
T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Jogszabályok

14/2012. (VII. 30.)
HM rendelet

A hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint a közalkalmazottak
étkezési utalvánnyal való ellátásáról 1101

15/2012. (VII. 30.)
HM rendelet

A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhetõ egészségügyi tevé-
kenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követel-
ményeirõl 1102

16/2012. (VIII. 2.)
HM rendelet*

A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai ok-
tatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szol-
gálatmentesség és a csökkent napi szolgálati idõ engedélyezésének
szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet módosításáról 1112

17/2012. (VIII. 2.)
HM rendelet

A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes
belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004.
(IX. 3.) HM rendelet hatályon kívül helyezésérõl 1123

18/2012. (VIII. 22.)
HM rendelet

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanul-
mányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes
ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.)
HM rendelet módosításáról és a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
módosításáról 1123

19/2012. (VIII. 28.)
HM rendelet**

A honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 1133

Határozatok

205/2012. (VIII. 2.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 1134

100/2012. (VIII. 29.)
ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 1134

A H O N V É D E L M I M I N I S Z T É R I U M H I V A T A L O S L A P J A

CXXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM
2012. szeptember 14.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 104. számában találhatóak.
** A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 112. számában találhatóak.
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1315/2012. (VIII. 30.)
Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF)
mûveleteiben történõ magyar katonai részvétel engedélyezésérõl szóló
2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról 1134

1316/2012. (VIII. 30.)
Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF)
mûveleteiben történõ további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról 1134
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító
okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1135
A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1136
A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben) 1138
A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben) 1146
A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alapító okira-
ta (módosításokkal egységes szerkezetben) 1148
A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred alapító
okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1149
A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-
gató Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1150
A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1151
A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ alapító okirata (mó-
dosításokkal egységes szerkezetben) 1153
A Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben) 1154

Miniszteri utasítások

56/2012. (VIII. 3.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek által a Stratégiai Légi Szállítási Képesség
program kapcsán nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok elszámolási,
számlázási és egyéb eljárási rendjérõl 1156

57/2012. (VIII. 3.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 1161

58/2012. (VIII. 14.)
HM utasítás

A 2013. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutató meg-
szervezésével és végrehajtásával összefüggõ feladatokról 1161

59/2012. (VIII. 24.)
HM utasítás

Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról 1162

60/2012. (VIII. 31.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzke-
zelési szabályokról 1170

61/2012. (VIII. 31.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodá-
sáról 1183

62/2012. (VIII. 31.)
HM utasítás

A 2012. NATO válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintõ
feladatainak elõkészítésérõl 1185

Államtitkári intézkedések

16/2012. (HK 11.)
HM KÁT szakutasítás

A honvéd tisztjelölt állomány ruházati illetménygazdálkodásának
egyes szabályairól 1188
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17/2012. (HK 11.)
HM KÁT szakutasítás

Az elhelyezési szakanyag-gazdálkodási tevékenységek szabályozá-
sáról 1198

51/2012. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának rendjérõl 1212

55/2012. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének szabályozásá-
ról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF együttes intézke-
dés módosításáról 1212

50/2012. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Budapest helyõrségben települõ honvédelmi szervezetek diszloká-
ciójával kapcsolatos feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló
28/2012. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról 1212

53/2012. (HK 11.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítésével kapcsolatos
ügyviteli szakfeladatokról és az ügyviteli kiszolgálás ideiglenes rend-
jérõl szóló 77/2010. (HK 16.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
módosításáról 1215

HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

250/2012. (HK 11.)
HVKF parancs

A kiképzés új rendszere egyes elemei bevezetésére vonatkozó felada-
tok végrehajtásáról 1215

254/2012. (HK 11.)
HVKF parancs

A 2012. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király napja alkal-
mából szervezett ünnepségekkel összefüggõ feladatokról 1215

261/2012. (HK 11.)
HVKF parancs

NATO PRT CIMIC Tanfolyam 2012 (NATO PRT CIMIC Course
2012) elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 1215

M/5/2012. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Kontingens felderítõ tá-
mogatásáról 1215

255/2012. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Kabul Nemzetközi Repülõtér Õr- és Biztosító
Kontingens felderítõ támogatásáról 1215

260/2012. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport és a
Magyar Honvédség Nemzeti Támogató Elem Afganisztán feladat-
rendjének átalakításával, valamint a Magyar Honvédség Tartományi
Újjáépítési Csoport átalakításával és kivonásával kapcsolatos felada-
tok elõkészítésérõl és végrehajtásáról 1215

264/2012. (HK 11.)
HVKF intézkedés

„Szakutasítás az ejtõernyõs ugrások végrehajtásáról” címû szolgálati
könyv kidolgozásáról 1216

265/2012. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Vezénylõ Zászlós feladatszabó videó telekon-
ferencia végrehajtásának szabályozásáról 1216

249/2012. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A 2012–2013-as tanévben megkötésre kerülõ honvéd tisztjelölti és
honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerzõdés-mintákról 1216

273/2012. (HK 11.)
HVKF intézkedés

A NATO ISAF mûveletben részvételre tervezett MH Különleges Mû-
veleti Kontingensben résztvevõ erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl
szóló 176/2012. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról 1221

Fõnöki rendelkezések

144/2012. (HK 11.)
KNBSZ intézkedés

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat csapatkarjelzésének rendsze-
resítésérõl 1222

15/2012. (HK 11.)
HVK HIICSF
szakutasítás

Az MH rejtjelzõ iratkezelésérõl
1224
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43/2012. (HK 11.)
HM FHH intézkedés

A „9 mm GLOCK-17 pisztoly mûszaki leírása, kezelési és javítási uta-
sítás” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1225

Szerzõdések

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár 1226
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 1226
MH Honvédkórház 1226

Szervezeti hírek

MH HKNYP
tájékoztatás

Számadásköteles okmányok érvénytelenítése 1227
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
14/2012. (VII. 30.) HM

rendelete
a hivatásos és szerzõdéses katonák,

valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal
való ellátásáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontjában, valamint a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés
a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
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. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
rium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetek, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, valamint
a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezet) állományába tartozó hiva-
tásos és szerzõdéses katonákra (a továbbiakban együtt: hi-
vatásos katona), valamint közalkalmazottakra.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállá-
sáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) 46. § (3) bekezdésében megjelölt más szervhez ve-
zényelt hivatásos katonára is, ha illetményét közvetlenül
a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése szemé-
lyi kiadások elõirányzata terhére kapja, továbbá a Hjt.
48. § (1) bekezdés o) pontja alapján rendelkezési állo-
mányban lévõre.

