési eljárás kezdeményezésére.

10. §

A központi ellátó szervezetek
a) jogosultak az MH ÖHP parancsnoka által elrendelt, a

HM FHH 6. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos jogait
nem érintõ, a közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû,
központi ellátási körbe tartozó áruk és szolgáltatások 38. §
(1)–(2) bekezdése szerinti beszerzésére;

b) az MH ÖHP által meghatározott mértékig és módon
részt vesznek a honvédelmi szervezetek összegzett igé-
nyeit tartalmazó ÉBT javaslat összeállításában;

c) vezetik a beszerzésekkel kapcsolatosan elõírt, szerzõ-
déses felek szerinti nyilvántartást a megrendelésekrõl és
teljesítésekrõl;

d) a megkötött szerzõdések és egyéb információk alap-
ján elvégzik az ipari javításba adással kapcsolatos elõké-
szítési feladatokat, végzik a beszerzett eszközök és anya-
gok mennyiségi és – a HM FHH bevonásával történõ – mi-
nõségi átvételét;

e) az ajánlatkérõk által kötött és saját kötelezettségvál-
lalási körükbe tartozó szerzõdés teljesítésérõl a teljesítést
követõen, a több évre áthúzódóként jelentkezõ teljesítések
esetében a tárgyévet követõ év január 15-ig írásos jelentést
tesznek az ajánlatkérõ részére;

f) negyedévente összesített jelentést terjesztenek fel
szolgálati úton a központi logisztikai elõirányzatok vonat-
kozásában az elõirányzat feletti rendelkezési jogosultság-
gal bíró honvédelmi szervezet részére az átvett eszközök-
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rõl, készletekrõl, szolgáltatásokról. Havonta jelentést ké-
szítenek a lekötések helyzetérõl, valamint a beszerzések
tárgya szerint a beszerzések és a kifizetések helyzetérõl. A
jelentéssel kapcsolatos követelményeket az elõirányzat fe-
letti rendelkezési jogosultsággal bíró honvédelmi szerve-
zet határozza meg;

g) az MH ÖHP és az MH Honvédkórház parancsnoka
által meghatározott mértékben és módon részt vesznek a
(köz)beszerzések dokumentációja összeállításához szük-
séges követelmények kidolgozásában, az eljárások elõké-
szítésében, lebonyolításában.

11. §

(1) A pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvé-
delmi szervezetek

a) jogosultak beszerzési eljárások saját hatáskörben tör-
ténõ lebonyolítására

aa) a 38. § (1)–(2) bekezdése szerinti beszerzések esetében,
ab) a Kbt. 120. § e) pontja alá sorolt áruk közösségi köz-

beszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzése esetében a
38. § (1)–(2) bekezdés szerint;

b) jogosultak a hazai nyelvképzés szolgáltatás, a nem
haditechnikai besorolású gépjármûjavítás szolgáltatás és a
kapcsolódó alkatrészek, valamint a honvéd tisztjelöltek
„B” kategóriás vezetõi engedélyének megszerzését szol-
gáló tanfolyam tárgyú közbeszerzéseket közösségi közbe-
szerzési értékhatárig lefolytatni;

c) vezetõi felelõsek a SZÉBT-nek az ÉBT-vel való
összhangjáért;

d) a SZÉBT-et a 14. § szerinti rendben küldik meg, illet-
ve terjesztik fel;

e) intézik a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési el-
járások során a jogorvoslati és reklamációs, valamint a jót-
állással és a szavatossággal összefüggõ ügyeket;

f) a HM FHH által kötött és saját kötelezettségvállalási
körébe tartozó szerzõdés teljesítésérõl a teljesítést követõ-
en, a több évre áthúzódóként jelentkezõ teljesítések eseté-
ben a tárgyévet követõ év január 15-ig írásos jelentést tesz-
nek a HM FHH részére.

(2) Az MH ÖHP parancsnokának szolgálati alárendelt-
ségébe tartozó katonai szervezetek havonta jelentést ter-
jesztenek fel a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési el-
járásokról az MH ÖHP részére. A jelentés tartalmát és for-
máját az MH ÖHP határozza meg.

(3) A pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvé-
delmi szervezetek saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ
közbeszerzéseik kezdeményezése során a 18–19. §-ban, az
eljárás lezárása során a 21. §-ban meghatározott rendben
járnak el.

12. §

(1) A eljárást kezdeményezõ vezetõje egyszemélyi fele-
lõsséggel tartozik:

a) a 16. § (2) bekezdésében foglalt adatok pontos meg-
határozásáért és az ajánlatkérõ részére a megbízással egy-
idejûleg történõ megküldéséért;

b) az eljárás megindítása után az ajánlatkérõ arra történõ
írásbeli felhívásáért, hogy legfeljebb 3 munkanapon belül
adja meg az eljárás jogszerû és megfelelõ idõben történõ
befejezéséhez szükséges információkat;

c) a 20. § (4) bekezdése szerinti keretszerzõdés feltöltés,
valamint szerzõdésmódosítás kezdeményezése érdekében
– amennyiben a kezdeményezõ nem azonos az ajánlatké-
rõvel – az annak szükségességét alátámasztó dokumentu-
mok és a fedezetigazolás legkésõbb az ott meghatározott
határidõt megelõzõ 10. napig történõ megküldéséért.

(2) Az ajánlatkérõ vezetõje egyszemélyi felelõsséggel
tartozik:

a) a honvédelmi szervezet SZÉBT-jének a tárca
ÉBT-jével való összhangjáért;

b) a Kbt. 33. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv
elkészítéséért;

c) a (köz)beszerzési eljárás fajtájának jóváhagyásáért;
d) a szakértõi, valamint a bírálóbizottság összetételének

jóváhagyásáért;
e) a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmé-

nyek közzétételéért és azok jogszerûségéért;
f) a (köz)beszerzési eljárás hatályos jogszabályok sze-

rinti lefolytatásáért, figyelembe véve a kezdeményezõ be-
szerzési igényeit és egyeztetett követelményeit, valamint a
beszerzésre kerülõ áruk és szolgáltatások szükségességé-
nek határidejét;

g) a (köz)beszerzési eljárással kapcsolatos, jogi végzett-
ségû szakember által ellenõrzött szerzõdések aláírásáért;

h) a szerzõdések teljesítésével összefüggõ reklamációk
esetén a kivizsgálást végrehajtó bizottság kijelöléséért, a
lezárás érdekében szükséges döntéshozatalért;

i) a (köz)beszerzési eljárások ellenõrzéséért, és a terven
felüli ellenõrzések elrendeléséért.

(3) Az MH Honvédkórház parancsnoka egyszemélyi fe-
lelõsséggel tartozik a hatáskörébe tartozó beszerzési igé-
nyek szakmai felülvizsgálatáért és az egybeszámítási köte-
lezettség érvényesítéséért.

(4) Az MH ÖHP parancsnoka egyszemélyi felelõsség-
gel tartozik:

a) a szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédelmi szer-
vezetek által beküldött SZÉBT-ek szakmai felülvizsgálatá-
ért, az egybeszámítási kötelezettség érvényesítéséért;

b) a szolgálati, vagy szakmai alárendeltségébe utalt
honvédelmi szervezeteknél a beszerzési tevékenységet
érintõ terven felüli ellenõrzések elrendeléséért, valamint
az ellenõrzés kezdeményezéséért.

(5) A HM GTSZF fõosztályvezetõje egyszemélyi fele-
lõsséggel tartozik a tárca rövid távú terve alapján:

a) a tárcaszintû ÉBT összeállításáért és jóváhagyatásá-
ért, valamint

b) a terven felüli engedélyezések és a tervmódosítások
összhangjának biztosításáért a tervidõszak célkitûzései-
vel, új és megváltozott feladataival.
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3. A beszerzések tervezése

13. §

Az elemi költségvetés tervezésével egy idõben a pályá-
zatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi szerveze-
tek a tárgyidõszakra jóváhagyott rövid távú terv alapján
tárgyév január 10-ig összeállítják SZÉBT-jüket.

14. §

(1) A SZÉBT-ben a (köz)beszerzéseket az a)–d) pon-
tokban rögzített kategóriák szerint elkülönítetten kell sze-
repeltetni. Az elkészített és a honvédelmi szervezet veze-
tõje által aláírt terv vonatkozó részét az MH ÖHP logiszti-
kai gazdálkodási hatáskörébe tartozó MH katonai szerve-
zetek az MH ÖHP útján, minden egyéb honvédelmi szer-
vezet közvetlenül megküldi

a) az inkurrenciakezeléssel kapcsolatos (köz)beszerzé-
sekre vonatkozó igényt a HM Hadfelszerelési és Vagyon-
felügyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM HVF) útján a
tárgyév január 15-ig a HM GTSZF,

b) a híradó, informatikai, információvédelmi tárgyú fej-
lesztésekkel, infokommunikációs eszközbeszerzéssel, a
központilag biztosított szolgáltatásokkal, és az MH Kor-
mányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózata üzemeltetésé-
vel, fenntartásával, valamint a szolgáltatásbérléssel kap-
csolatos (köz)beszerzésekre vonatkozó igényt a Honvéd
Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) útján a
HM FHH,

c) az egészségügyi szakterületet érintõ (köz)beszerzé-
sekre vonatkozó igényt a HM FHH,

d) az egyéb szakterületet érintõ (köz)beszerzésekre vo-
natkozó igényt a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF) útján a HM FHH
részére.

(2) A terveket úgy kell elküldeni, hogy az (1) bekezdés
b)–c) pontjai szerinti esetekben a HM FHH azokat a tárgy-
év január 20-ig megkapja. Ettõl a határidõtõl a (4) bekez-
dés szerinti HM VGHÁT szakutasításban el lehet térni.
(3) A HM HVF, a HVK HIICSF, a HVK LOGCSF, vala-
mint az MH ÖHP a terveket szakmailag felülvizsgálja, és
indokolt esetben dönt a beszerzések összevonásáról.

(4) Az ÉBT elkészítésére a HM VGHÁT minden évben
részletes tervezési szakutasítást ad ki. Az ÉBT-ben fel kell
tüntetni a tárgyévi elõirányzatok terhére tervezett beszer-
zéseket, továbbá a tárgyévet követõ évi elõirányzatok ter-
hére, de a tárgyévben indításra tervezett beszerzéseket is.
A tárgyévet követõ évi elõirányzatok terhére, de a tárgyév-
ben indításra tervezett beszerzések költségvetési fedezeté-
nek aránya tervezési szintenként nem haladhatja meg a
tárgyévre tervezett beszerzésekre biztosított költségvetési
elõirányzat 50%-át. A honvédelmi szervezetek a tárgyévet
követõ év március 31-ig történõ alapvetõ mûködéséhez

szükséges beszerzési igényeit az ÉBT-ben kötelesek fel-
tüntetni.

(5) Az ÉBT-ben a központosított közbeszerzések terve-
zése az állami normatíva számok alapján történik. Az álla-
mi normatíva számok táblázatát a HM FHH a (köz)beszer-
zési hirdetmények közzétételére kialakított honlapján teszi
közzé.

(6) Az ÉBT-ben a haditechnikai beszerzések tervezése
során a megjegyzés rovatban az R4. 1. számú melléklete
vonatkozó fejezetszámának feltüntetése szükséges.

(7) A HM FHH a saját és a honvédelmi szervezetek
SZÉBT-je alapján elkészíti szakterülete vonatkozásában
az ÉBT-t, majd az esetleges összevonásokat követõen ja-
nuár 31-ig megküldi a HM GTSZF részére. A HM GTSZF
a terveket összesíti és a tárca rövid távú tervének tárgyidõ-
szakra vonatkozó része alapján felülvizsgálja és az érintett
honvédelmi szervezetekkel egyeztetve szükség szerint
módosítja az ÉBT tervezetét, majd február 15-ig megküldi
a HM KPH részére. Az ÉBT összeállításánál figyelembe
kell venni a hadfelszerelés rendszeresítésérõl és rendszer-
bõl történõ kivonásának rendjérõl szóló HM utasítás ren-
delkezéseit.

(8) A HM KPH fõigazgatója az ÉBT-t – a jóváhagyott
költségvetéssel, vagy annak hiányában a költségvetési ja-
vaslattal, valamint a költségvetési javaslat benyújtása óta
meghozott vezetõi döntéseken alapuló eltéréseket is tartal-
mazó jóváhagyott rövid távú tervvel történõ egyeztetést
követõen – ellenjegyzi, majd február 20-ig a HM GTSZF
részére visszaküldi.

(9) A HM GTSZF az egyeztetett ÉBT-t minden év már-
cius 15-ig a HM VGHÁT, a HVKF és a HM közigazgatási
államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) útján jóváhagyás-
ra felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

(10) Az ÉBT jóváhagyását követõen a HM GTSZF a jó-
váhagyott terv elektronikus közzétételével tájékoztatja az
érintett honvédelmi szervezeteket a terv jóváhagyásáról,
valamint az esetleges módosításokról.

15. §

(1) A tárgyévi ÉBT módosítására a (2)–(3) bekezdés
szerinti esetekben és az e rendelkezésekben meghatározott
rendben kerülhet sor.

(2) Az ÉBT egészére kiterjedõ átfogó felülvizsgálatot a
HM VGHÁT által kiadott körlevél alapján kell végrehajta-
ni a honvédelmi szervezetek elemi költségvetésének jóvá-
hagyását követõen. Ebben az esetben a honvédelmi szer-
vezetek a SZÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzési feladatai-
kat pontosítják, melyeket a 14. § (1) bekezdése szerinti
rendben a körlevélben meghatározott határidõre küldenek
meg. A HM GTSZF a 14. § (7) bekezdésében meghatáro-
zott javaslatok beérkezését követõen a módosítási igénye-
ket összesíti, megküldi a HM KPH részére ellenjegyzésre,
majd a 14. § (9) bekezdés szerinti rendben felterjeszti jóvá-
hagyásra a körlevélben meghatározott határidõre. A jóvá-
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hagyást követõen a HM GTSZF intézkedik az ÉBT-ben
eszközölt módosítások átvezetésére.

(3) Az ÉBT-ben nem szereplõ, soron kívüli (köz)be-
szerzési feladatok engedélyezése, továbbá az ÉBT-ben
szereplõ (köz)beszerzési feladatok módosításának enge-
délyezése a (köz)beszerzési eljárás kezdeményezésekor a
2. melléklet szerinti „Megbízás (köz)beszerzés kezdemé-
nyezésére” okmányon történik. A megbízó szervezet a
megfelelõen kitöltött okmányt az ellenjegyzést követõen
megküldi az ajánlatkérõ részére. Az ajánlatkérõ az ellen-
jegyzett okmányt a 1. melléklet szerinti „(Köz)beszerzés
kezdeményezés” okmánnyal együtt a HM GTSZF útján
terjeszti fel. A (köz)beszerzési feladat módosításának, a
terven felüli feladat ÉBT-be történõ felvételének és a
(köz)beszerzési eljárás kezdeményezésének engedélyezé-
se a HM GTSZF által összeállított okmányon, egy ütem-
ben történik a 18. § (1) bekezdésben meghatározott felter-
jesztési rendben.

(4) Amennyiben a módosítás nem érinti a (köz)beszer-
zés tárgyát, továbbá nem növeli a (köz)beszerzés várható
értékét, a módosítást nem kell engedélyeztetni.

(5) A „(Köz)beszerzés kezdeményezés” jóváhagyása
után a HM GTSZF tájékoztatja az érintett honvédelmi
szervezeteket a döntésrõl, valamint intézkedik az ÉBT
szükség szerinti módosítására.

(6) Az ÉBT-be utólag felvett feladatokról, azok fejezet
és sorszám szerinti besorolásáról a HM GTSZF az érintett
honvédelmi szervezeteket tájékoztatja.

4. A (köz)beszerzési eljárások lefolytatásának rendje

16. §

(1) A (köz)beszerzési eljárás lefolytatását a kezdemé-
nyezõ a 2. mellékletben szereplõ formanyomtatvány kitöl-
tésével kezdeményezi az ajánlatkérõnél. A formanyomtat-
ványt a kezdeményezõ vezetõje, vagy a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatában a kiadmányozásra meghatalmazott
személy jogosult aláírni. Az aláírásoknál a gépelt névnek
és az aláírónak meg kell egyeznie.

(2) A formanyomtatványok minden pontjára választ
kell adni, különös tekintettel „A (köz)beszerezési feladat
szükségességének indokolása” pont alatt szereplõ kérdé-
sek maradéktalan megválaszolására. A 2. melléklet szerin-
ti okmányok hiányos kitöltése esetén az ajánlatkérõ köte-
les a szükséges kiegészítõ információkat bekérni, az infor-
mációk határidõre történõ biztosításának elmaradása ese-
tén pedig az okmányokat visszaküldeni.

(3) Az (1) bekezdésben szereplõ okmányhoz csatolni
kell a (köz)beszerzési eljárás kezdeményezéséhez és lebo-
nyolításhoz szükséges, a 3. mellékletben foglaltak szerint
összeállított, a kezdeményezõ által megfogalmazott köve-
telményeket, a mûszaki leírást, minõségbiztosítási, átvéte-
li követelményeket, valamint minden információt és nyi-
latkozatot (a továbbiakban együttesen: mûszaki követel-

mények). A csatolt mûszaki követelményeket minden ol-
dalon a készítõ kézjegyével kell ellátni.

(4) A 2. melléklet szerinti okmányt és csatolt mûszaki
követelményeket egy eredeti példányban, valamint e-ma-
ilben – elektronikus úton – is meg kell küldeni az ajánlat-
kérõ részére.

(5) A 2. melléklet szerinti okmányhoz a tárgyévi költ-
ségvetési elõirányzatok vonatkozásában a 7. melléklet
szerinti, a HM KPH által, az azt követõ év, évek vonatkozá-
sában a 8. melléklet szerinti, a költségviselõ, vagy az elõ-
irányzat felett rendelkezési jogosultsággal bíró honvédelmi
szerv által kiállított „Fedezetigazolás” elnevezésû nyomtat-
ványt csatolni kell.

(6) A (köz)beszerzési eljárást kezdeményezõ okmány és
a csatolt mûszaki követelmények összeállítását követõen a
dokumentációt a kezdeményezõ megküldi a híradó, infor-
matikai és információvédelmi tárgyú beszerzések esetén
a HVK HIICSF, az elektronikai hadviselés tárgyú beszer-
zések esetén a Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõnök-
ség, kiképzés-technikai tárgyú beszerzések esetén a Hon-
véd Vezérkar Kiképzési Csoportfõnökség, az egészség-
ügyi szakterületet érintõ beszerzések esetén közvetlenül,
az egyéb szakterületeket érintõ beszerzés esetén a HVK
LOGCSF útján a HM FHH részére. A szakterületileg érin-
tett csoportfõnökségek a megküldött okmányok alapján
megvizsgálják a (köz)beszerzés idõszerûségét, katonai al-
kalmazásnak való megfelelését és álláspontjukról 8 napon
belül tájékoztatják a kezdeményezõt.

17. §

(1) Az ajánlatkérõ a 2. melléklet szerinti okmány és a
hozzá csatolt mûszaki követelmények beérkezését követõ-
en haladéktalanul megkezdi az abban leírtak ellenõrzését,
valamint a (köz)beszerzési eljárást megindító felhívás és a
dokumentáció kidolgozását.

(2) Az ajánlatkérõ a (köz)beszerzési eljárást kezdemé-
nyezõ okmány és a csatolt mûszaki követelmények beér-
kezését, ellenõrzését követõen, amennyiben abban a 16. §
(2) bekezdése szerinti hiányosságot

a) nem észlelt, elkészíti a megbízás befogadó nyilatko-
zatot, melyet a befogadás visszaigazolása céljából meg-
küld az eljárás kezdeményezõje részére,

b) észlelt, haladéktalanul elõzetes konzultációt kezde-
ményez a hiányosságok kiküszöbölése érdekében a meg-
bízó, valamint a szakterületileg érintett csoportfõnökség
részvételével. A szükséges módosítások végrehajtása a
16. §-ban meghatározottak szerint történik.

(3) Az ajánlatkérõ részére a beszerzési feladat a 2. mel-
léklet szerinti okmány és a csatolt mûszaki követelmények
befogadásával kezdõdik és a megbízás tárgyát képezõ ter-
mékeknek, vagy szolgáltatásoknak a kezdeményezõ, vagy
az általa kijelölt honvédelmi szervezet képviselõje részére
történõ átadását követõen a számlák rendezésével zárul le.
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(4) Ha a (köz)beszerzés végrehajtása során olyan elõre
nem látható körülmények állnak elõ, amelyek a 2. mellék-
let szerinti okmányban kapott felhatalmazást meghalad-
ják, az ajánlatkérõ felkéri a kezdeményezõt az okmány mó-
dosítására. A módosításában csak az eredeti, az okmánytól
eltérõ feltételeket és feladatokat kell meghatározni.

(5) A (köz)beszerzési eljárás jogszerû lefolytatásáért, és
megfelelõ idõben való végrehajtásáért az ajánlatkérõ fele-
lõssége a 2. melléklet szerinti okmány befogadásával kez-
dõdik. Amennyiben az okmány befogadását követõen
olyan, elõre nem látható körülmények állnak elõ, amelyek
alapján a (köz)beszerzési eljárás nem folytatható le, az
ajánlatkérõ az okmány befogadását visszavonhatja. Errõl a
tényrõl haladéktalanul köteles értesíteni a kezdeményezõt
és a szakterületileg érintett csoportfõnökséget.

(6) A (köz)beszerzési eljárást megindító hirdetmény és
a dokumentáció összeállításához – a (köz)beszerzési fel-
adat függvényében – ha a (köz)beszerzés bonyolultsága
indokolttá teszi, az ajánlatkérõ szakértõi bizottságot ala-
kíthat. A szakértõi bizottság az ajánlatkérõ, a (köz)beszer-
zési eljárás kezdeményezõje, valamint az eljárás tárgya
szerint szakterületileg érintett csoportfõnökségek és a HM
KPH állományából – szükség esetén külsõ szakértõk fel-
kérésével – az ajánlatkérõ által aláírt okmányon kerül
kijelölésre.

(7) Az R5. hatálya alá tartozó (köz)beszerzési eljárás
esetén az ajánlatkérõ elkészíti az R5.-ben megadott formá-
tumú elõterjesztést, melynek aláírására a HM VGHÁT tá-
vollétében a HM GTSZF fõosztályvezetõje jogosult.

18. §

(1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárást megindító
felhívás és dokumentáció tervezeteit, a 16. § (6) szerinti ál-
láspontot az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöl-
tésével, a csatolandó dokumentumokkal és a 2. melléklet
szerinti okmánnyal – továbbá az R5. hatálya alá tartozó
(köz)beszerzés esetén a 17. § (7) bekezdése szerinti mel-
léklettel – együtt a HM GTSZF útján:

a) a közbeszerzési értékhatárt elérõ vagy azt meghaladó,
de az 50 millió Ft értéket el nem érõ (köz)beszerzések ese-
tén a HM VGHÁT;

b) az 50 millió Ft, vagy azt meghaladó értékû (köz)be-
szerzések esetén a HM VGHÁT útján a HM KÁT
részére jóváhagyásra felterjeszti, melyrõl a HM VGHÁT,
illetve a HM KÁT a kézhezvételtõl számított 8. napig dön-
tést hoz.

(2) Az R1., az R3. és az R4. hatálya alá tartozó (köz)be-
szerzések esetében az (1) bekezdés szerinti felterjesztési
kötelezettség (köz)beszerzési értékhatártól függetlenül
fennáll.

(3) Az ajánlatkérõnek az (1) bekezdés szerinti okmá-
nyokat e-mailben is meg kell küldeni a HM GTSZF által
meghatározott címre. A megküldés tényét a felterjesztõ
ügyiratban jelezni kell.

(4) Különösen indokolt esetben – így különösen össze-
tett, bonyolult beszerzési feladat esetén – a HM VGHÁT
elõzetes hozzájárulása alapján a HM GTSZF a mûszaki
követelményeket szakértõi véleményezésre küldi meg.
A szakértõi véleményezés költségeit a HM GTSZF tervezi
és köteles biztosítani.

(5) A felterjesztett okmányok alapján a HM GTSZF
megvizsgálja a (köz)beszerzés R5. hatálya alá tartozását és
az R5. hatálya alá tartozó (köz)beszerzés esetén a felter-
jesztett melléklettel együtt benyújtja az elõterjesztést az
NFM részére.

(6) A HM GTSZF a felterjesztést követõen
a) az R5. hatálya alá nem tartozó (köz)beszerzések ese-

tében az (1) bekezdés szerinti döntésrõl a döntést követõen
legfeljebb 5 munkanapon belül,

b) az R5. hatálya alá tartozó (köz)beszerzések esetében
a nemzeti fejlesztési miniszter döntésérõl a döntésrõl való
tudomásszerzést követõen legfeljebb 3 munkanapon belül
tájékoztatja az ajánlatkérõt.

19. §

A (köz)beszerzési eljárás csak jóváhagyó döntésrõl szóló,
a 18. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás ajánlatkérõhöz
érkezése után indítható meg.

20. §

(1) A (köz)beszerzési eljárást elsõsorban nyílt, vagy hir-
detmény közzétételével induló tárgyalásos eljárással kell
lefolytatni. Ha a jogszabályi feltételek fennállnak, más el-
járás is választható.

(2) Amennyiben rendkívüli sürgõsségû közbeszerzés
lefolytatása szükséges, úgy a közbeszerzési eljárás szerep-
lõi a Kbt. rendkívüli sürgõsségre vonatkozó szabályainak
teljes körû alkalmazásával kötelesek eljárni. A sürgõsség
objektív indokolása a közbeszerzési eljárást kezdeménye-
zõ, jogszerûségének vizsgálata és indokolása az ajánlatké-
rõ kötelezettsége és felelõssége.

(3) Abban az esetben, ha a (köz)beszerzési eljárás hir-
detményével kapcsolatban az eljárásban érintett honvédel-
mi szervezet részérõl megalapozott, tartalmi elemet érintõ,
módosítást igénylõ észrevétel érkezik, a módosítást a HM
GTSZF részére a megküldéssel egyidejûleg e-mailben is
meg kell küldeni.

(4) A keretszerzõdés-feltöltést, valamint a szerzõdés-
módosítást a kezdeményezõ a 2. mellékletben szereplõ
formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezi az ajánlat-
kérõnél. A formanyomtatványt a kezdeményezõ vezetõje,
vagy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a kiadmá-
nyozásra meghatalmazott személy jogosult aláírni. Az alá-
írásoknál a gépelt névnek és az aláírónak meg kell egyez-
nie. A formanyomtatvány minden pontjának az eredeti
megbízásnak megfelelõ választ, továbbá az új információ-
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kat is tartalmaznia kell. A kezdeményezõnek csatolnia kell
a szerzõdéskötés, vagy szerzõdésmódosítás szükségessé-
gét alátámasztó dokumentumokat.

(5) Az ajánlatkérõ a keretszerzõdés-feltöltés, vagy a
szerzõdés értékét, mennyiségét vagy a teljesítési határidõt
(a továbbiakban együtt: lényeges tartalom) érintõ szerzõ-
désmódosítás kezdeményezésére a 4. melléklet szerinti
okmányt terjeszti fel a 18. § (1) bekezdés szerinti rendben,
a csatolandó dokumentumokkal együtt a feltöltést, vagy a
módosítást megelõzõen, NFM engedélyezést nem igénylõ
esetekben legfeljebb a feltöltést, vagy a módosítást meg-
elõzõ 8. napig, NFM engedélyezést igénylõ esetekben a
feltöltést, vagy a módosítást megelõzõ 20. napig. A szer-
zõdés lényeges tartalmát nem érintõ módosítás esetén tájé-
koztatást kell felterjeszteni a módosítást megelõzõ 8. na-
pig. Az engedély visszaérkezésérõl szóló HM GTSZF tájé-
koztatást követõen a szerzõdésmódosítás, vagy a keret-
szerzõdés-feltöltés azonnal aláírható.

(6) A HM GTSZF a felterjesztett dokumentumok alap-
ján a 18. § (5)–(6) bekezdésében meghatározottak szerint
jár el.

(7) Hozzájárulás hiányában az (5) bekezdésben felter-
jesztett szerzõdésmódosítás nem köthetõ meg, a (köz)be-
szerzés a módosult feltételekkel csak új (köz)beszerzési el-
járásban valósítható meg.

21. §

(1) Az ajánlatkérõnek a (köz)beszerzési eljárás során
beérkezett ajánlatok elbírálására bírálóbizottságot kell ala-
kítania. A bírálóbizottság az ajánlatkérõ, a (köz)beszerzési
eljárás kezdeményezõje, valamint az eljárás tárgya szerint
szakterületileg érintett csoportfõnökségek és a HM KPH
állományából – szükség esetén külsõ szakértõk felkérésé-
vel – kerül kijelölésre.

(2) A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésérõl részletes
jegyzõkönyvet, összegezést készít, amelynek részét képe-
zik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

(3) Az R5. hatálya alá tartozó eljárás eredménye csak a
nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulását követõen hir-
dethetõ ki, melyrõl az ajánlatkérõt a HM GTSZF értesíti
ki. Az R5. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében az
adott eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelõen kell
eredményt hirdetni.

(4) Amennyiben a költségkihatás a beérkezett (köz)be-
szerzési ajánlatok elbírálásakor meghaladja az engedélye-
zett összeget, az ajánlatkérõ tájékoztatása alapján a kezde-
ményezõ által benyújtott, költségviselõi záradékot tartal-
mazó, a HM KPH által ellenjegyzett, az 5. melléklet sze-
rinti „Fedezetbiztosítási kérelem” elnevezésû nyomtat-
ványt is csatolni kell az összegezés mellé.

(5) Az eredményhirdetést követõen az ajánlatkérõ a
szerzõdés tervezetét a kezdeményezõvel egyezteti, vala-
mint az ellenjegyzési utasítás mellékletében meghatáro-
zott formában a szerzõdéskivonatot elkészíti és ellenje-

gyezteti, majd a vonatkozó jogszabályok szerint az aján-
latkérõ a szerzõdést a (köz)beszerzési eljárás nyertesével
megköti.

(6) Az eredményhirdetést követõen az ajánlatkérõ a
9. melléklet szerint tájékoztató jelentést terjeszt fel a HM
GTSZF útján a HM VGHÁT részére, melyhez csatolja az
értékelési jegyzõkönyvet és az eljárás eredményérõl szóló
összegezést.

(7) Eredménytelen eljárás esetén az ajánlatkérõ ered-
ménytelenség indokolásáról szóló tájékoztatását követõen
a (köz)beszerzési eljárás kezdeményezõje a költségfedezet
további megléte, valamint az igény fennállása esetén kü-
lön engedély nélkül a 16. § szerint ismételten kezdemé-
nyezheti az eljárást.

(8) Az eredménytelen eljárást követõen, amennyiben a
kezdeményezõ az eljárás megindításának alapját képezõ
megbízást és mûszaki követelményeket változatlan tarta-
lommal fenntartja, a kezdeményezõ új fedezetigazolás
megküldésével kezdeményezheti az eljárás ismételt le-
folytatását az ajánlatkérõnél.

(9) A kezdeményezõ negyedévente, de legkésõbb a
szerzõdés teljesítését, vagy részteljesítését követõen hala-
déktalanul tájékoztatja az ajánlatkérõt a teljesítésrõl,
melyrõl az ajánlatkérõ nyilvántartást vezet.

(10) Abban az esetben, amikor a költségviselõ nem azo-
nos az ajánlatkérõvel, a költségviselõ a részére benyújtott
számla kifizetésével kapcsolatban a szerzõdésben megha-
tározott rendszerességgel, a Kbt. 34. § (2) bekezdésére fi-
gyelemmel számlaösszesítõt küld az ajánlatkérõ részére.

(11) A (köz)beszerzési eljárások elõkészítése és lefoly-
tatása során a kijelölt bizottságok tagjai – az esetlegesen
bevont külsõ szakértõk, hivatalos közbeszerzési tanács-
adók kivételével – kötelesek összeférhetetlenségi nyilat-
kozatot, valamint vagyonnyilatkozatot tenni, továbbá nyi-
latkozni arról, hogy rendelkeznek legalább „B” típusú
nemzetbiztonsági ellenõrzéssel, vagy annak érdekében a
nemzetbiztonsági ellenõrzésük megkezdõdött.

5. A beszerzési eljárásokkal kapcsolatos sajátos
szabályok

22. §

(1) A honvédelmi szervezetek folyamatos mûködéséhez
szükséges áruk beszerzését és szolgáltatások megrendelé-
sét, a több évre átnyúló haditechnikai eszköz fenntartás,
modernizáció, fejlesztési célú, valamint inkurrencia-hasz-
nosításhoz kapcsolódó feladatokat keretmegállapodásos
eljárás alkalmazásával, vagy több éves keretszerzõdés
megkötésével is meg lehet valósítani.

(2) A keretmegállapodásos eljárással vagy több éves ke-
retszerzõdéssel lebonyolítandó beszerzések tervezése so-
rán az ÉBT-ben csak a tárgyévi beszerzési igény kerül jó-
váhagyásra, ugyanakkor az ÉBT-ben a teljes – legfeljebb
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négy éves – futamidõre tervezett beszerzési igényeket is
szerepeltetni kell.

23. §

(1) A keretmegállapodásban vagy több éves keretszer-
zõdésben foglalt teljes futamidõre tervezett beszerzési fel-
adat lebonyolítása a 16. §-ban meghatározott módon törté-
nik.

(2) A keretmegállapodás vagy több éves keretszerzõdés
pénzügyi keretein belül realizálandó éves feltöltés is a
16. §-ban meghatározott módon és formában indítható
meg, ez esetben a tárgyévre vonatkozó beszerzés adatait
kell szerepeltetni. A 4. melléklet szerinti okmány felter-
jesztése nélkül kiegészítõ megállapodás nem köthetõ.

(3) Az éves kiegészítõ megállapodás szerzõdéskivona-
tát kötelezettségvállalóként a kezdeményezõ által kijelölt
kötelezettségvállaló vezetõje és minden esetben az ajánlat-
kérõ írja alá.

24. §

(1) A központosított közbeszerzés alá vont kiemelt ter-
mékek teljes körére a Kormány kijelölt központi beszerzõ
szervezete (a továbbiakban: KKBSZ) felé igénybejelen-
tésre jogosult:

a) az MH vonatkozásában kizárólagosan a HM FHH – a
b)–c) pontok kivételével – a központosított termékek teljes
körére;

b) az ellátási körébe tartozó honvédelmi szervezetek vo-
natkozásában az MH BHD a központosított termékek – a
9. § (1) bekezdésben meghatározott – körére;

c) a HM PRKF a központosított közbeszerzés körébe
tartozó nemzetközi utazásszervezés megrendelése vonat-
kozásában.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott honvédelmi szer-
vezetek (a továbbiakban: igénybejelentõ) a kiemelt termé-
kek közbeszerzését a Kbt. szabályaival összhangban, saját
hatáskörben is megvalósíthatják az R1. 7. § (1) be-
kezdésében foglaltak fennállása esetén az R1. 7. § (2)–(4) be-
kezdésének, valamint 8–9. §-a elõírásainak betartása
mellett.

(3) Az igénybejelentõ a központosított közbeszerzési
eljárás során az R1. 28. §-a szerinti eljárásmódot alkalmaz-
hatja.

(4) A R2. 5. §-a szerinti önkéntes csatlakozás a honvé-
delmi miniszter elõzetes engedélye alapján kezdeményez-
hetõ.

25. §

(1) A honvédelmi szervezetek a központosított közbe-
szerzés hatálya alá tartozó éves beszerzési igényeiket

tárgyév április 30-ig megküldik a központosított közbe-
szerzésre feljogosított ajánlatkérõ honvédelmi szervezet
részére a KKBSZ által meghatározott formában.

(2) Az állami normatíva számok táblázatát, valamint az
éves központosított igénybejelentés formanyomtatványát
a HM FHH a (köz)beszerzési hirdetmények közzétételére
kialakított honlapján teszi közzé.

26. §

(1) A megbízó honvédelmi szervezetek a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó országosan kiemelt ter-
mékek beszerzésére és szolgáltatások megrendelésére vo-
natkozó megbízásaikat a 2. melléklet kitöltésével az igény-
bejelentésre jogosult HM FHH részére negyedévente, ke-
retmegállapodásonként összesítve küldik meg, az elsõ ne-
gyedévre vonatkozóan elõzõ év november 1-ig, ezt köve-
tõen negyedévente február, május és augusztus 1-ig
a 2. melléklet egyéb specifikáció rovatának következõ
szempontok szerinti kitöltésével:

a) termék megnevezése;
b) besoroló azonosító;
c) KKBSZ azonosító, ha ismert;
d) keretmegállapodás száma;
e) keretmegállapodás hatálya.
(2) A tárgyévet követõ évre vonatkozó éves igénybeje-

lentést tárgyév október 31-ig kell megküldeni az igénybe-
jelentõ részére.

(3) Az igénybejelentõk a beszerzés kezdeményezését a
KKBSZ által megkötött keretmegállapodásonként terjesz-
tik fel engedélyeztetésre az elsõ negyedévre vonatkozóan
elõzõ év november 15-ig, ezt követõen negyedévente feb-
ruár, május és augusztus 15-ig.

27. §

(1) A védelmi célú beszerzéseket az R4.-ben meghatá-
rozottak szerint kell lefolytatni, azonban az eljárások során
a 13–21. §-ban meghatározottakat megfelelõen kell alkal-
mazni.

(2) Védelmi célú beszerzésekre vonatkozó egyedi enge-
délyezési kérelmek esetén a HM GTSZF megvizsgálja,
hogy az R4. 56. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja alapján
nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi érdekbõl a hazai hadi-
ipari termelõ- vagy szolgáltatókapacitások fenntartása in-
dokolja-e az egy meghatározott forrásból történõ beszer-
zés lefolytatását.

28. §

(1) A külföldi szervezetek által felajánlott haditechni-
kai eszközök beszerzését az R4.-ben meghatározottak sze-
rint kell végrehajtani, azonban a különleges eljárás akkor
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alkalmazható, ha a felajánlás nemzetközi megállapodás-
ban, jegyzõkönyvben, egyetértési nyilatkozatban, vagy
más egyéb hivatalos felajánlás formájában rögzítésre ke-
rül, és a Kormány vagy az illetékes miniszter döntött a fel-
ajánlás elfogadásáról.

(2) A felajánlást az eljárás kezdeményezéssel együtt
kell felterjeszteni részletes szakmai indoklással alátá-
masztva. A felajánlást a honvédelmi miniszternek a HM
GTSZF a HM VGHÁT és a HM KÁT útján terjeszti fel el-
fogadásra és a honvédelmi miniszter döntésének függvé-
nyében kerül az eljárás megindítása jóváhagyásra.

29. §

A mûveleti beszerzéseket – az R2.–R3. és az R5. hatálya
alá tartozó beszerzések kivételével – a 37–38. § szerinti el-
járásrend alapján, a mûveleti beszerzések lefolytatási
rendjérõl szóló HM KÁT – HVKF együttes intézkedés
szerint kell lefolytatni.