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) parancsnok: a Hjt. 2. § (3) bekezdésében meghatáro-

zott állományilletékes parancsnok, valamint a jogi sze-
mélynek minõsülõ honvédelmi szervezet munkáltatói jog-
kört gyakorló vezetõje,

b) személyi állomány: az 1. §-ban meghatározottak sze-
rint foglalkoztatott személyek összessége,

c) pénzügyi és számviteli szerv:
ca) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel

rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és
számviteli szervezeti elem,

cb) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a
HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve,

d) étkezési utalvány: kizárólagosan vagy elsõdlegesen
fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására vagy melegkony-
hás vendéglátóhelyeken, munkahelyi étkezõben történõ
vásárlásra jogosító papíralapú vagy elektronikus utalvány.

3. §

(1) A személyi állomány tagját abban a hónapban,
amelyben a jogviszonya legalább egy naptári napon fenn-
állt – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – étkezési
utalvánnyal kell ellátni.

(2) Az étkezési utalvány személyenkénti havi összege
2012. évre 5000 Ft Erzsébet-utalvány, valamint további
5000 Ft elektronikus étkezési utalvány.

(3) Nem jogosult az (1)–(2) bekezdés szerinti étkezési
utalványra az, aki

a) 30 napot meghaladóan illetmény nélküli szabadságon
tartózkodik,

b) beosztásából fel van függesztve, elõzetes letartózta-
tásban van, vagy jogellenesen van távol, a felfüggesztés,
az elõzetes letartóztatás, illetve a jogellenes távollét idõ-
tartamára, valamint a Hjt. 48. § (1) bekezdés m) vagy
t) pontja szerinti rendelkezési állományban van, a rendel-
kezési állomány idõtartamára,

c) a teljes hónapban felmentési idejét tölti, és mentesítve
van a szolgálatteljesítés vagy munkavégzés alól,

d) a teljes hónapban tartós vagy ideiglenes külföldi szol-
gálatot teljesít vagy külföldi tanulmányokat folytat,

e) a teljes hónapban a külön jogszabályban meghatáro-
zott II. és III. számú élelmezési norma szerint térítésmen-
tes természetbeni ellátásra jogosult,

f) szerzõdéses katona és külön jogszabály alapján napi
egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított ebéd le-
hetõségét választotta vagy

g) hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állo-
mányba helyezett tagja, ha a teljes hónapban nem hívják
szolgálatba.

(4) A tényleges – naptári napban számolt – jogosultsági
idõvel arányos értékû étkezési utalványra jogosult az,

a) aki csak a hónap egy részében tartozik a (3) bekezdés
a)–e) vagy g) pontja alá,
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b) aki a külön jogszabály szerint tett, módosított nyilat-
kozata alapján csak a hónap egy részében tartozik a (3) be-
kezdés f) pontja alá vagy

c) akinek jogviszonya a hónap közben keletkezik vagy
szûnik meg.

(5) Az egy naptári napra esõ utalvány értékét úgy kell
megállapítani, hogy a (2) bekezdés szerinti összeget el kell
osztani harminccal. Papíralapú utalvány esetén a kapott
összeget fel kell kerekíteni az összeget meghaladó legki-
sebb utalvány összegéig.

4. §

(1) Az étkezési utalványt a honvédelmi szervezet sze-
mélyügyi szerve által készített jegyzék alapján elõre, min-
den hónap 10. munkanapjáig kell átadni, illetve átutalni,
kivéve a 3. § (4) bekezdése szerinti jogosultakat, akik ese-
tében az étkezési utalványt legkésõbb a tárgyhónapot kö-
vetõ hónap 10. munkanapjáig kell átadni. A jegyzék tartal-
mazza a jogosult nevét, rendfokozatát, az étkezési utal-
vány címletenkénti darabszámát, sorszámát, összértékét,
az átvevõ aláírását, valamint a jegyzéket készítõ nevét és
a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.

(2) Amennyiben az étkezési utalványnak a jogosult ré-
szére történõ átadását, illetve átutalását követõen történik
olyan esemény, amely az arányosítást indokolná, a már át-
vett étkezési utalványt, illetve átutalt összeget visszaköve-
telni nem lehet.

(3) Az étkezési utalvány számadásköteles nyomtatvány.
A jogosultak által aláírt jegyzéket a számadásköteles
nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal
együtt megõrizni.

(4) Az étkezési utalvány beszerzéséhez szükséges elõ-
irányzat tervezése, az utalványok megrendelése, tárolása,
nyilvántartása a pénzügyi és számviteli szerv feladata.

5. §

(1) Az étkezési utalvány elektronikus utalvány formájá-
ban történõ biztosítása esetén a 4. § (1) bekezdés második
mondata és (3) bekezdése nem alkalmazható.

(2) Az elektronikus utalványkártya fõ- és az ahhoz tar-
tozó társkártya formájában biztosítható. Az elektronikus
utalványkártyát a jogosult részére történõ átadásig szám-
adásköteles kártyaként kell kezelni, a jogosult részére alá-
írás ellenében kell átadni. Az átadásról készült dokumen-
tumot a számadásköteles nyomtatványok nyilvántartásá-
hoz kell csatolni és azzal együtt kell megõrizni.

(3) A fõkártya jogosult részére elsõ alkalommal történõ
biztosítása, valamint lejárat miatti cseréje ingyenes. A
társkártya elsõ alkalommal történõ biztosítása, lejárat mi-
atti cseréje, valamint a fõkártya és a társkártya elvesztése,
eltulajdonítása, megrongálódása vagy más okból szüksé-
ges cseréje esetén az új kártya igénylésével kapcsolatban

a szállító által kiszámlázott költség a jogosult részére fel-
számításra kerül.

(4) Az elektronikus utalvány átutalásához készített
jegyzék tartalmazza a jogosult nevét, rendfokozatát, az
elektronikus utalványkártya azonosítására szolgáló adato-
kat, az étkezési utalvány értékét, valamint a jegyzéket ké-
szítõ nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváha-
gyását.

(5) Az elektronikus utalványkártyával kapcsolatos gya-
korlati feladatokkal, így különösen átvétel, beválthatóság,
felhasználható összeg ellenõrzése összefüggésben a HM
pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve ad ki tájékoz-
tatót.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az étkezési utalvánnyal való
ellátásról szóló 20/2009. (XII. 29.) HM rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
15/2012. (VII. 30.) HM

rendelete
a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhetõ
egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez

szükséges szakkiképzés követelményeirõl

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, 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
2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben el-
járva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnöksé-
get vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró emberi erõforrások mi-
niszterével egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A rendelet alkalmazásában
a) harctéri mentõkatona (a továbbiakban: HMK): a

harctéri életmentõ katona (a továbbiakban: HÉK) és a mû-
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veleti egészségügyi specialista (a továbbiakban: MES)
összefoglaló megnevezése;

b) HÉK: polgári egészségügyi szakképesítéssel nem
rendelkezõ katona, aki a rendelet szerinti alapszintû egész-
ségügyi szakkiképzés révén elsajátított képességével Ma-
gyarországon és külföldön békemûveletek során és mûve-
leti területeken végrehajtott katonai tevékenységek köz-
ben bekövetkezett különbözõ sérülések, betegségek felis-
merésére, elsõsegélynyújtás végrehajtására alkalmas és az
1. mellékletben meghatározott egészségügyi tevékenysé-
geket végezhet;

c) MES: polgári egészségügyi képesítéssel nem rendel-
kezõ katona, aki a rendelet szerinti egészségügyi szakki-
képzés révén, a különleges mûveleti helyzetet valósághû-
en szimuláló körülmények között elsajátított képességével
Magyarországon és külföldön a békemûveletek során és
mûveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból
elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett kü-
lönbözõ sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri se-
besültellátásra, az életmentõ feladatok, valamint általános
egészségügyi ellátás végrehajtásra alkalmas és a 2. mellék-
letben meghatározott egészségügyi tevékenységeket vé-
gezhet.

2. §

(1) A HÉK egészségügyi szakkiképzés 10 napos tanfo-
lyam rendszerû szakkiképzés keretében, magyar nyelven,
legfeljebb 15 fõ részvételével valósul meg. A szakkikép-
zési idõ magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalko-
zásokat, valamint a tanfolyamközi és a záróvizsgát.

(2) A HÉK egészségügyi szakkiképzés elvégzésérõl, az
eredményes záróvizsgát követõen, a 4. melléklet szerinti
adattartalommal magyar, más országból delegált katonák
részére angol nyelvû igazolást kell kiadni. Az abban meg-
határozott minõsítés megjelölése: harctéri életmentõ ka-
tona.

(3) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga idõ-
pontjától számított 2 évig végezhetõ. Az igazolás érvé-
nyessége 5 napos tanfolyam 1. mellékletben meghatáro-
zott követelményeinek eredményes teljesítése esetén
újabb 2 évre meghosszabbítható.

(4) A HÉK egészségügyi szakkiképzés követelményeit
az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A HÉK egészségügyi szakkiképzésen való részvétel fel-
tételei:

a) a jelöltnek az MH egészségügyi szolgálatfõnökéhez
benyújtott szándéknyilatkozata,

b) egységes alapkiképzésen vagy a nem katonai oktatási
intézményben végzett tiszti, tiszthelyettesi állományba
vett személyek részére szervezett tanfolyamrendszerû fel-
készítésen való részvétel,

c) a honvédelmi szervezet állományában eltöltött leg-
alább 6 hónap szolgálati viszony,

d) a honvédelmi szervezet parancsnokának javaslata,
e) az egészségi alkalmassági kategóriákat meghatározó,

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint
a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egész-
ségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továb-
bá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a
csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabá-
lyairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendeletben elõírt
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.

4. §

(1) A MES egészségügyi szakkiképzés 26 hetes tanfo-
lyam rendszerû szakkiképzés keretében, magyar nyelven,
nemzetközi szakkiképzés esetében angol nyelven, legfel-
jebb 10 fõ részvételével, igény szerint több ütemben kerül
végrehajtásra. A szakkiképzés magába foglalja az elméleti
és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a tanfolyamközi és
a záróvizsgát.

(2) A MES egészségügyi szakkiképzés sikeres elvégzé-
sérõl, az eredményes záróvizsgát követõen a 4. melléklet
szerinti adattartalommal magyar, nemzetközi szakkikép-
zés esetén angol nyelvû igazolást kell kiadni. Az abban
meghatározott minõsítés megjelölése: mûveleti egészség-
ügyi specialista.

(3) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga idõ-
pontjától számított 2 évig végezhetõ. Az igazolás két hetes
tanfolyam 2. mellékletben meghatározott követelményei-
nek eredményes teljesítése esetén újabb 2 évre meg-
hosszabbítható.

(4) Az igazolás érvényessége a két hetes tanfolyam el-
végzése nélkül szolgálati érdekbõl egy alkalommal, továb-
bi 6 hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét követõen
csak a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése
esetén hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.

(5) Más országból delegált résztvevõk szakkiképzésé-
nek feltételeire vonatkozóan az e rendeletben foglaltakon
kívül, a delegáló ország által, továbbá a nemzetközi egyez-
ményekben meghatározottakat is irányadónak kell tekinteni.

(6) A MES egészségügyi szakkiképzés követelményeit
a 2. melléklet tartalmazza.
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(7) A MES által, katonai feladat végrehajtása közben
közremûködõ személyeken, Magyarországon és külföldön
békemûveletek során és mûveleti területen, valamint
egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben alkal-
mazható hatóanyagok listáját a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A MES egészségügyi szakkiképzésen való részvétel
alapfeltételei az 3. §-ban foglaltakon túl a következõk:

a) érettségi, de legalább középfokú végzettség,

b) a különleges mûveleti beosztást betöltõk esetén a
Honvéd Vezérkar fõnökének intézkedésében meghatáro-
zott különleges mûveleti kiválasztó alapképzés sikeres
végrehajtása,

c) nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal
bõvített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintû

angol nyelvismeret, vagy angol nyelvû szintfelmérõ vizsga
teljesítése.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) A rendelet hatálybalépése elõtt hazai, továbbá nem-
zetközi tanfolyamon, MES szakkiképzésben részesült és
eredményes záróvizsgát tett személynek, az e rendelet sze-
rinti tevékenység végezéséhez, a 4. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen, a 2. mellékletben meghatározott
követelmények alapján különbözeti vizsgát kell tennie.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek külön-
bözeti vizsgára történõ felkészítésére a 4. § (1) bekezdés-
ben foglaltak alapján is sor kerülhet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 15/2012. (VII. 30.) HM rendelethez