30. §

A tartós külszolgálatot teljesítõk ellátását célzó beszer-
zések lefolytatásának rendjét – az R2.–R3. és az R5. hatá-
lya alá tartozó beszerzések kivételével – a 37–38. § szerinti
eljárásrend alapján, a HM KÁT és a HVKF együttes intéz-
kedésben szabályozza.

31. §

(1) A nemzetbiztonsági beszerzések vonatkozásában az
R3. 3. § (2) bekezdése szerinti döntésre vonatkozó javasla-
tot a HM GTSZF, a HM VGHÁT és a HM KÁT útján kell
felterjeszteni a honvédelmi miniszter részére. A javaslat az
Országgyûlés illetékes bizottsága részére történõ továbbí-
tását és a törvény alkalmazását kizáró döntés iránti kérést a
honvédelmi miniszter kezdeményezi. A felterjesztés elké-
szítéséért az azt kezdeményezõ honvédelmi szervezet fe-
lel, a HM képviseletét az Országgyûlés illetékes bizottsága
elõtt a kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje látja el.

(2) Az eljárások lefolytatásának rendjére a 13–21. §-ban
meghatározottakat megfelelõen alkalmazni kell.

(3) A beszerzés dokumentumai között meg kell õrizni az
Országgyûlés illetékes bizottsága által hozott határozat,
valamint a határozatot kezdeményezõ elõterjesztés máso-
latát.

32. §

A NATO Biztonsági Beruházási Programjához kapcso-
lódó beszerzéseket az R6.-ban meghatározottak szerint
kell lefolytatni. Az eljárások lefolytatásának rendjére a

16–23. §-ban valamint a 38–40. §-ban meghatározottakat
megfelelõen kell alkalmazni.

33. §

(1) A nemzetközi gyakorlaton, hadgyakorlaton részt
vevõ honvédelmi szervezetek ellátása biztosításához szük-
séges áru beszerzését és szolgáltatás megrendelését
– amennyiben ilyen aláírásra kerül – a befogadó nemzeti
támogatásról szóló nemzetközi megállapodás alapján kell
biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi megállapodás
hiányában a 28. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.

34. §

A jövedéki termékeket kizárólag a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek betar-
tásával lehet (köz)beszerezni.

35. §

(1) „In-house” beszerzésre irányuló megállapodás meg-
kötésére vonatkozó elõkészítõ tárgyalások az érintett gaz-
dálkodó szervezettel csak akkor kezdhetõek meg, ha a
megállapodást elõkészítõ honvédelmi szervezet a Kbt. 9. §
(1) bekezdés k) pontjában foglalt valamennyi feltétel fenn-
állását megvizsgálta.

(2) A megállapodás feltételeinek kialakítására irányuló
tárgyalásokat az érintett gazdálkodó szervezettel a megál-
lapodást elõkészítõ honvédelmi szervezetnek kell lefoly-
tatnia, egy vagy több tárgyalási forduló keretében, az érin-
tett honvédelmi szervezetek szükség szerinti bevonásával.

(3) A megállapodást a tárgyalások lezárását és a végsõ
árajánlat elfogadását követõen, a végsõ ajánlat tartalma
szerint kell megkötni az érintett gazdálkodó szervezettel.

(4) A megállapodást a HM FHH készíti elõ, a megálla-
podás megkötésére a HM VGHÁT külön felhatalmazása
alapján a HM FHH fõigazgatója jogosult.

(5) A Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdálko-
dó szervezet a Kbt. 6. § (1) bekezdés d) pontja értelmében
ajánlatkérõnek minõsül.

(6) Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredmény-
re, az ajánlatkérõ – a (köz)beszerzés kezdeményezés fenn-
tartása esetén – a vonatkozó jogszabályok és egyéb belsõ
szabályozók szerinti (köz)beszerzési eljárást folytat le.

36. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 9/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
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BVR-ben meghatározott eljárásrendet a (2)–(4) bekezdés
szerint kell alkalmazni.

(2) A 6. § (2) bekezdés m) pontjában meghatározott ér-
tékhatárt el nem érõ értékû, a fogvatartottak kötelezõ foglal-
koztatása keretében elõállított áruk beszerzése vagy telje-
sített szolgáltatások megrendelése során a pályázatkérõ jo-
gosultsággal felruházott honvédelmi szervezetek saját ha-
táskörben döntenek a BVR.-ben meghatározott ellátási kö-
telezettség igénybevételérõl.

(3) A 6. § (2) bekezdés m) pontjában meghatározott ér-
tékhatárokat elérõ, de a közösségi közbeszerzési értékha-
tárokat el nem érõ értékû (köz)beszerzések esetén
– amennyiben nem kerül sor „in house” beszerzés eredmé-
nyes lefolytatására – a HM FHH a BVR. szerinti ajánlatot,
a megbízást, valamint a csatolandó dokumentumokat a
18. §-ban meghatározottak szerint terjeszti fel.

(4) A HM FHH ajánlatkérõként a közösségi közbeszer-
zési értékhatárt meghaladó értékû (köz)beszerzések esetén
a Kbt. és az R1–R6. elõírásai alapján jár el.

37. §

(1) A Kbt. 9. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
kivétel alapján – figyelemmel az R4.-ben foglaltakra – a
NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynökségének eljárás-
rendje alkalmazható.

(2) A NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége el-
járásrendje keretében történõ megrendelés jóváhagyására
a HM VGHÁT jogosult.

(3) A NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége el-
járásrendjével kapcsolatos belsõ eljárásrend a HM FHH
(köz)beszerzési szabályzatában kerül rögzítésre.

38. §

(1) A honvédelmi szervezeteknek az éves költségvetési
törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt el
nem érõ, de árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése és
építési beruházás esetén a nettó 2 millió Ft értékhatárt el-
érõ, vagy azt meghaladó becsült értékû, saját hatáskörben
végrehajtásra kerülõ beszerzési eljárásának lefolytatása
során a 39. § szerinti pályáztatási eljárási rendet kell alkal-
mazni.

(2) Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, valamint
építési beruházás esetén a nettó 2 millió Ft értékhatárt el
nem érõ becsült értékû beszerzések lefolytatása során is tö-
rekedni kell a gazdaságosság, az esélyegyenlõség és ver-
senysemlegesség kritériumainak érvényesítésére, továbbá
legalább három árajánlat bekérésére.

(3) Az értékhatár meghatározásakor figyelembe kell
venni a Kbt. szerinti egybeszámítási kötelezettséget.

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti beszerzési eljárások
kezdeményezésére a HM FHH-tól külön engedélyt kérni,
arról hirdetményt közzétenni nem kell, ide nem értve a

szolgáltatás megrendelésére vonatkozó mindenkori, a köz-
beszerzési értékhatárt elérõ vagy meghaladó, de az építési
beruházás közbeszerzési értékhatárát el nem érõ becsült
értékû, kisértékû infrastrukturális beszerzéseket, mely ese-
tén az eljárást a 6. melléklet szerinti „Kisértékû infrastruk-
turális beszerzési kérelem” jóváhagyásával kell kezdemé-
nyezni. A „Kisértékû infrastrukturális beszerzési kérelem”
jóváhagyására a HM FHH jogosult. Az eljárás kezdemé-
nyezõje a „Kisértékû infrastrukturális beszerzési kérelem”
jóváhagyása esetén megbízást adhat a HM FHH részére az
eljárás lefolytatására. Amennyiben az eljárás kezdemé-
nyezõje az eljárást saját hatáskörben kívánja lefolytatni, de
mûszaki ellenõrt a beszerzés alapján elvégzendõ munkála-
tokhoz – saját állományából – nem tud biztosítani, köteles
a 6. mellékleten a HM FHH-tól mûszaki ellenõr biztosítá-
sát kérni.

39. §

(1) A pályáztatási eljárás során a honvédelmi szervezet
vezetõje – beszerzési feladattól függõen – bizottságot je-
lölhet ki a beszerzési eljárás lefolytatására. A pályázati fel-
hívások kidolgozásában és a pályázatok értékelésében
részt vevõk kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot
tenni. Bizottság kijelölése esetén annak feladatait, hatás-
körét, a felelõsségi köröket – amennyiben a honvédelmi
szervezet beszerzési szabályzata nem tartalmazza – a hon-
védelmi szervezet vezetõje a kijelöléssel egy idõben hatá-
rozza meg. A beszerzési eljárás során írásban legalább há-
rom pályázatot kell bekérni.

(2) A pályázati felhívásnak legalább a következõket kell
tartalmaznia:

a) a pályázatot bekérõ nevét, címét, telefon- és telefax-
számát, vagy e-mail címét;

b) a beszerzés tárgyát, mennyiségét, a mennyiségtõl
való eltérés mértékét, a beszerzés mûszaki leírását, vagy a
minõségi és teljesítménykövetelményeket;

c) a szerzõdés típusának meghatározását;
d) a szerzõdés idõtartamát vagy a teljesítés határidejét;
e) a teljesítés helyét;
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit;
g) a pályázatok bírálati szempontjait;
h) az alkalmassági követelményeket;
i) a hiánypótlás lehetõségét, módját;
j) a pályázat beérkezésének határidejét, a benyújtás cí-

mét és a pályázatok bontásán való részvételi lehetõséget;
k) a tárgyalás lehetõségét;
l) a pályázat elbírálásáról szóló tájékoztatás határidejét,

módját.
(3) A beszerzési mûszaki leírásának a beszerezni kívánt

áru, megrendelni kívánt szolgáltatás, építési beruházás
egyértelmû beazonosításához szükséges meghatározását
kell tartalmazni, azonban ez nem tartalmazhat egy megha-
tározott szállítóra vonatkozó utalást.
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(4) Ha nem érkezik be három pályázat, a beérkezett pá-
lyázat, pályázatok alapján lehet dönteni.

(5) A nyertes pályázót elsõsorban a legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatás, több áruféleséget, vagy szolgál-
tatási igényt tartalmazó pályázat bekérése esetén az
összességében legkedvezõbb pályázat alapján kell kivá-
lasztani.

(6) Indokolt esetben a nyertes pályázó kiválasztása a
legrövidebb teljesítési határidõ alapján is történhet, de eb-
ben az esetben is törekedni kell a gazdaságosság kritériu-
mainak biztosítására, vizsgálni kell az árajánlatokat, és az
elfogadott pályázat árajánlata a legalacsonyabb ellenszol-
gáltatást tartalmazó érvényes pályázat árajánlatát 10 szá-
zaléknál nagyobb mértékben nem haladhatja meg.

(7) A pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet köteles
nyilatkozatot kérni a pályázók szállítási, szolgáltatási refe-
renciáiról, valamint pénzügyi alkalmasságáról.

(8) Azonos teljesítési feltételek esetén a pályázatot be-
kérõ honvédelmi szervezet tárgyalás útján köteles a nyer-
tes pályázót kiválasztani. A tárgyalásról jegyzõkönyvet
kell készíteni.

(9) A (2) bekezdés j) pontban megjelölt határidõ elõtt ti-
los a pályázatok értékelését megkezdeni.

(10) A pályázatok értékelésérõl jegyzõkönyvet kell ké-
szíteni.

(11) A pályázatot bekérõ köteles a pályázatokat elbírál-
ni, kivéve, ha a beszerzési eljárás megkezdését követõen –
általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok következté-
ben – beállott lényeges körülmény miatt a szerzõdés meg-
kötésére, vagy a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre
nem lenne képes. Ebben az esetben a pályázatot bekérõnek
az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.

(12) Érvénytelen a pályázat, ha
a) azt a pályázati határidõ lejárta után nyújtották be;
b) a pályázó nem felel meg az alkalmassági követelmé-

nyeknek;
c) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban

meghatározott feltételeknek.
(13) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be pályázatot;
b) kizárólag érvénytelen pályázatot nyújtottak be;
c) egyik pályázó sem, vagy az összességében legelõ-

nyösebb pályázatot benyújtó sem tett – a pályázatot bekérõ
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel –
megfelelõ pályázatot;

d) a pályázatot bekérõ az eljárást a szerzõdés megköté-
sére, vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredmény-
telenné nyilvánítja;

e) valamelyik pályázónak az eljárás tisztaságát, vagy a
többi pályázó érdekeit súlyosan sértõ cselekménye miatt a
pályázatot bekérõ az eljárás érvénytelenítésérõl dönt.

(14) Az eljárás során keletkezõ iratokat az ügyviteli sza-
bályok betartásával iktatni kell, és legkevesebb 5 évig,
vagy amennyiben a jótállás, garancia idõtartama, vagy
egyéb szabályok indokolttá teszik, ennél hosszabb ideig
kell megõrizni.

(15) E szakasz szerinti eljárás alapján olyan keretmegál-
lapodás vagy keretszerzõdés is köthetõ, amely alapján a le-
kötött keret erejéig egyedi megrendelésekkel – kiegészítõ
megállapodásokkal – lehet lehívni a keretmegállapodás-
ban szereplõ árut, szolgáltatást. A keretmegállapodás vagy
keretszerzõdés futamideje nem nyúlhat túl a költségvetési
évet követõ év június hó 30-ig terjedõ idõszakon, továbbá
a teljesítés a költségvetési évet követõ év június hó 30-ig
terjedõ idõszakon túlra nem húzódhat át.

40. §

(1) Nem kell a 39. § szerinti eljárási rendet alkalmazni:
a) ha elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõs-

ség miatt nem lehetséges az alkalmazása, amely azonban
nem eredhet a pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet
mulasztásából;

b) árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett áru
részbeni kicserélése vagy bõvítése szükséges, és a nyertes
pályázó más pályázóval történõ helyettesítése eltérõ, nem
illeszkedõ áruk beszerzését eredményezné;

c) építési beruházás és szolgáltatás megrendelése ese-
tén, ha a korábban megkötött szerzõdésben nem szereplõ,
elõre nem látható okok miatt kiegészítõ építési beruházás
vagy szolgáltatás megrendelése szükséges;

d) ha a szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok, mû-
vészeti, sport, kulturális vagy kegyeleti szempontok, kizá-
rólagos jogok védelme, haditechnikai kutatás-fejlesztési
feladat elvégzése vagy biztonsági szempontok miatt három-
nál kevesebb szervezet, vagy személy képes teljesíteni;

e) ha a beszerzés kivételesen kedvezõ feltételei csak rö-
vid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci áraknál
lényegesen alacsonyabb;

f) haditechnikai kutatás-fejlesztési feladat beszerzése
esetén, ha a korábban megkezdett kutatás-fejlesztési fel-
adat során elkészült termék, szolgáltatás továbbfejlesztése
vagy módosítása szükséges, és a korábbi feladatot elvégzõ
pályázó más pályázóval történõ helyettesítése az addig
eredményként kialakításra került terméktõl eltérõ, nem il-
leszkedõ termék beszerzését eredményezné.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a honvé-
delmi szervezet vezetõje részére készített döntési javaslat-
ban az eljárás alkalmazását kizáró indokolást rögzíteni
kell.

6. A beszerzési eljárások informatikai támogatása

41. §

(1) A beszerzések tervezése, az eljárások lefolytatásá-
nak informatikai támogatása érdekében Katonai Beszerzé-
si Információs Rendszert (a továbbiakban: KBIR) kell ki-
építeni és mûködtetni. A kiépített rendszeren belül a HM-I.
objektumban elhelyezett honvédelmi szervezetek részére
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munkaállomásokon kell KBIR távolipont-hozzáférést biz-
tosítani.

(2) A KBIR-rel kapcsolatos követelmények kidolgozá-
sáért

a) a beszerzések tervezése, az azzal kapcsolatos jelenté-
si rendszer vonatkozásában a HM GTSZF;

b) a beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adatbázis, le-
kérdezési felületek, hozzáférési jogosultságok vonatkozá-
sában a HM FHH;

c) az eljárás informatikai támogatása vonatkozásában az
MH BHD;

d) az alkalmazói igények alapján az MH Kormányzati
Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatba történõ integrációra
vonatkozó híradó, informatikai, valamint az információ-
védelmi hadmûveleti követelmények vonatkozásában a
HVK HIICSF
a felelõs.
(3) A KBIR-hez csatlakozott, adatfelvitelre feljogosított
honvédelmi szervezetek kötelesek a beszerzésekkel kap-
csolatos információkat a KBIR-ben naprakészen vezetni.

7. Beszerzési eljárások dokumentálási
és jelentési rendje

42. §

(1) Az Kbt-ben meghatározottak alapján a közbeszerzé-
si eljárásokról manuális vagy számítógépes – ügyvitel által
számmal ellátott – nyilvántartást kell vezetni. A (köz)be-
szerzési és a 38. § (1) bekezdése szerinti beszerzési eljárá-
sok, valamint infrastrukturális beszerzések esetében min-
den feladatra külön gyûjtõívet kell felfektetni, amelybe ik-
tatni kell több ügyintézõ esetén is az eljárással kapcsolatos
összes okmányt, levelezést, feljegyzést, indokolást, külö-
nös tekintettel a sürgõsségi és elõre nem látható okok miatt
indított beszerzési eljárásokra.

(2) A 38. § (2) bekezdése szerinti árubeszerzések, szol-
gáltatások, valamint építési beruházások megrendelésekor
a pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi
szervezetek szakterületenként egy gyûjtõben tartják nyil-
ván a keletkezett dokumentumokat.

43. §

(1) A honvédelmi szervezeteknek az operatív belsõ
kontrolljaik rendszerében (a továbbiakban: OBKR) meg
kell határozniuk beszerzéseik ellenõrzésének, kontrolljá-
nak rendjét

a) gazdálkodási intézkedésük, szabályzatuk beszerzési
mellékletében, vagy közbeszerzési szabályzatukban;

b) éves ellenõrzési tervükben,
melyeket át kell vezetniük a kapcsolódó OBKR okmányo-
kon.

(2) A honvédelmi szervezetek a beszerzések helyzetérõl
és tapasztalatairól a HM VGHÁT által kiadott külön szak-
utasításban foglalt eljárásrend és határidõk alapján, az ab-
ban meghatározott tartalommal és formában jelentést ter-
jesztenek fel a HM GTSZF, valamint a HM Kontrolling
Fõosztály (a továbbiakban: HM KOF) részére.

(3) Az érintett honvédelmi szervezetek az R5. 13. §
(2) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatásokat
minden negyedévet követõ hónap 15-ig megküldik a HM
GTSZF részére. A HM GTSZF összesített statisztikai
adatszolgáltatást állít össze és küld meg az NFM részére.

(4) A beszerzésekrõl szóló jelentéseket külön gyûjtõben
kell tárolni, és 5 évig kell megõrizni.

44. §

(1) Az ajánlatkérõi, pályázatkérõi jogosultsággal ren-
delkezõ honvédelmi szervezetek az 5 millió Ft értékha-
tárt elérõ, vagy meghaladó szerzõdéseik meghatározott
adatairól a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével
és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ adatszolgál-
tatás és közzétételi kötelezettség szabályairól szóló
21/2004. (HK 6.) HM utasításban foglaltak alapján a
szerzõdés aláírását követõ 15 napon belül kötelesek a
meghatározott formátumban a HM Jogi Fõosztály felé
adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az ajánlatkérõ Kbt. hatálya alá kerülésérõl a Közbe-
szerzési Hatóság részére küldött értesítésnek tartalmaznia
kell a honvédelmi szervezet nevét, elérhetõségét és a Kbt.
szerinti ajánlatkérõi besorolását.

(3) Az ajánlatkérõ a Kbt.-ben elõírt felhívások, hirdet-
mények törvényi elõírásoknak megfelelõ közzétételének
költségét az intézményi költségvetésében, vagy a feladatra
terhelten tervezi, illetve számolja el.

8. A közbeszerzések központi ellenõrzése
és engedélyezése

45. §

(1) A honvédelmi szervezetek kezdeményezése és adat-
szolgáltatása alapján a HM GTSZF végzi az R5. rendelke-
zéseiben meghatározott, a (köz)beszerzési eljárások kez-
deményezéséhez szükséges okmányok HM VGHÁT útján
az NFM részére történõ továbbítását.

(2) Az ajánlatkérõ az (1) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével ellátja a HM képviseletét az NFM döntési folyama-
tában.

(3) Az NFM engedélyezési eljárásának tartama alatt a
HM GTSZF jogosult saját hatáskörben eljárva az ajánlat-
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kérõ az engedélyezés alatt álló eljárásra vonatkozóan tájé-
koztatást kérni.

9. Záró és átmeneti rendelkezések

46. §

(1) Az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépése után

megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

47. §

(1) Az ajánlatkérõ és azon honvédelmi szervezetek,
amelyek a 11. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján – figyelemmel a Kbt. 6. § (1) bekezdés
b) pontjára – folytatnak le közbeszerzési eljárást, az utasí-
tás hatályba lépését követõ 30 napon belül kötelesek az
utasítás rendelkezései alapján közbeszerzési szabályzatu-
kat kidolgozni és elektronikus úton a HM GTSZF részére
felterjeszteni.

(2) A 30. § szerinti HM KÁT–HVKF együttes intézke-
dés tervezetét a HVK LOGCSF az MH ÖHP-val és a szak-
mai szervekkel, szervezetekkel együttmûködésben dol-
gozza ki és az utasítás hatálybalépését követõ 30. napig
terjeszti fel jóváhagyásra.

(3) A HM GTSZF a HM KOF-fal együttmûködve az
utasítás hatályba lépését követõ 30. napig kidolgozza és
jóváhagyásra felterjeszti a 43. § (2) bekezdése szerinti HM
VGHÁT szakutasítás tervezetét.

(4) A 43. § (2) bekezdése szerinti jelentést elõször a
vonatkozó szakutasítás kiadását követõen, az abban sza-
bályozott eljárásrend és határidõ szerint kell felterjesz-
teni.

48. §

Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek beszerzései-
nek eljárási rendjérõl szóló 71/2011. (VI. 30.) HM utasítás.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET számú példány
Nyt. szám:

a HM közigazgatási államtitkára

Engedélyezem!
2012. - n

HM KÁT

(a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára

Egyetértõleg felterjesztem!
2012. - n

HM védelemgazdaságért felelõs
HÁT

a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
fõosztályvezetõje útján)

Felterjesztem!
2012. - n

HM GTSZF fõosztályvezetõ

(KÖZ)BESZERZÉS KEZDEMÉNYEZÉS (A beszerzõ szervezet tölti ki!)

I. A (KÖZ)BESZERZÉSI ELJÁRÁS ELÕZMÉNYEI

1.1. A (köz)beszerzési eljáráshoz
kapcsolódó korábbi beszerzések: Éve Tárgya Szerzõdés értéke

(Ft)

T-1

T-2

T-3

1.2. A korábbi (köz)beszerzések eljárásfajtája: (jogszabályhely megjelöléssel)

1.3. A megelõzõ eljárás alapján
a szerzõdést elnyert cég(ek)
és a szerzõdés bruttó értéke:

Év Cég neve Szerzõdés értéke
(Ft)

T-1

T-2

T-3

1.4. A korábbi (köz)beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok: (így különösen eredménytelenség esetén annak
indoka, jogorvoslat esetén annak indoka, minõségi kifogás)
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II. A (KÖZ)BESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI

2.1. (Köz)beszerzés tárgya:

2.2. Beszerzés azonosító:

2.3. (Köz)beszerzés rendelkezésre álló nettó és bruttó
fedezete:

Tárgyévi ÉBT azon. v. terven felüli jelölés

Év Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

2.4. (Köz)beszerzési eljárás fajtája (jogszabályhely
feltüntetésével):

2.5. A (köz)beszerzési eljárás tervezett kezdõ idõpontja:

2.6. A (köz)beszerzési eljárás tervezett ütemezése
a szerzõdéskötésig:
részvételi/ajánlattételi határidõ, bontás,
eredményhirdetés; kétszakaszos eljárás esetén
a részvételi szakasz bontásának, eredményhirdetésének,
valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének,
az ajánlattételi szakasz bontásának és
eredményhirdetésének tervezett idõpontja;
bírálóbizottság ülésének tervezett idõpontja – lehetõség
szerint:

2.7. A szerzõdés futamideje (a megfelelõ aláhúzandó): határozott
idõtartama:

határozatlan

2.8. (Köz)beszerzést bonyolító ügyintézõ neve:

2.9. (Köz)beszerzést bonyolító ügyintézõ elérhetõsége:

2.10. A (köz)beszerzési eljárás indokolása: ajánlatkérõ által megválaszolandó kérdések
2.10.1. Központosított közbeszerzés esetén van-e hatályos KEF keretszerzõdés, ha van, annak hatálya.
2.10.2. A javasolt (köz)beszerzési eljárás fajtájának részletes indokolása.
2.10.3. Nem hirdetményes eljárás esetén a megszólítandó cégek felsorolása.
2.10.4. A Kbt. 94. § (2) bekezdés c) és d) pontja, 108. §-a hatálya alá tartozó eljárás alkalmazására vonatkozó
javaslat indokolása.

2.11. Ajánlatkérõ szervezet által csatolt dokumentumok: (Elektronikus úton megküldve a bto@hm.gov.hu e-mail
címre!)
(1 pld) – NFM elõterjesztés (R5. hatálya alá tartozó eljárás esetén)

1 pld – *Ajánlattételi felhívás – Nyt. szám: – 1 pld lap

1 pld – Mûszaki követelmények – Nyt. szám: – 1 pld lap

1 pld – Minõségbiztosítási – Átvételi követelmények – – 1 pld lap

1 pld – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld lap (lásd 7. melléklet)

1 pld – Illetékes csoportfõnökség állásfoglalása
1 pld – Hatályos KEF keretmegállapodást kötött cégek
jegyzéke

– 1 pld lap

1 pld – Közbeszerzési Döntõbizottság elnökének
küldendõ indokolás

– 1 pld lap (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén)

1. pld – A keretmegállapodásos eljárás második szakaszát kezdeményezõ irat
(* Ajánlattételi felhívás, Ajánlati felhívás, Részvételi felhívás, Árajánlatkérés, Pályázati felhívás)

1004 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



2.12. Ajánlatkérõ szervezet vezetõjének javaslata:
Az eljárás jogszerû, a csatolt dokumentumok alapján a (köz)beszerzési feladat végrehajtható.
A pénzügyi ellenjegyzések igazolják, hogy a fedezet rendelkezésre áll.
Kérem a (köz)beszerzés kezdeményezés engedélyezését.

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

..........................................................................
(név, beosztás) ajánlatkérõ szervezet vezetõje

2. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET . számú példány
Nyt. szám:

MEGBÍZÁS (KÖZ)BESZERZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

I. (KÖZ)BESZERZÉS ALAPADATAI, INDOKOLÁSA (Kezdeményezõ szervezet tölti ki)

1.1. Megbízó honvédelmi szervezet:

1.2. Megbízás tárgya:

1.3. Közös Közbeszerzési Szószedet
(a továbbiakban: CPV) kód, több kód esetén a beszerzés értékének
az egyes CPV kódokra esõ %-os aránya feltüntetésével:

1.4. Szakfeladat száma:

1.5. Anyagnem kódja:

1.6. Tervezett közbeszerzés? Igen Nem

1.7. Tárgyévi jóváhagyott ÉBT sorszáma:

1.8.1. Költségek évenkénti megoszlása
(nettó, bruttó):

Év Nettó költség
(Ft)

Bruttó költség
(Ft)

1.8.2. Becsült érték megadása értékelendõ árelemenkénti bontásban.

1.9. Beszerzés mennyisége, mértékegysége:

1.10. Szerzõdéskötés idõpontjára vonatkozó igény

1.11. Tervezett teljesítési határidõ:

1.12. Teljesítés helye:

1.13.1. Elõirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bíró
honvédelmi szervezet:

1.13.2. Kötelezettségvállaló szervezet:

1.14. Költségviselõ szervezet:

1.15. Kapcsolattartó személy neve:

1.16. Kapcsolattartó személy elérhetõsége:
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1.17. A (köz)beszerzési feladat szükségességének indokolása: megbízó által megválaszolandó kérdések

1.17.1. Mi által keletkezett a beszerzési igény? Így különösen jogszabály, új képesség, meghibásodás, káresemény,
tervezhetõ ellátási igény.

1.17.2. Rendszeresített-e a beszerzendõ eszköz, ha igen, a rendszeresítési határozat száma? Szabványosított-e az
eszköz, ha igen, a szabvány száma?

1.17.3. Nem rendszeresített haditechnikai eszköz esetén a beszerzést megelõzte-e K+F feladat? Ha nem, mi
indokolja a haditechnikai ellenõrzõ vizsgálat nélküli beszerzést? Mi garantálja a hadi alkalmazhatóságot?

1.17.4. Kapcsolódik-e a beszerzés valamely összetett programhoz, így különösen VIR, GBP, KGIR, ISAF
felszerelése.

1.17.5. HM alapítású gazdasági társaság képes-e a feladat ellátására?

1.17.6. Megszólításra javasolt cégek, amennyiben a késõbbiekben meghatározásra kerülõ jogalap azt lehetõvé teszi.

1.17.7. Ha a beszerzés mûszaki-technikai sajátosságokkal, mûvészeti szempontokkal, vagy kizárólagos joggal függ
össze, annak alátámasztását igazoló okirat rendelkezésre áll-e? Ha igen, annak másolatban történõ csatolása.

1.17.8. Igényli-e a megbízó mintatermék bekérését, árubemutató-tartást, kíván-e biztosítani helyszínbejárást?

1.17.9. Mikor keletkezett a beszerzési igény, illetve folyamatos ellátás esetén mikor jár le a megelõzõ idõszaki
szerzõdés? Amennyiben a felterjesztés dátuma és a teljesítési határidõ közötti idõszak 120 napnál rövidebb, mi
indokolja a kezdeményezés elhúzódását?
1.17.10. Az 1.8.2. pontban megadott becsült érték meghatározásának módszere, forrása, így különösen elõzetes
piackutatás, rendszeresen vagy idõszakosan visszatérõen kötött szerzõdés alapján.

1.17.11. Általános fizetési feltételek. Jogszabály által elõírt speciális finanszírozási és fizetési feltételek fennállása
esetén azok megjelölése jogszabályi hivatkozással.

1.17.12. A garanciavállalás, jótállás idõtartama.

1.17.13. Alkatrész-utánpótlás feltételei, idõtartama.

1.17.14. Termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok.

1.17.15. Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok.

1.17.16. Egyéb specifikációk.

1.17.17. Milyen következménnyel jár a beszerzés elmaradása?

1.17.18. A beszerzés meghiúsulása esetén a helyettesítõ megoldás.

1.17.19. Az eljárás kezdeményezõje által szükségesnek ítélt, a beszerzés tárgyához kapcsolódó pénzügyi-gazdasági,
mûszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározása.

1.17.20. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz, képzettséghez van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésre történõ hivatkozás.

1.17.21. Annak meghatározása, hogy a szolgáltatás nyújtásához a letelepedési országban elõírt engedély,
jogosítvány szükséges-e.

1.17.22. Vonatkoznak-e a szerzõdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

1.17.23. A nyertes, nyertesek által létrehozandó gazdálkodó szervezet, projekttársaság elõírása.

1.18. Megbízó szervezet által csatolt dokumentumok: Csak az ajánlatkérõ részére, az ellenjegyzést követõ
megküldéskor csatolandó!

1 pld – Mûszaki követelmények – Nyt. szám: – 1 pld lap

1 pld – Értékelési szempontok – Nyt. szám: – 1 pld lap

1 pld – Minõségbiztosítási – Átvételi követelmények – Nyt. szám: – 1 pld lap

1. pld: Fedezetigazolás
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1.19. Megbízó szervezet vezetõjének javaslata:
A csatolt mûszaki követelményeket, értékelési szempontokat, minõségbiztosítási és átvételi követelményeket
jóváhagytam. Azok maradéktalan betartásával beszerzett áru/szolgáltatás megfelel az igényeknek.

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

P. H.

................................................................
(név, beosztás) megbízó szervezet vezetõje

2. HVK csoportfõnök záradéka*: A beszerzéssel egyetértek, támogatom.

Budapest, 20…… év ……………… hó ……- n.

P. H.

..........................................................................
(név, beosztás)

* Egészségügyi szakterület kivételével.

II. PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS (központi logisztikai elõirányzatok terhére)

3.1. Elõirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bíró honvédelmi szervezet záradéka:

A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom az alábbi
fedezetindex, címrendkód (a továbbiakban: CRK) és fõkönyvi számlaszám (a továbbiakban: FKSZ) szerinti
bontásban:

Fedezetindex: ................................ CRK:............... FKSZ ……………. Fedezet összege: ............................Ft

Fedezetindex: ................................ CRK:............... FKSZ ……………. Fedezet összege: ............................Ft

Fedezetindex: ................................ CRK:............... FKSZ ……………. Fedezet összege: ............................Ft

A fenti (köz)beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére.

............................, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.

...........................................................................
(név, beosztás) szervezet vezetõje

3.2. Kötelezettségvállaló, költségviselõ záradéka:

A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom

..........................., 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.

..................................................................
(név, beosztás) kötelezettségvállaló
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3.3. HM KPH ellenjegyzõi záradéka:

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

P. H.

..........................................................................
(név, beosztás) ellenjegyzõ

Készült: 4 példányban
Egy példány: lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ 3. sz. pld.: Költségviselõ

2. sz. pld.: Ellenjegyzõ 4. sz. pld.: Irattár

II. PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS (intézményi logisztikai elõirányzatok terhére)

3.1. Kötelezettségvállaló, költségviselõ záradéka: A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom,
a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom az alábbi fedezetindex, CRK és FKSZ szerinti bontásban:

Fedezetindex: ................................ CRK:............... FKSZ ……………. Fedezet összege: ............................Ft

Fedezetindex: ................................ CRK:............... FKSZ ……………. Fedezet összege: ............................Ft

Fedezetindex: ................................ CRK:............... FKSZ ……………. Fedezet összege: ............................Ft

A fenti (köz)beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére.

............................, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.

..................................................................
(név, beosztás) kötelezettségvállaló

3.2. HM KPH ellenjegyzõi záradéka:

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

P. H.

..........................................................................
(név, beosztás) ellenjegyzõ

Készült: 4 példányban
Egy példány: lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ 3. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Kötelezettségvállaló 4. sz. pld.: Irattár
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3. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

MÛSZAKI KÖVETELMÉNYEK ALAPVETÕ TARTALMA

1. A mûszaki elõírások tartalmazzák
a) a termék rendeltetését,
b) a terméket meghatározó fizikai és funkcionális paramétereket,
c) a termék beépítési, alkalmazási környezetét,
d) a csatlakozó berendezéseket, rendszereket,
e) a klímaállósági,
f) a biztonsági (beleértve a munka-, tûz-, környezetvédelmi),
g) a minõség igazolására/tanúsítására vonatkozó,
h) a termékre alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, csomagolásra, jelölésre, címké-

zésre, használati utasításra vonatkozó követelményeket.

2. Építési beruházás esetén mûszaki elõírások tartalmazzák továbbá:
a) a minõségbiztosításra, vonatkozó szabályokat,
b) a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat,
c) az egyes munkák vizsgálatára, ellenõrzésére és átvételére vonatkozó feltételeket, amelyeket az ajánlatkérõnek mód-

jában áll – általános vagy különös rendelkezésekkel – elõírni a folyamatban lévõ, illetve elkészült munka tekintetében.

3. Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés esetén a mûszaki elõírások tartalmazzák továbbá:
a) a minõségre,
b) a teljesítményre vagy egyéb az ajánlatkérõ által meghatározott mûszaki paraméterre,
c) a teljesítés követelményrendszerére,
d)a termék rendeltetésére,
e) a termék esetében alkalmazható, vagy alkalmazandó megfelelõségi igazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket.
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4. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET számú példány
Nyt. szám:

a HM közigazgatási államtitkára

Engedélyezem!
2012. - n

HM KÁT

(a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára

Egyetértõleg felterjesztem!
2012. - n

HM védelemgazdaságért felelõs HÁT

a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
fõosztályvezetõje útján)

Felterjesztem!
2012. - n

HM GTSZF fõosztályvezetõ

SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS/ SZERZÕDÉS HOSSZABBITÁS/ KERETSZERZÕDÉS
KERETFELTÖLTÉS/ NEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNÕ SZERZÕDÉSKÖTÉS

KEZDEMÉNYEZÉSE

I. A SZERZÕDÉS ADATAI

1.1. Szerzõdés tárgya:

1.2. Beszerzés azonosító:

1.3. Szerzõdés hatálya:

1.4. Szerzõdésmódosítás tervezett idõpontja:

1.5. A szerzõdéskötés tervezett idõpontja:

1.6. Lekötött, valamint a rendelkezésre álló nettó
és bruttó fedezet a szerzõdés teljes idõtartamára: Év Nettó

Ft
Bruttó

Ft

1.7. A szerzõdés összesített nettó értéke:

1.8. A szerzõdés futamideje (a megfelelõ aláhúzandó): határozott
idõtartama:

határozatlan

1.9. Teljesítés helye:

1.10. A módosítást bonyolító ügyintézõ neve:

1.11. A módosítást bonyolító ügyintézõ elérhetõsége:
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II. CÉGADATOK

2.1. Hivatalos név:

2.2. Cég bejegyzett székhelye:

2.3. Postacím:

2.4. Szervezeti-mûködési forma:

2.5. Cégjegyzékszám:

2.6. Bíróság és nyilvántartási szám:

2.7. Adószám:

2.8. Statisztikai szám:

2.9. Kapcsolattartó személy neve:

2.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetõsége:

III. INDOKOLÁS, JAVASLAT

3.1. A kedvezményezett kiválasztásának indokolása: így különösen eljárásfajta, értékelési szempont, egyéb kizáró
okok.

3.2. A keretfeltöltés/szerzõdéshosszabbítás szükségességének indokolása, elmaradásának következményei.

3.3. A szerzõdésben foglalt feladat meghatározása:

3.4. Az ajánlatkérõ szervezet által csatolt dokumentumok:
1 pld – Megbízás keretszerzõdés-feltöltésre/szerzõdéshosszabbításra – Nyt.szám: – 1 pld lap
1 pld – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld lap, lásd.: 7. és 8. melléklet
1 pld – Szerzõdéstervezet, vagy szerzõdésmódosítás-tervezet – Nyt. szám: – 1 pld lap
1 pld – Szerzõdéskötés, vagy szerzõdésmódosítás szükségességét alátámasztó dokumentumok – Nyt. szám: – 1 pld lap

3.5. Ajánlatkérõ szervezet vezetõjének javaslata:
A csatolt pénzügyi nyilatkozat alapján a fedezet rendelkezésre áll. A keretfeltöltés, szerzõdéshosszabbítás jogszerû.
Kérem a keretfeltöltés, szerzõdéshosszabbítás engedélyezését.

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

......................................................................................................
(név, beosztás) ajánlatkérõ szervezet vezetõje

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: HM GTSZF (Fax: 21-089)
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5. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

FEDEZETBIZTOSÍTÁSI KÉRELEM

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

a) Az engedélyezett összeget meghaladó költségkihatás esetén
b) NATO Reagáló Erõkbe vagy más nemzetközi mûveletekben történõ részvételre felajánlott erõk felszerelésének

beszerzése esetén
c) Nemzetközi hadgyakorlatokhoz szükséges áru és szolgáltatás beszerzése esetén
d) Kiegészítõ építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetén
Beszerzés tárgya: ...........................................................................................................................................................
Beszerzés mennyisége: ..................................................................................................................................................
Ajánlatkérõ megnevezése: .............................................................................................................................................
Hivatkozás: ....................................................................................................................................................................