A HÉK egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre

1. A HÉK e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.
2. A HÉK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretek alapján képes:
2.1. a katonai tevékenységek során a tanult egészségügyi ismereteket önállóan vagy szakirányítással alkalmazni és

a szakkiképzésben aktívan részt venni,
2.2. az egészségügyi szakszemélyzettel együttmûködni,
2.3. munka- és tûzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.
3. A HÉK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei alapján önálló vagy az egészségügyi szakszemélyzet

döntése alapján végzett tevékenysége során:
3.1. a rendszeresített elsõsegélynyújtó felszereléseket ismeri és alkalmazza,
3.2. önállóan elsõsegélyt nyújt, valamint a sérülteket/betegeket szaksegélyre elõkészíti,
3.3. a sérültosztályozás alapjait ismeri, alkalmazza,
3.4. a sérült mentési technikákat ismeri és alkalmazza, MEDEVAC segítséget kér,
3.5. az emberi test felépítését és mûködését alapszinten ismeri,
3.6. a sérült/beteg személy vizsgálatának menetét alapszinten ismeri és alkalmazza,
3.7. az elsõsegély szintû vérzéscsillapítási folyamatokat ismeri és alkalmazza,
3.8. a különbözõ sebellátásokat elsõsegélynyújtás szintjén ismeri és alkalmazza,
3.9. a kivérzéses sokkos állapotot felismeri, alapszintû ellátást biztosít,
3.10. a különbözõ testrészek sérüléseit felismeri, és alapszintû ellátást biztosít,
3.11. a csont és ízületi sérüléseket felismeri, és alapszintû ellátást biztosít,
3.12. a gyakoribb mérgezõ növények okozta betegségeket felismeri, és alapszintû ellátást biztosít,
3.13. a veszélyes állatok csípése, harapása, marása okozta betegségeket, sérüléseket felismeri, és alapszintû ellátást

biztosít,
3.14. a pszichológiai rendellenességeket alapszinten felismeri, ellátja és a katonatársakat pszichésen támogatja,
3.15. a hõ- és hidegártalmakat felismeri, és alapszintû ellátást biztosít,
3.16. az atom – nukleáris – vegyi – biológiai (a továbbiakban: ABV) fegyverek által okozott sérüléseket felismeri, és

alapszintû ellátást biztosít,
3.17. a rendszeresített auto-injektorokat ismeri és alkalmazza,
3.18. BLS szintû újraélesztést végez, az automata külsõ defibrillátor (AED) használatát ismeri, a biológiai halált

felismeri,
3.19. az alapszintû légút-biztosító eszközöket alkalmazza (nasopharyngealis, oropharyngealis),
3.20. a perifériás folyadékpótlás menetét ismeri és alkalmazza, a szepszis, antiszepszis fogalmát ismeri,
3.21. perifériás vénát biztosít (kanüllel):
3.21.1. ezen belül feladata a perifériás vénás beviteli hely biztosítása (hatóanyag tartalom nélküli) krisztalloid infúzió

érpályába juttatásához,
3.21.2. optimális beviteli hely kiválasztás szempontjai sérüléstõl függõen,
3.21.3. optimális folyadékáramlást biztosító kanül behelyezése, rögzítése,
3.21.4. nem várt esemény felismerése, elhárítása a behelyezés során (extravasatio, értévesztés),
3.21.5. perifériás véna kanül átjárhatóságának biztosítása és/vagy lezárása,
3.21.6. a véna környékében lévõ terület ellenõrzése (ideértve a beszúrási pontot is).
4. A szakkiképzési idõ 10 nap. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat, valamint a tanfo-

lyamközi és záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi, valamint humán invazív
beavatkozással (krisztalloid infúzió perifériás vénás bekötése) kiegészített gyakorlati foglalkozásokat.

5. A HÉK egészségügyi szakkiképzés vizsgarendje:
5.1. a jelölteknek tanfolyamközi vizsgát kell tenniük,
5.2. a záróvizsgára bocsátás feltételei:
5.2.1. a tanfolyam maradéktalan letöltése,
5.2.2. az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel,
5.2.3. elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és perifériás vénabiztosítás gyakorlati foglalkozások teljesítésének kivéte-

lével egy nap igazolt hiányzás megengedett,
5.2.4. a tanfolyamközi vizsgák és az elõírt gyakorlat teljesítése,
5.3. a záróvizsga részei:
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5.3.1. az írásbeli vizsga,
5.3.2. gyakorlattal egybekötött szóbeli vizsga,
5.4. a záróvizsga tartalma:
5.4.1. az írásbeli vizsga kérdéseit a tanfolyam keretén belül leadott tananyag és az önálló feldolgozásként meghatáro-

zott ismeretanyag képezi,
5.4.2. a gyakorlati-szóbeli vizsga szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott

ismeretanyag képezi,
5.5. a záróvizsga értékelése:
5.5.1. az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni,
5.5.2. a gyakorlati-szóbeli vizsgát az ellenõrzõ lista alapján kell értékelni, „megfelelt”, illetve „nem megfelelt”

minõsítéssel,
5.5.3. a záróvizsga eredménye „megfelelt”, „nem megfelelt” minõsítés, amely a vizsgáztató bizottság által a záróvizs-

ga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga részére adott értékelésbõl áll,
5.5.4. „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzésérõl igazolást kiállítani nem lehet,
5.5.5. a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismé-

telten beiskolázható.
5.6. a záróvizsgára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Vizsgaszabályzat tartalmazza.

2. melléklet a 15/2012. (VII. 30.) HM rendelethez

A MES egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre

1. A MES e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.
2. A MES az egészségügyi szakkiképzésen elsajátítottak alapján képes:
2.1. a kiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a képzési követelményekben meghatározottak szerin-

ti tevékenységeket önállóan, illetve együttmûködõként elvégezni,
2.2. az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttmûködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a

katonai feladatban közvetlenül résztvevõ személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végzõ
részére a betegrõl referálni,

2.3. munka- és tûzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.
3. A MES az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei és önálló vagy az egészségügyi szakszemélyzet dön-