Engedélyezett bruttó költségkihatás: .................... Ft
ebbõl áfa: .................... Ft
Tényleges bruttó költségkihatás: .................... Ft
ebbõl áfa: .................... Ft

................................, 20..... év ................................... hó .......-n

P. H.
............................................................

(beosztás)
kötelezettségvállaló

A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom. A fenti köz-
beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére, .............................. címrendkódon.

A különbözetet az ÉBT-ben.....................folyószámra tervesített feladat terhére biztosítom.

................................, 20..... év ................................... hó .......-n

P. H.
............................................................

(beosztás)
költségvetési elõirányzatot

biztosító szerv vezetõje
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Ellenjegyzõi záradék:

................................, 20..... év ................................... hó .......-n

P. H.
............................................................

(beosztás)
ellenjegyzõ

Amennyiben a kötelezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot biztosító szerv azonos, ezen szerv vezetõje a „kö-
telezettségvállaló és a költségvetési elõirányzatot kezelõ szerv vezetõje” megjelöléssel, egy aláírással látja el a
kérelemokmányt.

Készült: 3 példányban
Egy példány ...... lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. pld.: Irattár
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6. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

KISÉRTÉKÛ INFRASTRUKTURÁLIS BESZERZÉSI KÉRELEM

Beszerzés tárgya:
Beszerzés mennyisége:
Beszerzés nettó költségkihatása (Ft):
A beszerzést terhelõ általános forgalmi adó (Ft):
Beszerzés bruttó költségkihatása (Ft):
A költségek évenkénti megoszlása (Ft):
Beszerzési terv folyószáma:
Beszerzés rövid leírása:
A teljesítés tervezett ütemezése:
A HM FHH megbízása az eljárás lefolytatásra: igen – nem
Saját hatáskörben bonyolított eljárás esetén a HM FHH felkérése mûszaki ellenõr biztosítására: igen – nem

................................, ..... év ................................... hó .......-n

P. H.
............................................................

kezdeményezõ

................................, ..... év ................................... hó .......-n

P. H.
............................................................

költségviselõ

Ellenjegyzõi záradék:

................................, ..... év ................................... hó .......-n

P. H.
............................................................

ellenjegyzõ

Az engedélyezõ döntése:

................................, ..... év ................................... hó .......-n

P. H.
............................................................

HM FHH fõigazgató

Készült: 3 példányban
Egy példány: ........ lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: Ellenjegyzõ

2. sz. példány: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. példány: Irattár
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7. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL sz. példány
Nyt. szám:

Fedezetigazolás

A közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdé-
sének megfelelõen nyilatkozom, hogy az alábbi (köz)beszerzési eljárásra a fedezet biztosított, a szükséges fedezet lekö-
tésre került.

Beszerzés tárgya:
.........................................................................................................................................

Beszerzés bruttó költségkihatása:
......................................................................................................................................... Ft

Ebbõl áfa:
......................................................................................................................................... Ft

Kiadás jogcíme: dologi – felújítás – felhalmozás, CRK: ..........................................................

Egyéb információ:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Budapest, 20...................................

P. H.
............................................................

Aláírás (név, beosztás)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: NFM

2. sz. pld.: Irattár
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8. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET sz. példány
MEGNEVEZÉSE

Nyt. szám:

Fedezetigazolás

A közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdé-
sének megfelelõen nyilatkozom, hogy az alábbi (köz)beszerzési eljárásra a fedezet az éves költségvetés tervezésekor be-
tervezésre kerül.

Beszerzés tárgya:
.............................................................................................................................................

Beszerzés bruttó költségkihatása:
......................................................................................................................................... Ft

Ebbõl áfa:
......................................................................................................................................... Ft

Kiadás jogcíme: dologi – felújítás – felhalmozás, CRK: ..........................................................

Egyéb információ:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Budapest, 20...................................

P. H.
............................................................

Aláírás (név, beosztás)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: NFM

2. sz. pld.: Irattár
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9. melléklet a 48/2012. (VII. 19.) HM utasításhoz

Ajánlatkérõ szervezet számú példány

a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára

(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
fõosztályvezetõje útján)

Budapest

Tárgy: Tájékoztató jelentés (köz)beszerzési eljárás lezárásáról

Államtitkár Úr Jelentem!

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló 48/2012. (VII. 19.) HM utasítás 21. § (6) bekezdés
rendelkezése értelmében a (Ajánlatkérõ szervezet megnevezése) által kezdeményezett, lezárult (köz)beszerzési eljárás
eredményérõl az alábbi összegzett tájékoztatást adom:

I. A (KÖZ)BESZERZÉSI ELJÁRÁS ELÕZMÉNYEI

1.1. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
korábbi beszerzések:

Éve Tárgya Szerzõdés értéke (Ft)

T-1

T-2

T-3

1.2. A korábbi (köz)beszerzések eljárásfajtája: (jogszabályi hely megjelöléssel)

1.3. A megelõzõ eljárás alapján a szerzõdést elnyert cég,
cégek és a szerzõdés bruttó értéke:

Cég neve Szerzõdés értéke (Ft)

1.4. A korábbi (köz)beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok: (eredménytelenség esetén annak indoka, jogorvoslat
esetén annak indoka, minõségi kifogás stb.)
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II. A (KÖZ)BESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI

2.1. (Köz)beszerzés tárgya:

2.2. Beszerzés azonosító

2.3. Beszerzési feladat ÉBT folyószáma:

2.4. Feladat rendelkezésre álló nettó és bruttó fedezete: Év Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

2.5. A (köz)beszerzési eljárás indoklása:

2.6. Bonyolított (köz)beszerzési eljárás fajtája
(jogszabályhely feltüntetésével):

2.9. Az eredményhirdetés idõpontja:

2.10. A szerzõdéskötés tervezett idõpontja:

2.11. A szerzõdést elnyert cég, cégekés a szerzõdés bruttó összege:

Részajánlati kör Cég neve Szerzõdés bruttó értéke
(Ft)

2.13. Csatolt dokumentumok:

1 pld – Értékelési jegyzõkönyv – Nyt. szám: – 1 pld lap
1 pld – Összegezés az eljárásról – Nyt. szám: – 1 pld lap

Budapest, dátum

............................................................
Aláírás (név, beosztás)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ (tel.):
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A honvédelmi miniszter
49/2012. (VII. 19.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei

feladatkörének módosításával összefüggõ feladatokról
szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti ele-
mei feladatkörének módosításával összefüggõ feladatok-
ról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás (a továbbiakban:
utasítás) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A HM feladatrendszerének módosítása és az új
szervezeti rend szerinti mûködésének kezdõnapja 2012.
augusztus 1.”

(2) Az utasítás 3. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) Az MH Honvédkórház feladatrendszerének módo-
sítása és az új szervezeti rend szerinti mûködésének kezdõ-
napja az MH Honvédkórház gazdálkodásával kapcsolatos
vizsgálat lezárását követõ 15. nap.”

2. §

Az utasítás 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(1) A HM egyes szervezeti elemei feladatkörének mó-
dosításával a szervezeti struktúrát úgy kell megtervezni és
kialakítani, hogy a HM létszáma legfeljebb 511 fõ.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó sze-
mélyi állomány együttes létszáma legfeljebb 45 fõ. A par-
lamenti államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 17 fõ. A HM
KÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
együttes létszáma legfeljebb 104 fõ. A jogi és igazgatási
ügyekért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítása
alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb
53 fõ. A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 52 fõ. A védelem-
gazdaságért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányí-
tása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma leg-

feljebb 35 fõ. A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)
együttes létszáma legfeljebb 204 fõ.”

3. §

Az utasítás 7. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti okmány hatálybalépésé-

nek idõpontja 2012. augusztus 1.”

4. §

Az utasítás 8. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A HM Miniszteri Kabinet feladatrendszere és lét-
száma kiegészül a Parlamenti Iroda feladataival és az azok
ellátásához szükséges szakállománnyal.

(5) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság – a rend-
szeresített létszámának változása nélkül – feladatrendsze-
rébõl kikerül a Parlamenti Iroda és annak feladatai.”

5. §

Az utasítás
a) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „2012. május 31-ig”

szövegrész helyébe a „2012. július 27-ig”,
b) 7. § (3) bekezdésében „Az (1) és (2) bekezdés szerinti

okmányok” szövegrész helyébe „A (2) bekezdés szerinti
okmány”
szöveg lép.

6. §

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

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
50/2012. (VII. 19.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek alapításáról,

tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
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hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján a honvédelmi szervezetek
alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységé-
rõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre (a továbbiakban együtt: HM szervezetek), a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban:
KNBSZ), továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

(2) Ahol jelen utasítás HM szervet, HM szervezetet, va-
lamint Honvéd Vezérkart említ, azon a HM Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában meghatározott fogalmat kell ér-
teni.”

2. §

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

„(3) A KNBSZ alapító okiratát a miniszter adja ki.”

3. §

Az Utasítás 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A honvédelmi szervezet feladatrendszerének módo-

sítására szervezeti struktúrájának szükség szerinti korrekci-
ójával, az érintett honvédelmi szervezetek közötti feladat-
köri párhuzamosságok elkerülésével és a honvédelmi szer-
vezet feladatainak végrehajtásához szükséges optimális
humán erõforrás létszámának meghatározásával kerül
sor.”

4. §

Az Utasítás a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A külön miniszteri utasítással (a továbbiak-

ban: szervezési HM utasítás) elrendelt szervezeti és fel-
adatköri változással összefüggõ alapítóokirat-módosítást
– a honvédelmi szervezet vezetõjének javaslata alapján – a
HM TKF készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) az alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatok
kidolgozása és a HM TKF részére történõ megküldése a
szervezési HM utasítás hatálybalépését követõ ötödik
munkanapig;

b) az alapítóokirat-tervezet véleményeztetése, pontosí-
tása és felterjesztése jóváhagyásra a szervezési HM utasí-
tás hatálybalépését követõ tizenötödik munkanapig.”

5. §

Az Utasítás 9. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédelmi szervezet SZMSZ-ében jogszabály

és közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezése nem
ismételhetõ meg, kizárólag az azokra történõ hivatkozás
kerül rögzítésre.”

6. §

Az Utasítás a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Szervezési HM utasítással elrendelt, a HM

egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával
összefüggõ feladatok tárca szintû elõkészítéséért a köz-
igazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT), az MH
katonai szervezetei tekintetében a Honvéd Vezérkar fõnö-
ke (a továbbiakban: HVKF) felelõs.

(2) Szervezési HM utasításban meghatározott a honvé-
delmi szervezetek egyes szervezeti elemei feladatkörének
módosításával összefüggõ, feladatok irányításáért

a) a HM szervek – kivéve a Honvéd Vezérkart (a továb-
biakban: HVK) – és a HM szervezetek tekintetében a HM
KÁT,

b) a HVK és az MH katonai szervezetei tekintetében a
HVKF

felelõs.
(3) A HM KÁT irányítja a szervezési HM utasítással

összefüggõ:
a) a HM és a HM szervezetek munkaköri jegyzékének,

illetve munkaköri jegyzéke módosításának elõkészítését;
b) a HM és a HM szervezetek tekintetében a végrehajtás

folyamatában szükséges miniszteri döntések elõkészítését;
c) a szervezési HM utasítás végrehajtásával összefüggõ

nrmatív szabályozók elõkészítését.
(4) A HVKF irányítja a szervezési HM utasítással

összefüggõ:
a) az MH katonai szervezetek állománytáblájának, állo-

mánytábla-módosításának elõkészítését;
b) az MH katonai szervezetek tekintetében a végrehaj-

tás folyamatában szükséges miniszteri döntések elõkészí-
tését.

(5) A HVKF a szervezési HM utasítással összefüggõ, az
MH katonai szervezetek egyes szervezeti elemei feladat-
körének módosítása keretében elõkészített javaslatait a
HM KÁT útján terjeszti fel a miniszter részére.”
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7. §

Az Utasítás 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„12. § (1) A honvédelmi szervezetek feladatai, szerve-
zeti felépítése, belsõ mûködési rendje és módja – az Ávr.
13. § (1) bekezdésében elõírt tartalommal – SZMSZ-ük-
ben kerül meghatározásra.

(2) A HM SZMSZ-ét és annak módosítását a HM TKF
készíti elõ és a miniszter által történõ jóváhagyást követõ-
en gondoskodik annak kormányzati tevékenység össze-
hangolásáért felelõs miniszter részére jóváhagyásra törté-
nõ megküldésérõl.

(3) Amennyiben a HM SZMSZ módosítására szervezési
HM utasítás alapján kerül sor, a (2) bekezdésben foglalta-
kat az alábbi határidõk betartásával kell alkalmazni:

a) a HM SZMSZ, illetve módosítástervezete szakmai
véleményeztetésre történõ elõkészítése, szakmai vélemé-
nyeztetése és véglegesítése a szervezési HM utasítás ha-
tálybalépését követõ 40. munkanapig;

b) a tervezet miniszteri jóváhagyása és megküldése a
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs mi-
niszter részére a szervezési HM utasítás hatálybalépését
követõ 50. munkanapig;

c) a HM SZMSZ hatálybalépésének idõpontja a szerve-
zési HM utasításban meghatározott új szervezeti rend sze-
rinti mûködés kezdõnapja.

(4) A KNBSZ közvetlenül, az MH ÖHP szolgálati úton,
a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágai (a további-
akban: HM TLSZ) a HM parlamenti államtitkára útján ter-
jesztik fel SZMSZ-üket jóváhagyásra a miniszter részére.

(5) A HM szervezetek – a HM TLSZ kivételével – a HM
TKF útján terjesztik fel SZMSZ-üket jóváhagyásra a tevé-
kenységüket közvetlenül irányító minisztériumi vezetõ ré-
szére.

(6) A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó honvé-
delmi szervezetek – a MH ÖHP kivételével – a Honvéd
Vezérkar Vezérkari Iroda (a továbbiakban: HVK VKI) út-
ján terjesztik fel SZMSZ-üket jóváhagyásra a HVKF ré-
szére. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó MH katonai
szervezetek az MH ÖHP törzsfõnöke útján terjesztik fel
SZMSZ-üket jóváhagyásra az MH ÖHP parancsnoka ré-
szére.

(7) Az SZMSZ-tervezetnek az alapító okiratban megha-
tározottak szerinti elkészítéséért és a szükséges szakmai
egyeztetéséért a honvédelmi szervezet vezetõje felel. A
HM szervezetek által elõkészített tervezeteket a HM TKF
és a HM JF, az MH katonai szervezetei által elõkészített
tervezeteket az elõzõeken kívül a HVK VKI, az MH ÖHP
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek esetében az
MH ÖHP is kötelezõen véleményezi.

(8) Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetek által elõkészített tervezetek HVK VKI részére vé-
leményeztetésre történõ megküldésére csak az MH ÖHP

alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél, továbbá
az MH ÖHP-nél jogi beosztást betöltõ személyek által tör-
ténõ felülvizsgálatot, majd ellenjegyzést követõen kerül sor.

(9) Az SZMSZ-ek módosítása esetén is az (1)–(8) be-
kezdés szerinti eljárásrendet kell alkalmazni.”

8. §

Az Utasítás a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A szervezési HM utasítás hatálya alá tarto-

zó honvédelmi szervezetek szakfeladatait szükség szerint
a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttes intézkedés terve-
zetét a HM TKF fõosztályvezetõ a szervezési HM utasítás
hatálybalépését követõ tíz munkanapon belül készíti elõ.

(3) A HVKF a szervezési HM utasításban meghatáro-
zott feladatok végrehajtásában érintett MH katonai szerve-
zetek részletes feladatainak szabályozására a szervezési
HM utasítás hatálybalépését követõ tíz munkanapon belül
intézkedik.

(4) A szervezési HM utasításban meghatározott felada-
tokkal összhangban – a szervezeti változásban érintett
szervezet javaslatai alapján – az illetékes HM szervek és
honvédelmi szervezetek vezetõi gondoskodnak a költség-
vetési gazdálkodásra vonatkozó szabályozók felülvizsgá-
latáról. A szükséges módosítások elõkészítését olyan
számvetéssel tervezik, hogy azok a szervezési HM utasí-
tással elrendelt szervezeti és feladatköri változás végrehaj-
tásával párhuzamosan hatályba léphessenek.”

9. §

Az Utasítás 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„16. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.”

10. §

Az Utasítás
a) 2. alcímében a „létrehozása” szövegrész helyébe az

„alapítása”,
b) 2. § (1) bekezdésében a „létrehozásáról” szövegrész

helyébe az „alapításáról”,
c) 2. § (1) bekezdésében az „átalakító” szövegrész he-

lyébe az „alapító okiratot módosító”,
d) 2. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/K. §”
szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105. § (5) bekez-
dése”,
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e) 2. § (2) bekezdésében a „HM” szövegrész helyébe a
„HM és a KNBSZ”,

f) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „miniszter közvetlen
alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása
alá tartozó a honvédelmi szervezetek” szövegrész helyébe
a „HM szervezetek az irányítást végzõ minisztériumi ve-
zetõ útján, illetve a KNBSZ”,

g) 4. § (1) bekezdésében a „gazdálkodási jogkörük” szö-
vegrész helyébe a „gazdálkodási besorolásuk”,

h) 4. § (2) bekezdésében az „államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 9. § (1) bekezdés a), vagy b), valamint
(2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában” szövegrész helyébe
az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 7. § (1) bekezdés a), vagy b) pontjában, valamint
(2) bekezdésében”,

i) 4. § (4) bekezdésében a „megelõzõ védelmi helyzet-
ben és a rendkívüli állapotban” szövegrész helyébe a
„honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 64. § (1) bekezdés szerinti külön-
leges jogrendben”,

j) 5. § (1) bekezdésében a „költségvetési szervek ágazati
és osztályozási rendjérõl szóló nemzetgazdasági miniszte-
ri tájékoztatóban (a továbbiakban: szakágazati rend) fog-
laltak alapján” szövegrész helyébe a „szakfeladatrendrõl
és az államháztartási szakágazati rendrõl szóló 56/2011.
(XII. 31.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM ren-
delet) foglaltak alapján, a (2) és (3) bekezdés szerint”,

k) 5. § (3) bekezdésében a „miniszter közvetlen irányí-
tása alá tartozó szervezeteket” szövegrész helyébe a
„KNBSZ-t”,

l) 5. § (3) bekezdésében a „szakágazati rend” szöveg-
rész helyébe az „NGM rendelet”,

m) 5. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés b) pontjában
a „létrehozott” szövegrész helyébe az „alapított”,

n) 6. § (1) bekezdésében az „államháztartási szakfelada-
tok rendjérõl szóló nemzetgazdasági miniszteri tájékozta-
tóval kiadott – Államháztartási Szakfeladatrend része-
ként” szövegrész helyébe az „NGM rendelet melléklete sze-
rinti – Államháztartási Szakfeladatrenddel összhangban”,

o) 6. § (3) bekezdésében az „Ámr. 12. § (3) bekezdésé-
ben” szövegrész helyébe az „NGM rendelet 1. § (4) bekez-
désében”,

p) 6. § (5) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében a „mi-
niszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek” szö-
vegrész helyébe a „KNBSZ”,

q) 7. § (1) bekezdésében a „PM rendeletben (a további-
akban: PM rendelet)” szövegrész helyébe az „NGM rende-
letben (a továbbiakban: NGM rendelet1)”,

r) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „a PM rendelet” szö-
vegrész helyébe az „az NGM rendelet1”,

s) 10. §-ában a „kiegészítõ tevékenység” szövegrész he-
lyébe a „8. § a) pont ab) alpontja szerinti alaptevékeny-
ség”,

t) 13. § (1) bekezdésében az „Ámr. 20. § (3) bekezdésé-
re” szövegrész helyébe az „Ávr. 13. § (2) bekezdésére”,

u) 14. § (4) bekezdésében a „pénzügyi és számviteli fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi
szervezet e feladatra kikülönített” szövegrész helyébe a
„gazdasági feladatok végrehajtására az ellátási-utaltsági
rendben kijelölt honvédelmi szervezet”
szöveg lép.

11. §

Hatályát veszti az Utasítás
a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában „jogkör szerinti” szö-

vegrész,
b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „arányának” szö-

vegrész,
c) 5. § (3) bekezdésében „az MH Kinizsi Pál Tiszthe-

lyettes Szakképzõ Iskolát” szövegrész,
d) 6. § (5) bekezdésében „az MH Kinizsi Pál Tiszthe-

lyettes Szakképzõ Iskola” szövegrész,
e) 8. § a) pont aa) alpontjában az „(a továbbiakban: alap-

tevékenység)” szövegrész,
f) 8. § a) pont ab) alpontjában az „idõlegesen” szöveg-

rész,
g) 8. § a) pont ab) alpontjában az „(a továbbiakban: ki-

egészítõ tevékenység)” szövegrész
hatályát veszti.

12. §

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

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
51/2012. (VII. 19.) HM

u t a s í t á s a
miniszteri biztos kinevezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
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hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján, a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekez-
désében foglalt jogkörömben eljárva, a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. §
(2) bekezdés b) pontja szerint Dr. Borbíró Zoltánt az MH
Honvédkórház (a továbbiakban: MH HK) átvilágításáért
felelõs miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2012. július 10-tõl
2013. január 10-ig látja el.

(3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelmi mi-
niszter irányítja.

2. §

(1) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva irányítja
és koordinálja az MH HK mûködésének átfogó felülvizs-
gálatát, valamint a racionalizálására vonatkozó javaslatok
kidolgozását. A miniszteri biztos a feladatköréhez kapcso-
lódó egyeztetéseken és tárgyalásokon képviseli a honvé-
delmi minisztert.

(2) A miniszteri biztos feladatait a Honvéd Vezérkar fõ-
nökével együttmûködésben látja el.

3. §

(1) A miniszteri biztos a feladatainak végrehajtása érde-
kében valamennyi érintett honvédelmi szervezettel folya-
matos és közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, továb-
bá adat, információ, illetve irat bekérésére jogosult.

(2) A miniszteri biztos megkeresését a honvédelmi szer-
vezetek feladat- és hatáskörükben eljárva, határidõre telje-
sítik.

4. §

(1) A miniszteri biztos díjazására és juttatására a Ksztv.
38. § (7) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A miniszteri biztos munkáját – a Ksztv. 38. §
(10) bekezdés b) pontjára figyelemmel a miniszteri kabi-
netben mûködõ titkárság helyett – erre kijelölt szakértõk
segítik.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
52/2012. (VII. 19.) HM

u t a s í t á s a
egyes HM utasítások módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A hivatásos és szerzõdéses katonák 2008. évi illetmény-
fejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni megál-
lapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás 1. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya – a (2)–(3) bekezdésben foglal-
tak kivételével – a Honvédelmi Minisztériumban, a honvé-
delmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, illetve köz-
vetlen irányítása alá tartozó szervezeteknél, valamint a
parlamenti államtitkár által felügyelt szervezetnél, továbbá
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezet) szolgálatot teljesítõ hi-
vatásos és szerzõdéses katonákra terjed ki.”

2. §

(1) A titkosszolgálati pótlékról szóló 36/1997. (HK 15.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 1. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) hivatásos állományú
tagjaira terjed ki.”

(2) Az Ut1. 2. §-ában az „Az MK KFH és az MK KBH
állományába tartozó tábornokok, fõtisztek, tisztek, zászló-
sok és tiszthelyettesek (a továbbiakban: tisztek és tiszthe-
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lyettesek)” szövegrész helyébe az „A KNBSZ hivatásos
állományú katonái” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az Ut1. 6. §-a.

3. §

(1) A szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazá-
sáról szóló 99/2006. (HK 19.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szerve-
zeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervek) ter-
jed ki.”

(2) Az Ut2. 3. számú melléklet 3. pont d) alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

(A pótdíj mértéke:)
„d) a tolmácsolás szokásos körülményeitõl eltérõ, kivé-

teles – így különösen éjszakai órában, sürgõs, azonnali
igénybevétellel járó, bonyolult szövegû, magas szakmai
követelményeket, felelõsséget követelõ tolmácsolási –
esetben a kötelezettségvállalásra jogosult elöljáró az
a)–c) alpontokban meghatározott összeget meghaladó
mértékû pótdíjat – a KNBSZ kivételével – a HM KPH fõ-
igazgatójának vagy megbízottjának ellenjegyzésével álla-
píthat meg.”

(3) Az Ut2.
a) 4. § (2) bekezdésében az „a katonai nemzetbiztonsági

szolgálatok” szövegrész helyébe az „a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”,

b) 6. § (2) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az „a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyé-
be az „a KNBSZ”,

c) 15/A. §-ában az „a Hvt. 204. § (1) bekezdés g) pont-
ja” szövegrész helyébe az „a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. §
l) pontja”
szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az Ut2. 6. § (2) bekezdésében az „és a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem” szövegrész.

4. §

(1) A kormánytisztviselõk és a honvéd tiszthelyettesje-
löltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló
109/2011. (X. 7.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut3.) 1. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az utasítás hatálya)
„a) a „Honvédelmi Minisztérium” fejezetnél foglalkoz-

tatott kormánytisztviselõkre és kormányzati ügykezelõkre
(a továbbiakban együtt: kormánytisztviselõ),”
(terjed ki.)

(2) Az Ut3. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A még nem törlesztett családalapítási támogatás
visszafizetése az utolsó munkában töltött napon, egy
összegben esedékessé válik, ha a családalapítási támoga-
tásban részesült kormány-tisztviselõi jogviszonya a köz-
szolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
42. § (8) bekezdése, 60. § (1) bekezdés i) pontja, (2) bekez-
dés c) pontja, 63. § (2) bekezdés a), b) és e) pontja alapján
szûnik meg. Egyéb esetben az eredetileg meghatározott
ütemben kell a tartozást visszafizetni.”

(3) Hatályát veszti az Ut3. 4. § (4) bekezdésében a
„17/2011. (II. 18.)” szövegrész.

5. §

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.)
HM utasítás 2. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

6. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési fel-
ügyelete alatt álló hivatalok állományába tartozó, ideigle-
nes külföldi szolgálatot teljesítõ, valamint külföldi tanul-
mányokat folytató köztisztviselõk és munkavállalók ellá-
tásáról szóló 43/2005. (HK 10.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut4.) 2. §-ában az „a HM rendelet” szövegrész helyé-
be az „a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya de-
vizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló HM rendelet” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Ut4. 3. §-a.

7. §

A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenysé-
gének kialakításáról és mûködésérõl szóló 136/2011.
(XII. 20.) HM utasítás 3. § (3) bekezdése a következõ
o) ponttal egészül ki:

(A szabályzatfejlesztési munkacsoportba a következõ
szervek, illetve szervezetek egy-egy képviselõt delegál-
nak:)

„o) MH Honvédkórház.”
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8. §

Hatályát veszti az önkéntes tartalékos katonák 2008. évi
illetményfejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbe-
ni megállapításáról szóló 12/2008. (HK 5.) HM utasítás.

9. §

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

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
53/2012. (VII. 27.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv

egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak
átruházásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a, valamint a költségvetési
szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (3) bekez-
dése alapján a HM fejezet belsõ ellenõrzési rendszere ki-
alakítása és mûködtetése érdekében – figyelemmel az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §
(4) bekezdésében és 70. §-ában foglaltakra, valamint a
költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ
ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
elõírásaira – a Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító
szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházá-
sáról a következõ

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a
továbbiakban: HM), a Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokságra (a továbbiakban: MH ÖHP), valamint
az MH ÖHP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe tar-
tozó honvédelmi szervekre terjed ki.

(2) Jelen utasítás alkalmazásában
1. államháztartási belsõ ellenõrzés: az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
70. §-ában foglalt követelmények alapján a költségvetési
szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Bkr.) 2. § b) pontjában meghatározott tevékenység,

2. fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzés: az
Áht. 70. §-ában a fejezetet irányító szerv részére meghatá-
rozott feladatot ellátó HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály
(a továbbiakban: HM BEF) által végzett ellenõrzések, va-
lamint a Bkr. 15. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
a 2. §-ban meghatározottak alapján az átruházott hatáskör-
rel rendelkezõ honvédelmi szerv belsõ ellenõrzési egysége
által az átruházott hatáskörrel rendelkezõ honvédelmi
szerv vezetõjének szolgálati alárendeltségébe tartozó hon-
védelmi szerveknél végzett ellenõrzések,

3. a HM belsõ ellenõrzési vezetõje: a HM BEF fõosz-
tályvezetõje,

4. az átruházott hatáskörrel rendelkezõ honvédelmi
szerv belsõ ellenõrzési vezetõje: az MH ÖHP Belsõ Ellen-
õrzési Osztály (a továbbiakban: MH ÖHP BEO) osztály-
vezetõje (a továbbiakban: MH ÖHP belsõ ellenõrzési ve-
zetõje).

2. A fejezet szintû belsõ ellenõrzési hatáskör átruházása

2. §

(1) A fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzések
maradéktalan megvalósítása érdekében egyes ellenõrzési
jogosítványok a (3) bekezdésben meghatározott területe-
ket érintõen átruházásra kerülnek a (2) bekezdésben meg-
határozott honvédelmi szervre.

(2) Egyes fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzé-
sek végzésére átruházott hatáskörben a HM belsõ ellenõr-
zési vezetõje szakmai felügyelete, a HM BEF szakmai ko-
ordinációja mellett az MH ÖHP jogosult.

(3) Az MH ÖHP a szolgálati alárendeltségbe tartozó
honvédelmi szerveknél – kivéve a központi gazdálkodó,
valamint az átruházott hatáskörrel rendelkezõ honvédelmi
szerv logisztikai ellátását, költségvetésének kezelését vég-
zõ honvédelmi szervet – a Bkr. 21. § (3) bekezdésében sze-
replõ bizonyosságot adó ellenõrzési módszerek alkalma-
zásával jogosult fejezet szintû államháztartási belsõ ellen-
õrzések végzésére.

(4) Az MH ÖHP a fejezet szintû államháztartási belsõ
ellenõrzési jogosítványokat nem ruházhatja tovább a szol-
gálati alárendeltségbe tartozó honvédelmi szervek részére.

(5) Az MH ÖHP-nak a Bkr. 15. § (1)–(2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban az átruházott hatáskörbõl adódó
tevékenység végzéséhez kellõ kapacitású belsõ ellenõrzési
egységgel kell rendelkeznie. A belsõ ellenõrzési egység-
nél rendszeresített ellenõri beosztások feltöltését a Bkr.
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24. §-ában elõírt általános és szakmai követelményeknek
megfelelõ személyekkel kell biztosítani.

(6) Az MH ÖHP BEO az átruházott hatáskörben terve-
zett fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzéseket a
HM BEF által a HM fejezetre egységesen kidolgozott, a
honvédelmi miniszteri jóváhagyást követõen a honvédel-
mi szervek részére kiadott belsõ ellenõrzési kézikönyvben
foglaltaknak megfelelõen a saját szervezetére érvényes he-
lyi viszonyokat tükrözõ kiegészítésekkel együtt megjelen-
tetett belsõ ellenõrzési kézikönyv alapján végzi.

3. A fejezet szintû belsõ ellenõrzések tervezése

3. §

(1) A Bkr. 29. § (1) bekezdésében foglaltakkal össz-
hangban az MH ÖHP belsõ ellenõrzési vezetõje kockázat-
elemzés alapján stratégiai államháztartási belsõ ellenõrzé-
si tervet és éves államháztartási belsõ ellenõrzési tervet ké-
szít, amelyet az MH ÖHP parancsnoka hagy jóvá.

(2) Az MH ÖHP éves államháztartási belsõ ellenõrzési
tervében – a Bkr. 31. § (4) bekezdésének megfelelõ tarta-
lommal – elkülönítetten kell szerepeltetni a szolgálati alá-
rendeltségbe tartozó honvédelmi szerveknél átruházott ha-
táskörben, valamint a saját szervezetnél végrehajtásra ter-
vezett belsõ ellenõrzéseket.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott államháztartási
belsõ ellenõrzési tervek kidolgozására a párhuzamos fel-
adatvégzés elkerülése érdekében az MH ÖHP BEO részé-
rõl a HM BEF koordinációja mellett kerül sor.

(4) A HM BEF és az MH ÖHP belsõ ellenõrzési felada-
tainak tervezése során a koordináció kiterjed:

a) a stratégiai államháztartási belsõ ellenõrzési terv ese-
tében a Bkr. 30. §-ában,

b) az éves államháztartási belsõ ellenõrzési terv eseté-
ben a Bkr. 31. § (1)–(4) bekezdésében
foglaltakra.

(5) Az MH ÖHP esetében a tárgyévet követõ évre a koc-
kázatelemzés alapján meghatározott átruházott hatáskörbe
tartozó fejezet szintû, valamint a saját szervezetet illetõen
jelentkezõ államháztartási belsõ ellenõrzési feladatok ka-
pacitásszükségletét összehangoltan kell megállapítani.

(6) Az MH ÖHP parancsnoka
a) az MH ÖHP belsõ ellenõrzési vezetõje által kidolgo-

zott, a tárgyévet követõ évre vonatkozóan a szolgálati alá-
rendeltségbe tartozó kijelölt honvédelmi szerveket érintõ
fejezet szintû, illetve a saját szervezeténél számba vett ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzéseket tartalmazó éves állam-
háztartási belsõ ellenõrzési tervét a jóváhagyást követõen,
valamint a szolgálati alárendeltségbe tartozó honvédelmi
szervek vezetõi által jóváhagyott államháztartási belsõ el-
lenõrzési terveket minden év október 31-éig,

b) az a) pontban meghatározott tervek alapján az MH
ÖHP belsõ ellenõrzési vezetõje által összeállított, az MH
ÖHP szintû összefoglaló államháztartási belsõ ellenõrzési
tervet minden év november 15-éig
megküldi a HM belsõ ellenõrzési vezetõje részére.

(7) A HM éves államháztartási belsõ ellenõrzési tervébe
a HM belsõ ellenõrzési vezetõje a fejezetszintû államház-
tartási belsõ ellenõrzéseket teljes körûen beépíti, megjelöl-
ve azok közül a HM BEF mellett az MH ÖHP által végre-
hajtásra kerülõket.

4. A fejezet szintû belsõ ellenõrzések végrehajtása

4. §

(1) A HM jóváhagyott éves államháztartási belsõ ellen-
õrzési tervében szereplõ, a HM BEF által végrehajtásra ke-
rülõ fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzés prog-
ramját a Bkr. 33. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfe-
lelõen a helyszíni ellenõrzés végrehajtásának megkezdését
megelõzõen a HM belsõ ellenõrzési vezetõje hagyja jóvá,
amelyet tájékoztatásul elõterjeszt a honvédelmi miniszter
részére.

(2) A HM jóváhagyott éves államháztartási belsõ ellen-
õrzési tervében szereplõ, átruházott hatáskörben végrehaj-
tásra kerülõ fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzés
programját a Bkr. 33. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen a helyszíni ellenõrzés végrehajtásának meg-
kezdését megelõzõen az MH ÖHP belsõ ellenõrzési veze-
tõje hagyja jóvá, és azt tájékoztatásul elõterjeszti az MH
ÖHP parancsnoka részére, illetve megküldi a HM belsõ
ellenõrzési vezetõje részére.

(3) A HM BEF által végrehajtott fejezet szintû állam-
háztartási belsõ ellenõrzésrõl a Bkr. 39–41. §-ában foglal-
taknak megfelelõ tartalommal készített ellenõrzési jelen-
tést – a Bkr. 42–43. §-ában foglalt egyeztetést követõen a
vizsgálatvezetõ és a vizsgálatot végzõ valamennyi ellenõr
aláírása mellett – a HM belsõ ellenõrzési vezetõje hagyja
jóvá, majd azt az intézkedési terv elkészítésének elrende-
lése, valamint az ellenõrzés lezárása érdekében elõterjeszti
a honvédelmi miniszter részére.

(4) Az átruházott hatáskörben végrehajtott fejezet szin-
tû államháztartási belsõ ellenõrzésrõl a Bkr. 39–41. §-ában
foglaltaknak megfelelõ tartalommal készített ellenõrzési
jelentést – a Bkr. 42–43. §-ában foglalt egyeztetést követõ-
en a vizsgálatvezetõ és a vizsgálatot végzõ valamennyi el-
lenõr aláírása mellett – az MH ÖHP belsõ ellenõrzési veze-
tõje hagyja jóvá. Az így lezárt ellenõrzési jelentést az in-
tézkedési terv elkészítésének elrendelése, valamint az el-
lenõrzés lezárása érdekében elõterjeszti az MH ÖHP pa-
rancsnoka részére, illetve egyidejûleg tájékoztatásul meg-
küldi a HM belsõ ellenõrzési vezetõje részére.

(5) A HM BEF által végzett fejezet szintû államháztar-
tási belsõ ellenõrzések lezárására a lezárt ellenõrzési jelen-
tésnek a Bkr. 44. §-ában meghatározottak részére a honvé-
delmi miniszter – eseti felhatalmazás szerint a HM belsõ
ellenõrzési vezetõje – általi megküldésével kerül sor.

(6) Az átruházott hatáskörben végrehajtott fejezet szin-
tû államháztartási belsõ ellenõrzések lezárására a lezárt el-
lenõrzési jelentésnek a Bkr. 44. §-ában meghatározottak
részére az MH ÖHP parancsnoka általi megküldésével ke-
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rül sor, azzal, hogy a szolgálati alárendeltségen kívüli szer-
veket érintõ esetleges kérdésekrõl az illetékes szerv vezetõ-
jét értesíti annak érdekében, hogy az a saját hatáskörében el-
járva, szükség szerint belsõ ellenõrzést rendelhessen el.

(7) Az átruházott hatáskörben végzett fejezet szintû ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzések kapcsán az MH ÖHP pa-
rancsnokának a Bkr. 44. §-ában foglaltak szerinti intézke-
dési terv készítésére vonatkozó elrendelési jogosultsága a
szolgálati alárendeltségbe tartozó honvédelmi szervekre
terjed ki.

(8) A HM BEF által végzett fejezet szintû államháztar-
tási belsõ ellenõrzés esetében – a Bkr. 13. §-a alapján – az
intézkedési tervet a Bkr. 45. §-ában foglalt eljárásrend ke-
retei között, az egyetértésérõl történõ nyilatkozással a HM
belsõ ellenõrzési vezetõje terjeszti elõ a honvédelmi mi-
niszter részére jóváhagyásra. A jóváhagyott intézkedési
tervnek a Bkr. 45. § (5) bekezdésében meghatározott mó-
dosítására irányuló kérelmeket a HM belsõ ellenõrzési ve-
zetõje bírálja el.

(9) Az átruházott hatáskörben végzett fejezet szintû ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzés esetében – a Bkr. 13. §-a
alapján – az intézkedési tervet a Bkr. 45. §-ában foglalt el-
járásrend keretei között, az egyetértésrõl történõ nyilatko-
zás érdekében az MH ÖHP belsõ ellenõrzési vezetõje útján
kell az MH ÖHP parancsnoka részére elõterjeszteni jóvá-
hagyásra. A jóváhagyott intézkedési tervnek a Bkr. 45. §
(5) bekezdésében meghatározott módosítására irányuló
kérelmet az MH ÖHP parancsnoka bírálja el.