tése alapján végzett tevékenysége során:
3.1. a munkavédelem és környezetvédelem területén:
3.1.1. az aszepszis, antiszepszis szabályait betartja,
3.1.2. a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi elõírásait alkalmazza,
3.1.3. az egyéni védõeszközöket alkalmazza,
3.1.4. az egészségügyi és egyéb segéd anyagok tárolását az elõírásoknak megfelelõen biztosítja,
3.1.5. a szelektív hulladékgyûjtés szabályait alkalmazza,
3.1.6. a veszélyes anyagot és hulladékot kezeli,
3.1.7. a környezetvédelmi elõírásokat betartja.
3.2. az egészségügyi megelõzõ tevékenység területén:
3.2.1. a fertõzõ megbetegedések gyanú jeleit, jellemzõ tüneteit felismeri,
3.2.2. a fertõzõ betegség terjedési módját felismeri,
3.2.3. a fertõzõ betegségek továbbterjedését megakadályozó intézkedéseket foganatosít,
3.2.4. a fertõzõ betegek járványügyi elkülönítését végrehajtja,
3.2.5. a fertõzõ betegek környezetében szükséges fertõtlenítõ eljárásokat elvégezi,
3.2.6. a járványokat alapszinten vizsgálja ki,
3.2.7. a tábori élet higiénés szabályrendszerét alkalmazza,
3.2.8. az élelmiszerhigiéne alapvetõ rendszabályait ismeri és alkalmazza,
3.2.9. a víznyerés, víztisztítás higiénés szabályait alapszinten ismeri és alkalmazza.
3.3. az elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás területén:
3.3.1. a helyszín körülményeirõl tájékozódik, biztonságosságát felméri,
3.3.2. CABDE megközelítést alkalmazza (keringés, légút, légzés), tájékozódó állapotfelmérést végez,
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3.3.3. az életmentõ beavatkozást igénylõ tüneteket felismeri,
3.3.4. segítséget hív,
3.3.5. az ellátás menetét és minõségét a taktikai helyzethez igazítja,
3.3.6. a sérültet/beteget állapotának megfelelõ testhelyzetbe hozza,
3.3.7. képességeinek megfelelõen életmentõ beavatkozásokat végez,
3.3.8. újraélesztést végez (xBLS/xPBLS – AED),
3.3.9. képességeinek megfelelõen eszméletlen sérültnél/betegnél eszközzel és eszköz nélkül légútat biztosít,
3.3.10. az elsõdleges beavatkozásokat megkezdi/elvégezi:
3.3.10.1. zavart tudatú sérültnél/betegnél,
3.3.10.2. fájdalomról panaszkodó sérültnél/betegnél,
3.3.10.3. nehézlégzéssel küszködõ sérültnél/beteg esetén,
3.3.10.4. görcsroham alatt és után,
3.3.10.5. beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
3.3.10.6. sokkos állapotú sérültnél/betegnél,
3.3.10.7. mérgezés gyanúja esetén,
3.3.10.8. elektromos balesetet szenvedett sérültnél/betegnél,
3.3.10.9. ABV-sérült esetén.
3.3.11. a vérzéscsillapítási eljárásokat elsõsegély szinten ismeri és alkalmazza,
3.3.12. a hõ- és hideghatás okozta sérüléseket alapszinten ellátja,
3.3.13. elsõdleges sebellátást végez,
3.3.14. a kötözési eljárásokat alapszinten ismeri és alkalmazza,
3.3.15. a rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzíti,
3.3.16. a sérültet/beteget szakszerûen mozgatja, mûfogásokat alkalmaz,
3.3.17. ujjbegybõl vércukorszint meghatározásra vért vesz,
3.3.18. meghatározott esetekben vizeletmintát gyorsteszttel vizsgál és értékel,
3.3.19. a biológiai halál alapvetõ ismérveit felismeri,
3.3.20. a tömeges sérült ellátásban közremûködik,
3.3.21. a sérült/beteg szállításra történõ elõkészítését végzi.
3.4. a logisztikai eljárások, sérült/betegszállítás területén:
3.4.1. egészségügyi logisztikai feladatokat végez,
3.4.2. rádión forgalmaz,
3.4.3. az ellátó, kiürítõ team-et riasztja (MEDEVAC; CASEVAC),
3.4.4. sérültet/beteget egészségügyi szolgáltatónak átad,
3.4.5. egészségügyi szervekkel együttmûködik,
3.4.6. képességi szintjének megfelelõen a sérült/beteg szállíthatóságát megítéli, a sérültet/beteget állapotának megfe-

lelõen pozícionálja, mobilizálja,
3.4.7. a betegrögzítõ és szállító eszközöket alkalmazza,
3.4.8. a sérültet/beteget kíséri.
3.5. az állapotfelmérés területén:
3.5.1. a baleseti mechanizmust felismeri,
3.5.2. a sérült/beteg környezetét, aktuális állapotát, helyzetét a helyszínen értékeli,
3.5.3. alapszintû állapotfelmérést végez (MS/LOC-ABC),
3.5.4. célzott, részletes sérült/betegvizsgálatot végez,
3.5.5. kérdezési algoritmust alkalmaz,
3.5.6. anamnézist, heteroanamnézist vesz fel,
3.5.7. az életveszélyt felismeri,
3.5.8. a veszélyeztetõ állapotot felismeri,
3.5.9. a tudat- és eszméletzavarokat (AVPU, GCS) felismeri,
3.5.10. a keringési paramétereket észleli és értékeli,
3.5.11. légzési paramétereket észleli, légzési elégtelenséget, légzészavart felismeri,
3.5.12. testhõmérsékletet mér,
3.5.13. a magatartás- és beszédzavart, végtaggyengeséget felismeri,
3.5.14. az érzékszervek mûködését megfigyeli,
3.5.15. a bõr, a hajas fejbõr állapotát és elváltozásait megfigyeli,
3.5.16. a fájdalom életet veszélyeztetõ, fenyegetõ jellegét felismeri,
3.5.17. a kóros testváladékokat felismeri,
3.5.18. a sérült/beteg vezetõ panaszait értékeli,
3.5.19. az életet veszélyeztetõ, fenyegetõ tüneteket felismeri,
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3.5.20. az általa alkalmazható gyógyszeres terápia mellékhatásait felismeri,
3.5.21. a mérgezésre gyanús jeleket felismeri,
3.5.22. a kábítószerhatást felismeri,
3.5.23. az állapotváltozást monitorizálja,
3.5.24. a pulzoximétert alkalmazza,
3.5.25. a helyszíni diagnosztikát segítõ gyorsteszteket használja.
3.6. a mentés – mentéstechnika területén:
3.6.1. a mentéstechnikai berendezések üzemképességét biztosítja,
3.6.2. a mentéstechnikai eszközök, mûszerek hibáit felismeri,
3.6.3. a készenléti felszereléseket ismeri, utántölti,
3.6.4. a mentéstechnikai mûfogásokat ismeri és alkalmazza,
3.6.5. a védõsisakot a sérült fejérõl, illetve a sérült ruházatát szakszerûen eltávolítja,
3.6.6. újraélesztést végez (xBLS/xPBLS-AED),
3.6.7. félautomata defibrillátort alkalmaz,
3.6.8. sürgõsségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez:
3.6.8.1. oropharingeális tubust behelyez,
3.6.8.2. nasopharingeális tubust vezet be,
3.6.8.3. szupraglottikus légútbiztosító eszközt alkalmaz,
3.6.8.4. laryngotracheális tubust alkalmaz,
3.6.9. feszülõ légmell esetén tû-detenzionálást alkalmaz,
3.6.10. alapszinten oxigén terápiát alkalmaz,
3.6.11. ballonos lélegeztetést végez,
3.6.12. képességi szintjének megfelelõen sebellátást végez,
3.6.13. konikotómiát végez,
3.6.14. nyakrögzítõt felhelyez,
3.6.15. a kárhelyet biztosítja,
3.6.16. tömeges balesetnél az elsõ mentõegység feladatát ellátja,
3.6.17. a kárhely parancsnok kiérkezéséig sérültosztályozást végez,
3.6.18. a sebesült gyûjtõhelyet kialakítja,
3.6.19. a perifériás vénás injekció helyét kiválasztja,
3.6.20. perifériás vénát biztosít,
3.6.21. képességének megfelelõen intravénásan gyógyszert, infúziós terápiát alkalmaz,
3.6.22. a megfelelõ beadási technikát megválasztja,
3.6.23. intraosszeális infúziós terápiát alkalmaz (kivéve sternális technika),
3.6.24. intraosszeális injekciót ad (kivéve sternális technika),
3.6.25. az infúzió beadási sebességét megválasztja, túlnyomásos infúziót ad be,
3.6.26. az amputátumokat szakszerûen ellátja és szállítja,
3.6.27. a mérgezett sérültet/beteget elsõdlegesen ellátja,
3.6.28. a perifériás vénakanült ideiglenesen lezárja,
3.6.29. a sokktalanításban részt vesz,
3.6.30. együttmûködõként ALS-ben közremûködik,
3.6.31. együttmûködõként intubálásnál asszisztál,
3.6.32. együttmûködõként infúzort és perfúzort mûködtet,
3.6.33. együttmûködõként a gyomormosásnál segédkezik.
3.7. a szülészet területén:
3.7.1. a helyszíni szülésvezetés feltételeit megteremti, a szülõnõt a szülésre elõkészíti,
3.7.2. szükség esetén, a helyszínen a szülést levezeti,
3.7.3. újszülött elsõ ellátását elvégzi.
3.8. az állattenyésztés – állategészségügy területén:
3.8.1. a munkakutyák alapszintû állategészségügyi ellátását biztosítani,
3.8.2. a zoonózisokat alapszinten felismerni.
4. A szakkiképzési idõ 26 hét. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat, valamint a tanfo-

lyamközi és záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi, élõszövetes (életmentõ
beavatkozások oktatása állaton), valamint humán invazív (krisztalloid infúzió perifériás vénás bekötése) beavatkozások-
kal kiegészített gyakorlati foglalkozásokat.

4.1. A MES egészségügyi szakkiképzés vizsgarendjére vonatkozóan az 1. melléklet 5. pontjában foglaltakat kell al-
kalmazni, az 5.2. pontban meghatározottak kivételével az alábbiak szerint:

4.1.1. sikertelen tanfolyamközi vizsga esetén a vizsgázó pótvizsgát tehet,
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4.1.2. amennyiben a tanfolyamról a jelölt öt kiképzési napnál többet hiányzik, záróvizsgára nem bocsátható,
4.1.3. a záróvizsga részei:
4.1.3.1. az írásbeli vizsga,
4.1.3.2. szóbeli vizsga,
4.1.3.3. szituációs gyakorlati vizsga.

3. melléklet a 15/2012. (VII. 30.) HM rendelethez

MES által, katonai feladat végrehajtása közben közremûködõ személyeken, Magyarországon és külföldön békemûveletek
során és mûveleti területen, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben – a hatások, mellékhatások, indiká-
ciók, kontraindikációk, adagolás, gyógyszer-interakciók megfelelõ ismeretében – alkalmazható hatóanyagok listája.

1. intravénásan adható infúziós oldatok:
1.1. elektrolit oldatok,
1.2. hidroxyethylkeményítõ oldatok (kivéve: hyperosmolaris oldatok),
1.3. glucosum 40% injekció és infúzió (20%-ra hígítva).
2. gyógyszerek:
2.1. kardiális stimulánsok (kivéve szívglikozidok): epinephrine 0,3 mg tartalmú auto-injektor im. (amennyiben nem

elérhetõ, 0,3 mg epinephrine im.).
2.2. opioidok: morphium hydrochloricum 10 mg auto-injektor im. (összesen maximum háromszor alkalmazható egy

betegnél, legalább 30 perces idõközökkel).
2.3. fájdalom- és lázcsillapítók:
2.3.1. acetylsalicilsav és kombinációi per os.,
2.3.2. metamizole sodium per os.,
2.3.3. paracetamol és kombinációi per os.
2.4. torokfertõtlenítõ antiszeptikus tabletták, spray és oldat formátumok
2.5. helyi szájkezelésre szolgáló oldatok
2.6. bélmûködés funkcionális zavaraira ható szerek:
2.6.1. drotaverine per os.,
2.6.2. hioscyn per os.,
2.6.3. simethicone per os.
2.7. béladszorbensek:
2.7.1. orvosi aktív szén per os.,
2.7.2. bismuth-készítmények per os.,
2.7.3. diosmectite per os.
2.8. orális só pótló készítmények
2.9. diarrhoea ellenes microorganizmusok per os.
2.10. mucolyticumok:
2.10.1. acetylcysteine per os.,
2.10.2. bromhexine per os.,
2.10.3. carbocisteine per os.,
2.10.4. ambroxol per os.
2.11. köhögéscsillapítók, kivéve kombinációk expektoránsokkal:
2.11.1. butamirate per os.,
2.11.2. prenoxdiazine per os.
2.12. antacidumok: egyszerû só kombinációk per os.
2.13. peptikus fekély és GERD gyógyszerei:
2.13.1. ranitidine per os.,
2.13.2. famitidine per os.,
2.13.3. omeprasole per os.
2.13.4. pantoprazole per os.
2.14. bélmozgást csökkentõ szerek: loperamide per os.
2.15. hányáscsillapítók és émelygés elleni szerek:
2.15.1. ondansetron végbélkúp, per os.,
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2.15.2. metoclopramide per os., im., iv.
2.16. NSAID szerek:
2.16.1. diclofenac per os., lokálisan (kenõcs, gél, tapasz stb.),
2.16.2. ibuprofen per os.,
2.16.3 naproxen per os.,
2.16.4. ketoprofen lokálisan.
2.17. helyi érzéstelenítõk: lidocaine 1% kizárólag lokális használatra
2.18. lokális antihisztaminok: dimetindene
2.19. szisztémás antihisztaminok:
2.19.1. dimetindene per os.,
2.19.2. chloropyramine per os.,
2.19.3. cetirizine per os.,
2.19.4. loratadine per os.
2.19.5. desloratadine per os.
2.19.6. levocetirizine per os.
2.20. glucocorticoidok:
2.20.1. methylprednisolone iv.,
2.20.2. prednisolone iv.
2.21. vitaminok:
2.21.1. pyridoxine B6 per os.,
2.21.2. ascorbic acid C per os.,
2.21.3. B komplex per os.,
2.21.4. multivitaminok (+ásványi anyagok) per os.
2.22. ásványi anyagok:
2.22.1. calcium per os.
2.22.2. magnesium per os.
2.23. gomba ellenes lokális készítmények:
2.23.1. clotrimazole
2.23.2. ketoconazole
2.23.3. tolnaftate
2.23.4. sodium parachlorbenzoate, zinc oxide
2.24. antiseptikumok, fertõtlenítõk:
2.24.1. povidone-iodine
2.24.2. hydrogen peroxide
2.24.3. sodium hypochlorite
2.25. hámosítók:
2.25.1. dexpanthenol lokálisan,
2.25.2. egyéb lokálisan.
2.26. chemotherapeutikumok localis használatra:
2.26.1. silver sulfadiazine,
2.26.2. aciclovir,
2.26.3. epervudine.
2.27. béta 2 adrenerg receptor agonisták
2.27.1. salbutamol aerosolban,
2.27.2. terbutaline aerosolban,
2.27.3. fenoterol aerosolban.
2.28. ACE inhibitorok önmagukban: captopril 12,5 mg per os.
2.29. systemás antibacterialis szerek és protozoon-ellenes szerek:
2.29.1. amoxicillin + klavulánsav per. os.,
2.29.2. azithromycin per os.,
2.29.3. levofloxacin vagy moxifloxacin per os.,
2.29.4. ciprofloxacin per os.,
2.29.5. clindamycin per os.,
2.29.6. doxycyclin per os.,
2.29.7. metronidazole per os.,
2.29.8. ceftriaxone 2g iv.,
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2.29.9. amoxicillin + klavulánsav 1,2g iv.
2.30. antibiotikumok lokális használatra:
2.30.1. primycin sulfate, lidocaine,
2.30.2. mupirocin.
2.31. malária elleni szerek:
2.31.1. mefloquine per os.
2.31.2. proguanil+atovaquone per os.
2.32. szemészeti, fül-orr-gégészeti készítmények:
2.32.1. ciprofloxacin szem- és fülcsepp,
2.32.2. sulfonamide szemkenõcs.
2.33. localis orr-oedema csökkentõk:
2.33.1. oxymetazoline orrcsepp,
2.33.2. xylometazoline orrcsepp.
2.34. aranyér és analis fissura elleni szerek lokális használatra:
2.34.1. lidocaine kenõcs,
2.34.2. procaine végbélkúp és kenõcs,
2.34.3. bismuth készítmény, kombinációk végbélkúp és kenõcs.
2.35. anxiolyticumok
2.35.1. alprazolam 0,25 mg per os.,
2.35.2. diazepam rectalis oldat.
2.36. szívbetegségben alkalmazott értágítók: glyceryl trinitrate aerosolban
2.37. antidotumok: naloxon iv.
2.38. hypophysis hátsó lebeny hormonok: oxytocin im., iv.