(10) A fejezet szintû államháztartási belsõ ellenõrzés
során – az érintett belsõ ellenõrzési egység kapacitásának
kiegészítésére – az összeférhetetlenségi szabályok figye-
lembevételével vehetõk igénybe külsõ szakértõként a feje-
zet állományába tartozó személyek.

5. Éves ellenõrzési jelentés és éves összefoglaló
ellenõrzési jelentés

5. §

(1) Az MH ÖHP parancsnoka évente a Bkr. 48. §-ában
meghatározott tartalommal számol be az átruházott hatás-
körben a szolgálati alárendeltségbe tartozó honvédelmi
szerveknél, valamint a saját szervezeténél végrehajtott ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzéseirõl, továbbá a szolgálati
alárendeltségbe tartozó honvédelmi szervek által végre-
hajtott államháztartási belsõ ellenõrzésekrõl.

(2) Az MH ÖHP belsõ ellenõrzési vezetõje a Bkr. 22. §
(1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a
Bkr. 49. § (1) bekezdésében foglalt felelõsség mellett

a) kidolgozza az MH ÖHP által a szolgálati alárendelt-
ségbe tartozó honvédelmi szerveknél, illetve a saját szer-
vezeténél végrehajtott államháztartási belsõ ellenõrzések-
rõl szóló éves jelentését, valamint

b) összeállítja az a) pontban foglalt és a szolgálati alá-
rendeltségbe tartozó honvédelmi szervek vezetõi által jó-
váhagyott éves államháztartási belsõ ellenõrzési jelenté-

sek alapján az MH ÖHP szintû éves összefoglaló állam-
háztartási belsõ ellenõrzési jelentést.

(3) Az MH ÖHP parancsnoka a (2) bekezdés a) pontja
szerinti jelentést és a szolgálati alárendeltségbe tartozó
honvédelmi szervek éves államháztartási belsõ ellenõrzési
jelentését a Bkr. 49. § (2) bekezdésében elõírt határidõig, a
(2) bekezdés b) pontja szerinti jelentést a tárgyévet követõ
év március 14-i határidõig megküldi a HM belsõ ellenõr-
zési vezetõje részére.

6. Záró rendelkezések

6. §

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

(2) Ezen utasítás rendelkezéseit az utasítás hatálybalé-
pését követõen indult ellenõrzésekre kell alkalmazni.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
54/2012. (VII. 27.) HM

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

gazdálkodás szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
28. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakra – az egyes mi-
niszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtit-
kár feladat és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

valamint a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre (a
továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek),

b) a HM fejezeti kezelésû elõirányzataira (a továbbiak-
ban: elõirányzatok)
terjed ki.
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2. §

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

egyes elõirányzatokkal való gazdálkodásra átruházott ha-
táskörben feljogosított honvédelmi szervezetek,

b) szakmai felügyeletet ellátó személy: a gazdálkodó
szervezet HM SZMSZ szerinti hivatali felettese vagy szol-
gálati elöljárója.

3. §

A gazdálkodó szervezetek feladataikat a HM Közgaz-
dasági és Pénzügyi Hivatallal (a továbbiakban: HM KPH)
mint a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt szervezettel együttmûködésben
hajtják végre.

4. §

(1) A rendelkezésre álló elõirányzatok szabályszerû,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért a
szakmai felügyeletet ellátó személy felel, aki az éves be-
számoló vagy a zárszámadás keretében – a gazdálkodó
szervezet által a kedvezményezett a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásának szabályairól szóló HM rende-
let (a továbbiakban: HM rendelet) szerinti beszámolója
alapján – az elõirányzat felhasználásáról, a megvalósított
szakmai célokról, a nevesített feladatok végrehajtásáról és
az elõirányzat-maradványról összeállított beszámolót jó-
váhagyja.

(2) A HM rendelet szerinti beszámolót a gazdálkodó
szervezet szakmai és pénzügyi szempontból ellenõrzi.

5. §

Az elõirányzatok mûködtetéséhez kapcsolódó kincstári
számlavezetési és rendelkezésre állási díjak kifizetése a
HM KPH elõirányzatai terhére történik.

6. §

Az elõirányzatok terhére nyújtott támogatások szakmai
összehangolása érdekében – az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésé-
rõl és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény 53. §-a
szerint – létrehozott monitoring rendszer részére történõ
adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet végzi.

7. §

A pályázat útján felhasználásra kerülõ elõirányzat ese-
tében a HM rendelet alapján a pályázatok elbírálására lét-
rehozott bizottság a pályázatok benyújtásának határidejét

követõ 30. napig – a HM közigazgatási államtitkár (a to-
vábbiakban: HM KÁT) egyidejû tájékoztatása mellett –
terjeszti fel javaslatát a kötelezettségvállaló részére, aki a
javaslatokat figyelembe véve 8 napon belül dönt a
támogatottak körérõl és a támogatások összegérõl.

2. Az elõirányzatok tervezése, módosítása, beszámolás

8. §

(1) Az elemi költségvetési javaslatokat a gazdálkodó
szervezetek – a 8/1/5 Központilag kezelt lakástámogatási
elõirányzatok tekintetében a HM Hadfelszerelési és Va-
gyonfelügyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM HVF) –
készítik el, és a tárgyév február 22-ig a HM KPH részére
megküldik. A HM KPH a javaslatokat számszakilag felül-
vizsgálja, intézkedik a szükséges korrekciók végrehajtásá-
ra és a miniszter részére – szolgálati úton – jóváhagyásra
felterjeszti. A jóváhagyást követõen a gazdálkodó szerve-
zetek az éves költségvetésben meghatározott elõirányza-
tok tárgyévben történõ teljesítésével vagy felhasználásá-
val összefüggésben – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – az
elõírt adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek
tekintetében saját hatáskörben járnak el.

(2) A gazdálkodó szervezetek, a 8/1/5 Központilag ke-
zelt lakástámogatási elõirányzatok tekintetében a HM
HVF – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (4) bekezdésében és a
mindenkori központi költségvetésrõl szóló törvényben
foglaltakra tekintettel – az elõirányzatok felhasználásával
kapcsolatos elõirányzat-átcsoportosítási javaslataikat a
HM KPH részére küldik meg.

(3) A HM KPH
a) a (2) bekezdés szerinti javaslatokat felülvizsgálja és –

amennyiben a javaslat nem felel meg a jogszabályi, a köz-
jogi szervezetszabályozó eszközök vagy a belsõ rendelke-
zések szerinti követelményeknek – intézkedik a hiányos-
ságok megszüntetésére,

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

c) a jóváhagyott elõirányzat-módosításokról a gazdálko-
dó szervezeteket, a 8/1/5 Központilag kezelt lakástámoga-
tási elõirányzatok tekintetében pedig a HM HVF-et tájé-
koztatja.

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

zetek – a 8/1/5 Központilag kezelt lakástámogatási elõ-
irányzatok tekintetében a HM HVF – adatszolgáltatása,
valamint a HM Költségvetési Gazdálkodási Információs
Rendszerben rögzített adatok alapján költségvetési beszá-
molót és zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást ál-
lít össze,

b) a kötelezettségvállalással terhelt maradványt a gaz-
dálkodó szervezetek – a 8/1/5 Központilag kezelt lakástá-
mogatási elõirányzatok tekintetében a HM HVF – által
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megküldött beszámolók alapján felülvizsgálja és – szolgá-
lati úton – a miniszter részére jóváhagyásra felterjeszti.

(5) A nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok éves
mûködésérõl a HM HVF, az MH Szociálpolitikai Közala-
pítvány tekintetében a Honvéd Vezérkar Személyzeti Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) szöveges ér-
tékelést készít, melyet a zárszámadáshoz kapcsolódóan
meghatározásra kerülõ idõpontig a HM KPH részére
megküld.

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

9. §

(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásai alapján a tár-
sadalmi szervek, alapítványok és nonprofit korlátolt fele-
lõsségû társaságok részére elõfinanszírozással nyújtott tá-
mogatásokat, átadott pénzeszközöket egyéb követelésként
kell nyilvántartani azok elszámolásáig.

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

3. Finanszírozási terv

10. §

(1) A finanszírozási terveket a gazdálkodó szervezetek
– a 8/1/5 Központilag kezelt lakástámogatási elõirányza-
tok tekintetében a HM HVF – adatszolgáltatása alapján a
HM KPH elektronikus úton nyújtja be a Magyar Állam-
kincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

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

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

(4) A kifizetési ütem tárgyhónapon belül csak részletes
indokolással módosítható, melyhez az adatszolgáltatást a
kiadás várható teljesítésének idõpontját megelõzõ 12. na-
pig kell megküldeni.

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

11. §

(1) A finanszírozási tervet úgy kell elkészíteni, hogy az
a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának és a likvidi-
tás biztosításának alapjául szolgáljon.

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

4. Kötelezettségvállalás

12. §

A 8/1 Beruházás alcím elõirányzatai terhére kötelezett-
séget a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továb-
biakban: HM FHH) fõigazgatója vagy az általa írásban ki-
jelölt személy vállal.

13. §

(1) A 8/2 Ágazati célelõirányzatok alcím elõirányzatai
terhére

a) a 3/6 Társadalmi szervek pályázati támogatása jogcí-
men belül

aa) a kulturális és sporttevékenységgel kapcsolatos pá-
lyázatok tekintetében a HM parlamenti államtitkár,

ab) a katonai hagyományõrzéssel és hadisírgondozással
kapcsolatos pályázatok esetében a HM kabinetfõnök,

b) a 3/19 Társadalmi szervek támogatása jogcímen belül
ba) a Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban:

MHTT), a Magyar Atlanti Tanács (a továbbiakban: MAT)
és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség
(a továbbiakban: MHKHSZ) vonatkozásában a HM KÁT,

bb) a Budapesti Honvéd Sportegyesület tekintetében a
miniszter,

bc) a ba) és bb) alpontban foglaltak kivételével, más ci-
vil szervezetek tekintetében a HM parlamenti államtitkár,

c) az 5 Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támo-
gatása jogcímcsoport esetében a miniszter,

d) a 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása jog-
címcsoporton belül az MH Szociálpolitikai Közalapítvány
vonatkozásában a HM KÁT,

e) a 41 Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezett-
ségek alapján kötendõ közoktatási megállapodás feladatai
jogcímcsoport esetében a HM KÁT
vállal kötelezettséget.

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

(3) A gazdasági vezetõ az elõirányzatok vonatkozásá-
ban a HM KPH fõigazgatója.

14. §

Az elõirányzatok terhére az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklet 17. pontja sze-
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rint történõ kötelezettségvállalások elektronikus úton tör-
ténõ kincstári bejelentését – a 8/1 Beruházás alcím tekinte-
tében a HM FHH-val együttmûködve – a HM KPH végzi.

5. A pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás,
érvényesítés és utalványozás rendje

15. §

A 8/1 Beruházás alcím elõirányzatai esetében a kötele-
zettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése a gazdálkodó szer-
vezetnél, a 8/2 Ágazati célelõirányzatok alcím esetében
pedig a HM KPH-n történik.

16. §

(1) A kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésé-
nek elrendelése elõtt a gazdálkodó szervezetek okmányok
alapján ellenõrzik és szakmailag igazolják azok jogossá-
gát, összegszerûségét és a szerzõdés teljesítését.

(2) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának érvényesített okmány alapján történõ el-
rendelésének (a továbbiakban: utalványozás) érvényesíté-
se a 8/1 Beruházás alcím elõirányzatai tekintetében a gaz-
dálkodó szervezetnél, a 8/2 Ágazati célelõirányzatok
költségvetési alcím esetében pedig a HM KPH-n történik.

(3) Az utalványozás jogszabály rendelkezése, illetve
nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi tagságból adódó
kötelezettség dokumentuma alapján is végrehajtható.

(4) A szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre
és az utalványozásra, valamint könyvelés igazolására a
3. melléklet szerinti formanyomtatványt – utalványrende-
letet – kell alkalmazni.

17. §

A 18. §-ban foglaltak figyelembevételével az elõirány-
zatok terhére történõ utalványozást a gazdálkodó szerve-
zet vezetõje vagy a vonatkozó belsõ szabályzatban kijelölt
személy végzi.

18. §

(1) A 8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegû befize-
tések jogcímcsoport elõirányzatait terhelõ kifizetésekre
vonatkozó fizetési felszólításokat a HM KPH szakmai te-
rületét érintõen saját hatáskörben, a szakmai kompetenciá-
ját meghaladó esetekben az illetékes – szakmai felelõs –
szervezetek bevonásával felülvizsgálja.

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

a) 100 millió forintos összeghatárig a kifizetést elrendeli;

b) a kifizetésre vonatkozó javaslatát
ba) 200 millió forintos összeghatárig a HM védelem-

gazdaságért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban:
HM VGHÁT) részére,

bb) 200 millió forint feletti kifizetés esetében – a HM
VGHÁT útján – a HM KÁT részére jóváhagyásra felter-
jeszti.

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

19. §

(1) A kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvé-
nyesítés és az utalványozás rendjét a HM mint intézmény,
továbbá a gazdálkodó szervezetnek kijelölt HM hivatalok
vezetõinek az Ávr. 13. § (3) bekezdésében meghatározott
gazdálkodási intézkedése részletesen szabályozza.

(2) A HM FHH és a HM KPH gazdálkodási intézkedése
részletesen szabályozza a pénzügyi ellenjegyzés rendjét is.

(3) A HM mint intézmény vezetõjének gazdálkodási in-
tézkedés tervezetét a HM Gazdasági Tervezési és Szabá-
lyozási Fõosztály állítja össze.

6. Ellenõrzés

20. §

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

vezetek és a HM mint intézmény vezetõje alakítja ki és
mûködteti,

b) operatív belsõ kontrollrendszerének szabályozottsá-
gát, szabályszerûségét, gazdaságosságát, eredményessé-
gét és hatékonyságát a gazdálkodó szervezetek saját intéz-
ményi belsõ ellenõre, a HM mint intézmény esetében a
HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: HM
BEF) az éves ellenõrzési tervében ütemezve ellenõrzi.

(2) Az elõirányzatok felhasználásának ellenõrzését a
HM BEF a HM éves fejezetszintû államháztartási belsõ el-
lenõrzési terve alapján végzi.

7. Záró rendelkezések

21. §

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

(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
történõ gazdálkodás szabályairól szóló 107/2011. (IX. 30.)
HM utasítás.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 54/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
elõirányzatokkal történõ gazdálkodásra kijelölt honvédelmi szervezetekrõl

Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jog-
cím

Megnevezés Gazdálkodó szervezetek

8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási
elõirányzatok

HM FHH

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

HM KPH

8 2 3 6 Társadalmi szervek pályázati
támogatása (kultúra és sport)

HM Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok
Iroda
(a továbbiakban: HM PÁT TKI)

Társadalmi szervek pályázati
támogatása (katonai hagyományõrzés és
hadisírgondozás)

HM Miniszteri Kabinet Katonai Hagyományõrzõ és
Hadisírgondozó Osztály (a továbbiakban: HM Min. Kab.
KHHO)

8 2 3 19 Társadalmi szervek támogatása
jogcímen belül az MHTT és a MAT
támogatása vonatkozásában

HM Humánpolitikai Fõosztály
(a továbbiakban: HM HPF)

Társadalmi szervek támogatása
jogcímen belül az MHKHSZ támogatása
vonatkozásában

HM Min. Kab. KHHO

Társadalmi szervek támogatása
jogcímen belül az MHTT, a MAT és az
MHKHSZ kivételével a társadalmi
szervek támogatása

HM PÁT TKI

8 2 5 Nonprofit korlátolt felelõsségû
társaságok támogatása

HM HVF

8 2 15 Nemzetközi kártérítés HM Jogi Fõosztály

8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági
Beruházási Programjához

HM FHH

8 2 39 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány
támogatása

HM PÁT TKI

8 2 39 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által
ellátott feladatok támogatása

HVK SZCSF

8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez HM KPH

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

HM KPH

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

HM HPF

8 3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
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2. melléklet az 54/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Adatszolgáltatás a finanszírozási terv összeállításához

Költségvetési elõirányzat megnevezése: ………………………………………………

2012. …………………………… hó

(E Ft-ban)

Megnevezés Kiadás

Bevétel

költségvetési támogatás intézményi bevétel elõirányzat- maradvány

Aktuális elõirányzat

Teljesítés I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Tárgyévet követõ év

Tárgyhavi
kifizetés

1. Dekád (1–10.)

2. Dekád (11–20.)

3. Dekád (21–)

Tárgyhót követõ havi kifizetés

Tárgyhót követõ 2. havi kifizetés

Dátum …………………………………

…………………………………
aláírás
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3. melléklet az 54/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
UTALVÁNYRENDELET

szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra, és a könyvelés igazolására

I.

A …………………………… számú és ……………………………… összegû szerzõdés, megrendelés, megállapo-
dás, jogszabály vagy fizetési felszólítás alapján ………………………………… által kiállított …………………… szá-
mú számlában (bizonylaton) megjelölt elvégzett munka, szolgáltatás jogosultságának, összegszerûségének szakmai
teljesítését igazolom.

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

Budapest, 20… ……………… hó …… nap
………………………………………

szakmai teljesítést igazoló

II.

Kedvezményezett megnevezése és címe:
Jóváírandó bankszámla megnevezése és száma:
Fizetési határidõ: ………………… Fizetés módja: deviza/forint átutalási megbízás
Fizetés összege: ……………… Devizanem: ………………… Fizetés tárgya: …………………………
Teljesítés helye (helyõrség, objektum): ………………………………………………………
A kifizetendõ összeg a következõ fõkönyvi számlákra könyvelendõ:

Szöveg CRK Szakfeladat

Fõkönyvi számla száma
Számla, fizetési

felszólítás, szerzõdés
stb. (rész)összege

Elõirányzat-
felhasználás

nyilvántartási
tételszáma

Tartozik Követel

Az igazolt számla, fizetési felszólítás, szerzõdés stb. az Ávr. 58. § (1) bekezdése szerint érvényesítve, mely alapján
…………… fizetési idõponttal ……………………… fizetési móddal utalványozom, …………………… (devizanem)
összegben …………………………… számla javára, ……………………………… terhére.

Budapest, 20… …………………… hó ……-n Budapest, 20… …………………… hó ……-n

………………………………………
érvényesítõ

………………………………………
utalványozó

III.

Számlakivonat száma: ……………………, számlakivonat kelte: ……………………
Fizetés összege: …………………… Ft
Könyvelés kelte: ……………………
A könyvelés igazolása:

………………………………………
könyvelõ
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A honvédelmi miniszter
55/2012. (VII. 27.) HM

u t a s í t á s a
a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat

szabályairól szóló
23/2011. (III. 2.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályai-
ról szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium-
ra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe, illetve közvetlen irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Jelen utasításban foglaltakat kell alkalmazni a HM
Tábori Lelkészi Szolgálat vonatkozásában is.”

2. §

Az Ut. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató személyek szolgálati
rádiótelefonnal való ellátásának, és a rádiótelefonok álta-
luk történõ használatának szabályozására az MH Összha-
derõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) pa-
rancsnoka külön intézkedést ad ki. Az intézkedésben rész-
letesen meg kell határozni a biztosítandó mobil távközlési
eszközök és szolgáltatások külföldön történõ beszerzésé-
nek, bevételezésének és kiutalásának, valamint mûködteté-
sének és használatának szabályait. A szabályozás kialakítá-
sánál – jelen utasítással összhangban – kiemelt figyelmet
kell fordítani arra, hogy a beszerzés, az üzemeltetés és a
használat költségei a szolgálati feladatok biztosítása mel-
lett a lehetõ legalacsonyabb szinten legyenek tarthatóak.
Ennek érdekében az érintett országok sajátosságaira is te-
kintettel kell lenni. Az érintett szervezetek, felhasználói
csoportok kvótáját, az ellátandó személyek körét és az
általuk használható kereteket, a 14. § szerinti vezetõ egye-
di engedélyezési eljárás keretében, az MH ÖHP vonatkozó
javaslata alapján a szabályozás elõkészítésének idõszaká-
ban határozza meg.

(2) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtása
érdekében a rádiótelefonok beszerzése és használata az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási
Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló
26/2009. (IV. 3.) HM utasítás alapján történik.

(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgató-
ja, valamint az MH Honvédkórház parancsnoka – saját
szervezetük keretén belül, költségvetési lehetõségeikre fi-
gyelemmel, jelen utasítással összhangban – önállóan sza-
bályozzák a rádiótelefonok és szolgáltatások beszerzését,
továbbá a rádiótelefon-ellátás és használat szabályait.”

3. §

Az Ut. 4. § 10. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„10. Keretösszeg: az 1. mellékletben, a beosztásokra és
egyedi feladatokra tekintettel, jogosultsági kategóriánkén-
ti csoportosításban meghatározott, egyhavi felhasználásra
engedélyezett nettó forgalmi díj, mely nem tartalmazza az
adóterheket, a havi elõfizetési díjat és az egyedi engedély-
hez kötött havidíjas szolgáltatások havidíját. Amennyiben
a havi elõfizetési díj – részben vagy egészben – leforgal-
mazhatóságot is tartalmaz, a leforgalmazhatóság mérté-
kével az 1. melléklet szerinti keretösszeget – legfeljebb
0 Ft-ig – csökkenteni kell.”

4. §

Az Ut. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A kvótagazda az ideiglenes és eseti feladatok, így a
gyakorlatok, rendezvények, delegációs feladatok, szállítá-
sok és a tartalékképzés során felhasználásra tervezett esz-
közök használatának engedélyezésére vonatkozó kérelem-
ben megjelöli a keretösszeget, a használat helyét és pontos
idõtartamát, valamint az átvétel és a leadás határidejét. Kü-
lön költségvetéssel rendelkezõ feladatok tervezésénél a
forgalmi költségek viselõjeként a számlafizetõt kell meg-
jelölni.”

5. §

Az Ut. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg az eredetileg jelöletlen bekezdés jelölése
(1) bekezdésre módosul:

„(2) A költségtakarékosság érdekében több felhasználót
érintõ változás esetén az adatok aktualizálása a 4. melléklet-
ben meghatározott formában is történhet, ha a változás csak
a felhasználható keretösszegre és a díjköteles szolgáltatá-
sokra terjed ki.”
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6. §

Az Ut. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az „A–C” jogosultsági kategóriába tartozó haszná-
lók beszédhívásra és SMS küldésre, külföldi szolgálati
úton is külön engedély nélkül használhatják rádiótelefon-
jukat. A nem „A–C” jogosultsági kategóriába tartozó
használók külön engedély nélkül csak két hónapot meg
nem haladó külföldi szolgálati úton, kizárólag beszédhí-
vásra és SMS küldésre használhatják rádiótelefonjukat.
A nem „A–C” jogosultsági kategóriába tartozó használó
két hónapot meghaladó külföldi szolgálat, munkavégzés,
kiküldetés esetén – a külföldi tartózkodás idõszakában – a
szolgálati rádiótelefont csak 0 Ft/hó keretösszeggel hasz-
nálhatja. Amennyiben a kiküldetés során végrehajtandó
feladat indokolja a szolgálati rádiótelefon 0 Ft-nál maga-
sabb keretösszeggel történõ használatát, arra a 14. § sze-
rinti vezetõ engedélyével kerülhet sor. A vonatkozó kére-
lemben – az MH ÖHP bevonásával lefolytatott elõzetes
egyeztetésre és az MH ÖHP vonatkozó állásfoglalásra
figyelemmel – a gazdaságossági szempontokat alapul
véve szükséges indokolni, hogy a szolgáltatás hazai vagy
külföldön vásárolt eszközökkel, szolgáltatásokkal kerül-
jön biztosításra.”

7. §

Az Ut. 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Szolgálati rádiótelefonok és szolgáltatások külföl-
dön történõ beszerzésére az MH ÖHP jogosult. Az eszkö-
zök és szolgáltatások külföldön történõ beszerzésével,
nyilvántartásával és használatával kapcsolatos feladatokat
az MH ÖHP parancsnoka szabályozza.”

8. §

Az Ut. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) Az MH BHD a felhasználókat a (2) bekezdés-

ben foglaltakról tájékoztatja. A tájékoztatás történhet fel-
használónként, közvetlenül e-mailben és SMS-ben, vala-
mint az ellátó szervezetek útján az átadás-átvételi jegyzõ-
könyvhöz csatoltan, illetve csoportosan, különösen a fel-
használók jelentõs részét érintõ változások esetén a
felhasználó szervezetek útján.

(2) Az MH BHD a felhasználókat tájékoztatja
a) keretösszegük felhasználásáról, túllépés esetén hí-

vásrészletezõjük tartalmáról negyedévente,
b) keretösszeg- és adatcsomag-túllépések elkerülésének

fontosságáról és módjáról,

c) a forgalmi adatok felhasználók általi lekérdezésének
lehetõségeirõl és módjairól,

d) az eszközök alapvetõ beállításairól, különös tekintet-
tel a véletlenszerûen költségeket generáló szolgáltatások
elkerülésének módjáról,

e) az alaphelyzetben biztosított szolgáltatásoktól eltérõ,
kedvezményes – kiemelten a nemzetközi távbeszélõ és
adatroaming – szolgáltatások igénybevételi lehetõségei-
rõl,

f) azon szolgálat megnevezésérõl és elérhetõségeirõl,
amely részére az eszköz vagy SIM kártya elvesztését, eltu-
lajdonítását be kell jelenteni, továbbá a kapcsolódó felada-
tokról és a SIM kártya felfüggesztésének, letiltásának
részleteirõl,

g) azon információkról, melyeket a számlafizetõ a szol-
gáltatótól alanyi jogon megkap.

(3) A felhasználók kötelesek a legköltséghatékonyabb
beállításokat és szolgáltatásokat használni, illetve a ré-
szükre nem engedélyezett díjköteles alkalmazásokat még
akkor is mellõzni, ha az igénybevétel egyéb feltételei adot-
tak.

(4) Az MH BHD a hívásrészletezõt csak keret-
összeg-túllépés esetén és kizárólag a felhasználó részére,
zárt borítékban, „SK” felbontásra adja ki. Az MH BHD
minden olyan változásról haladéktalanul – lehetõség sze-
rint a változás hatálybalépését megelõzõen – tájékoztatja a
használókat, amely a felhasználható keretösszeg nagysá-
gára vonatkozik. Az érvényes forgalmi díjakra vonatkozó
adatok a HM FHH állásfoglalására figyelemmel adhatóak
meg, illetve tehetõek közzé.”

9. §

Az Ut. 26. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A felhasználók nyilatkozatai, valamint a kvótagaz-
dák és a 14. § szerinti vezetõk felmentési engedélyei alap-
ján az MH BHD parancsnoka tájékoztatja a HM KPH fõ-
igazgatóját a meghatározott keretösszeget túllépõkrõl és a
túllépések összegérõl.

(5) A HM KPH az MH BHD által küldött tájékoztatás
kézhezvételétõl számított 1 hónapon belül a szolgálati út
betartásával, a pénzügyi és számviteli utaltsági rend figye-
lembevételével kezdeményezi a túllépések összegének le-
vonását az egyéni használók illetményébõl. A csoportos
felhasználók, így a készenléti és ügyeleti szolgálatok ré-
szére biztosított eszközöket felváltva használók a túllépé-
sek összegét az MH BHD által biztosított készpénz-átuta-
lási megbízáson történõ befizetéssel térítik meg.

(6) A HM KPH, illetve a honvédelmi szervezetek a túl-
lépésbõl adódó, egy összegben levonható költségek mérté-
kének meghatározásakor lehetõség szerint figyelembe ve-
szik, hogy a levonandó összeg a használó havi nettó illet-
ményének 30%-át, illetve részletfizetés szükségessége
esetén a háromhavi idõszakot ne haladja meg. Amennyi-
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ben a levonás összege a háromhavi idõszakot két egymást
követõ negyedévben meghaladja, a tartozás felhalmozódá-
sának elkerülése érdekében a felhasználó szolgálati rádió-
telefonján a kimenõ hívások flottára történõ korlátozását
kell alkalmazni a tartozás kiegyenlítéséig. A korlátozás
bevezetésének szükségességét és idõtartamát a HM KPH,
illetve a honvédelmi szervezetek pénzügyi szervezetei
írásban jelzik az MH BHD-nek, melyrõl egyidejûleg tájé-
koztatják a felhasználó állományilletékes szervezetének
parancsnokát vagy vezetõjét, illetve a kvótagazdát.”

10. §

Az Ut. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) Az engedélyezett keretösszeget túllépõ fel-

használó – amennyiben a túllépést vitatja – a részletes
számlán a magáncélú és a jogcím nélküli felhasználások
hívószámait a személyiségi jogok védelme érdekében ol-
vashatatlanná teszi, ezek összegét – az összegzett költség
nagyságától függetlenül, illetménybõl történõ levonás út-
ján, illetve csoportos felhasználók, így készenléti és ügye-
leti szolgálatok esetén, készpénz-átutalási megbízáson tör-
ténõ befizetéssel – megtéríti. Az állományilletékes pa-
rancsnok vagy vezetõ, illetve a HM szervek és szervezetek
esetében a kvótagazda – állományilletékes parancsnok
vagy vezetõ érintettsége esetén a kvótagazda, kvótagazda
érintettsége esetén a 14. § szerinti vezetõ – kizárólag a
fennmaradó hívások szolgálati jellegét vizsgálhatja.

(2) Keretösszegen vagy adatcsomagon felüli szolgálati
célú forgalmi költségrész megtérítése alóli felmentésre – a
használó indokainak alapos mérlegelését követõen – az ál-
lományilletékes parancsnok vagy vezetõ által lefolytatott
vizsgálatra figyelemmel a kvótagazda jogosult, ha az elen-
gedett összeg nem magasabb a felhasználó részére engedé-
lyezett keretösszegnél vagy csomagdíjnál. Amennyiben a
megtérítés alóli felmentés összege magasabb, mint az érin-
tett felhasználó keretösszege, továbbá, ha az engedélyezett
keretösszeg, illetve a túllépés mértéke magasabb a „B” jo-
gosultsági kategória szerinti összegnél, a megtérítés alóli
felmentésre a kvótagazda kezdeményezése alapján a 14. §
szerinti vezetõ jogosult. Az állományilletékes parancsnok
vagy vezetõ a túllépõk nyilatkozatairól az MH BHD által
küldött tájékoztatás kézhezvételét követõ 30. napig tájé-
koztatja az MH BHD parancsnokát.”

11. §

(1) Az Ut. 1. és 2. melléklete helyébe jelen utasítás 1. és
2. melléklete lép.

(2) Az Ut. a jelen utasítás 3. melléklete szerinti 4. mel-
léklettel egészül ki.

12. §

Az Ut.
a) 4. § 2. pontjában az „MH Támogató Dandár (a továb-

biakban: MH TD)” szövegrész helyébe az „MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a továb-
biakban: BHD)”,

b) 4. § 8. pontjában a „bármely magáncélú” szövegrész
helyébe a „bármely költséget generáló magáncélú”,

c) 4. § 11. pontjában a „részletes számla” szövegrész he-
lyébe a „hívásrészletezõ”,

d) 4. § 12. pontjában a „csak indokolt esetben vehetik
igénybe” szövegrész helyébe a „csak indokolt esetben és a
minimálisan szükséges mértékben vehetik igénybe”,

e) 8. § (1) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 18. §
(3) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 22. § (1) bekez-
désében, 24. § (1) bekezdésében és 30. §-ában az „MH
TD” szövegrészek helyébe az „MH BHD”,

f) 11. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 19. §
(1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 22. § (2) és
(3) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 26. § (2), (3) és
(8) bekezdésében, 27. §-ában, 29. § (2) és (4) bekezdésé-
ben, 32. § (1) bekezdésében és 3. mellékletében az „MH
TD” szövegrész helyébe az „MH BHD”,

g) 11. § (4) bekezdésében a „végrehajtása során felhasz-
nált” szövegrész helyébe a „végrehajtása során szolgálati
célból felhasznált”,

h) 14. § bevezetõ mondatában a „SIM kártya magán-
használatba történõ átadására” szövegrész helyébe a „SIM
kártya elõ-, illetve számlafizetõi jogának változására, szol-
gálati célú költségtúllépés megtérítése alóli felmentésre,
díjköteles magáncélú szolgáltatások térítés ellenében
történõ engedélyezésére”,

i) 14. § b) pontjában a „vonatkozásában a HVKFH” szö-
vegrész helyébe a „vonatkozásában a HVKF által átruhá-
zott jogkörben a HVKFH”,

j) 21. § (1) bekezdésében a „rádiótelefonok ideiglenes
pótlása” szövegrész helyébe a „rádiótelefonok, a sérült és
a számlafizetõi körbõl kikerült SIM kártyák pótlása”,

k) 21. § (1) bekezdésében az „MH TD-nál” szövegrész
helyébe az „MH BHD”-nél,

l) 21. § (2) bekezdésében „az MH ÖHP parancsnoka”
szövegrész helyébe „a rádiótelefonok vonatkozásában az
MH ÖHP, a SIM kártyák vonatkozásában az MH BHD
parancsnoka”,

m) 24. § (1) bekezdésében a „16. §-ban meghatározott”
szövegrész helyébe „3. melléklet szerinti átadás-átvételi
jegyzõkönyv kitöltéséhez szükséges”,

n) 25. § (2) bekezdésében a „2. § (2)–(3) bekezdések-
ben” szövegrész helyébe a „2. §-ban”,

o) 25. § (2) bekezdésében az „MH TD-nél” szövegrész
helyébe az „MH BHD-nél”,
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p) 29. § (3) bekezdésében a „HM Belsõ Ellenõrzési Hi-
vatal” szövegrész helyébe az „HM Belsõ Ellenõrzési
Fõosztály”,

q) 3. mellékletében a „csekken” szövegrész helyébe a
„készpénz-átutalási megbízáson”
szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 13. § (2) bekezdése,
b) 20. § (2) bekezdésében az „– ahol lehetséges a nem-

zeti támogató csoportokon keresztül –” szövegrész,
c) 20. § (4) bekezdése,
d) 26. § (8) bekezdésében az „– elektronikus adathordo-

zón (CD-n) –” szövegrész.

14. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 15. napon lép ha-
tályba.

15. §

(1) A kvótagazdák jelen utasítás hatálybalépését követõ
15 napon belül – az ellátó szervezetek, köztük az MH BHD
parancsnokának egyidejû tájékoztatásával – meghatároz-
zák az alárendeltségükbe vagy ellátási körükbe tartozó
szervek, szervezetek által felhasználható szolgálati rádió-
telefonok darabszámát, részkvótáját, mely részkvótákat az
alárendelt szervekkel, szervezetekkel rendelkezõ vezetõk
a szükséges mértékben tovább bontják.

(2) A kvótagazdák az egyedi engedélyhez kötött kérel-
meket, valamint a kvóták felhasználására és az átcsoporto-
sításokra vonatkozó igényeiket jelen utasítás hatálybalé-
pését követõ 30 napon belül terjesztik fel a 14. § szerinti
vezetõ, illetve küldik meg az ellátó szervezetek részére. Az
ellátó szervezetek a hatálybalépést követõ 60 napon belül

kiutalják, illetve leveszik a szükséges SIM kártyákat és
egyéb eszközöket, valamint elvégzik a szükséges átcso-
portosításokat.

(3) Az Ut. módosításából adódó, a felhasználható keret-
összeg, illetve az adatcsomag-változások miatt – tekintet-
tel a kiadások csökkentésére – az átadás-átvételi jegyzõ-
könyveket nem kell ismételten elõállítani és aláírni. A vál-
tozások aktualizálása és a felhasználók általi tudomásulvé-
tele érdekében felhasználó szervezetenként listát kell ké-
szíteni az egyes felhasználók által használható díjköteles
szolgáltatásokról és keretösszegekrõl. A felhasználóknak
a változások tudomásulvételét a lista aláírásával kell iga-
zolniuk. A listák elkészítéséért és felhasználókkal jelen
utasítás hatálybalépését követõ 60 napon belül történõ alá-
íratásáért a felhasználó szervezetek parancsnokai, vezetõi
a felelõsek. Az aláírt listák egy példányát – jelen utasítás
hatálybalépését követõ 75 napon belül – az MH BHD
részére kell megküldeni. A készítendõ lista mintáját jelen
utasítás 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az egyéni kérelmek engedélyezésérõl az MH BHD
jelen utasítás hatálybalépését követõ 60. napig tájékoztatja
az érintett szervezeteket.

(5) A jelen utasítás hatálybalépésekor érvényes keret-
összegek, valamint korábbi igénylések és egyedi engedé-
lyek alapján történt kiutalások a jelen utasítás hatálybalé-
pését követõ 60. napon vesztik hatályukat. Azon felhasz-
nálók, akik jogosulatlanná váltak a szolgálati rádiótelefo-
nok használatára, a jogtalan felhasználás elkerülése érde-
kében kötelesek a használatukban lévõ SIM kártyát és
egyéb eszközöket az ellátó szervezetek részére haladékta-
lanul, de legkésõbb a jelen utasítás hatálybalépését követõ
60. napig leadni.

16. §

Ez az utasítás 2012. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 55/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 23/2011. (III. 2.) HM utasításhoz

KIMUTATÁS
a felhasználható keretösszegekrõl

Jogosultsági
kategória

Beosztások megnevezése a HM szerveknél és a HM szervezeteknél
Beosztás megnevezése az MH katonai

szervezeteinél

Engedélyezett havi
(nettó) keretösszeg

(Ft)HM szervek HM szervezetek

A – állami vezetõk,
– HVKF,
– HVKFH,
– kabinetfõnök
– miniszteri biztos

– I/IX-es illetmény kategóriájú
szolgálati személyek
(altábornagy)

korlátlan
(a felhasználó
soron kívüli
tájékoztatása

25 000 Ft feletti
felhasználás

esetén)

B – I/VIII-as illetmény kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású
szolgálati személyek,
– sajtófõnök

– I/VIII-as illetmény kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású
szolgálati személyek

– I/VIII-as illetmény kategóriájú
szolgálati személyek
(vezérõrnagy)

10 000

C – I/VII illetmény kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású
szolgálati személyek,
– fõosztályvezetõk,
– csoportfõnökök,
– MH vezénylõ zászlós

– I/VII-es illetmény kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású
szolgálati személyek

– I/VII-es illetmény kategóriájú
szolgálati személyek
(dandártábornok)

7 000

D – I/VI-os illetmény kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású
szolgálati személyek
– fõosztályvezetõ-
helyettesek,
– osztályvezetõk,

– I/VI-os illetmény kategóriájú,
vagy azzal azonos besorolású
szolgálati személyek

– I/VI-os illetmény kategóriájú
szolgálati személyek (ezredes),
– önálló állománytáblával
rendelkezõ alegységek
parancsnokai
– önálló elhelyezésben lévõ
alegységek parancsnokai

2 000

E – „D” jogosultsági kategóriában
lévõ szolgálati személyek
szervezetszerû helyettesei

– „D” jogosultsági kategóriában
lévõ szolgálati személyek
szervezetszerû helyettesei,
– I/V illetmény kategóriájú vagy
azzal azonos besorolású vezetõk
(osztályvezetõk, irodavezetõk
stb.)