4. melléklet a 15/2012. (VII. 30.) HM rendelethez

......................................................
(a vizsgát szervezõ intézmény bélyegzõje)

Törzslap száma: ........../20..........

IGAZOLÁS

Név:..............................................................................................
aki 19........ év .................... hó ......... napján született,
(anyja neve: ..............................................................................)
az MH egészségügyi szolgálatfõnök által kijelölt vizsgabizottság elõtt
20..... év………….hó……..napján eredményes vizsgát tett
életmentõ katona ( HÉK)/
mûveleti egészségügyi specialista (MES)
ismeretekbõl.

Ez az igazolás a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 43. § (7) bekezdésében elõírt tanfolyam elvégzését és az elméleti, gyakorlati vizsga letételét tanúsítja.

....................................., 20..... év ....................... hó ............-n

.......................................................................... ......... .....................................................................................
a vizsgabizottság elnöke az egészségügyi szakkiképzés végrehajtásáért

felelõs személy

P. H.

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1111



A honvédelmi miniszter
16/2012. (VIII. 2.) HM

rendelete
a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra,

valamint a katonai oktatási intézményi
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi

szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi
szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló

7/2006. (III. 21.) HM rendelet módosításáról*

A 8. §, 11. §, 12. §, 16–18. §, 28–38. §, 40. § 41. §, 43. §,
és 46. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) és d) pont-
jában,

az 1–4. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) és d) pont-
jában, továbbá 287. § (2) bekezdés a) pont ag) és ah) al-
pontjában,

az 5. §, 6. §, 9. §, 10. §, 13. § és 44. § tekintetében a Ma-
gyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §
(2) bekezdés c) és d) pontjában, továbbá 287. § (2) bekez-
dés a) pont ag) alpontjában,

a 7. §, 14. §, 15. §, és 45. § tekintetében a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) be-
kezdés a) pont ag) alpontjában,

a 19–27. §, és 39. § tekintetében a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásá-
ról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés
a) pont ah) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti feladat-
körömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, vala-
mint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról,
továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség
és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének sza-
bályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet (a további-
akban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 104. számában találhatóak.

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a hivatásos és szerzõdéses, valamint az önkéntes tar-

talékos katonai szolgálatra jelentkezõre (önkéntes tartalé-
kos I., II., III., IV.,) (a továbbiakban együtt: katonai szol-
gálatra jelentkezõ),

b) a hivatásos, szerzõdéses állományú katonára, vala-
mint az önkéntes tartalékos katonára (a továbbiakban
együtt: katona),

c) a honvéd tisztjelöltnek jelentkezõre, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõre, a honvéd-tisztjelöltre, a hon-
véd altiszt-jelöltre, a szerzõdéskötés elõtt és tanulmányai
során, továbbá a nem katonai köznevelési intézményben
és felsõoktatási intézményben tanuló honvédségi ösztön-
díjas hallgatónak jelentkezõre a szerzõdéskötés, valamint
hivatásos vagy szerzõdéses állományba vétele elõtt.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a címzetes önkén-
tes tartalékosokra.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az alkalmassági vizsgálatok célja a katonai szol-

gálatra jelentkezõ, a katona és az 1. § (1) bekezdés c) pont-
ja hatálya alá tartozó személy alkalmasságának elbírálása,
alkalmassági fokozatának megállapítása, illetve felülvizs-
gálata és az alkalmasság ellenõrzése.”

3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés j)–l) pontjai helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével alkal-
massági vizsgálatokat kell végezni:]

„j) a honvéd tisztjelöltnek jelentkezõvel, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõvel a felvétele, illetve a honvéd-
ségi ösztöndíj szerzõdés megkötése elõtt, valamint a hiva-
tásos vagy szerzõdéses állományba vétele elõtt,

k) az önkéntes tartalékos katonai szolgálati jogviszony
létesítése elõtt,

l) ha a k) pont szerinti vizsgálat a 19/C. § (1) bekezdése
szerint került végrehajtásra, az önkéntes tartalékos katonai
szolgálat próbaidejének letelte elõtt, a (4) bekezdés szerint,”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés a következõ m) ponttal egé-
szül ki:

[A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével alkal-
massági vizsgálatokat kell végezni:]

„m) a szolgálati viszony nyugdíjkorhatáron túli meg-
hosszabbítását megelõzõen.”