– „D” jogosultsági kategóriában
lévõ szolgálati személyek I/V-ös
beosztási kategóriájú helyettesei,
– I/V illetmény kategóriájú
alegységparancsnokok,
– önálló állománytáblával
rendelkezõ, vagy önálló
elhelyezésben lévõ alegységek
parancsnokhelyettesei

1 000

F – „A–E” és „G” jogosultsági kategóriába nem tartozó személyek 1 000

G – engedély alapján egyedi keretösszeg használatára jogosult személyek 0 Ft
vagy egyedi

engedély
(elrendelés)

szerint meghatá-
rozott összeg

Megjegyzés:
A futárok és gépjármûvezetõk által használt rádiótelefonokat, valamint õrzésvédelmi feladatokra kiadott rádiótelefo-

nokat alapesetben a „G” jogosultsági kategóriába kell sorolni 0 Ft/hó keretösszeg meghatározással, szükség esetén flot-
tára történõ kimenõ híváskorlátozással. A „G” jogosultsági kategóriában a 0 Ft/hónál magasabb felhasználható keret-
összeg egyedileg, annak figyelembevételével kerülhet engedélyezésre (elrendelésre), hogy az engedélyezett összeg a
feladat függvényében a lehetõ legalacsonyabb legyen.”
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2. melléklet az 55/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

„2. melléklet a 23/2011. (III. 2.) HM utasításhoz

A kvóták elosztása

Fsz. Szervezet megnevezése
Használható
SIM kártyák
darabszáma

1. Miniszter 2

1.0. Kabinetfõnök 1

1.0.1. HM Miniszteri Kabinet 31

�1.0. Miniszter közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 34

1.1. Parlamenti államtitkár 2

1.1.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság 13

�1.1. Parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 15

1.2. Közigazgatási államtitkár 2

1.2.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság 8

1.2.2. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály 8

1.2.3. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály 12

1.2.4. HM Humánpolitikai Fõosztály 8

1.2.5. HM Kontrolling Fõosztály 6

�1.2. Közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 44

1.3. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár 2

1.3.0. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár személyi törzs 3

1.3.1. HM Jogi Fõosztály 17

1.3.2. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály 10

�1.3. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek
összesen

32

1.4. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár 2

1.4.0. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár személyi törzs 2

1.4.1. HM Védelempolitikai Fõosztály 7

1.4.2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály 8

1.4.3. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály 12

�1.4. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt
mûködõ szervek összesen

31

1.5. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár 2

1.5.0. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár személyi törzs 2

1.5.1. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály 7

1.5.2. HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály 10

�1.5. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt mûködõ szervek összesen 21
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Fsz. Szervezet megnevezése
Használható
SIM kártyák
darabszáma

�1. Honvédelmi Minisztérium hivatali szervezete összesen (HVKF alárendeltségében mûködõ HM
szervek nélkül)

177

2. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek

2.1. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 16

2.2. HM Védelmi Hivatal 0

2.3. HM Hatósági Hivatal 18

2.4. HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 150

2.5. HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal 100

2.6. HM Protokoll, Rekreációs és Kulturális Fõigazgatóság 33

�2. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek összesen 317

3. HM Tábori Lelkészi Szolgálat 11

�1–3. Honvédelmi Minisztérium hivatali szervezete és a HM szervezetek mindösszesen 505

4. Egyéb jogcímen felhasználható SIM kártyák

4.1. Kizárólag adatátviteli célra használható SIM kártyák 40

4.2. Tartalék 50

�4. Egyéb jogcímen felhasználható SIM kártyák összesen 90

�1–4. Közigazgatási államtitkár engedélyezési körébe tartozó SIM kártyák száma mindösszesen 595

5. A HVKF alárendeltségében mûködõ szervek

5.0. HVKF, HVKFH és vezénylõ zászlós 5

5.1. HVK Vezérkari Iroda 17

5.2. HVK Személyzeti Csoportfõnökség 22

5.3. HVK Felderítõ Csoportfõnökség 7

5.4. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség 21

5.5. HVK Logisztikai Csoportfõnökség 10

5.6. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség 12

5.7. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség 22

5.8. HVK Kiképzési Csoportfõnökség 13

�5. A HVKF alárendeltségében mûködõ szervek összesen 129

�1+ �5. Honvédelmi Minisztérium összesen (HM szervezetek nélkül) 306

6. Az MH katonai szervezetei

6.1. MH Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendeltjei 400

6.2. MH Vezetési és Doktrinális Központ 37

6.3. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár 80

6.4. MH Altiszti Akadémia 13

6.5. MH Geoinformációs Szolgálat 8

6.6. MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 58
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Fsz. Szervezet megnevezése
Használható
SIM kártyák
darabszáma

6.7. MH Ludovika Zászlóalj 7

�6. MH katonai szervezetei összesen 603

�5 + �6. A Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen alárendeltségében lévõ HM szervek és az MH katonai
szervezetei mindösszesen

732

7. Egyéb jogcímen felhasználható SIM kártyák

7.1. Kizárólag adatátviteli célra használható SIM kártyák 50

7.2. Rendkívüli és ideiglenes feladatokra tartalékolt, illetve felhasználható 100

7.3. Központi és speciális távközlési feladatokra felhasználható 80

7.4. Egyéni missziós feladatokra felhasználható, valamint kontingensek részére kiadható 80

7.5. Tartalék 50

�7. Egyéb jogcímen felhasználható SIM kártyák összesen 360

�5 + �6 +
�7.

HVKFH által engedélyezhetõ SIM kártyák mindösszesen 1092

8. Miniszteri tartalék

8.1. Beszéd célra használható SIM kártyák 100

8.2. Kizárólag adatátviteli célra használható SIM kártyák 20

�8. Miniszteri tartalék összesen 120

�1–8. MINDÖSSZESEN: 1807

Megjegyzések:
A miniszteri tartalék felhasználását rendkívüli esetekben a HM közigazgatási államtitkár és a HVKFH kezdemé-

nyezheti.
A felhasználók részére kiutalt SIM kártyák azon szervezet kvótáját terhelik, amely szervezet az ellátást kezdemé-

nyezte.
A HVK Személyzeti Csoportfõnökség kvótája terhére, az MH rendelkezési állományában lévõ és a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetemhez vezényelt személyek részére legfeljebb 5 darab szolgálati rádiótelefon és SIM kártya utalható ki.
A 4.1., a 7.1. és a 8.2. folyószámokon lévõ SIM kártyák csak adatforgalomra és SMS küldésre alkalmasak, míg a többi

folyószámon szereplõ SIM kártyák beszédcélú forgalomra (hanghívásra) is alkalmasak. A 4., a 7. és a 8. folyószámok
terhére kiadott SIM kártyák nem terhelik a felhasználó szervezetek kvótáját.”
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3. melléklet az 55/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

„4. melléklet a 23/2011. (III. 2.) HM utasításhoz

MINTA A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL HASZNÁLT DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK
ÉS KERETÖSSZEGEK KIMUTATÁSÁHOZ

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE számú példány
Nyt. szám:

A SZERVEZET SZOLGÁLATI RÁDIÓTELEFON HASZNÁLATRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓNIAK,
VALAMINT AZ ÁLTALUK HASZNÁLHATÓ DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK

ÉS KERETÖSSZEGEK KIMUTATÁSA

Az alábbi táblázatban nevesített szolgálati rádiótelefon-felhasználó aláírásommal igazolom, hogy a szolgálati rádióte-
lefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasítás 55/2012. (VII. 27.) HM utasítással történt mó-
dosítását (az aktuális módosítás okának behelyettesítése), illetve abból adódóan az általam használható díjköteles szol-
gáltatások, illetve keretösszegek és adatcsomagok a szolgálati rádiótelefon-ellátás és -használat szabályairól szóló
23/2011. (III. 2.) HM utasítás 55/2012. (VII. 27.) HM utasítással történt módosításnak hatálybalépését követõ 60. nap
dátumának behelyettesítése hatállyal történõ változását tudomásul veszem.

Fsz. Név, rf. Beosztás Hívószám
Felhasználható keretösszeg

(jogosultsági kategória)
Díjköteles szolgáltatások* Aláírás

* A díjköteles szolgáltatásokat (mobil internet/adatcsomag, MMS, INFOSMS stb.) minden érintett felhasználónál
– mobil internet használatára vonatkozó jogosultság esetén a bel és külföldi használatra vonatkozó adatokra is kiterje-
dõen – tételesen fel kell sorolni.

Helyõrség, dátum
………………………………………

parancsnok (vezetõ)

Készült: … példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Rádiótelefonnal való ellátásért felelõs személy

2. sz. pld.: MH BHD (Fax: 2 51023)
3. sz. pld.: Kvótagazda (ha a felhasználó szervezet nem kvótagazda)
4. sz. pld.: MH BHD HM OÜI (Fax: 2 22973) Kizárólag HM szervek (kivétel HVK) és szervezetek esetében.”
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

12/2012. (HK 10.) HM KÁT
s z a k u t a s í t á s a

a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló
elkészítésének rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet köz-
ponti és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 26. § (1) bekezdésére –
a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítésének
rendjérõl a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) terjed ki.

2. A 2012. évi intézményi költségvetési beszámolókat, a
fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó költségvetési
beszámolókat, és a HM költségvetési fejezet I. félévi költ-
ségvetési beszámolóját (a továbbiakban együtt: beszámo-
lók) a szakutasításban foglaltak szerint kell összeállítani.

3. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szervezete
vonatkozásában a szakutasításban foglaltak végrehajtását
biztosítsa.

4. A beszámolók a számviteli szabályozásért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium) honlapján közzétett költségvetési tervezésre
szolgáló 02.–22. és 98. számú ûrlapokat, valamint a 24.
Pénzforgalom egyeztetése címû ûrlapot tartalmazzák.

5. A beszámolók összeállításához szükséges Tájékozta-
tót, beszámoló garnitúrát, továbbá a beszámolók átadás-át-
vételének ütemtervét a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hi-
vatal (a továbbiakban: HM KPH) elektronikus úton bizto-
sítja.

6. A honvédelmi szervezetek a beszámolókat a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendelke-
zésre bocsátott és a HM KPH által a MAKK11 szerveren

biztosított rögzítõ és ellenõrzõ program felhasználásával
készítik el.

7. Az intézményi beszámolók honvédelmi szervezetnél
maradó irattári példányához – a fõkönyvi és analitikus
egyezõség igazolása végett – minden esetben csatolni kell
a beszámoló alátámasztásául szolgáló fõkönyvi kivonato-
kat, valamint az annak alapját képezõ, a fõkönyvvel egyez-
tetett analitikus nyilvántartásokat is.

2. Az intézményi beszámolók összeállítása

8. A HM KPH által a honvédelmi szervezetek részére
készített intézményi beszámolók címlapján:

a) a kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó szövegrészt
„készítõ” megnevezéssel kell kiegészíteni;

b) a „Készítõ, kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó”
személy nevét és telefonszámát, okleveles könyvvizsgá-
lói, vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regisztrá-
ciós számát, valamint az intézményi beszámoló elkészíté-
séért kijelölt felelõs személy okleveles könyvvizsgálói,
vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regisztrációs
számát is fel kell tüntetni.

9. Az intézményi beszámolót a honvédelmi szervezetek
mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (2) bekezdésében és
17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kell
aláírni.

10. A pénzügyi gazdasági vezetõ aláírásával igazolja,
hogy a készítõ rendelkezésére bocsátott, az intézményi be-
számolókat alátámasztó HM Költségvetés Gazdálkodási
Információs Rendszerben rögzített és az ûrlapok kitöltésé-
hez szükséges egyéb adatok, információk a valódiság
elvének megfelelnek.

11. Az intézményi beszámolókat a készítõ személy ki-
vételével az aláírásra kötelezett személyek bélyegzõlenyo-
matukkal hitelesítik. Az aláírók egyértelmû beazonosítása
érdekében a neveket olvashatóan – gépelve, vagy nyomta-
tott betûkkel – is fel kell tüntetni.

12. Az intézményi beszámoló egyik példánya a HM
KPH-t, másik példánya a beszámolóban érintett honvédel-
mi szervezetet illeti meg, melyeket az általános ügyviteli
szabályok szerint nyilvántartásba vesznek.

13. Az MH Honvédkórház:
a) csapat- és központi költségvetésérõl külön-külön in-

tézményi beszámolókat készít;
b) a nyilvántartási számmal ellátott intézményi beszá-

moló címlapján a Kapcsolattartó, illetve felvilágosítást
nyújtó személy nevét és telefonszámát, valamint az intéz-
ményi beszámoló elkészítéséért kijelölt felelõs személy
okleveles könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelõi
képesítésének regisztrációs számát rögzíti;
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c) intézményi beszámolói a 9.–12. pontoknak megfele-
lõen kerülnek aláírásra, hitelesítésre és nyilvántartásba vé-
telre.

14. A KNBSZ a minõsített adat védelmérõl szóló
2009. évi CLV. törvény elõírásai szerint készít – megfelelõ
minõsítéssel ellátott – intézményi beszámolót egy pél-
dányban, és nem minõsített, összevont formájú intézményi
beszámolót két példányban. Az intézményi beszámolók a
9.–11. pontokban és a 13. pont b) alpontjában meghatáro-
zottaknak megfelelõen kerülnek aláírásra, hitelesítésre.
Az összevont formájú intézményi beszámolót a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdál-
kodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011.
(VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdésében meghatá-
rozottaknak megfelelõen készíti el, és egy példányát átadja
a HM KPH részére. A minõsített intézményi beszámolót –
a beszámoló készítésére szolgáló programból kinyomtatott
ellenõrzési listával együtt – egyeztetés és felülvizsgálat
céljából bemutatja a HM KPH részére.

15. A Kincstár 2012. I. félévére vonatkozó PJ-02/A és
PM5 információs tábláját az intézményi beszámolók elké-
szítéséért felelõs szervezetek tételesen felülvizsgálják,
egyeztetik a könyveléssel és az általuk elkészített intézmé-
nyi beszámolókkal, az eltéréseket a területileg illetékes
fiókkal egyeztetett módon rendezik.

16. Az intézményi beszámolók létszámadatainak kitöl-
tése:

a) az MH Honvédkórháznál és a KNBSZ-nél a költség-
vetési létszám, munkajogi létszám és az átlagos statisztikai
létszám tekintetében a HM KPH-val való egyeztetés
alapján történik;

b) a HM KPH által a honvédelmi szervezetek részére
készített beszámolók esetében a költségvetési létszám és a
munkajogi létszám – központilag – a HM KPH által tör-
ténik.

17. Az átlagos statisztikai állományi létszámot a HM
KPH július 12-ig – honvédelmi szervezetre nézve összesí-
tetten – biztosítja a honvédelmi szervezetek részére, me-
lyet a referatúrák az ellátásra kijelölt honvédelmi szerve-
zetek, valamint a honvédelmi szervezetek pénzügyi és
számviteli szervezeti egységei a saját szervezetük és az el-
látott honvédelmi szervezetek vonatkozásában megbonta-
nak a minisztérium által közzétett 21. ûrlapnak megfele-
lõen intézményüzemeltetési, valamint szakmai létszámra,
és ezt a megbontást 2012. július 18-ig a HM KPH részére
megküldik.

3. A fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolóinak
összeállítása

18. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-
kodásról szóló beszámolókat a HM KPH állítja össze.

19. A 8. fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 1 beruhá-
zás alcímrõl – a HM KPH által – összeállított beszámoló-

kat a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatója,
mint a gazdálkodó honvédelmi szervezet vezetõje, továb-
bá a 9. pont szerinti készítõ és pénzügyi gazdasági vezetõ
– a 10.–11. pontok elõírásait alkalmazva – írja alá.

4. A megszûnt szervezetek beszámolójának
összeállítása

20. A 4 címen 2011.december 31-ével átalakulással
megszûnt Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem nyitó
adatairól, és a 2012. évi forgalmáról – elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámla egyenlegének átadásáról, az általa elké-
szített és átadott vagyonátadó jelentés alapján – a HM
KPH beszámolót készít, mely a 9. pont és 11. pont szerint
kerül aláírásra, hitelesítésre.

5. A HM költségvetési fejezet beszámolójának
összeállítása

21. A HM KPH a felülvizsgált intézményi beszámoló-
kat, a megszûnt szervezetek beszámolóját, valamint a feje-
zeti kezelésû elõirányzatokról összeállított beszámolókat a
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés b) alpontjában meghatá-
rozottaknak megfelelõen összesíti és – az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
nek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren-
deletben meghatározott határideig – megküldi a Kincstár
részére.

22. A 21. pont szerint összesített beszámolókat a Korm.
rendelet 17. § (3) bekezdésében meghatározott személyek
írják alá.

6. Záró rendelkezések

23. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

24. Hatályát veszti a 2011. I. félévi elemi költségve-
tési beszámoló elkészítésének rendjérõl szóló 54/2011.
(HK. 10.) HM KPH fõigazgatói szakutasítás.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. július 11.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
38/2012. (HK 10.) 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 Információ

Kapcsolati Rendszerének kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (3) és (5) bekezdése,
továbbá 52. § (1) bekezdése alapján a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki. Felkérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rek-
torát az intézkedésben foglaltak végrehajtásának biztosítá-
sára.

2. Ezen intézkedés mellékleteként kiadjuk a Honvédel-
mi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerét (a to-
vábbiakban: IKR).

3. A HM IKR biztosítja a HM vezetõi, a HM szervek,
valamint a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetek feladatai végrehajtásához szük-
séges adat- és információ-szolgáltatást, melynek érdeké-
ben a HM IKR-ben meghatározott szervek, szervezetek
idõszakos jelentéseket terjesztenek fel az elöljáró szer-
veik, szervezeteik részére.

4. A HM IKR hatálya alá tartozó szervek, szervezetek
biztosítják a HM IKR alapján felterjesztett, valamint a kü-
lön HM utasításban a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
vonatkozásában elõírt idõszakos jelentések feldolgozását.

5. A HM IKR-je alapján a honvédelmi miniszter közvet-
len alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Hon-
véd Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltségébe tartozó
MH katonai szervezetek ezen intézkedés hatálybalépését
követõ 30 napon belül kiadják saját információ kapcsolati
rendszerüket.

6. A MH Összhaderõnemi Parancsnokság alárendeltsé-
gébe tartozó katonai szervezetek ezen intézkedés hatály-
balépését követõ 60 napon belül, az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság IKR-je alapján kiadják saját IKR-jüket.

7. A HM IKR módosítására vonatkozó javaslatokat az
érintett szervek, szervezetek évente október 15-ig, vagy –
szervezeti, jogszabályi változás esetén – soron kívül, hala-
déktalanul megküldik a HM IKR rendszerének naprakész-
ségéért felelõs HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
részére, a módosítás, valamint annak indokai és a jogsza-
bályi háttér pontos feltüntetésével.

8. Ez az intézkedés 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. Az intézkedéshez mellékelve kiadom a 1385/254.
fnyt. számú, 420 oldalból, 210 lapból álló HM IKR-t, me-
lyet az érintett szervek, szervezetek elektronikusan, az
ügyirat elosztója szerint kapnak meg.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
39/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a 2012. évi nyilvános tisztavatás elõkészítésérõl

és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alapján a
2012. évi nyilvános tisztavatás elõkészítésérõl és végre-
hajtásáról a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire (a továbbiakban együttesen: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. Felkérjük a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Zrínyi Non-
profit Kft.) ügyvezetõjét, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem (a továbbiakban: NKE) rektorát, valamint a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõ-
igazgatóját, hogy gondoskodjon az együttes intézkedés-
ben meghatározott feladatok végrehajtásáról.
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3. A tanulmányaikat 2012 nyarán eredményesen befeje-
zõ honvéd tisztjelöltek nyilvános avatására állami ünne-
pünkön, 2012. augusztus 20-án 9 órai kezdettel Budapes-
ten, tervezetten a Kossuth téren kerül sor.

4. A tisztavatás elõkészítésével és végrehajtásával kap-
csolatos feladatok megszervezésére, összehangolására és
irányítására Munkacsoportot (a továbbiakban: MCS) ho-
zunk létre, amelynek mûködése 2012. augusztus 31-ig tart.

5. A tisztavatás elõkészítése és végrehajtása a honvédel-
mi szervezetek együttes feladata. A tisztavatás elõkészíté-
séért és végrehajtásáért az MCS vezetõje a felelõs.

6. A tisztavatás elõkészítése és végrehajtása során az
MCS vezetõje honvédelmi szervezetek felé a szolgálati út
figyelembevételével intézkedhet.

7. A rendezvény narrátorát a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM), a tisztavatás
vezénylõ parancsnokát és szakkommentátorát a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) jelöli ki.

8. Az MCS a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedõ
fontosságú rendezvények elõkészítésének és lebonyolítá-
sának rendjérõl szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat
alapján elkészíti a tisztavatás levezetési tervét, a program-
tervet, az erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítás ter-
vet, a katasztrófavédelmi tervet, azon belül az egészség-
ügyi és közegészségügyi-biztosítás tervet, a híradó-bizto-
sítási tervet és a meteorológiai biztosítási tervet, amelyet
véleményezésre és jóváhagyásra megküld KIM által mû-
ködtetett Operatív Törzs irányítójának.

9. A honvédelmi szervezetek egyrészrõl a feladatra,
másrészrõl a 2012. évi jóváhagyott költségvetésük terhére
biztosítják a 2012. évi nyilvános tisztavatás elõkészítése és
végrehajtása érdekében szükséges költségvetési fedezetet.
A végrehajtás érdekében pótelõirányzatok biztosítása nem
engedélyezett. A honvédelmi szervezetek kiadásai a fel-
adatra biztosított elõirányzatoknál önálló címrendkódon
kerülnek elkülönítésre.

2. A munkacsoport

10. Az MCS vezetõje a Honvéd Vezérkar Kiképzési
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) cso-
portfõnöke, helyettese a HVK KIKCSF Gyakorlattervezõ
és Kiképzés támogató osztály osztályvezetõje.

11. Az MCS együttmûködik az Operatív Törzzsel,
amely a 2012. augusztus 20-i rendezvények lebonyolítását
felügyeli. Az MCS figyelembe veszi az Operatív Törzs ál-
tal kiadott javaslatokat.

12. A honvédelmi miniszter az Operatív Törzsbe – a
2012. augusztus 20-i katonai rendezvényekkel kapcsolato-
san – az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) parancsnokát, a ka-
tasztrófavédelmi biztosítás tekintetében az MH Vezetési
és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH VDK) pa-
rancsnokát, vagy az általa kijelölt személyt delegálja.

13. Az MCS munkájában tagként személyesen vesz
részt:

a) az MH BHD parancsnoka;
b) az MH BHD Karmesteri Iroda fõkarmester;
c) az MH VDK parancsnoka, vagy az általa kijelölt sze-

mély;
d) az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ)

parancsnoka.
14. Az MCS további tagjai:
a) a HM Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcso-

latok Iroda (a továbbiakban HM PÁT TKI) irodavezetõ ál-
tal kijelölt személy;

b) a HM Sajtóiroda (a továbbiakban: HM SI) sajtófõnök
által kijelölt személy;

c) a HM Katonai Hagyományõrzõ és Hadisírgondozó
Osztály (a továbbiakban: HM KHHO) osztályvezetõje ál-
tal kijelölt személy;

d) a HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) fõosztályvezetõje által kijelölt személy;

e) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM NEF) fõosztályvezetõ által kijelölt sze-
mély;

f) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK SZCSF) csoportfõnöke által kijelölt személy;

g) a HVK Vezérkari Iroda (a továbbiakban HVK VKI)
irodavezetõ által kijelölt személy;

h) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF) csoportfõnöke által kijelölt személy;

i) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) cso-
portfõnöke által kijelölt személy;

j) a HVK KIKCSF csoportfõnöke által kijelölt személy;
k) HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiak-

ban HM KPH) fõigazgatója által kijelölt személy;
l) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiak-

ban: HM FHH) fõigazgatója által kijelölt személy;
m) a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigazga-

tóság (a továbbiakban: HM PRKF) fõigazgatója által
kijelölt személy;

n) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) parancsnoka által kijelölt személy;

o) az MH BHD parancsnoka által kijelölt személy;
p) az MH Honvédkórház parancsnoka (MH egészség-

ügyi szolgálatfõnök) által kijelölt személy;
q) az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA)

parancsnoka által kijelölt személy;
r) az MH Katonai Közlekedési Központ parancsnoka ál-

tal kijelölt személy;
s) az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:

MH GEOSZ) szolgálatfõnöke által kijelölt személy.
15. Az MCS munkájában felkérés alapján állandó meg-

hívottként vesz részt a Zrínyi Nonprofit Kft. ügyvezetõje
által kijelölt személy, az NKE rektora által kijelölt sze-
mély, valamint a KNBSZ fõigazgatója által kijelölt sze-
mély.
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16. A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosz-
tály gondoskodik a HM Elektronikai, Logisztikai és Va-
gyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: EI Zrt.) vezetõje által ki-
jelölt személy MCS-ben történõ részvételérõl, valamint az
együttes intézkedésben részére meghatározott feladatok
végrehajtásáról.

17. A HM PRKF gondoskodik a Honvéd Együttes Mû-
vészeti Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Honvéd Együttes)
vezetõje által kijelölt személy MCS-ben történõ részvéte-
lérõl, valamint a részére meghatározott feladatok végre-
hajtásáról.

18. Az érintett szervezetek az MCS-be kijelölt szemé-
lyek nevét, telefonszámát, valamint e-mail címét legké-
sõbb az együttes intézkedés hatályba lépését követõ 5 na-
pon belül eljuttatják az MCS vezetõjének.

19. Az MCS vezetõje felkéri a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság (a továbbiakban: BRFK) képviselõjét az MCS
munkájában történõ közremûködésre.

20. Az MCS vezetõje az elvégzendõ feladatok pontosítá-
sa és összehangolása érdekében értekezleteket tart, amelye-
ken a 14–16. pontban felsorolt személyek vesznek részt.

21. Az MCS tagjait az MCS vezetõje rendeli be, illetve
hívja meg.

3. A tisztavatás végrehajtásában résztvevõ
szervezetek feladatai

22. A KNBSZ a társ nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a
Terrorelhárítási Központtal és az Országos Rendõr-fõka-
pitánysággal közösen saját terv alapján biztosítja a rendez-
vény zavartalan lebonyolítását és a közjogi méltóságok
rendezvényen való részvételének biztosítási feladatait.

23. A HM HPF feladatai:
a) az NKE által szervezett belsõ avatási ünnepség kere-

tében a csillag és a kard átadása személyügyi feladatainak
megszervezése külön elgondolás alapján;

b) az avatandó állomány részére a honvédelmi miniszter
által átadásra kerülõ osztrák-magyar 1861 M gyalogsági
szablyák és a díszbojtok beszerzésének megrendelése, és a
szablyák belsõ avatási ünnepségre történõ kiszállítása.

24. A HM PÁT TKI feladatai együttmûködésben a HM
KHHO-val:

a) a meghívotti listába való bedolgozás a HM PRKF-fel
együttmûködve;

b) történelmi zászlók kiválasztása és a javaslat felter-
jesztése az MH BHD-vel együttmûködve;

c) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére.

25. A HM KPH együttmûködik a HVK LOGCSF-fel az
összesített erõforrás-szükségleti és logisztikai-biztosítási
terv elkészítésében.

26. A HM FHH feladatai együttmûködve a KIM-mel:
a) biztosítja az infrastrukturális, az elhelyezési felada-

tok költségvetési fedezetét, lefolytatja a közbeszerzési el-
járásokat, lebonyolítja a szerzõdések megkötését és végre-
hajtja a költségek elszámolását;

b) végrehajtja az elnökségi emelvény dekorációjához
szükséges virágtartók karbantartását és a helyszínre szállí-
tását 2012. augusztus 19-én az éjszakai órákban;

c) gondoskodik a nemzeti lovas díszegység avatási
helyszín felvonulási útvonalának takarításáról, valamint a
hulladék elszállításáról;

d) biztosítja a lovak ivóvízzel történõ ellátását;
e) biztosítja a virágokat, tujákat az elnökségi emelvény-

hez;
f) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ

erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére;

g) saját szak- és felelõsségi területének megfelelõen ter-
vet dolgoz ki, amelyet felterjeszt az MCS vezetõjének.

27. A HM PRKF feladatai együttmûködve a KIM-mel:
a) a 2012. augusztus 16-án tartandó MH központi ün-

nepség szervezése;
b) a Honvéd Együttes közremûködésének megszerve-

zése a Himnusz és a Szózat eléneklésére a fõpróbára és a
tisztavatásra;

c) összeállítja a meghívottak névjegyzékét a honvédel-
mi szervezetekkel együttmûködésben 2012. július 19-ig;

d) felelõs a meghívotti névjegyzék összesítéséért és fel-
terjesztéséért a HVKF felé;

e) a meghívotti lista jóváhagyását követõen, elkészíti a
protokoll szektorokba meghívandó személyek névjegyzé-
két és azt továbbítja a KIM-nek;

f) koordinálja az avatandó állomány hozzátartozói ré-
szére készített meghívók és megkülönböztetõ kitûzõk kre-
atív terveinek elkészítését és legyártatását együttmûködve
a Zrínyi Nonprofit Kft-vel és az MH GEOSZ-szal, a krea-
tív terveket felterjeszti az MCS vezetõje részére jóváha-
gyásra;

g) a meghívókat 2012. július 31-ig eljuttatja az MH LZ
részére;

h) a KIM által elkészített meghívókat a Budapesten
Akkreditált Katonai Attasé Testület tagjainak szükséges
mennyiségben 2012. augusztus 06-ig továbbítja a HM
NEF részére;

i) végrehajtja a meghívott vendégek részvételével
együtt járó protokolláris feladatokat, tervezi az elnökség
tevékenységét, elsõ sorának felállítását;

j) együttmûködik az NKE-vel a diplomaátadó ünnepség
protokolláris feladatainak elõkészítésében és végrehajtá-
sában, így különösen: a visszajelzések regisztrálásában, a
helyszíni protokoll biztosításában;

k) megszervezi és biztosítja a honvédelmi miniszter
állófogadásának helyszínét és az ahhoz szükséges anyago-
kat azzal a feltétellel, hogy az állófogadás helyszínét a
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KIM által kiadott programterv kiadását követõen a MCS
vezetõje véglegesíti;

l) közremûködik a meghívott külföldi katonai attasék-
kal kapcsolatos feladatok intézésében a HM NEF-fel
együttmûködésben;

m) végrehajtja az elnökség elsõ sorának felállítását,
gondoskodik a csapadék elleni védelem biztosításáról;

n) a tisztavatás meghívóigényeinek összesítése és felter-
jesztése az MCS vezetõje részére;

o) végrehajtja a honvédelmi miniszteri fogadás elõké-
szítését a Központi Ünnepségre és a felavatott állomány
tiszteletére rendezett állófogadást;

p) elkészíti a köszönõ leveleket a honvédelmi szerveze-
tek vezetõi részére 2012. augusztus 30-ig, amelyeket alá-
írásra felterjeszt a HVKF részére, aláírás után a leveleket
kézbesíti;

q) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére;

r) a rendezvények biztosítási tervének felterjesztése az
MCS vezetõje részére;

s) saját szak- és felelõsségi területének megfelelõen ter-
vet dolgoz ki, amelyet felterjeszt az MCS vezetõjének.

28. A HM NEF feladata: végrehajtja a Budapesten Akk-
reditált Katonai Attasé Testület tagjainak kiértesítését a
tisztavatásról, valamint a helyszínen fogadásuk és kíséré-
sük biztosítását a HM PRKF-fel együttmûködve;

29. A HM SI feladatai:
a) kommunikációs terv elkészítése együttmûködve a

KIM-mel;
b) megszervezi a tisztavatás sajtókommünikéjének ki-

adását, a rendezvény médianyilvánosságát;
c) biztosítja a pulpitusokat a fõpróbára és a rendez-

vényre;
d) intézkedik az ünnepség eseményeinek fényképen és

videofelvételen történõ megörökítésére;
e) gondoskodik arról, hogy a sajtó munkatársai az ava-

tással összefüggõ katonai, alaki tevékenységet munkavég-
zésükkel ne akadályozzák;

f) megigényli a jóváhagyott molinókat, valamint a tiszt-
avatást népszerûsítõ kiadványok elkészítése, kihelyezése a
Zrínyi Nonprofit Kft.-vel és az MH LZ-vel együttmû-
ködve;

g) az érintett szakmai szervek javaslatai alapján jóvá-
hagyja a szakkommentátori szöveget 2012. augusztus
7-ig, felkészíti a szakkommentátorokat;

h) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére.

30. A Zrínyi Nonprofit Kft. feladatai:
a) végrehajtja a tisztavatási ünnepség, valamint az azt

megelõzõ és azt követõ események rögzítését;
b) elkészíti az avatandó állomány hozzátartozói részére

a meghívók és a megkülönböztetõ kitûzõk kreatív terveit,
az elõkészítés és nyomdai kivitelezés során együttmûkö-
dik a HM PRKF-fel és az MH GEOSZ-szal;

c) végrehajtja a Kossuth tér dekorálásához szükséges
molinók biztosítását, szállítását és azok kihelyezését a
KIM igénye alapján;

d) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére;

31. A HVK VKI feladatai:
a) a meghívottak listájának jóváhagyásra történõ felter-

jesztése a HVKF részére, együttmûködésben a HM
PRKF-fel;

b) köszönõlevelek aláíratása a HVKF-fel.
32. A HVK SZCSF feladatai:
a) az avatandó állomány létszámának összesítése és a

névjegyzék felterjesztése, valamint megküldése a HM
HPF részére;

b) az állományba vételi parancsok elkészítése.
33. A HVK LOGCSF feladatai:
a) az erõforrás-szükségleti és logisztikai-biztosítási ter-

vek elkészítése;
b) a logisztikai feladatok biztosításának koordinálása,

valamint a rendezvény logisztikai biztosításának figye-
lemmel kísérése;

c) a HM FHH-val, a HM PRKF-fel és HM KPH-val
egyeztetett összesített erõforrás-szükségleti és logisztikai-
biztosítási terv megküldése az MCS vezetõjének 2012.
augusztus 3-ig;

d) amennyiben a jóváhagyott összesített költségvetés
végrehajtásához miniszteri jogkörbe tartozó elõirányzat
átcsoportosítás szükséges, úgy az arra vonatkozó igény
megküldése a HM KPH-nak.

34. A HVK HIICSF feladatai:
a) elkészíti a rendezvény híradó biztosítási tervét;
b) szakmailag felügyeli a rendezvény híradó biztosí-

tását;
c) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ

erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére.

35. A HVK KIKCSF feladatai:
a) a tisztavatás programtervezetének elkészítése, felter-

jesztése a HVKF, majd a honvédelmi miniszter részére;
b) az MCS értekezletek elõkészítése és megszervezése;
c) a felterjesztett biztosítási tervek egységes rendbe fog-

lalása és felterjesztése jóváhagyásra az MCS vezetõje
részére;

d) a 2012. évi tisztavatás elõkészítõ feladatainak koor-
dinálása;

e) az avatandó tisztjelölt állomány tisztavatásra történõ
felkészítésének ellenõrzése;

f) a 2012. évi tisztavatásban közremûködõ honvédelmi
szervezeteken kívüli szervezetekkel történõ együttmûkö-
dés elõkészítése, koordinálása és kapcsolattartás;

g) a 2012. évi tisztavatásban közremûködõ honvédelmi
szervezetek tevékenységének koordinálása.

36. Az NKE feladatai:
a) bedolgozik a meghívotti lista névjegyzékbe;
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b) megküldi az avatandó állomány névjegyzékét a HVK
SZCSF-fel együttmûködve a HM HPF részére;

c) megszervezi és végrehajtja a diplomaátadó ünnepsé-
get, ezen belül a csillag és kardátadást 2012. augusztus
15-én, amelynek során együttmûködik a HM PRKF-fel, a
HM HPF-fel és a HM PÁT TKI-val;

d) elõkészíti a sajtónyilvánossághoz szükséges taninté-
zeti bemutatkozó anyagokat és megküldi a HM SI részére
2012. július 20-ig;

e) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére.

37. Az MH BHD feladatai:
37.1. megszervezi a tisztavatást megelõzõ katonazene-

kar bemutató programot a fõpróbára és a tisztavatásra;
37.2. végrehajtja a Szent Korona ünnepélyes õrségvál-

tását és a zászlófelvonást a Kossuth téren a tisztavatás
részeként;

37.3. történelmi zászlók kiválasztása és a jelentés felter-
jesztése a MCS vezetõjének a HM PÁT TKI-vel és HM
KHHO-val együttmûködve 2012. július 20-ig;

37.4. a HVK HIICSF szakmai felügyelete alatt biztosít-
ja a híradó-összeköttetést a fõpróbára és a tisztavatásra;

37.5. az MH ÖHP-vel együttmûködve biztosítja az ava-
tandó állomány ruházati alapellátmánnyal való ellátását;

37.6. avatási anyagkiadás a tisztjelöltek részére a MH
LZ-vel együttmûködve;

37.7. biztosít 1 fõ szabót a ruházati szemle végrehajtásá-
nak idejére és a szükséges javítások végrehajtásához;

37.8. biztosítja az MH LZ igénye alapján a tisztavatásra
való felkészüléséhez a kiképzõ állományt 2012. augusz-
tus 9-tõl;

37.9. biztosítja az avatási ünnepségre, a fõpróbára és az
összevont gyakorlásokra 1+3 fõvel a csapatzászlót és
1+15 fõ történelmi zászlóvivõt, valamint az irányjelzõket
2012. augusztus 9-tõl;

37.10. biztosítja az avatási ünnepségre, a belsõ fõpróbá-
ra, a fõpróbára, az összevont gyakorlásokra és a tisztava-
tást megelõzõ katonazenekari bemutatóhoz, valamint a ze-
nés fegyveres bemutató díszelgõit;

37.11. felelõs az avatandók, a honvéd tisztjelöltek, vala-
mint a résztvevõ tisztek alaki felkészítéséért;

37.12. végrehajtja a közremûködõ állomány élelmezési
és védõitallal történõ ellátását;

37.13. végrehajtja az MH AA által igényelt kordonok
helyszínre szállítását;

37.14. biztosítja a díszzászlóalj együttes gyakorlásához
szükséges feltételeket együttmûködésben az MH LZ-vel;

37.15. koordinálja a tér berendezését a fõpróbára és az
ünnepségre;

37.16. a térfestés tervének elkészítése 2012. július
24-ig;

37.17. a tisztavatás katonai ünnepség szerinti végrehaj-
tása;

37.18. végrehajtja az MH Központi ünnepség katonai
rendészeti és forgalomszabályozási feladatait;

37.19. biztosítja a zenekart az avatásra, a fõpróbára, az
összevont gyakorlásra és a belsõ kinevezési ünnepségre;

37.20. a tisztavatás forgalomszabályozó és katonai ren-
dészeti biztosítása a BRFK-val együttmûködve;

37.21. a végrehajtással járó és egymással összhangban
lévõ erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv ja-
vaslatai megküldése a HVK LOGCSF részére;

37.22. a rendezvények biztosítási tervének felterjesz-
tése;

37.23. saját szak- és felelõsségi területének megfelelõen
tervet dolgoz ki, amelyet felterjeszt az MCS vezetõjének.

38. Az MH Honvédkórház feladatai:
a) a rendezvény egészségügyi biztosítása, így különö-

sen: a rendezvény kórházi hátterének és egészségügyi jár-
õrszolgálatának megszervezése;

b) a rendezvényrõl tájékoztatja az Országos Mentõszol-
gálatot;

c) kidolgozza a rendezvény Egészségügyi biztosítási
tervét és felterjeszti az MCS vezetõje részére;

d) biztosítja a kiemelt vendégek helyszíni, valamint az
esetlegesen felmerülõ kórházi egészségügyi ellátását;

e) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére.

39. Az MH AA feladatai:
a) a BRFK-tól és az MH BHD-tõl megigényli a tisztava-

tás rendezvényéhez szükséges típusú és mennyiségû kor-
dont;

b) biztosítja a kordonszolgálat személyi feltételeit;
c) koordinálja a kordonzsinór szállítását, telepítését, il-

letve az ünnepség után annak bontását, elszállítását az MH
BHD-vel együttmûködve;

d) biztosít 10 fõ protokoll kísérõt kistársasági öltözet-
ben a HM PRKF-nek a fõpróbára és a rendezvényre;

e) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére;

f) saját szak- és felelõsségi területének megfelelõen ter-
vet dolgoz ki, amelyet felterjeszt az MCS vezetõjének.

40. Az MH LZ feladatai:
a) biztosítja a zászlóalj teljes állományát a begyakorlás-

ra és a tisztavatásra;
b) biztosítja a begyakorlás helyszínét és a kardokat a fel-

készüléshez;
c) megküldi az avatandó állomány létszámát és ruházati

méreteit a HVK LOGCSF-nek;
d) felméri a csillagátadó ünnepség és a tisztavatás meg-

hívóigényeit és megküldi a HM PRKF részére;
e) együttmûködik a belsõ kinevezési ünnepség elõké-

szítésében és végrehajtásában az NKE-vel;
f) elkészíti a Felkészülési tervet az MH BHD-vel együtt-

mûködve, és felterjeszti az MCS vezetõje részére;
g) az egészségügyi biztosítási igény leadása a MH Hon-

védkórház részére;
h) összesíti a szállítási igényeket és megküldi az MH

ÖHP részére;
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i) végrehajtja az avatási ruhaszemlét a HVK LOGCSF-
fel és MH ÖHP-vel együttmûködve;

j) személyügyi tájékoztatót tart az avatandó állomány
részére;

k) gondoskodik a tiszti eskük összegyûjtése, albummá
alakítása, és a Kossuth térre történõ kijuttatásáról, és az
avatás utáni szabályszerû tárolásáról;

l) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére;

m) saját szak- és felelõsségi területének megfelelõen
tervet dolgoz ki, amelyet felterjeszt az MCS vezetõjének.

41. Az MH VDK feladatai:
a) a rendezvény katasztrófavédelmi biztosítása tekinte-

tében a HM képviselete az Operatív Törzsben;
b) elkészíti a rendezvény katasztrófavédelmi tervét, és a

fõ tervezõi értekezlet végrehajtását követõen, legkésõbb
2012. július 26-ig jóváhagyásra megküldi az MCS vezetõ-
je útján az Operatív Törzs részére;

c) a rendezvény követõen végrehajtja a tapasztalat-fel-
dogozás feladatait;

d) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére.

42. Az MH ÖHP feladatai:
a) végrehajtja az avatandó állomány avatási és alapfel-

szerelési öltözettel való ellátását, valamint az avatási ruha-
szemlét;

b) biztosítja, az augusztus 20-i vízi- és légi bemutató
elõkészítését és zavartalan lebonyolítását, beszerzi a szük-
séges engedélyeket, amelynek során együttmûködik a
KIM-mel;

c) a megadott igények alapján megszervezi, és technikai
eszközökkel biztosítja a tisztavatással kapcsolatos szállítá-
sokat, valamint a díszzászlóalj szállítását a fõpróbára,
illetve az éles végrehajtásra;

d) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére;

e) a rendezvény biztosítási tervének felterjesztése az
MCS vezetõje részére;

f) szállítási igények összegzése az MH LZ-vel együtt-
mûködve;

g) saját szak- és felelõsségi területének megfelelõen ter-
vet dolgoz ki, amelyet felterjeszt az MCS vezetõjének.

43. Az MH GEOSZ feladatai:
a) a meteorológiai tájékoztatás elõkészítése és megszer-

vezése a begyakorlásokra, a fõpróbára és a rendezvény
idejére;

b) megszervezi az avatandó állomány hozzátartozói ré-
szére a meghívók és a megkülönböztetõ kitûzõk nyomdai
kivitelezését, amelynek során együttmûködik a HM
PRKF-fel és Zrínyi Nonprofit Kft-vel;

c) a rendezvény idejére meteorológiai ügyeletes bizto-
sítása;

d) a végrehajtással járó és egymással összhangban lévõ
erõforrás-biztosítási és logisztikai-biztosítási terv javasla-
tai megküldése a HVK LOGCSF részére;

e) saját szak- és felelõsségi területének megfelelõen ter-
vet dolgoz ki, amelyet felterjeszt az MCS vezetõjének.

4. Élelmezési ellátás

44. A felkészítés idõszakában a Magyar Honvédség
élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rende-
let (a továbbiakban: HM rendelet) 1. számú melléklet
18. pontja és az 5. számú melléklet 1. pontja alapján az MH
BHD természetben biztosítja az avatásra vezényelt szemé-
lyi állomány élelmezését, valamint a 7. számú melléklet
3. pont alapján a védõitallal való ellátást.

45. A honvéd tisztjelölt állomány részére az élelmezési
ellátást a HM rendelet 1. számú melléklet 23. pontja és az
5. számú melléklet 13. pontja, valamint a védõitallal való
ellátást a 7. számú melléklet 3. pont alapján az MH BHD
természetben biztosítja.

46. A fõpróba és a tisztavatás napján, a biztosítására ki-
rendelt nem az NKE-n elszállásolt személyek élelmezési
ellátását a küldõ katonai szervezet a napi idõjárási viszo-
nyoknak megfelelõ hidegétkezés és védõital kiadásával
biztosítja.

5. A tisztavatásra történõ felkészülés
és a rendezvény fõbb idõpontjai, helyszínei

47. A honvédelmi szervezetek a HVK LOGCSF felelõs-
ségi körébe tartozó erõforrás-biztosítási és logisztikai-biz-
tosítási terveiket 2012. július 27-ig küldik meg a HVK
LOGCSF részére, az általa kiadott minta alapján.

48. A honvédelmi szervezetek meghívó-igényeiket
2012. július 19-ig küldhetik meg a HM PRKF felé.

49. A honvédelmi szervezetek 2012. augusztus 2-ig
megküldik a levezetési és biztosítási terveket az MCS ve-
zetõjének.

50. Az MCS fõ tervezõi értekezletére a feladatok ponto-
sítása és véglegesítése érdekében 2012. július 24-én kerül
sor.

51. Az MCS térszemléjének idõpontja 2012. július 20.
10 óra.

52. A fõ tervezõi konferencia 2012. július 24. 10 óra
HM-I-ben.

53. Az avatási ruhaszemle idõpontja az MCS vezetõje
részvételével 2012. augusztus 9. 14.00.

54. Az összevont gyakorlásra a Zrínyi Miklós Laktanya
és Egyetemi Campuson 2012. augusztus 9–17. között ke-
rül sor.

55. A diplomaátadó belsõ ünnepségre, a csillag- és
kardadományozásra, valamint a Ludovika gyûrû adomá-
nyozására 2012. augusztus 15-én 10 órakor kerül sor.
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56. A fõpróba a Kossuth téren teljes létszámmal 2012.
augusztus 17-én 9 órakor kezdõdik.

57. A nyilvános tisztavatási ünnepség a Kossuth téren
2012. augusztus 20-án 9 órakor kezdõdik.

58. A miniszteri állófogadás helyszínét és idõpontját a
KIM által kiadott végleges programterv kiadását követõen
az MCS vezetõje határozza meg.

6. Öltözet a fõpróbán és a tisztavatáson

59. A 2012. augusztus 17-i fõpróbára az öltözetet a Ma-
gyar Honvédség Öltözködési Szabályzata (a továbbiak-
ban: Ált/25.) szerint az MCS vezetõje határozza meg.

60. Az ünnepélyes tisztavatáson, 2012. augusztus 20-án
az avatandó állomány és az elnökségbe meghívott katonák
részére meghatározott öltözet társasági öltözet, amely:

a) az általános öltözetet viselõ tábornokok, fõtisztek,
tisztek, zászlósok számára az Ált/25. 48. A) pont 3. válto-
zat, amely csapadékos idõjárás esetén esõkabáttal egé-
szül ki;

b) az általános öltözetet viselõ altisztek számára az
Ált/25. 48. B) pont 7. változat, amely csapadékos idõjárás
esetén esõkabáttal egészül ki;

c) a légierõ által viselt és a hadihajós öltözetet viselõk
számára az Ált/25. 48. C) pont 11. változat, amely csapa-
dékos idõjárás esetén esõkabáttal egészül ki;

d) az általános öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós ka-
tonanõk számára az Ált/25. 48. D) pont 15. változat, amely
csapadékos idõjárás esetén esõkabáttal egészül ki;

e) az általános öltözetet viselõ altiszt katonanõk számá-
ra az Ált/25. 48. E) pont 19. változat, amely csapadékos
idõjárás esetén esõkabáttal egészül ki;

f) a légierõ által viselt és a hadihajós öltözetet viselõ ka-
tonanõk számára az Ált/25. 48. F) pont 23. változat, amely
csapadékos idõjárás esetén esõkabáttal egészül ki.

61. A díszzászlóalj honvéd tisztjelölt állománya részére
ünnepi öltözet:

a) a honvéd tisztjelölt számára az Ált/25. 47. A) pont
3. változat, amely csapadékos idõjárás esetén esõkabáttal
egészül ki;

b) a honvéd tisztjelölt nõk számára az Ált/25. 47.
C) pont 12. változat, amely csapadékos idõjárás esetén
esõkabáttal egészül ki;

c) a díszzászlóalj két századának honvéd tisztjelölti
díszöltözet.

62. A díszzászlóalj állományának öltözete fehér kesz-
tyûvel, az avatandó állomány öltözete díszövvel, karddal
egészül ki.

63. A MH BHD díszelgõ állománya részére a hivatalos
öltözet az Ált/25. 50. A) és B) pont 2. változat. A katonaze-
nekarok állománya részére az Ált/25. 51. A) pont 3. válto-
zat és az Ált/25. 51. B) pont 6. változat.

64. A kordonszolgálatot ellátó állomány részére hadi-
(gyakorló-) öltözet az Ált/25 45. A) pont 3. változat, szak-

mai sállal, amely csapadékos idõjárás esetén esõvédõ zub-
bonnyal egészül ki.

7. Záró rendelkezések

65. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba,* és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2012. július 6.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
45/2012. (HK 10.) 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 képernyõ elõtti munkát

végzõ személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel
történõ ellátásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alapján – fi-
gyelemmel a képernyõ elõtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeirõl szóló
50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben, valamint a képernyõ
elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeirõl szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos fel-
adatokról szóló 91/2010. (X. 22.) HM utasításban foglal-
takra – a Honvédelmi Minisztérium képernyõ elõtti mun-
kát végzõ személyi állománya egészségének megóvása,
valamint éleslátást biztosító eszközzel történõ ellátása ér-
dekében a következõ

intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a HM Közgazdasági és Pénzügyi

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1051



Hivatal HM-I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénz-
ügyi Ellátó Referatúrára (a továbbiakban: pénzügyi refera-
túra) és a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyõrség Dandár HM-I. Objektum orvosi rendelõjé-
be vezényeltekre (a továbbiakban: HM egészségügyi szol-
gálat) terjed ki.

2. HM szervek vezetõinek feladatai:
a) A HM szervek vezetõi a HM Közigazgatási Államtit-

kári Titkárság beosztásban mûködõ munkavédelmi fele-
lõssel (a továbbiakban: HM munkavédelmi felelõs) és a
HM Humánpolitikai Fõosztály (továbbiakban: HM HPF),
valamint a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnök-
ség (továbbiakban: HVK SZCSF) együttmûködésével
megállapítják és jegyzékben rögzítik azokat a beosztáso-
kat és munkaköröket (a továbbiakban: munkakör), ame-
lyek képernyõs munkaköröknek minõsülnek. A jegyzék
tartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

b) A jegyzék összeállításához szükséges felmérést a
HM szerv vezetõi munkanapelemzéssel hajtják végre.
A munkanapelemzés keretében kell meghatározni a mun-
kavállaló napi munkaköri feladatainak ellátásához szüksé-
ges képernyõ elõtti munkavégzés idõtartamát. Az elkészí-
tett munkanapelemzés valóságtartalmát a HM szerv veze-
tõje aláírásával igazolja.

c) A munkanapelemzés alapjául a munkakör munkaköri
leírása, valamint a munkakört betöltõ személy által a vizs-
gált évben letöltött munkanapok és munkaórák száma
szolgál. A munkanapelemzést a 2. melléklet szerinti adat-
lap kitöltésével kell végrehajtani. A munkanapelemzést
tartalmazó adatlapokat a HM munkavédelmi felelõs részé-
re kell eljuttatni.

d) A munkanapelemzés alapján a HM szervek vezetõi
az összeállított jegyzéket a HM munkavédelmi felelõs ré-
szére elektronikus levelezõ rendszeren küldik meg.

e) A HM szervet érintõ munkaköri jegyzék-változás
esetén az új vagy módosított munkakörökre vonatkozó
munkanapelemzést, valamint ez alapján a jegyzék pontosí-
tását az érintett HM szerv vezetõje végzi el, majd a fentiek
szerint 15 napon belül a HM munkavédelmi felelõs részére
megküldi.

f) Amennyiben a munkanapelemzéssel felmért munka-
kör megfelel a képernyõs munkakörre vonatkozó elõírá-
soknak, a HM szerv vezetõje a munkaköri leírásban az
alábbiakat rögzíti: „Az adott munkakör a képernyõ elõtti
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági köve-
telményeirõl szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet hatálya
alá tartozik, a munkavállaló munkaköre a napi munkaide-
jébõl legalább 4 órában képernyõs eszköz használatát
igényli és ezért idõszakos munkaköri alkalmassági vizsgá-
latra kötelezett.”

g) Amennyiben a képernyõs munkahellyé minõsített
munkakör feladatrendszerében nem következik be a minõ-
sítés eredményét befolyásoló változás, az idõszakos felül-
vizsgálatok során új munkanapelemzés elkészítése nem
szükséges.

h) A HM szerv vezetõje intézkedik a képernyõs munka-
kört betöltõ munkavállaló szem- és látásvizsgálatára a
képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeirõl szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 5. § (1) bekezdé-
sében meghatározottak szerint.

i) A HM szerv vezetõje a munkafolyamatokat, a szolgá-
latot úgy szervezi meg, hogy a képernyõs munkakör eseté-
ben a folyamatos képernyõ elõtti munkavégzést óránként
legalább tízperces össze nem vonható szünetekkel szakítsa
meg.

j) Az EüM rendelet 3. számú mellékletében elõírt mun-
kahely kialakításának tárgyi követelményeinek biztosí-
tására intézkedik, annak meglétét és megfelelõségét ellen-
õrzi.

k) A képernyõs munkahellyé minõsített munkakörben
dolgozókat tájékoztatja a fellépõ kockázatokról, és gon-
doskodik a vonatkozó éves munkavédelmi oktatás megtar-
tásáról.

l) A biztosításra kerülõ éleslátást javító eszköz haszná-
latát ellenõrzi.

3. A munkakörben foglalkoztatottak (a továbbiakban:
érintettek) feladatai:

a) Az érintett köteles a szem- és látásvizsgálaton megje-
lenni.

b) A HM egészségügyi szolgálata által kiállított, az éles-
látást biztosító szemüveggel történõ ellátás szükségessé-
gérõl szóló igazolást a HM HPF és a HVK SZCSF felé, to-
vábbá – jogosultság esetén – a képernyõ elõtti munkavég-
zéshez éleslátást biztosító szemüvegrõl szóló és a HM ne-
vére és címére kiállított készpénzfizetési számlát a
pénzügyi referatúra részére kell leadni.

c) A jogosult köteles az éleslátást biztosító szemüveg
beszerzését követõen annak rendszeres használatára, illet-
ve az ellenõrzés alkalmával annak bemutatására.

4. A HM HPF és a HVK SZCSF feladatai:
a) A HM szervek részére elkészíti és átadja a képernyõs

munkakörök minõsítéséhez szükséges, a HM szerv vala-
mennyi munkakörét tartalmazó jegyzéket, amely a 3. mel-
léklet szerinti adatokat tartalmazza.

b) Nyilvántartást vezet a képernyõs munkakörökrõl és
ezeket betöltõ személyekrõl.

c) Gyûjti a HM egészségügyi szolgálat által kiállított, az
éleslátást biztosító szemüveggel történõ ellátás szükséges-
ségérõl szóló igazolásokat.

5. A HM munkavédelmi felelõs feladatai:
a) Tájékoztatást ad a képernyõs munkakörök meghatá-

rozásával kapcsolatos feladatokról.
b) Összeállítja a HM szervek vezetõi által ellenjegyzett

és megküldött, a képernyõs munkaköröket tartalmazó
összesített jegyzéket, amelyet felterjeszt a HM közigazga-
tási államtitkár és a Honvéd Vezérkar fõnöke részére jóvá-
hagyásra. A jegyzék egy-egy másolati példányát a HM
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HPF, a HVK SZCSF, a HM egészségügyi szolgálata, vala-
mint a pénzügyi referatúra részére továbbítja. Az összesí-
tett jegyzék a 4. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.

c) Nyilvántartást vezet a képernyõs munkakörökrõl és
ezeket betöltõ személyekrõl. Tárolja a HM szervek vezetõi
által elkészített és megküldött munkanapelemzéseket. E
dokumentumokat az irattárban öt évig kell megõrizni.

d) Ellenõrzi az éleslátást biztosító szemüveg viselését.

6. A HM egészségügyi szolgálat feladatai:
a) Megszervezi és végrehajtja a szem- és látásvizsgá-

latot.
b) Ha a látásvizsgálat során az orvos megállapítja, hogy

éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges, sze-
mészeti szakvizsgálatot rendel el. A beutalóban fel kell
tüntetni az éleslátást biztosító szemüveg használatát szük-
ségessé tevõ munkakör megnevezését, és annak a szak-
vizsgálathoz szükséges mértékû leírását is.

c) A rendelkezésre álló egészségügyi iratok alapján ki-
állítja és a munkavállaló részére átadja az éleslátást bizto-
sító szemüveggel történõ ellátás szükségességérõl szóló
igazolást.

d) Az orvos a látásvizsgálat eredményeirõl nyilvántar-
tást vezet, amely tartalmazza a szûrõvizsgálati lapokat, va-
lamint a szemészeti szakorvosi vizsgálati eredményeit
tartalmazó iratot.

7. Ellátás feltételei, a pénzügyi kifizetéssel kapcsolatos
feladatok:

a) A képernyõ elõtti munkavégzéshez szükséges éleslá-
tást biztosító szemüveggel történõ ellátásra való jogosult-
ság alapja a szemészeti szakvizsgálat.

b) A pénzügyi referatúra – amennyiben az ellátási
igényt nem a jogosult látásváltozása indokolja – minden
esetben ellenõrzi, hogy az érintett a kifizetést megelõzõ
2 éven belül nem részesült képernyõ elõtti munkavégzés-
hez szükséges éleslátást biztosító szemüveg vásárlási tá-
mogatásban.

c) A jogosult a képernyõ elõtti munkavégzéshez szüksé-
ges éleslátást biztosító szemüveget önállóan, a szemészeti
szakorvosi ajánlás figyelembe vételével vásárolja meg.

d) A jogosult személy részére a képernyõ elõtti munka-
végzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveget vég-
leges használatba kell adni.

e) A jogosult a képernyõ elõtti munkavégzéshez éleslá-
tást biztosító szemüvegrõl szóló és a HM nevére és címére
kiállított készpénzfizetési számlát a pénzügyi referatúra
részére adja le.

f) A szakorvosi vizsgálatról szóló igazolást a HM egész-
ségügyi szolgálat részére kell leadni.

g) A kifizetést a pénzügyi referatúra által a készpénzfi-
zetési számla eredeti példányán végrehajtott záradékolást
követõen lehet engedélyezni.

h) A záradékolt készpénzfizetési számlát a jogosult adja
le kifizetés céljából a pénzügyi referatúra részére, amely
elõkészíti a kifizetést engedélyezõ határozatot a HM köz-
igazgatási államtitkár részére.

8. A képernyõs munkahelyek ki- és átalakítását, az
egészségi, biztonsági és ergonómiai feltételek biztosítását,
továbbá ezek teljesülésének rendszeres ellenõrzését az
EüM rendeletben, valamint a képernyõ elõtti munkavég-
zés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei-
rõl szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló
91/2010. (X. 22.) HM utasításban foglaltak szerint kell vé-
gezni.

9. Az intézkedésben meghatározott feladatokat a HM
szervek vezetõi 2012. augusztus 31-ig hajtják végre.

10. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Budapest, 2012. június 29.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2012. június 29.
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1. melléklet a 45/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

HM szerv megnevezése:

Jegyzék a képernyõs munkakörökrõl

Név, rendfokozat
Munkakör

megnevezése
Személyügyi

törzsszám
Munkakör

azonosító kód
Megjegyzés

Készült, dátum
Közvetlen munkahelyi vezetõ aláírása
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2. melléklet a 45/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Munkanap-elemzés képernyõs munkahely megállapításához

HM szerv:

Munkavállaló neve, rendfokozata:

Munkavállaló munkaköre:

Munkavállaló aláírása:

Munkahelyi vezetõ aláírása:

Fsz. Megnevezés Érték Kiszámítás

1. 1. Elõzõ évi munkanapok száma 0

2. 2. Szabadság, betegszabadság napjainak száma 0

3. 3. Szolgálat, a szabadnapokkal együtt 0

4. 4. Egyéb távollétek (gyakorlat, vezénylés, továbbképzés) 0

5. 5. Távollét egyéb feladatok miatt 0

6. 6. Távollét összesen: 0 2+3+4+5

7. 7. A vizsgált évben letöltött munkanapok száma 0 1–6

8. 8. A vizsgált évben letöltött munkaórák száma 0 7. × 8ó

9. 9. A kötelezõen nem képernyõ elõtt töltött munkaórák száma 0 7. × …

10. A vizsgált évben ténylegesen képernyõ elõtt töltött munkaórák száma: 0 8–9

11. Az éves átlag munkanapra esõ képernyõs órák száma ! 10/1

A munkahely a munkanap-elemzés és a munkaköri leírás alapján képernyõs munkakörnek minõsíthetõ: Igen / Nem

Készült, dátum:
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3. melléklet a 45/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

HM szerv megnevezése:

Jegyzék a HM szerv munkaköreirõl

Név, rendfokozat
Munkakör
megnevezés

Személyügyi
törzsszám

Munkakör
azonosító kód

Megjegyzés

Készült, dátum
Közvetlen munkahelyi vezetõ aláírása
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4. melléklet a 45/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Összesített jegyzék a HM szervek képernyõs munkaköreirõl

Név, rendfokozat
Munkakör
megnevezés

Személyügyi
törzsszám

Munkakör
azonosító kód

Megjegyzés

Készült, dátum
Közvetlen munkahelyi vezetõ aláírása
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

42/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2012. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

43/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2012. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
módosításáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

44/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

az „ALAPOS BÁZIS 2012” MH Mûveleti Vezetési
Rendszere rendszergyakorlattal kapcsolatos feladatok

végrehajtásáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

47/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség Honvédkórház
miniszteri biztosával kapcsolatos együttmûködés

rendjérõl és az intézmény átszervezésében érintett
egyes szervezetek feladatairól*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

48/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2012. augusztus havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ

és tartós külföldi tanulmányokat folytató
személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggõ

2012. évi ellátási normákról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja, valamint a
Nemzeti Támogató Rendszer racionalizálásából adódó
feladatok végrehajtásáról szóló 6/2012. (HK 3.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés alapján – figyelemmel a
Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföl-
di tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellát-
mányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandósá-
gairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendeletre – a nem
fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ és tartós külföldi
tanulmányokat folytató személyi állomány nemzeti támo-
gatásával összefüggõ 2012. évi ellátási normákról a követ-
kezõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

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

a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire,

b) a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Véde-
lempolitikai Részlegre (a továbbiakban: MÁNK VPR), a
Magyarország Állandó EBSZ Képviselet, Katonai Képvi-
seletre (a továbbiakban: MÁEK KK), az MH Katonai Kép-
viselõ Hivatalára (a továbbiakban: KKH), az MH Nemzeti
Katonai Képviseletre (a továbbiakban MH NKK), vala-
mint az MH Nemzeti Összekötõ Képviseletre (a továb-
biakban: MH NÖK) (a továbbiakban együtt: képvisele-
tek), valamint

c) az önálló NATO-, EU és nemzeti beosztásban tartós
külföldi szolgálatot teljesítõkre
terjed ki.

2. A nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ és tar-
tós külföldi tanulmányokat folytató személyi állomány ál-
talános ellátási besorolására az 1. mellékletet kell alkal-
mazni.

3. A lakásbérleti díjakra vonatkozó normákra a 2. mel-
lékletet kell alkalmazni.
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4. A nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ és tar-
tós külföldi tanulmányokat folyatató személyi állományt
megilletõ szolgálati lakás paramétereire, berendezésére a
3. mellékletet kell alkalmazni.

5. A képviseletek munkafeltételeinek biztosításához
szük séges fogyó anyagok normáira a 4. mellékletet kell
alkalmazni.

6. A 2. mellékletben meghatározott lakásbérleti nor-
máktól történõ eltérést indokolt esetben az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság parancsnokának javaslata alapján
– alárendeltségtõl függõen – a HM közigazgatási államtit-
kára (a továbbiakban: HM KÁT), vagy a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) engedélyezhet.

7. Az 1. mellékletben az 1.1. pontba sorolt személyek
esetén az igénybe vehetõ lakás méretét – alárendeltségtõl
függõen – a HM KÁT, vagy a HVKF állapítja meg.

8. A 7. pontba nem tartozó személyek részére a lakás-
igény jogos mértékét a Honvédelmi Minisztérium ál-
tal nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009.
(XII. 29.) HM rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott mérték alapján kell megállapítani úgy, hogy a lakás-
igény mértékének megállapításánál a kiküldöttel egy ház-

tartásban élõ, egyébként családtagi pótlékra jogosító há-
zastársát – élettársát–, általa eltartott gyermekét – vér sze-
rinti, örökbe fogadott, nevelt, illetve mostohagyermekét –
kell figyelembe venni.

9. Az igény elbírálásához a kiküldöttnek a 8. pontban
meghatározott viszonyt anyakönyvi kivonattal, lakcímkár-
tyával, hatósági vagy bírósági határozattal, illetve egyéb
hatósági okirattal kell igazolnia.

10. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba* azzal, hogy elõírásait a 2012. évi nyári váltás során
alkalmazni kell.

11. Hatályát veszti a 2011. évi külszolgálati logisztikai tá-
mogatásáról szóló 6/2011. (HK 13.) HM KÁT szakutasítás.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes
a Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2012. július 25.

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1059

1. melléklet a 49/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Általános ellátási besorolás

1. Az I. Ellátási kategóriába sorolt személyek:
1.1. A. csoport:
1.1.1. MH KKH, katonai képviselõ;
1.1.2. NATO és/vagy EU beosztást betöltõ vezérezredesi, altábornagyi és vezérõrnagyi rendfokozattal rendszeresített

beosztásban levõ személyek;
1.1.3. MH NKK, katonai képviselõ;
1.1.4. MÁNK VPR vezetõ;

1.2. B. csoport:
1.2.1. MH NÖK, katonai képviselõ;
1.2.2. Teljes külszolgálati idõt átölelõ, kiemelt szintû reprezentációs szintet igénylõ NATO és/vagy EU bizottságok

elnöki beosztását betöltõ személyek;
1.2.3. NATO és/vagy EU beosztást betöltõ, dandártábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásban levõ szemé-

lyek;
1.2.4. MÁEK KK, képviseletvezetõ;

1.3. C. csoport:
1.3.1. MH KKH, katonai képviselõ általános helyettese;
1.3.2. MH KKH, katonai képviselõ EU helyettese;
1.3.3. MH NKK, katonai képviselõ általános helyettese;
1.3.4. MH NÖK, katonai képviselõ általános helyettese;
1.3.5. MÁNK VPR vezetõ általános helyettese;
1.3.6. MÁEK KK, képviseletvezetõ-helyettes.



2. A II. Ellátási kategóriába sorolt személyek:
2.1. A. csoport: Fõtiszti, tiszti rendfokozattal rendszeresített beosztásban lévõ személyek és kormánytisztviselõk

3 vagy több családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóval;
2.2. B. csoport: Fõtiszti, tiszti rendfokozattal rendszeresített beosztásban lévõ személyek és kormánytisztviselõk

2 családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóval;
2.3. C. csoport: Fõtiszti, tiszti rendfokozattal rendszeresített, és kormánytisztviselõi beosztásban lévõ, 1 családtagi

pótlékra jogosító hozzátartozóval kiutazó, vagy egyedülálló személyek.

3. A III. Ellátási kategóriába sorolt személyek:
3.1. A. csoport: Altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztásban lévõ személyek és közalkalmazottak 3 vagy több

családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóval;
3.2. B. csoport: Altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztásban lévõ személyek és közalkalmazottak 2 családtagi

pótlékra jogosító hozzátartozóval;
3.3. C. csoport: Altiszti rendfokozattal rendszeresített és közalkalmazotti beosztásban lévõ, 1 családtagi pótlékra jo-

gosító hozzátartozóval kiutazó, vagy egyedülálló személyek.

2. melléklet a 49/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Lakásbérleti díjak megállapítása

1. Lakásbérleti díj = (alapnorma) × (kategóriaszorzó) × (bútorozottsági szorzó) × (területi szorzó)

2. Alapnorma: a 2012. évre 800 EUR (Egyesült Államokban és Kanadában 1000 USD).

3. Kategóriaszorzók:

Kategória Szorzó

I/A egyedi megállapítás alapján

I/B 2

I/C 1,75

II/A 1,5

II/B 1,375

II/C 1

III/A 1,5

III/B 1,375

III/C 1

4. Bútorozottsági szorzók:

Bútorozatlan lakás: 1
Bútorozott lakás: 1,3

5. Helyõrségszorzók:
5.1. Déli régió:

Helyõrség Szorzó

Ankara 1,10

Belgrád 1,00

Isztambul 1,00
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Helyõrség Szorzó

Izmir 0,80

Larissza 0,60

Lisszabon 1,10

Madrid 1,00

Monsanto 1,10

Moron 0,90

Motta di Livenza 0,75

Nagyvárad 0,60

Nápoly 1,00

Poggio Renatico 0,75

Róma 1,40

Solbiate Olona 1,10

Torrejon 1,00

Udine 0,75

Zágráb 1,00

5.2. Északi régió:

Helyõrség Szorzó

Bécs 1,50

Brunssum 1,00

Brüsszel 1,00

Bygdoszcz 1,00

Capellen 1,00

Cold Lake 1,30

Eindhoven 1,00

Enschede 1,00

Geilenkirchen 0,75

Hamburg 1,00

Heidelberg 1,00

Kalkar 0,80

Molesworth 1,20

Moose Jaw 1,10

Mons 0,85

Moszkva 2,50

Norfolk 1,10

Northwood 1,20

Oberammergau 0,70

Ottawa 1,25

Potsdam 0,75

Ramstein 0,85
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Helyõrség Szorzó

Stavanger 1,50

Tallin 1,00

Tampa 1,10

Trencsény (Trencin) 1,00

Vyskov 1,00

Wilhelmshaven 0,85

3. melléklet a 49/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

1. Szolgálati lakás paraméterei az általános besorolás alapján

A szolgálati lakás paramétereinek meghatározásához az általános ellátási besorolás alapján kialakított következõ cso-
portokat kell figyelembe venni:

1. csoport: I/A besorolású személyek
2. csoport: I/B besorolású személyek
3. csoport: az 1–2. csoportba be nem sorolható személyek

Megnevezés 1. 2. 3.

Reprezentációs szalon X X

Reprezentációs ebédlõ X X

Reprezentációs elõtér X

Ruhatár, gardrób szoba X

Reprezentációs konyha1 X

Reprezentációs raktár (étel – ital)1 X

Vendégmosdó X X

Nappali – Étkezõ (egyben vagy külön) X

Elõszoba1 X X

Szülõi szoba X X X

Gyerekszoba/Ifjúsági háló X X X

Dolgozószoba X X

Vendégszoba X X

Konyha X X X

Fürdõszoba – WC (egyben vagy külön) X X X

Terasz, vagy erkély X X X

Garázs3 X X X

Kert, udvar3 X X X

2. Szolgálati lakás helyiségeinek berendezése

1.1. Az 1., valamint a 2. csoportba tartozó személyek esetében a reprezentációs tevékenységre használt helységek be-
rendezése egyedi felmérés és engedély alapján történik.

1.2. Az 1., valamint a 2. csoportba tartozó személyek bérleményeiben, amennyiben a magánlakrész nem elszeparált
– nem adott –, úgy a reprezentációs helységek magáncélra is használhatók.
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1.3. Az 1. csoportba sorolt személyeknél a reprezentációs konyha – beleértve a felszereléseket is – csak abban az eset-
ben használható magáncélra, ha önálló magánkonyha nem áll rendelkezésre.

1.4. Világítótesteket csak fõvilágosítás céljából, kiépítettség szerint biztosít az MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred (a továbbiakban: MH 64. log. e.).

1.5. A bérlemények jogosultsági szint feletti helyiségeinek berendezési költsége a kiküldöttet terheli.
1.6. Az 1.4. pontban, valamint az 3. pontban szereplõ táblázatban foglaltakon túl – az 1.1 pontban érintett helységeket

kivéve – berendezési tárgyakat az MH 64. log. e. nem biztosít, további berendezési tárgyak költségei a kiküldöttet ter-
helik.

1.7. Az MH 64. log. e. nem köteles új felszerelési, berendezési tárgyakkal berendezni a bérleményeket. A berendezési
tárgyak értékcsoportja a mindenkori raktárkészlet, valamint a gazdálkodási környezet függvénye.

3. A 3. csoport lakásainak berendezési tárgyai

Helyiség megnevezése Berendezési tárgyak Megjegyzés

NAPPALI

Szekrénysor többcélú részekkel (3–5 m)

Ülõgarnitúra 6 személy leültetésére alkalmas

Dohányzóasztal 1 db

Csillár 1 db

Mennyezeti lámpalencse / falikaros
lámpa

Ha a nappali bevilágításához
szükséges és van kiépítése

ELÕSZOBA

Elõszobafal 1 db, alapterülettõl függõen

Cipõs szekrény 1 db, alapterülettõl függõen

Mennyezeti lámpalencse / falikaros
lámpa

1 db

SZÜLÕI HÁLÓ

Franciaágy, fekhely 2 személy részére

Éjjeliszekrény 2 db

Fehérnemû tároló komód 1 db

Magasított, akasztós – polcos
szekrény

1 db, beépített gardrób esetén nem
adható

Éjjeli lámpa 2 db

Mennyezeti lámpalencse / falikaros
lámpa

1 db

GYERMEK HÁLÓ / IFJÚSÁGI
HÁLÓ

Fekhely5 gyermekenként 1 darab

Íróasztal gyermekenként 1 darab

Íróasztallámpa6 íróasztalonként 1 darab

Irodai szék6 íróasztalonként 1 darab

Szekrénysor többcélú tároló részekkel (2–4 m)

Komód 1 db

Mennyezeti lámpalencse / falikaros
lámpa

Ha a helység bevilágításához
szükséges és van kiépítése
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Helyiség megnevezése Berendezési tárgyak Megjegyzés

ÉTKEZÕ

Étkezõasztal 6 személyre

Étkezõszék 6 db

Tálaló komód (vagy vitrin) 1 db, alapterülettõl függõen

Csillár 1 db

KONYHA

Komplett konyhabútor 1 klt. beépített konyhabútor esetén
nem jár

Konyhaasztal / Étkezõ asztal Az asztal nagysága, valamint a
székek darabszáma családlétszámtól
függõen kerül egállapításra

Konyhaszék / Étkezõszék

Tûzhely 1 db, amennyiben nincs beépítve

Hûtõszekrény 1 db

Mennyezeti lámpalencse / falikaros
lámpa

Ha a helység bevilágításához
szükséges és van kiépítése

EGYÉB BERENDEZÉSI,
FELSZERELÉSI TÁRGYAK

Mosógép 1 db amennyiben nincs beépítve

Légkondicionáló A nehéz klímájú helyõrségekben az
MH Honvédkórház parancsnok
egyedi elbírálása alapján adható,
amennyiben nincs beépítve

4. Az 1–2. csoport lakásainak berendezési tárgyai

A helységekbe adható berendezési tárgyak megegyeznek a 3. csoport részére adható tárgyakkal, kiegészítve az
1.1. pont szerinti reprezentációs célú helységek berendezési tárgyaival, valamint az alábbi helységekbe adható felszere-
lési, berendezési tárgyakkal.

Helyiség megnevezése Berendezési tárgyak Megjegyzés

VENDÉGSZOBA

Kanapé (nyitható) 2 személyre

Szekrénysor többcélú részekkel (2–4 m)

Kisasztal 1 db

Karszék 1–2 db

Komód 1 db

Mennyezeti lámpalencse / falikaros
lámpa

Ha a helység bevilágításához
szükséges és van kiépítése

DOLGOZÓSZOBA

Szekrénysor többcélú részekkel (2–4 m)

Íróasztal (számítógépasztal) 1 db

Irodai szék 1 db

Kisasztal 1 db

Kanapé (fix) legalább 2 személyre

Mennyezeti lámpalencse / falikaros
lámpa

Ha a helység bevilágításához
szükséges és van kiépítése
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4. melléklet a 49/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

1. Fogyó anyagok normái

1. A képviseletek munkafeltételeinek biztosításához szükséges számítástechnikai-, és sokszorosítási segédanyagok
normái a következõ táblázat elõírásai szerint számíthatók fel.

Eszközcsoport Elõirányzat/ év

Számítógép (általános célú) 20 000 Ft/eszköz

Számítógép (speciális célú) 40 000 Ft/eszköz

Nyomtatók és sokszorosító eszközök „A” 160 000 Ft/eszköz

Nyomtatók és sokszorosító eszközök „B” 500 000 Ft/eszköz

Egyéb normás eszközök (szkenner, iratmegsemmisítõ, szünetmentes tápegység stb.) 10 000 Ft/eszköz

2.1. Az író-, irodaszer-, irodai papírnormákat a ruházati illetménynorma tárgyévi összegeinek megállapításáról szóló
HM utasítás határozza meg. Ezen utasítás mellékleteként kiadásra kerültek a kiképzési irodaszer, írószer, egyéb iroda-
szer illetve az irodai papír, vegyes nyomtatvány hazai illetménynormái, melyek a 2.2–2.5. pontban szereplõ normák
alapját képezik.

2.2. A kiképzési irodaszer vonatkozásában a 2.1. pont szerint utasításban szereplõ normákat kell alkalmazni a képvi-
seletek személyi állományára vonatkozóan is, kétszeres szorzóval számítva.

2.3. Az írószer, egyéb irodaszer vonatkozásában a képviseletek a 2.1. pont szerinti utasítás mellékletében szereplõ
VIII. típusba tartoznak.

2.4. Az irodai papír vonatkozásában a képviseletek a 2.1. pont szerinti utasítás mellékletében szereplõ VII. típusba
tartoznak.

2.5. A vegyes nyomtatvány vonatkozásában a képviseletek a 2.1. pont szerinti utasítás mellékletében szereplõ 2. típus-
ba tartoznak.

3. A képviseletek munkafeltételeinek biztosításához szükséges egyéb fogyó anyagok normái a „Normajegyzék a Ma-
gyar Honvédség szervezeteinek hadi és kiképzési felszereléssel történõ ellátásához, üzemeltetéséhez” kiadásáról szóló
11/2011. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés elõírásai szerint számíthatók fel.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
237/2012. (HK 10.) HVKF

p a r a n c s a
a Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõnökség

csoportfõnöki feladatok átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
248/2012. (HK 10.) HVKF

p a r a n c s a
a 2012. évi MH szintû oktató-módszertani

foglalkozások megtervezésére, megszervezésére
vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló

153/2012. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
209/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az önkéntes mûveleti tartalékos állomány

2012. évi tevékenységének
katonai igazgatási szakfeladatai végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
206/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Testnevelés

és Sportbajnokságok Szabályzata címû szolgálati
könyv hatályba léptetésérõl szóló

79/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
11. § p) pontja alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnoksá-
gok Szabályzata címû szolgálati könyv hatályba léptetésé-
rõl szóló 79/2012. (HK 3.) HVKF intézkedés mellékletét
képezõ, a Magyar Honvédség Testnevelési és Sportbaj-
nokságok Szabályzata címû szolgálati könyv (a továbbiak-
ban: Szabályzat) 9. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„9. A katonák saját maguk felelõsek fizikai állapotuk
fejlesztéséért, szinten tartásáért, valamint az érvényben
lévõ fizikai követelmények teljesítéséért. Ennek érdekében
törekednek a fizikailag aktív életmód kialakítására, a he-
lyes táplálkozásra, a terhelés-pihenés helyes arányára és
a káros szenvedélyek mellõzésére.”

2. A Szabályzat 38. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„38. A kötelékkiképzést nem folytató szervezetek állo-
mánya, valamint a kötelékkiképzést folytató katonai szer-
vezetek nem legénységi állománya önállóan hajtja végre a
katonai testnevelés kiképzést. A szolgálati elöljáró enge-
délyével az önállóan végzett katonai testnevelés kiképzés
szolgálati idõben is végrehajtható.”

3. A Szabályzat 39. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„39. Az önállóan végrehajtott katonai testnevelés kikép-
zés során elsõsorban az aerob-állóképesség (fõként fu-
tó-állóképesség) és az erõ-állóképesség fejlesztésére kell a
hangsúlyt helyezni. A felkészülés célja a fizikai teljesítõké-
pesség növelése, illetve szinten tartása.”

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

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

*** Az intézkedés aláírásának napja 2012. június 23.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
215/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Kiképzési Adattár címû fõnökségi kiadvány
kiadásáról szóló 12/2010. (HK 16.) HM HKF

intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadvá-
nyok rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 15. §
(1) bekezdésére a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Hatályon kívül helyezem a Kiképzési Adattár címû
fõnökségi kiadvány kiadásáról szóló 12/2010. (HK 16.)
HM HKF intézkedést.

2. Az intézkedés a közzététele napján lép hatályba, és a
hatályba lépést követõ napon hatályát veszti.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
217/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az önkéntes védelmi tartalékos állomány gyakorló

beosztásjelzésének, gyakorló karjelzésének, valamint
gyakorló feliratának rendszeresítésérõl szóló

201/2011. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja alapján – figyelemmel a csapatkarjelzések, csa-
patjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelmé-
nyeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl
szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás, valamint a
Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásá-
ról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire –
az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gyakorló
beosztásjelzésének, gyakorló karjelzésének, valamint

gyakorló feliratának rendszeresítésérõl szóló 201/2011.
(HK 7.) HVKF intézkedés 1. melléklete helyébe ezen in-
tézkedés melléklete lép.

2. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

1. melléklet a 217/2012. (HK 10.) HVKF intézkedéshez

Az önkéntes védelmi tartalékos állomány
gyakorló beosztásjelzés szöveges leírása,

képi ábrázolása eredeti méretben

1. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gya-
korló beosztásjelzésének szöveges leírása:

Gyakorló paroli beosztásjelzés:
Olívzöld színû textíliára, beosztástól függõ fehér hím-

zett sávval és kerettel, körrel ellátott, ferde aljú kivitelben
készített beosztásjelzés. A gyakorló paroli beosztásjelzés
szimmetrikusan, párban készül.

Gyakorló beosztásjelzés:
Olívzöld színû textíliára, beosztástól függõ fehér hím-

zett sávval és kerettel, körrel ellátott, egyenes aljú kivitel-
ben készített beosztásjelzés.

Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gyakorló be-
osztásjelzésének hímzett sávjainak száma a beosztás szint-
jére utal az alábbiak szerint:

a) Õrségparancsnok: a beosztást 4 db sáv szimbolizálja
b) Õrparancsnok: a beosztást 3 db sáv szimbolizálja,
c) Felvezetõ: a beosztást 2 db sáv szimbolizálja,
d) Õr: a beosztást 1 db sáv szimbolizálja.

2. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gya-
korló beosztásjelzésének színösszeállítása:

A jelzés alapja olívzöld, szélén fehérszínû szegéllyel,
középen – a beosztástól függõen – egyenlõ távolságban fe-
hérszínû sávok helyezkednek el.

Színkódok, Textil Pantone színskála:
– Olívzöld (alap, szegély): 19-0230 TPX (Garden Green)
– Fehér (sáv, szegély): 11-4201 TPX (Cloud Dancer)
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3. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gyakorló beosztásjelzésének képi ábrázolása:

a) Õrségparancsnok:

paroli jelzés

b) Õrparancsnok:

paroli jelzés
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c) Felvezetõ:

paroli jelzés

d) Õr:

paroli jelzés
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4. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány gyakorló beosztásjelzésének méretezése:

paroli jelzés
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
218/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-Katonai

Együttmûködési Doktrínája 2. kiadásának
elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 46.
§ (5) és 52. § (1) bekezdések, továbbá a Hvt. egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 11. § p) pontja alapján a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire.

2. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína Hi-
erarchiája és a Magyar Honvédség Doktrína Fejlesztési
Terve 2011–2014 dokumentumokban jóváhagyott doktrí-
nák közül az MH Összhaderõnemi Civil-Katonai Együtt-
mûködési Doktrínája 2. kiadásának elkészítését rende-
lem el.

3. A doktrína elkészítésével kapcsolatos szakmai tevé-
kenység és a feladatok irányítására a Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettest jelölöm ki.

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2013. augusztus 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. július 3.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
221/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a helyõrségek kategóriába sorolásáról

és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó
parancsnokok megbízási díjáról szóló

730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
11.§ p) pontja bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a helyõrségek kategóriába sorolásáról és a helyõrség-pa-
rancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjá-

ról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés mó-
dosításáról az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. A helyõrségek kategóriába sorolásáról és a helyõr-
ség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbí-
zási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézke-
dés (a továbbiakban: Intézkedés)

a) 3.2 h) alpontjában a „Miskolc” szövegrész helyébe
a „Bánkút (Miskolc)”

b) 3.3 b) alpontjában a „Heves” szövegrész helyébe
a „Kál (Heves)” szöveg lép.

c) Hatályát veszti az Intézkedés 3.3. e) alpontja.
d) Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.**

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

** Az intézkedés aláírásának napja 2012. július 6.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
222/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség ejtõernyõs feladatainak

végrehajtásáról1

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja alapján a Magyar Honvédség ejtõernyõs
feladatainak végrehajtásáról a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai ejtõernyõs kiképzésben érintett szervezeteire
terjed ki.

1 Az intézkedést az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.
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2. A HVK alárendelt katonai szervezeteinél ejtõernyõs
szaktevékenységet az a személy folytathat, aki megfelel a
„Szakutasítás az állami repülések céljára kijelölt légterek-
ben végrehajtott honvédelmi célú ejtõernyõs ugrások és
azokkal összefüggõ tevékenységek szabályairól” MH
ÖHP PK kiadvány 1.6. pont b. alpontjában rögzített felté-
teleknek.

2. A katonai ejtõernyõs kiképzés célja

3. Az ejtõernyõs kiképzés biztosítsa, hogy a különbözõ
ejtõernyõs beosztásokban szolgálatot teljesítõ katonák,
valamint a tanintézetek hallgatói egyénileg és alegység-
(csoport, részleg) kötelékben, differenciáltan képessé vál-
janak az alaprendeltetési feladataik végrehajtásához szük-
séges ejtõernyõs ugrások végrehajtására, a hajózójelölt és
a hajózó állomány mentõeszköz ismereti foglakozás kere-
tében készüljön fel vészgépelhagyásra ejtõernyõvel.

4. A katonai szervezetek alaprendeltetésébõl adódó fel-
adatainak végrehajtásához szükséges ejtõernyõs szakbe-
osztottak képzése, a megszerzett jártasság szintentartása.

5. Az ejtõernyõs kiképzést elõrehaladó és szintentartó
kiképzésre kell osztani. Az elõrehaladó kiképzést folytató,
nem kiképzett állomány esetében, az ejtõernyõs kiképzés
célja, a szakbeosztásra történõ felkészülése.

6. A szinten tartó kiképzés célja, a megszerzett jártasság
fenntartása, a kiképzett állomány tekintetében.

3. A katonai ejtõernyõzés feladatai

7. A katonai ejtõernyõzés stratégiai szintû feladatait
a HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK KIKCSF) hajtja végre.

8. A HVK KIKCSF feladatai:
a) Az ejtõernyõs tevékenység stratégiai szintû tervezése;
b) Az ejtõernyõs beosztású katonákkal és szervezetek-

kel szemben támasztott hadmûveleti követelmények meg-
határozása;

c) Az ejtõernyõs kiképzés követelményszintjeinek a
meghatározása, figyelembe véve a hadmûveleti követel-
ményeket;

d) A jogszabályok alkalmazása során történõ együttmû-
ködés;

e) A katonai ejtõernyõs tevékenység (kiképzés) fel-
ügyeleti és ellenõrzési feladatainak végrehajtása, mind az
MH és mind a katonai tanintézetek ejtõernyõs kiképzése
vonatkozásában;

f) Az ejtõernyõzéssel összefüggõ NATO egységesítési
egyezmények (STANAG) véleményezése, azok bevezeté-
séhez szükséges intézkedések kiadása;

g) Kapcsolattartás az ejtõernyõs társadalmi szerveze-
tekkel (Magyar Ejtõernyõsök Bajtársi Szövetsége, Magyar
Repülõ Szövetség, Szolnoki Honvéd Ejtõernyõs Sport
Egyesület);

h) Az MH-NATO Airlift Management Agent-Heavy
Airlift Wing együttmûködés kiterjesztése a több nemzetet
érintõ közös ejtõernyõs kiképzés feladatainak végrehajtá-
sára;

i) Az ejtõernyõs utánpótlás nevelés koncepciójának ki-
dolgozása;

j) Az ejtõernyõs altiszti képzés követelményrendszeré-
nek kidolgozása.

9. A katonai ejtõernyõzés hadmûveleti szintû feladatait
az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) hajtja végre.

10. Az MH ÖHP feladatai:
a) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény-

ben és azok végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján
az üzembentartói és fenntartói feladatok ellátása, koordi-
nálása;

b) Az ejtõernyõs kiképzés középszintû vezetõi szerv-
ként történõ közvetlen szervezése és irányítása az MH
ÖHP PK éves szakintézkedései és eseti intézkedései alap-
ján;

c) Üzembentartóként az ejtõernyõzéssel összefüggõ
szabályozók kidolgozása;

d) A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatallal (a továb-
biakban: HM FHH), valamint az MH Logisztikai Ellátó
Központtal együttmûködésben az ejtõernyõrendszerek
fenntartásának biztosítása;

e) A szaktechnikai eszközök közbeszerzési eljárásának
lefolytatásához szükséges alkalmazói követelmények
meghatározása, a rendszeresítési és alkalmazásba vételi el-
járások lefolytatása;

f) Módszertani útmutatók illetve eljárások megterve-
zése, irányítása és levezetése;

g) A HM FHH-val együttmûködésben fejlesztések és
kísérleti ejtõernyõs ugrások tervezése;

h) Részvétel a kifejlesztett és rendszerbeállításra terve-
zett, vagy beszerzett ejtõernyõk technikai eszközök csa-
patpróbáinak megtervezésében, azok rendszerbe állításá-
val kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

i) Együttmûködés a Nemzeti Közlekedési Hatóság Lég-
ügyi Hivatalával (a továbbiakban: NKH), a katonai lég-
ügyi hatósági feladatok, a Közlekedésbiztonsági Szerve-
zettel a honvédelmi célú légiközlekedésben bekövetkezett
légiközlekedési események szakmai vizsgálata tekinteté-
ben;

j) Az ejtõernyõs események üzembentartói kivizsgálása;
k)A katonai ejtõernyõs tevékenység (kiképzés) szakel-

lenõrzési feladatainak végrehajtása;
l) Az MH ejtõernyõs szakállomány szakkiképzési és

osztályba sorolási követelményeinek meghatározása, ki-
dolgozása és levezetése.

11. A katonai ejtõernyõzés harcászati szintjén az MH
86. Szolnok Helikopter Bázis feladatai:

a) A Légi Kutató- Mentõ Szolgálat ellátása érdekében
az MH Pápa Bázisrepülõtér részére utalt ejtõernyõk kivé-
telével az MH-ban rendelkezésre álló ejtõernyõk központi
üzemeltetése;
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b) Az NKH audit után ejtõernyõs oktatási szervezetként
szintentartó, haladó és visszaállító tanfolyamok és szak-
szolgálati vizsgákra felkészítõ tanfolyamok tartása az MH
ejtõernyõs állománya részére, az NKH által jóváhagyott
tematikák alapján;

c) Ejtõernyõs kiképzések kiszolgálása helikopterrel, ej-
tõernyõkkel és szakszolgálati személyekkel;

d) A beszerzett és a továbbiakban rendszeresítésre illet-
ve alkalmazásba vételre tervezett, ejtõernyõk technikai
eszközök csapatpróbáinak végrehajtása;

e) Típus és légi alkalmassági vizsgálatok lefolytatásá-
nak elõkészítése és végrehajtása;

f) Módszertani útmutatók illetve eljárások gyakorlati ki-
dolgozása, levezetése és végrehajtása;

g) Az ejtõernyõ rendszerek csapatszintû javítása;
h) Kísérleti ejtõernyõs ugrások végrehajtása;
i) Repülés Módszertani Biztonsági Tanácsok végrehaj-

tása.
12. Jelen intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
229/2012. (HK 10.) HVKF

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

Nemzetközi Repülõtér õrzésvédelmében résztvevõ
erõk kijelölésérõl, felkészítésérõl és megalakításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a honvé-
delemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különle-
ges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011.
évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § g) és p)
pontjai alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság hatá-
rain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel
kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról
szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra – a következõ:

intézkedést

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) azon katonai szervezeteire terjed ki, amelyek a Kabul
Nemzetközi Repülõtér õrzésvédelmében résztvevõk kije-
lölésében és felkészítésében érintettek.

2. Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH Kabul Nemzetközi Repülõtér Õr- és Biztosító
Kontingens (a továbbiakban: MH KNR ÕBK) az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) válságreagáló és béketámogató mûveletekben is
részt vevõ, területileg elkülönült szervezeti egysége.
A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegy-
zékkel létrehozott ezred jogállású ideiglenes katonai szer-
vezet. Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl
vezényléssel, a hadfelszerelését az MH meglévõ készleté-
bõl, a hadszíntéren az amerikai fél által biztosított támoga-
tási formák révén vagy más módon biztosított anyagokból
és eszközökbõl, valamint szükség szerint helyi vagy hazai
beszerzésekbõl kell biztosítani.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Ma-
gyar Honvédség Kabul Nemzetközi Repülõtér Õr- és Biz-
tosító Kontingens. Rövidített megnevezése: MH KNR
ÕBK.

4. Az MH KNR ÕBK feladata az ISAF Kabuli Nemzet-
közi Repülõtér (KAIA) õrzésvédelmének biztosítása, to-
vábbá a KAIA állománytáblájában szereplõ törzstiszti be-
osztásokkal történõ hozzájárulás a repülõtér mûködésé-
hez, valamint az õrzésvédelemben részt vevõ afgán ható-
ságok tevékenységének tanácsadással történõ segítése.

5. Az MH KNR ÕBK feladatait a Kabul Nemzetközi
Repülõtéren történõ településsel, ideiglenes szervezet-
ként, a közjogi döntésben meghatározott idõpontig, hat
hónapos váltással, az ISAF Parancsnokság Mûveleti Alá-
rendeltségében (OPCON), az ISAF mûveleti terület hatá-
rain belül hajtja végre.

6. Az MH KNR ÕBK kategóriába sorolása érdekében a
Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK HDMCSF) kezdeményezi a béketámogató
mûveletekben résztvevõ állomány részletes kategóriába
sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosí-
tását a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár útján.

7. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedik az MH KNR
ÕBK megalakítására azzal a számvetéssel, hogy a telepí-
tésre való teljes képességet a kontingens 2012. szeptember
15-ig érje el.

8. Az MH ÖHP parancsnoka a megalakításra, ideiglenes
befogadásra, valamint a pénzügyi és számviteli, illetve lo-
gisztikai ellátásra kijelölt katonai szervezet megjelölésé-
vel kezdeményezi a HM Tervezési és Koordinációs Fõosz-
tály felé az MH ÖHP alapító okirata módosítását.

3. Az MH Kabul Nemzetközi Repülõtér
Õr- és Biztosító Kontingens szervezete

9. Az MH KNR ÕBK magyar állományának létszáma
legfeljebb 260 fõ, váltás idõszakában legfeljebb 520 fõ.
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4. Dokumentumok kidolgozása

10. Az MH ÖHP az elkészített állománytáblát és a fel-
szerelési jegyzéket a HVK Haderõtervezési Csoportfõ-
nökség útján 2012. július 18-ig, a Mûveleti Utasítást
a HVK HDMCSF útján 2012. szeptember 21-ig jóváha-
gyásra felterjeszti a HVKF-nek.

11. Az MH ÖHP az állománytáblát és a felszerelési jegy-
zéket jóváhagyásra megküldi a HM Gazdasági Tervezési és
Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM GTSZF), a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM
KPH), a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiak-
ban: HM FHH) és az MH Honvédkórház részére.

12. Az MH KNR ÕBK híradására, informatikai és infor-
mációvédelmi támogatására vonatkozó szakutasítást az
MH ÖHP kidolgozza, melynek egy-egy példányát 2012.
augusztus 15-ig megküldi a HVK HDMCSF-ség és a HVK
Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnök-
ség (a továbbiakban HVK HIICSF) részére.

13. A HVK Felderítõ Csoportfõnökség az MH KNR ÕBK
felderítõ- és hírszerzõ támogatása érdekében 2012. augusztus
15.-ig kidolgozza az MH KNR ÕBK felderítõ szakintézkedé-
sét és jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére.

5. Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

14. A HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK KIKCSF) felügyeli és koordinálja a felkészítési
rendezvényeket és a felkészítésével kapcsolatos hazai és
nemzetközi feladatokat.

15. A HVK HDMCSF kidolgozza az MH KNR ÖBK
hadmûveleti követelményeit, melyet 2012. július 20-ig
megküld a HVK HIICSF és az MH ÖHP részére.

16. Az MH ÖHP tervezi, koordinálja és biztosítja a rész-
vételt az MH KNR ÕBK állománya számára a hazai és
külföldi felkészítési rendezvényeken. MH PRT feladatra
történt felkészítést alapul véve a célfelkészítés során ki-
emelt hangsúlyt fektet az õrzés-védelem, valamint a tö-
megkezelés feladataira, valamint a mûveleti területen vég-
rehajtásra kerülõ célfelkészítésre. Az MH KNR ÕBK fel-
készítettségének helyzetét nemzeti CREVAL jellegû el-
lenõrzés végrehajtásával végzi, melyrõl a befejezést kö-
vetõ 30. napig jelentést terjeszt fel a HVKF részére.

6. Személyügyi, logisztikai, egészségügyi és pénzügyi
feladatok

17. Az állományilletékes parancsnok tesz javaslatot a
feladat-végrehajtására kijelölt állomány nemzetbiztonsági
ellenõrzésének kezdeményezésére.

18. Az MH KNR ÕBK megalakítása, logisztikai támo-
gatása, a váltások és az utánszállítások végrehajtása a Ma-
gyar Köztársaság határain kívüli nemzetközi válságrea-
gáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos feladatok

logisztikai támogatása végrehajtásának részletes szabá-
lyairól szóló 67/2011. HM KÁT–HVKF (HK. 17.) együt-
tes intézkedésben (a továbbiakban: együttes intézkedés)
meghatározottak szerint kerül végrehajtásra.

19. Az MH ÖHP és az MH Honvédkórház a kontingens
megalakulását megelõzõ 30. napig felülvizsgálja a feladat-
ra az ISAF mûveletre 2012. évben biztosított elõirányzato-
kat, és – a HVK LOGCSF-ség útján – kezdeményezi a
szükséges költségvetési elõirányzat-átcsoportosításokat
a HM KPH felé a kontingens javára.

20. Az MH ÖHP a kontingens megalakulását megelõzõ
30. napig – a HM KPH bevonásával és a Magyarország ha-
tárain kívüli válságkezelõ- és béketámogató mûveletekben
résztvevõk, és nemzetközi szervezetekhez vezényelt kato-
nai megfigyelõk pénzügyi biztosításáról szóló 10/2012.
(HK. 7.) védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkári
szakutasításában foglaltakra tekintettel – kezdeményezi az
MH KNR ÕBK pénzügyi szakfeladatainak az MH Nem-
zeti Támogató Elem Afganisztán kontingensen keresztüli
pénzellátással történõ megszervezését.

21. Az MH ÖHP – az MH Honvédkórházzal egyeztetve
– kezdeményezi az MH KNR ÕBK állományának alkal-
massági vizsgálatát megelõzõ egészségügyi ellátását,
egészségügyi és pszichológia felkészítését, egészségügyi
eszközökkel és szakanyagokkal történõ ellátását. Az MH
Honvédkórház az alkalmasság megállapítását követõen
– a kiutazáshoz szükséges okmányok kiállítása céljából –
5 munkanapon belül megküldi az állomány vércsoport
szerológiai leleteit az MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság részére.

22. Az MH ÖHP igénye alapján a kiutazó állomány ré-
szére a védõoltásokat és az errõl szóló nemzetközi oltási
bizonyítványokat, valamint kemoprofilaktikumokat az
MH Honvédkórház bázisán mûködõ MH Közegészség-
ügyi- és Járványügyi Szolgálat Oltóközpont biztosítja. Vé-
dõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel rendelkezõ,
kiutazó állomány részesül.

7. Híradó, informatikai és információvédelmi
szakfeladatok

23. Az MH KNR ÕBK Magyarországgal történõ kap-
csolattartása érdekében mûholdas összeköttetés kerül léte-
sítésre, melynek földi terminálja a mûveleti területen már
meglévõ Vsat berendezésekbõl kerül kijelölésre. A híradó,
informatikai és információvédelmi szolgáltatások teljes
körû biztosítása érdekében az MH Tartományi Újjáépítési
Csoport táborában települt HIK komplexum és a további
távközlési berendezések szükség szerinti áttelepítését
engedélyezem.

24. Az MH KNR ÕBK mûveleti híradása elsõdlegesen a
már kiépített vezetékes és vezeték nélküli híradó és infor-
matikai infrastruktúrával, másodlagosan a MH KNR ÕBK
részére biztosított távközlési eszközökkel kerül megszer-
vezésre.
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25. Az MH KNR ÕBK híradásához, az informatikai és
információvédelmi támogatásához érvényben lévõ szerzõ-
dések, nemzetközi megállapodások, illetve megkötendõ
új szerzõdések, nemzetközi megállapodások keretében
igénybevételre tervezett szolgáltatásokra vonatkozó javas-
latát az MH ÖHP a HVK HIICSF útján megküldi a HM
FHH részére.

26. Az MH ÖHP az MH KNR ÕBK híradó, informatikai
és információvédelmi szakanyagainak, eszközeinek és
szoftvereinek biztosítását elsõdlegesen a már mûveleti te-
rületen lévõ, valamint a saját készletébõl tervezi.

27. Az MH ÖHP a központilag biztosítandó távközlési
szolgáltatás- és eszközigényeit 2012. augusztus 15-ig ter-
jeszti fel a HVK HIICSF részére.

8. Záró rendelkezések

28. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.
29. Az MH ÖHP parancsnoka a mûveleti területen elért

teljes mûveleti képességet követõ 10 napon belül jelentést
tesz a mûveleti területen elért készenlétrõl.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
232/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a szerzõdéses, az önkéntes tartalékos, a címzetes

önkéntes tartalékos és a szolgálaton kívüli állomány
öltözetei ékítményeinek rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi XIII. törvény 46. § (6) bekezdés, a csapatkar-
jelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai
követelményeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés
rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Utasítás), valamint a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire figyelemmel a szer-
zõdéses, az önkéntes tartalékos, a címzetes önkéntes tarta-
lékos és a szolgálaton kívüli állomány öltözetei megkülön-
böztetõ ékítményeinek rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített ékítményeket
a) a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány köznapi, ünnepi

és társasági, a tisztesi és a közkatona állomány köznapi és
ünnepi öltözetéhez;

b) az önkéntes tartalékos állomány köznapi, ünnepi és
hadi- (gyakorló-) öltözetéhez;

c) a címzetes önkéntes tartalékos állomány társasági öl-
tözetéhez;

d) a szolgálaton kívüli állomány köznapi, ünnepi és tár-
sasági öltözetéhez
rendszeresítem.

2. Az 1. pont szerint rendszeresített ékítmények szöve-
ges leírását és képi ábrázolását az 1–4. mellékletek tartal-
mazzák.

3. A szerzõdéses, önkéntes tartalékos, címzetes önkén-
tes tartalékos és szolgálaton kívüli állomány számára rend-
szeresített ékítmények mûszaki dokumentációinak kidol-
gozásáról a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a rend-
szeresítésbõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzésé-
rõl, legyártásáról, az igényjogosult állomány ellátásáról az
MH Összhaderõnemi Parancsnokság gondoskodik.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

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

1. melléklet a 232/2012. (HK 10.) HVKF intézkedéshez

A szerzõdéses állományt kifejezõ hímzett jelvény
szöveges leírása és képi ábrázolása

1. A szerzõdéses állományt kifejezõ hímzett jelvény
szöveges leírása:

A jelvény alapját két oldalra nyúló babérág adja meg,
amelynek közepén két, keresztbe fektetett puska helyezke-
dik el. A színes változatokon a puska markolatán nemzeti
trikolór jelenik meg.

A jelvény hímzéssel készül, posztó vagy posztó jellegû
(zubbonyra barna vagy fekete, ingre fehér, barna vagy vi-
lágoskék színû) alapanyagra, az alábbiak szerint:

a) a jelvény a fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére a
zubbonyra aranyszínû, az ingre sárga színû babérág és
puska, színes változatban a puska tusa nemzeti színû triko-
lórral díszítve,

b) az altiszti, tisztesi és a közkatona állomány számára a
zubbonyra ezüstszínû, az ingre szürke színû babérág és
puska kivitelben, amelyek színes változata esetén a puska
tusa nemzeti trikolórral díszítve készül.

A jelvény névleges befoglaló méretei (széllel együtt):
85×22 mm.

A szerzõdéses állományt kifejezõ hímzett jelvény a köz-
napi- és világoskék köznapi ingen, az ingblúzon és vilá-
goskék ingblúzon, valamint a nõi köznapi- és világoskék
nõi köznapi ingen, a nõi ingblúzon és világoskék nõi ing-
blúzon, továbbá a jelvény színes változata a köznapi- és
sötétkék köznapi-, a társasági-, sötétkék társasági- és hadi-
hajós társasági-, valamint a nõi köznapi- és sötétkék nõi
köznapi zubbonyon, a nõi társasági- és sötétkék nõi társa-
sági kosztümkabáton, a nõi mellényen és sötétkék nõi
mellényen, továbbá a társasági fehér ingen és társasági
fehér nõi ingen viselendõ.
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2. A szerzõdéses állományt kifejezõ hímzett jelvény
képi ábrázolása:

Színkódok Textil Pantone színskála szerint:

Hímzés:
Arany (babérág, puska): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Sárga (babérág, puska): 13-0758 TPX (Dandelion)
Ezüst (babérág, puska): 14-5002 TPX (Silver)
Szürke (babérág, puska): 14-4002 TPX (Wind Chime)
Barna (puska kontúr, barna és fehér alapra): 18-1142

TPX (Leather Brown)
Fekete (puska kontúr, fekete és világoskék alapra):

19-4205 TPX (Phantom)
Piros (színes kivitel esetén: nemzeti trikolór):18-1763

TPX (High Risk Red)
Fehér (színes kivitel esetén: nemzeti trikolór):11-0601

TPX (Bight White)
Zöld (színes kivitel esetén: nemzeti trikolór): 17-6030

TPX (Jelly Blean)

Alapanyag:
Barna: 19-1213 TPX (Shopping Bag)
Fehér: 11-0107 TPX (Papyrus)
Fekete: 19-0508 TPX (Peat)
Világoskék: 18-4141 TP (Campanula)

2. melléklet a 232/2012. (HK 10.) HVKF intézkedéshez

Az önkéntes tartalékos ékítmények szöveges leírása
és képi ábrázolása

I. Önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hímzett
jelvény

1. Az önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hímzett
jelvény szöveges leírása:

A jelvény alapját két oldalra nyúló babérág adja meg,
amelynek közepén bástya helyezkedik el. A bástya az állo-
mány által képviselt haderõ és ország megerõsítõ és védel-
mi szerepét szimbolizálja.

A jelvény hímzéssel készül, posztó vagy posztó jellegû
(zubbonyra barna vagy fekete, ingre fehér, barna vagy vi-
lágoskék színû) alapanyagra, az alábbiak szerint:

a) a jelvény a fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére a
zubbonyra aranyszínû, az ingre sárga színû babérág és bás-
tya, színes változatban a bástya nemzeti színû trikolórral
díszítve,

b) az altiszti, tisztesi és közkatona állomány számára a
zubbonyra ezüstszínû, az ingre szürke színû babérág és
puska kivitelben, amelyek színes változata esetén a bástya
nemzeti trikolórral díszítve készül.

A jelvény névleges befoglaló méretei (széllel együtt):
85×22 mm (középen 25 mm).

Az önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hímzett jel-
vény a köznapi- és világoskék köznapi ingen, az ingblúzon
és világoskék ingblúzon, a köznapi és világoskék nõi köz-
napi ingen, valamint a nõi ingblúzon és világoskék nõi
ingblúzon, továbbá a jelvény színes változata a köznapi és
sötétkék köznapi, valamint a nõi köznapi és sötétkék nõi
köznapi zubbonyon, a nõi mellényen és sötétkék nõi mel-
lényen, továbbá a társasági fehér ingen és társasági fehér
nõi ingen viselendõ.

2. Az önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hímzett
jelvény képi ábrázolása:

Színkódok Textil Pantone színskála szerint:

Hímzés:
Arany (babérág, bástya): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Sárga (babérág, bástya): 13-0758 TPX (Dandelion)
Ezüst (babérág, bástya): 14-5002 TPX (Silver)
Szürke (babérág, bástya): 14-4002 TPX (Wind Chime)
Barna (bástya kontúr, barna és fehér alapra): 18-1142

TPX (Leather Brown)
Fekete (bástya kontúr, fekete és világoskék alapra):

19-4205 TPX (Phantom)
Piros (színes kivitel esetén a bástya tetõrésze): 18-1763

TPX (High Risk Red)
Fehér (színes kivitel esetén a bástya felsõ három sora):

11-0601 TPX (Bight White)
Zöld (színes kivitel esetén a bástya alsó három sora):

17-6030 TPX (Jelly Blean)

Alapanyag:
Barna: 19-1213 TPX (Shopping Bag)
Fehér: 11-0107 TPX (Papyrus)
Fekete: 19-0508 TPX (Peat)
Világoskék: 18-4141 TP (Campanula)

II. Az önkéntes tartalékos állomány hímzett kar-
felirata

1. Az önkéntes tartalékos hímzett karfeliratok szöveges
leírása:

a) Az önkéntes tartalékos állomány köznapi karfelirata
„lövész” zöld alapra, ezüstszínû kerettel, – a szolgálat jel-
legétõl függõen – ezüstszínû „ÖNKÉNTES MÛVELETI
TARTALÉKOS” vagy „ÖNKÉNTES VÉDELMI TAR-
TALÉKOS” felirattal, hímzett kivitelben készül. A karfel-
irat a zubbony ujját követõ íves kialakítású.
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Karfelirat névleges mérete: 110×35 mm (sáv szélesség:
20 mm).

Az önkéntes tartalékos hímzett karfelirat a köznapi zub-
bony, valamint a köznapi nõi zubbony bal ujján viselendõ.

b) Az önkéntes tartalékos állomány gyakorló karfelirata
sötétzöld alapra, barna színû kerettel, a sivatagi változat
barna alapra, barna színû kerettel, – a szolgálat jellegétõl
függõen – barna színû „ÖNKÉNTES MÛVELETI TAR-
TALÉKOS” vagy „ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉ-
KOS” felirattal, hímzett kivitelben készül. A karfelirat a
zubbony ujját követõ íves kialakítású.

Karfelirat névleges mérete: 110×35 mm (sáv szélesség:
20 mm).

Az önkéntes tartalékos hímzett karfelirat a 90 M hadi-
(gyakorló-) zubbony és a 2000 M hadi- (gyakorló-) zub-
bony, a sivatagi változat a 2003 M sivatagi hadi- (gya-
korló-) zubbony és a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-)
nyári zubbony bal ujján, a nemzeti pajzs fölött viselendõ.

2. Az önkéntes tartalékos hímzett karfelirat képi ábrázo-
lása:

3. Az önkéntes tartalékos hímzett karfelirat színkódok,
Textil Pantone színskála szerint:

a) önkéntes tartalékos állomány köznapi karfelirata:
Ezüst (hímzés): 14-5002 TPX (Silver)
„Lövész”zöld” (alapanyag): (18-6320 TPX Fairway)
b) önkéntes tartalékos állomány gyakorló karfelirata:
Barna (hímzés): 15-1315 TPX (Rughby Tan)
Sötétzöld (alapanyag): 19-0415 TPX (Duffel Bag)
Barna (sivatagi változat alapanyag): 19-1213 TPX

(Shopping Bag)

3. melléklet a 232/2012. (HK 10.) HVKF intézkedéshez

A címzetes önkéntes tartalékos ékítmények
szöveges leírása és képi ábrázolása

I. A címzetes önkéntes tartalékos állományt kifejezõ
hímzett jelvény

1. A címzetes önkéntes tartalékos állományt kifejezõ
hímzett jelvény szöveges leírása:

A jelvény alapját két oldalra nyúló babérág adja meg,
amelynek közepén háromszög alapon Magyarország cí-
mere látható.

A jelvény posztó vagy posztó jellegû (társasági zub-
bonyra barna, társasági ingre fehér színben) alapanyagra
hímzéssel készül.

A tiszti állománykategóriának megfelelõen a zubbonyra
aranyszínben, az ingre sárga színben kerül kivitelezésre a
jelvény alapját képezõ babérág és háromszög, ez utóbbi
barna színnel kontúrozva. A közepén látható címer stilizált
színes kivitelben jelenik meg.

A jelvény névleges befoglaló méretei (széllel együtt):
85×22 mm (középen: 25 mm).

A címzetes önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hím-
zett jelvényt barna alapra hímzett kivitelben a társasági
zubbonyon, illetve a társasági nõi kosztümkabáton, fehér
alapra hímzett kivitelben a társasági fehér ingen és
társasági fehér nõi ingen viselendõ.

2. A címzetes önkéntes tartalékos állományt kifejezõ
hímzett jelvény képi ábrázolása:

Színkódok, Textil Pantone színskála szerint:

Hímzés:
Arany (babérág, háromszög): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Sárga (babérág, háromszög): 13-0758 TPX (Dandelion)
Barna (háromszög és címer kontúr): 18-1142 TPX (Le-

ather Brown)
Piros (a korona középsõ ékköve, címerben a kettõs ke-

reszt mögötti terület és a páratlan számú sávok): 18-1763
TPX (High Risk Red)

Fehér (címerben a kettõs kereszt és páros számú sávok):
11-0601 TPX (Bight White)

Zöld (címerben a hármas halom): 17-6030 TPX (Jelly
Blean)

Kék: (a korona két szélsõ ékköve) 16-4725 TPX (Scuba
Blue)

Alapanyag:
Barna: 19-1213 TPX (Shopping Bag)
Fehér: 11-0107 TPX (Papyrus)

II. A címzetes önkéntes tartalékos állomány hímzett
karfelirata

1. A címzetes önkéntes tartalékos hímzett karfelirat szö-
veges leírása:

A címzetes önkéntes tartalékos állomány karfelirata
skarlátpiros alapra, aranyszínû kerettel, aranyszínû „CÍM-
ZETES ÖNKÉNTES TARTALÉKOS” felirattal, hímzett
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kivitelben készül. A karfelirat a zubbony ujját követõ íves
kialakítású.

Karfelirat névleges mérete: 110×35 mm (sáv szélesség:
20 mm).

A címzetes önkéntes tartalékos hímzett karfelirat a tár-
sasági zubbony, valamint a nõi társasági kosztümkabát bal
ujján viselendõ.

2. A címzetes önkéntes tartalékos hímzett karfelirat képi
ábrázolása:

Színkódok, Textil Pantone színskála szerint:
Arany (hímzés): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Skarlátpiros (alapanyag): 18-1763 TPX (High Risk

Red)

III. A címzetes önkéntes tartalékos állomány fegy-
vernemi jelvénye

1. A címzetes önkéntes tartalékos fegyvernemi jelvény
szöveges leírása:

A címzetes önkéntes tartalékos állomány fegyvernemi
jelvénye háromszög alapra helyezett Magyarország címe-
re. A fegyvernemi jelvény rézötvözetbõl, aranyszínû kivi-
telben készül. A jelvény a hátoldalra forrasztott kétágú
„szúróka” segítségével rögzíthetõ.

A jelvény névleges mérete: 27×19 mm.
A címzetes önkéntes tartalékos fegyvernemi jelvény a

társasági parolin és a posztóköpeny parolin, valamint a nõi
posztóköpeny parolin viselendõ, továbbá polgári öltözet
esetén zakó, valamint kosztümkabát bal kihajtóján visel-
hetõ.

2. A címzetes önkéntes tartalékos fegyvernemi jelvény
képi ábrázolása:

Színkód Textil Pantone színskála szerint: 15-0927 TPX
(Pale Gold)

IV. A címzetes önkéntes tartalékos állomány rendfo-
kozati jelzései

1. A címzetes önkéntes tartalékos állomány rendfoko-
zati jelzéseinek szöveges leírása:

a) A címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rend-
fokozati jelzés:

A címzetes önkéntes tartalékos állomány tábornoki és
fõtiszi társasági rendfokozati jelzése posztó vagy posztó
jellegû skarlátpiros alapanyagból, aranyszínû sávszerû pa-
szománnyal és sujtással díszített, keményített kivitelben
készülõ paroli. A sujtás díszített vonalvezetésû, a tábor-
noki paroli oldalain 3-3, a fõtiszti paroli oldalain 2-2 díszí-
téssel.

A társasági paroli felszerelése tábornokok esetében:
rendfokozatnak megfelelõ számú ezüstszínû 17 mm-es
hatágú csillag(ok) a paszományon és a tábornoki ezüstszí-
nû fegyvernemi jelvény a paroli felsõ harmadában elhe-
lyezve. Fõtisztek esetében: rendfokozatnak megfelelõ szá-
mú ezüstszínû 15 mm-es hatágú csillag(ok) a paszomá-
nyon és a címzetes önkéntes tartalékos állomány arany-
színû fegyvernemi jelvénye a paroli felsõ harmadában el-
helyezve.

A tábornoki címzetes társasági paroli névleges mérete
(sujtás nélkül): 110 (70+40)×40 mm.

A fõtiszti címzetes társasági paroli névleges mérete
(sujtás nélkül): 95 (60+35)×37 mm.

A címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfo-
kozati jelzés a társasági zubbonyon, valamint a nõi társa-
sági kosztümkabáton viselendõ.

b) A címzetes önkéntes tartalékos hímzett társasági
rendfokozati jelzés:

A címzetes önkéntes tartalékos tábornoki és fõtiszi tár-
sasági rendfokozati jelzés fehér alapanyagra, aranyszínû
sávszerû paszomány és keret hímzéssel készül. A táborno-
ki rendfokozati jelzés esetében a paszományon ezüstszínû
– a rendfokozatnak megfelelõ számú – 17 mm-es csillag,
a paszomány fölött ezüstszínû tábornoki babérág hí-
mezve. A fõtiszti rendfokozati jelzés esetében a paszo-
mányon ezüstszínû – a rendfokozatnak megfelelõ számú –
15 mm-es csillag hímezve. A rendfokozati jelzés a vállsza-
lagra ráhúzható, varrott kivitelben készül.

A címzetes önkéntes tartalékos állomány hímzett társa-
sági rendfokozati jelzés névleges készmérete: 80x38 mm.

A címzetes önkéntes tartalékos hímzett társasági rend-
fokozati jelzés a társasági fehér ingen és a társasági fehér
nõi ingen viselendõ.
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2. A címzetes önkéntes tartalékos állomány rendfokozati jelzéseinek képi ábrázolása:

a) Címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfokozati jelzések:

Színkódok Textil Pantone színskála szerint:
Arany (paszomány, sujtás): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Ezüst (csillagok, tábornoki és címzetes fegyvernemi jelvény): 14-5002 TPX (Silver)
Skarlátpiros (alapanyag): 18-1763 TPX (High Risk Red)

b) Címzetes önkéntes tartalékos hímzett társasági rendfokozati jelzések:
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Színkódok Textil Pantone színskála szerint:
Arany (hímzett paszomány és keret): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Ezüst (csillagok, tábornoki jelvény): 14-5002 TPX (Silver)
Fehér (alapanyag): optikai fehér

4. melléklet a 232/2012. (HK 10.) HVKF intézkedéshez

A szolgálaton kívüli állomány hímzett karfeliratána
szöveges leírása és képi ábrázolása

1. A szolgálaton kívüli hímzett karfelirat szöveges leírása:
A szolgálaton kívüli állomány karfelirata skarlátpiros alapra, aranyszínû kerettel, aranyszínû „KÖZSZOLGÁLAT”

felirattal, hímzett kivitelben készül. A karfelirat a zubbony ujját követõ íves kialakítású.
Karfelirat névleges mérete: 110×35 mm (sáv szélesség: 20 mm).
A szolgálaton kívüli állomány hímzett karfelirata a köznapi és sötétkék köznapi, a társasági, sötétkék társasági és ha-

dihajós társasági, valamint a nõi köznapi- és sötétkék nõi köznapi zubbony, valamint a nõi társasági és sötétkék nõi
társasági kosztümkabát bal ujján viselendõ.

2. A szolgálaton kívüli hímzett karfelirat képi ábrázolása:

Színkódok, Textil Pantone színskála szerint:
Arany (hímzés): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Skarlátpiros (alapanyag): 18-1763 TPX (High Risk Red)
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
233/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a rendész szakfeladatot ellátó állomány hímzett

sapkajelvényének rendszeresítésérõl

A Honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi XIII. törvény 46. § (6) bekezdés, a csapatkar-
jelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és formai
követelményeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés
rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás (to-
vábbiakban: Utasítás), valamint a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendel-
kezéseire figyelemmel a rendész szakfeladatot ellátó
állomány hímzett sapkajelvényének rendszeresítésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált, fel-
terjesztett, a szervezetszerû és nem szervezetszerû rendész
szakfeladatot ellátó állomány részére, a Rendelet által
meghatározott hadi- (gyakorló-) öltözethez viselendõ
skarlátpiros barettsapkához hímzett rendész sapkajelvényt
rendszeresítek.

2. A rendszeresített hímzett rendész sapkajelvény szö-
veges leírását, képi ábrázolását ezen intézkedés melléklete
tartalmazza.

3. A jóváhagyott hímzett rendész sapkajelvény mûszaki
dokumentációjának kidolgozásáról a HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal, a rendszeresítésébõl adódó költség-
vetés tervezésérõl, beszerzésérõl, legyártásáról az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság gondoskodik.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

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

Melléklet a 233/2012. (HK 10.) HM HVKF intézkedéshez

A rendész szakfeladatot ellátó állomány
hímzett sapkajelvényének

szöveges leírása és képi ábrázolása

1. A rendész szakfeladatot ellátó állomány hímzett
sapkajelvényének szöveges leírása, mérete, színösszeál-
lítása:

A hímzett rendész sapkajelvény feketeszínû posztó
vagy posztóhatású textíliára, ovális alakban hímzéssel ké-
szülõ jelvény. A sapkajelvény közepén lángoló gránát he-

lyezkedik el, amely a katonai rendész, valamint a katonai
rendõr alegységek jelképe. A gránáttest és a lángnyelvek
barna, a kontúrjaik sötétebb barna színnel, a gránáttest
domború kivitelben készül. A sapkajelvény szegélye bar-
na, melynek felsõ ívében nemzeti trikolór sáv jelenik meg.

A sapkajelvény befoglaló méretei: 75 mm × 55 mm.

Színkódok, Textil Pantone színskála szerint:
– Barna (keret, gránáttest, lángnyelvek): 15-1315 TPX

(Rughby Tan)
– Sötétbarna (gránáttest és lángnyelvek kontúr):

18-1142 TPX (Leather Brown)
– Piros (nemzeti rikolór): 18-1763 TPX (High Risk

Red)
– Fehér (nemzeti trikolór): 11-0601 TPX (Bight White)
– Zöld (nemzeti rikolór): 17-6030 TPX (Jelly Blean)

2. A rendész szakfeladatot ellátó állomány hímzett
sapkajelvényének képi ábrázolása eredeti méretben:

A Honvéd Vezérkar fõnökének
236/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az országos légiriasztási rendszer összeköttetéseinek

létesítésével és fenntartásával kapcsolatos
feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
l) és p) pontjai alapján – figyelemmel az országos légi-
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riasztási rendszerrel kapcsolatos egyes honvédelmi felada-
tokról szóló 41/2012. (VI. 25.) HM utasítás 4. §-ára –
a következõ

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkarra, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) feladat végre-
hajtásában résztvevõ katonai szervezeteire terjed ki.

2. A Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási
Központ Hadmûveleti Központ (a továbbiakban: MH
LVIK), Mûveleti Irányító váltás, váltásparancsnoka, a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) központi fõügye-
lete, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap
(a továbbiakban: MTVA) MTV2 program (a továbbiak-
ban: MTV2) ügyelete, valamint az MTVA Magyar Rádió
(a továbbiakban: MR) ügyelete között folyamatos távbe-
szélõ kapcsolat létesült.

3. A Magyar Honvédség állandó jellegû távközlõ háló-
zatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti rendjérõl
szóló 47/2003 (HK 10) HVKF intézkedés, valamint az MH
állandó jellegû távközlõ hálózatának békeidejû üzemelte-
tési és felügyeleti rendjének részletes szabályairól szóló
61/2003. (HK 11.) HVK VCSF szakintézkedése alapján, a
légiriasztás feladatainak ellátása érdekében kialakított táv-
beszélõ áramkörök a „kiemelten fontos áramkörök” kate-
góriájába tartoznak.

4. A 2. pontban felsorolt szervezetek között az elsõdle-
ges kapcsolatot vezetékes összeköttetések biztosítják.

5. A híradás biztonságának növelése céljából alternatív,
másodlagos irányként az Egységes Digitális Rádiótáv-
közlõ (a továbbiakban: EDR) rendszer készülékei kerültek
telepítésre a 2. pontban felsorolt szervezetek ügyeleti szol-
gálatainál.

6. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság a BM OKF-el és az MTVA-val megkötendõ együttmû-
ködési megállapodás mellékletében rögzíti a kialakított
vezetékes és rádió híradó rendszer részletes adatait, az
összeköttetések meglétének ellenõrzésével kapcsolatos
feladatokat, az áramkörök jellemzõ mûszaki paramétereit,
a hívószámokat, a kábelszakaszokat, a bérlemények bérlé-
sére, fenntartására, üzemeltetésére, a hibabejelentésre, a
hibaelhárításra, valamint az áramkörök üzemeltetésében
résztvevõ szervezetek elérhetõségére vonatkozó adatokat.

7. A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyõrség Dandár

a) a légiriasztás feladatainak végrehajtására szolgáló
összeköttetéseket az MH LVIK, Mûveleti Irányító váltás
váltásparancsnoka készülékén végzõdteti;

b) BM OKF, az MTV2 és az MR ügyeletei szolgálatai-
nál az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálóza-
tából MH távhívó jogosultsággal, azaz 2-es vonali jogo-
sultsággal rendelkezõ mellékállomásokat telepít önálló
készülékeken végzõdtetve;

c) a Nemzetei Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-tõl,
mint kormányzati szolgáltatótól igényelt áramkörön ala-
kítja ki a BM OKF légiriasztási kapcsolatát önálló készü-
léken végzõdtetve a BM OKF központi fõügyeletén;

d) az MTV2 és az MR részére a légiriasztás feladatainak
végrehajtása céljából polgári távközlési szolgáltatótól bér-
li a szükséges áramköröket;

e) biztosítja, hogy a BM OKF, MTV2 és MR ügyeletein
a légiriasztás érdekében telepített távbeszélõ készülékek-
rõl az MH LVIK, Mûveleti Irányító váltás, váltásparancs-
nok készüléke legyen elérhetõ;

f) a BM OKF, MTV2 és MR ügyeletein telepített EDR
készülékek részére a légiriasztás érdekében zárt forgalmi
csoportot biztosít;

g) az MH LVIK, Mûveleti Irányító váltás váltásparancs-
nokánál telepített EDR diszpécser állomás részére belépé-
si jogosultságot biztosít a légiriasztás érdekében kialakí-
tott zárt forgalmi csoportba;

h) biztosítja a BM OKF központi fõügyeletén telepített
EDR készülék légiriasztás zárt forgalmi csoportjába törté-
nõ beléptetését és az arra feljogosított készülékrõl MH
távhívó szolgáltatás elérését;

i) az MTV2 és az MR ügyeletein a légiriasztás zárt for-
galmi csoportjába történõ belépésre, egyéni hívásra és az
MH távhívó szolgáltatás elérésére feljogosított EDR aszta-
li készüléket biztosít és telepít;

j) bedolgozik és alapadatokat szolgáltat a légiriasztásra
vonatkozó együttmûködési megállapodás mellékletébe;

8. A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyõrség Dandár parancsnoka felel a 7. pontban fog-
laltak intézkedés hatálybalépésétõl számított 30 napon be-
lül történõ végrehajtásáért.

9. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.
10. Hatályát veszíti a váratlan légitámadás esetén a légi-

riasztás rendszere híradásának biztosításáról szóló
77/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
247/2012. (HK 10.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a „Nyílászáró robbantási szakutasítás” címû

fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
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hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja alapján a „Nyílászáró robbantási szakutasítás”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. „Nyílászáró robbantási szakutasítás” címû fõnökségi
kiadványt ezen intézkedés mellékleteként kiadom.

2. A „Nyílászáró robbantási szakutasítás” címû fõnök-
ségi kiadvány egy elektronikus példányát kapja az MH
Vezetési és Doktrinális Központ, Doktrinális és Szabály-
zatfejlesztõ osztálya, amelyet feltölt az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

3. A kiadványt 2017. június 30-ig felül kell vizsgálni és
a 13612011. (XII. 20.) HM utasítás 2. § n) pontja szerinti
kategóriákba kell sorolni.

4. Az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
112/2012. (HK 10.) HVKFH

s z a k u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-katonai

Együttmûködési Doktrínája 2. kiadásának
elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség egységesítési, szabványosítási eljárásairól és dokt-
rinális feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.) HM VTI
SZÁT–HM HVKFH együttes intézkedés 4., 35. és
36. pontjaiban foglaltakra a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire (a továbbiakban: MH).

2. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína Hi-
erarchiája és a Magyar Honvédség Doktrína Fejlesztési
Terve dokumentumokban jóváhagyott doktrínák közül,
az MH Összhaderõnemi Civil-katonai Együttmûködési
Doktrínája 2. kiadásának (a továbbiakban: MH CIMIC 2.)
elkészítése érdekében az MH ÖHP Civil-katonai Kapcso-

latok Fõnökség (a továbbiakban: MH ÖHP CKKF) vezeté-
sével, a kidolgozói szakasz feladatainak ellátására Dokt-
rína Kidolgozó Munkacsoportot (a továbbiakban: DKM)
hozok létre.

4. A DKM vezetõje: MH ÖHP CKKF fõnöke.
5. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Civil-kato-

nai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ (a to-
vábbiakban: MH CKELMK) parancsnoka.

6. Tagjai:
Az MH ÖHP CKKF és az MH CKELMK kijelölt sze-

mélyi állománya.
7. Az MH ÖHP parancsnok készítse el az MH

CKELMK parancsnokának szóló felkérést a munkacso-
port tevékenységében történõ közremûködésre.

8. Az MH CIMIC 2. fejlesztési folyamatában az MH
Vezetési és Doktrinális Központ Doktrinális és Szabály-
zatfejlesztõ Osztály a hatályba léptetõ, az MH Geoinfor-
mációs Szolgálat az azt követõ technikai elosztó szakasz
feladatait hajtja végre.

9. A fejlesztési folyamat fõbb szakaszai és a feladatok
határideje:

a) Elõkészítõ szakasz:
aa) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. 07. 31-ig
ab) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváha-

gyásra: 2012. 08. 31-ig
b) Kidolgozói szakasz:
ba) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2012. 10.

31-ig
bb) Az elsõ tervezet véleményezése: 2012. 11. (MH

MSZDB ülés)
bc) Az elõzetes tervezetté minõsített dokumentum to-

vábbi vizsgálata, elemzése: 2012. 12. 31-ig
bd) A második tervezet elkészítése és véleményezése:

2013. 01. 31-ig
be) A végleges változat elfogadása: 2013. 03. (MH

MSZDB ülés)
c) Hatályba léptetõ szakasz:
ca) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:

2013. 04. 30-ig
cb) Az MH CIMIC 2. kiadás hatályba léptetõ miniszteri

utasítás kiadása: 2013. 05. 31-ig
d) Technikai elosztó szakasz:
da) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása:

2013. 08. 31-ig.
10. A kiadványra vonatkozó egyéb rendelkezések:
a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõ-

nemi Civil-katonai Együttmûködési Doktrínája 2. kiadás
b) A kiadvány kódszáma: CIMIC 9 (2)
c) A kiadvány jóváhagyója: Honvédelmi Miniszter
d) A kiadvány tartalmára vonatkozó követelmé-

nyek: A kidolgozásra kerülõ dokumentum a Magyar Hon-
védség Doktrína Hierarchia részét képezi. Célja, hogy
összefoglalja a civil-katonai együttmûködés legfontosabb
elvi kérdéseit, értelmezze fogalmait, az összhaderõnemi
mûveletek hatékony támogatása érdekében útmutatást
nyújtson a szakfeladatok tervezéséhez és végrehajtásához,
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irányelveket adjon a NATO, vagy más nemzetközi szerve-
zetek által vezetett többnemzeti mûveletek során a civil ol-
dal fontosabb szereplõivel és a mûveletben érintett katonai
szervezetekkel megvalósítandó együttmûködéshez, vala-
mint alapul szolgáljon a szakterület elméletének és gya-
korlatának további fejlesztéséhez.

e) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nyílt”
f) A kiadvány formája: új kiadvány
11. Az MH CIMIC 2. kiadás kidolgozására készített szi-

nopszis tartalmazza az egyes fejezetek és címek felsorolá-

sát, a kidolgozásáért, a részleges bedolgozásokért felelõs
vagy arra felkért szervezeteket, valamint a kidolgozói
munka részletes idõrendjét.

12. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba*, és
2013. május 31-én hatályát veszti.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. július 4.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

216/2012. (HK 10.) HVK SZCSF
s z a k u t a s í t á s a

a 187/2012. (HK 9.) HVKF parancs
személyügyi végrehajtásáról**

A HVK Kiképzési Csoportfõnökség
csoportfõnökének

1/2012. (HK 10.) HVK KIKCSF
s z a k u t a s í t á s a

az önkéntes mûveleti tartalékos állomány
2012. évi kiképzésének elõkészítésével

és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról**

A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
14/2012. (HK 10.) HVK HIICSF

s z a k u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatainak

híradására, informatikai és információvédelmi
támogatására**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
13/2012. (HK 10.) HVK HIICSF

sz a k u t a s í t á s a
a 2012. évi MH önkéntes tartalékos állomány

feladatainak és a hozzá kapcsolódó tájékoztatási
és kapcsolattartási rendszer mûködésével összefüggõ

híradó, informatikai és információvédelmi
tevékenységek elõkészítésére és végrehajtására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
rõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése
alapján, a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rend-
szeréhez kapcsolódó tájékoztatási és kapcsolattartási, va-
lamint a munkáltatói kompenzációs rendszer mûköd-
tetésével összefüggõ egyes feladatokról szóló 44/2012.
(VII. 16.) HM utasítás figyelembe vételével, a Honvéd Ve-
zérkar fõnökének „az önkéntes tartalékos állomány
2012. évi tevékenységének elõkészítésére és végrehajtá-
sára” irányuló 187/2012. számú parancsában meghatáro-
zottaknak megfelelõen az alábbi

szakutasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.



2. Az önkéntes tartalékos állomány kiképzésének
híradó és informatikai támogatása

2. Az MH Altiszti Akadémián (a továbbiakban: MH
AA) alapkiképzésben részesülõ önkéntes mûveleti tartalé-
kos (a továbbiakban: ÖMT) állomány, valamint a szolgá-
lati járandóságban részesülõ ÖMT állomány kiképzésének
híradó és informatikai támogatását alapvetõen az MH AA,
illetve az érintett alakulatok eszközeinek felhasználásával
szükséges végrehajtani.

3. A 2012-ben bevonultatott ÖMT állomány kiképzésé-
nek híradó-informatikai támogatására a Honvéd Vezérkar
Kiképzési Csoportfõnökség ÖMT Felkészítési Program,
valamint az Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH ÖHP) kiképzési terve alap-
ján, a bevonultatás és kiképzés tervének és körülményei-
nek ismeretében az MH ÖHP Híradó, Informatikai és In-
formációvédelmi Fõnökség (a továbbiakban: MH ÖHP
HIIF) a szakmai alárendeltek felé intézkedik, amelyben
meghatározza a kiképzésben érintett alakulatok által
igénybe vehetõ híradó és informatikai eszközöket, végre-
hajtásra kerülõ szakmai feladatokat, és az információbiz-
tonsággal szemben támasztott követelményeket.

4. A „Feltöltés 2012.” szimulációs hadkiegészítési gya-
korlaton résztvevõ MH ÖHP és MH ÖHP alárendelt állo-
mány – köztük ÖMT állomány – tevékenységének híradó
és informatikai támogatására - a gyakorlat levezetési ter-
vének megfelelõen – az MH ÖHP HIIF tervet dolgoz ki, és
felügyeli annak végrehajtását.

5. Az „Alapos Bázis 2012.” gyakorlaton résztvevõ MH
ÖHP és MH ÖHP alárendelt állomány – köztük ÖMT állo-
mány – tevékenysége híradó és informatikai támogatásá-
nak megszervezésére a gyakorlat tervének, valamint a
HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) csoportfõnök
elgondolása alapján az MH ÖHP HIIF tervet dolgoz ki,
melyet megküld a HVK HIICSF csoportfõnök részére
2012. szeptember 30-ig.

3. Az önkéntes tartalékos állomány tájékoztatásával
és kapcsolattartásával kapcsolatos feladatok

6. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) a HVK HIICSF-el és
az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancs-
noksággal (a továbbiakban: MH HKNYP) együttmûkö-
désben 2012. augusztus 31-ig elgondolást dolgoz ki az ön-
kéntes tartalékos állomány tájékoztatásául szolgáló inter-
netes weblap kialakítására és az MH Központi Portálszol-
gáltatásba történõ integrálására vonatkozóan, és azt meg-
küldi a HVK HIICSF csoportfõnök részére.

7. A MH BHD a HVK HIICSF-el és a MH HKNYP-vel
együttmûködésben 2012. augusztus 31-ig elgondolást dol-
goz ki az önkéntes tartalékos állomány és a honvédelmi
tárca illetékes szervezetei elektronikus kapcsolattartását

támogató informatikai rendszer kialakítására vonatko-
zóan, és azt megküldi a HVK HIICSF csoportfõnök ré-
szére.

8. Az MH HKNYP a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökséggel, a HVK HIICSF-el együttmûködésben 2012.
augusztus 31-ig elgondolást dolgoz ki az önkéntes tarta-
lékos állomány személyügyi nyilvántartásának informati-
kai támogatására vonatkozóan, és azt megküldi a HVK
HIICSF csoportfõnök részére.

4. Záró rendelkezések

9. Ez a szakutasítás az aláírást követõ 3. napon lép ha-
tályba*, és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Vass Sándor mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. július 20.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

200/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

az INFOOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ
(SEGÉDLET) címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében, va-
lamint a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok ki-
adásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
„INFOOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SEGÉD-
LET)” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Az „INFOOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SE-
GÉDLET)” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
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szervezeteinek személyi állománya a rá vonatkozó mér-
tékben ismerje meg és alkalmazza.

4. A kiadvány kerüljön feltöltésre az MH Központi
Doktrinális Adatbázis és az MH Központi Doktrinális
Adattár állományába.

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

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

201/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a PSYOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ
(SEGÉDLET)

címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében, va-
lamint a szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok ki-
adásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK. 18) HM utasítás
4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
„PSYOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SEGÉD-
LET)” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az
alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. A „PSYOPS PARANCSNOKI ÚTMUTATÓ (SE-
GÉDLET)” címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A fõnökségi kiadvány tartalmát és elõírásait az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság és alárendelt katonai
szervezeteinek személyi állománya a rá vonatkozó mér-
tékben ismerje meg és alkalmazza.

4. A kiadvány kerüljön feltöltésre az MH Központi
Doktrinális Adatbázis és az MH Központi Doktrinális
Adattár állományába.

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

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

207/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 2910 NBC 4. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 2910 NBC (4. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 32/2003.
(HK 1/2004.) HVKFH közleményében fenntartás nélkül
elfogadott és a Honvéd Vezérkarfõnök elsõ helyettesének
1/2005. (HK 6.) HVKF I. H intézkedésében hatályba lép-
tetett STANAG 2910 NBC (EDITION 4) – NUCLEAR
WEAPONS EFFECTS AND RESPONSES CASU-
ALTY AND DAMAGE ASSESSMENT FOR EXER-
CISES – AXP-6(C) címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

3. A NATO egységesítési egyezmény a kiképzések és
gyakorlatok során alkalmazható egyszerûsített adatokat
biztosít, egy lehetséges atomcsapás következményeinek
értékeléséhez, a várható személyi veszteségekrõl és az inf-
rastruktúrára gyakorolt romboló hatásról.

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

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

208/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 4359 LAND 1. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
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102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 4359 LAND (1. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Köz-
pont és a MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
ABV védelmi szakmai beosztású személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Minisztérium védelemgazdasági he-
lyettes államtitkárának NATO egységesítési egyezmények
elfogadásáról és alkalmazásba vételérõl szóló 18/2004.
(HK 1/2005.) HM VGHÁT közleményében fenntartás nél-
kül elfogadott és hatályba léptetett STANAG 4359 LAND
(EDITION 1) – NATO HANDBOOK FOR THE
SAMPLING AND IDENTIFICATION OF CHEMI-
CAL WARFARE AGENTS – AEP-10 címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

3. A kézikönyv összefoglalja azon mintavételi és azono-
sítási elveket, valamint eljárásokat, amelyek valós idejû
információkkal támogatják a döntéshozatalt háborús és
nem háborús mûveletek során, vegyi és biológiai csapás
vagy veszély esetén.

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

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

209/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 4590 LAND 1. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 4590 LAND (1. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Köz-

pont és a MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
ABV védelmi szakmai beosztású személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Minisztérium védelemgazdasági he-
lyettes államtitkárának NATO egységesítési egyezmények
elfogadásáról és alkalmazásba vételérõl szóló 18/2004.
(HK 1/2005.) HM VGHÁT közleményében fenntartás nél-
kül elfogadott és hatályba léptetett STANAG 4590 LAND
(EDITION 1) – SAMPLING AND IDENTIFICATION
OF RADIOLOGICAL AGENTS (SIRA) – AEP-49 cí-
men kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. A kézikönyv összefoglalja azon mintavételi és azono-
sítási elveket, valamint eljárásokat, amelyek valós idejû
információkkal támogatják a döntéshozatalt háborús és
nem háborús mûveletek során, nukleáris és radiológiai
csapás vagy veszély esetén.

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

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

212/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 5501 (5. kiadás) végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 5501 (5. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság Link 1 harcászati adat-
kapcsolattal rendelkezõ alárendelt katonai szervezeteire.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvédelmi Mi-
nisztérium Védelmi Tervezési és Infrastrukturális szakál-
lamtitkár 11/2009. (HK 4.) HM VTI SZÁT. NATO egysé-
gesítési egyezmények elfogadásáról szóló közleményben
fenntartás nélkül elfogadott STANAG 5501 (EDITION
5) – TACTICAL DATA EXCHANGE – LINK 1
(POINT-TO-POINT) „(Harcászati adatcsere Link 1)”
címen kiadott NATO szabványosítási egyezményt.
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3. A STANAG 5501 (5. kiadás) szabványosítási egyez-
mény célja, hogy részletes leírást biztosítson a légvédelem
és a légi irányítás alakulatai közötti automatikus harcászati
jellegû adatcsere megvalósítására.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba,
visszavonásig hatályos és egyben hatálytalanítja a Magyar
Honvédség Légierõ Parancsnokának 181/2006 (HK 21.)
MHLEPK intézkedését a STANAG 5501 (4. kiadás) alkal-
mazásáról.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

213/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 5616 (5. kiadás) végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 5616 (5. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság Link 11B és Link 16 har-
cászati adatkapcsolattal rendelkezõ alárendelt katonai
szervezeteire.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvédelmi Mi-
nisztérium Védelmi Tervezési és Infrastrukturális szakál-
lamtitkár 1/2010. (I. 22) (HK 3.) HM VTI SZÁT. NATO
egységesítési egyezmények elfogadásáról szóló közle-
ményben fenntartás nélkül elfogadott STANAG 5616
(EDITION 5) - STANDARDS FOR DATA FORWAR-
DING BETWEEN TACTICAL DATA SYSTEMS
EMPLOYING DIGITAL DATA LINK 11/11B AND
TACTICAL DATA SYSTEMS EMPLOYING LINK
16 „(Szabvány a Link 11/11B-t és Link 16 adatkapcsolatot
alkalmazó harcászati adatátviteli rendszerek számára)”
címen kiadott NATO szabványosítási egyezményt.

3. A STANAG 5616 (Edition 5) a repülõgépek egymás
közötti, valamint a földi egységek közötti harcászati adat-
csere megvalósítását írja le a Link 11/11B és Link-16 kap-
csolatok alkalmazásával, megteremtvén a két különbözõ

típusú adatátviteli rendszer közötti magas szintû együtt-
mûködési képességet.

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

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

242/2012. (HK 10.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 7174 AMLI (1. kiadás) végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 7174 AMLI (1. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

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

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 98/2012.
(HK 9.) HVKFH szakutasításával fenntartás nélkül elfoga-
dott és hatályba léptetett STANAG 7174 AMLI (EDITI-
ON 1) – AIRFIELD CLEARANCE PLANES/ REPÜ-
LOTÉR AKADÁLYKORLÁTOZÁSI FELÜLETEK
címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény célja, hogy az egyes or-
szágok repülõterein, illetve azok körzetében egységesen
történjen az akadálykorlátozási felületek kijelölése és az
akadályok minõsítése. A felületeket megsértõ akadályo-
kat, ha lehetséges, meg kell szüntetni, vagy meghatározott
jelöléssel ellátni. (festés, kivilágítás).

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

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség
Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó

Parancsnokság parancsnokának
1/2012. (HK 10.) MH HKNYP

i n t é z k e d é s e
az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó

Parancsnokság csapatkarjelzésének
rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK. 2/2006) HM
utasításban (a továbbiakban: Utasítás) kapott felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30) HM
rendelet rendelkezéseire – a Magyar Honvédség Hadki-
egészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH HKNYP) csapatkarjelzésének rendszere-
sítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált és fel-
terjesztett karjelzést rendszeresítem, viselését az MH
HKNYP hivatásos, szerzõdéses valamint önkéntes tartalé-
kos állománya részére engedélyezem.

2. Az MH HKNYP pk. által rendszeresített csapatkarjel-
zésének szöveges leírását és eredeti, valamint kétszeres
méretû színes grafikáját ezen intézkedés melléklete tartal-
mazza.

3. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint az MH Összha-
derõnemi Parancsnokság gondoskodik a jóváhagyott kar-
jelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl,
beszerzésérõl, gyártásáról és az MH HKNYP személyi ál-
lományának csapatkarjelzéssel való ellátásáról.

4. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Vanyur Tibor mk. ezredes s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
az 1/2012. (HK 10.) MH HKNYP intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

1. számú változat (köznapi és társasági egyenruhára)

A karjelzés alapformája kör. A külsõ körívben található
az alakulat megnevezése, felül HADKIEGÉSZÍTÕ ÉS
KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG,
alul MAGYAR HONVÉDSÉG felirat fehér színnel. A két
megnevezést 1-1 fehér színû hatágú csillag választja el
egymástól. A belsõ kör alapszíne kék, vastag ezüst sze-
géllyel, a külsõ körív színe vörös, fekete színû szegéllyel.

A belsõ körben – a karjelzés vízszintes tengelyében –
Magyarország térképe van elhelyezve vastag fehér kontúr-
ral, valamint az ország megyehatárai vékony fehér vonal-
lal vannak feltüntetve (ez az országos hatáskört jelképezi).
Az embléma „aranymetszésében” van elhelyezve a „§” jel
(amely a katonai igazgatási szaktevékenységre utal) arany
színnel, fekete vékony kontúrral. A „§” jelen átfûzött 1837
mintájú gyalogos tiszti szablya látható ezüst színnel, vé-
kony fekete kontúrral.

Csapatkarjelzés színkódjai:

A belsõ kör szegélye: PANTONE 643 C ezüst,
A belsõ kör háttérszíne: RGB 0a1d42 sötétkék,
A külsõ kör háttérszíne: RGB cc0000 vörös,
A külsõ kör szegélye, valamint a § jel, a kard kontúrja:

RGB 000000 fekete,
A kardpenge színe: PANTONE 643 C ezüst (világos),
A kard markolata: PANTONE 8001 C ezüst (sötét),
A katonai igazgatást jelképezõ „§” jel színe: PANTO-

NE 8642 C arany,
Magyarországot és a megyehatárokat ábrázoló vonalak

színe: RBG ffffff fehér,
Magyarország ábra háttérszíne: RGB 6c6c66 szürke,
A külsõ köríven körbefutó szöveg, valamint a Magyar

Honvédséget és az alakulat nevét elválasztó csillagok szí-
ne: RBG ffffff fehér.

Karjelzéssel ellátandók száma: 326 fõ – 3 db/fõ – 978 db

2. számú változat (gyakorló egyenruhára)

Csapatkarjelzés színkódjai:

Az embléma leírása:
A karjelzés alapformája kör. A külsõ körívben található

az alakulat megnevezése, felül HADKIEGÉSZÍTÕ ÉS
KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG,
alul MAGYAR HONVÉDSÉG felirat tört fehér színnel. A
két megnevezést 1-1 hatágú csillag választja el egymástól.
A belsõkör alapszíne sötétszürke, vastag szürke sze-
géllyel, a külsõ körív színe vörös, fekete színû szegéllyel.

A belsõ körben – a karjelzés vízszintes tengelyében –
Magyarország térképe van elhelyezve vastag fehér kontúr-
ral, valamint az ország megyehatárai vékony fehér vonal-
lal vannak feltüntetve (ez az országos hatáskört jelképezi).
Az embléma „aranymetszésében” van elhelyezve a „§” jel
(amely a katonai igazgatási szaktevékenységre utal) arany
színnel, fekete vékony kontúrral. A „§” jelen átfûzött 1837
mintájú gyalogos tiszti szablya látható ezüstszínnel,
vékony fekete kontúrral.

Színkódok:
A belsõ kör szegélye: RGB #c4c3b1 szürke,
A belsõ kör háttérszíne: RGB #1d1d13 sötétszürke,
A külsõ kör háttérszíne: RGB #51503e sötét drapp,
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A külsõ kör szegélye, valamint a § jel, a kard kontúrja:
RGB #000000 fekete,

A kardpenge színe: RGB #abaa98 világosszürke,
A kard markolata: RGB #8e8d7b világosszürke,
A katonai igazgatást jelképezõ „§” jel színe: RGB

#5b5a48 drapp,
Magyarországot és a megyehatárokat ábrázoló vonalak

színe: RBG #eae9d7 tört fehér,

Magyarország ábra háttérszíne: RGB #4b4a38 szürkés-
zöld,

A külsõ köríven körbefutó szöveg, valamint a Magyar
Honvédséget és az alakulat nevét elválasztó csillagok szí-
ne: RBG #e9e8d6 tört fehér.

Karjelzéssel ellátandók száma: 326 fõ + 388 fõ önkén-
tes tartalékos – 3 db/fõ – 2142 db
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2. számú melléklet az 1/2012. (HK 10.) MH HKNYP intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

1. számú változat (köznapi és társasági egyenruhára) 2. számú változat (gyakorló egyenruhára)



SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ fél neve,
azonosítója

A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

Vállalkozási
Katonai Ruházati Ellátó Pontok

informatikai rendszerei szoftvereinek és
hardver eszközeinek üzemben tartása

HC POINTER Kft.
(Cg.: 02-09-000359)

19 431 000 Ft 2012. 06. 20. 2012. 06. 20. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
Konyhatechnikai eszközök berendezések

felújítása

HM ARMCOM
Kommunikációtechnikai Rt.

(Cg.: 13-10-040111)
12 999 720 Ft 2012. 06. 27. 2012. 06. 27. 2012. 09. 27.

MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

A szerzõdés
megnevezése,

típusa
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés értéke
(nettó)

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának dátuma

Vállalkozási
keretszerzõdés

Opel típusú gépjármûvek javítása és
karbantartása

Autóklasszik Javító Kft.
(23700615-2-43)

7 M Ft 2012. 06. 15. 2012. 06. 15. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
keretszerzõdés

Volkswagen és Ford Transit típusú
gépjármûvek javítása és karbantartása

Postaautó Duna Zrt.
(12753671-2-09)

7 M Ft-ig 2012. 06. 04. 2012. 06. 04. 2012. 12. 31.
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MH Honvédkórház

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

Átalánydíjas
karbantartási szerzõdés

Endoszkóp mosó és sterilizáló karbantartása
Johnson & Johnson Kft.

13-09-088777
6547 2012. 05.15. 2012. 12. 31.

Szolgáltatási szerzõdés
Lágyvíz és RO víz elõállító és elosztó rendszer

karbantartása
BIO-TEAM 2000 Kft.

01-09-676983
7836 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szolgáltatási szerzõdés
Konténermosó berendezések rendszeres

karbantartása, üzemeléshez szükséges mosó- és
öblítõ vegyszer szállítása

BIO-TEAM 2000 Kft.
01-09-677983

7800 2012. 01. 01. 20. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Víztelenítõ automata
Patho-Systems Kft.

13-09-084110
7950

2012. 05. 17.
(garancia üzembe

helyezéstõl 12 hónap)
2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés CAT érszorító
Medinspect Kft.
13-09-087078

6930 2012. 06. 08. 2012. 12. 31.

MH 43. Nagysándor Jószef Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdõ felek neve,
azonosítója

Szerzõdés megnevezése (típusa) Szerzõdés tárgya
Szerzõdés értéke Ft

(áfa nélkül)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

MH 43. hír. és vt.e.
15703651-2-51 és
Baumix 3000 Bt.
21116784-2-07

Vállalkozási szerzõdés

Alba Regia laktanya
57. sz. épület
vizesblokk

karbahelyezése

7 299 400 Ft 2012. 06. 19. 2012. 07. 04. 2012. 07. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása

számadásköteles okmányok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Berger Csaba Károlyné zászlós H 038022

2. Galambos Péter hadnagy H 042288

3. Horváth Imre Balázs fõtörzsõrmester H 034228

4. Szaulik György Sándor zászlós H 031603

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Balla Tímea szakaszvezetõ S 021744

2. Erdei Áron fõtörzsõrmester S 028038

3. Smogora Balázs tizedes S 028727

4. Szántó Beáta szakaszvezetõ S 012249

5. Szilágyi Zsolt szakaszvezetõ S 038591

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Berena Béla alezredes N 023881

2. Dóczi István törzszászlós N 017009

3. Dr. Gyõrfi Mária õrnagy N 022243

l4. Dr. Mikula László mk. ezredes N 027381

5. Dr. Petykó Károly mk. alezredes N 019215

6. Fehér József õrnagy N 024077

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Gungli Gábor – K 022794

2. Juhász Zsolt – K 016807

3. Kampó Judit Hajnalka – K 019280

4. Kiss Gerely – K 016819

5. Orosz József – K 016820

6. Somogyi Erzsébet – K 016817

Bérczi Béla Richárd mk. százados s. k.,
irodavezetõ
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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