(3) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben – az
(1) bekezdés h), i), k) és m) pontjában szereplõk kivételé-
vel – az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasságot
is minõsíteni kell.”
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4. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[Az összesített alkalmassági minõsítések:]
„a) A „Katonai szolgálatra alkalmas”, a „Honvéd tiszt-

jelölti szolgálatra alkalmas”, a „Honvéd altiszt-jelölti szol-
gálatra alkalmas”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkal-
mas”, a „Tervezett beosztásra alkalmas”, illetve az „A ...
(köznevelési intézmény és felsõoktatási intézmény meg-
nevezése) ... karán/szakán (a kar/szak megnevezése) tanul-
mányok folytatására/honvédségi ösztöndíjasnak alkal-
mas” minõsítés azt jelenti, hogy a vizsgált személy egész-
séges, vagy csak olyan szervi, szervrendszeri-mûködési
elváltozása van, amely az élettani tûréshatárokat nem ha-
ladja meg, az egészségi állapota megfelelõ kezeléssel tar-
tósan egyensúlyban tartható, az elváltozás a szolgálat tel-
jesítésében nem korlátozza, továbbá pszichikailag és fizi-
kailag is megfelel a követelményeknek.”

(2) Az R. 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[Az összesített alkalmassági minõsítések:]
„e) „Katonai szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd tisztje-

lölti szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd altiszt-jelölti szol-
gálatra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra al-
kalmatlan” minõsítés valamennyi katonai beosztásra való
alkalmatlanságot jelent, és az alkalmassági összetevõk
bármelyikén alapulhat.”

(3) Az R. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az alkalmasság egészségi és fizikai összetevõjére
megállapított „alkalmatlan”, illetve a „pszichikai követel-
ményeknek nem felelt meg” minõsítés „Katonai szolgálat-
ra alkalmatlan”, „Honvéd tisztjelölti szolgálatra alkalmat-
lan”, „Honvéd altiszt-jelölti szolgálatra alkalmatlan”,
„Tartalékos katonai szolgálatra alkalmatlan” összminõsí-
tést jelent.

(4) „Katonai szolgálatra alkalmatlan”, Honvéd tisztje-
lölti szolgálatra alkalmatlan”, „Honvéd altiszt-jelölti szol-
gálatra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra al-
kalmatlan” minõsítés esetén szolgálati viszony nem léte-
síthetõ, illetve a szolgálati viszonyt meg kell szüntetni.”

5. §

(1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Táblázat szakaszaihoz, alszakaszaihoz kapcsol-
tan a részletes egészségi követelményeknek megfelelõ mi-
nõsítéseket a Táblázat A2–A7 jelû rovatai állapítják meg.”

(2) Az R. 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A katonai szolgálatra jelentkezõ és a katona egészségi
alkalmasságát a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz
kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002.

(IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: munkaköri HM
rendelet) 2. számú mellékletében meghatározottakra fi-
gyelemmel a következõk szerint kell minõsíteni:]

„b) az A3 és A2a rovat szerint egyes fegyvernemi be-
osztásokban légi mozgékonyságú katonai szervezetek, lö-
vész, tüzér, harckocsizó, búvár, tûzszerész és aknakutató,
felderítõ, radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárforrások-
kal és rakéta üzemanyaggal dolgozó esetén a hivatásos és
szerzõdéses tisztek, altisztek és a szerzõdéses tisztesek,
önkéntes tartalékos I. alkalmasságát a beosztásba helyezés
elõtt és a szolgálat teljesítése során,”

(3) Az R. 9. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A katonai szolgálatra jelentkezõ és a katona egészségi
alkalmasságát a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz
kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: munkaköri HM
rendelet) 2. számú mellékletében meghatározottakra fi-
gyelemmel a következõk szerint kell minõsíteni:]

„e) az A6 rovat szerint az ezredesi és tábornoki, pa-
rancsnoki, vezetõi beosztásra tervezettet a beosztásba he-
lyezés elõtt és a szolgálat teljesítése során, valamint a ha-
zai felsõoktatási intézménybe posztgraduális tanulmá-
nyokra jelentkezõt a beiskolázás elõtt a jelenlegi vagy ter-
vezett beosztásának megfelelõen, valamint az önkéntes
tartalékos II.-t és III.-t az állományba vétel elõtt és a szol-
gálatteljesítés során,”

(4) Az R. 9. § (2) bekezdés a következõ f) ponttal egé-
szül ki:

[A katonai szolgálatra jelentkezõ és a katona egészségi
alkalmasságát a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz
kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002.
(IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: munkaköri HM
rendelet) 2. számú mellékletében meghatározottakra fi-
gyelemmel a következõk szerint kell minõsíteni:]

„f) az A7 rovat szerint az önkéntes tartalékos IV.-et
a csapatorvosi elõszûrésen, az állományba vételekor, és
a szolgálatteljesítés során.”

6. §

(1) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Katonai szolgálatra fizikailag – az önkéntes tarta-
lékos kivételével – az a katonai szolgálatra jelentkezõ, il-
letve katona alkalmas, aki a 6. melléklet I. táblázatában
meghatározott teljesítménymutatók alapján a részére elõírt
követelményszint (T1-T4) minimális összpontszámát el-
éri, illetve az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgálatot
végzõ egészségügyi intézeteiben végzett antropometriai és
spiroergometriás vizsgálata megfelelõ eredménnyel zá-
rult. Önkéntes tartalékosok esetén a 14. és 15. melléklet
tartalmazza az alkalmas minõsítéshez szükséges minimá-
lis követelményeket.”
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(2) Az R. 11. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló mozgás-
formák:]

„b) 6 kilométer gyorsított menet, sportöltözetben, az
önkéntes tartalékos kivételével,”

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

„(5) A (4) bekezdésben felsorolt mozgásformák telje-
sítménymutatóit részletesen a 6. melléklet I. táblázat, illet-
ve a 15. melléklet tartalmazza. A mozgásanyagból három
mozgásforma teljesítését kell mérni a 6. melléklet II. táblá-
zata alapján.”

(4) Az R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A fizikai alkalmasság vizsgálata és minõsítése
a (4) bekezdés a) és b) pont szerinti mozgásfajta helyett –
az önkéntes tartalékos kivételével – ergometriával és spi-
roergometriával is elvégezhetõ. Az önállóan végzett ergo-
metriás és spiroergometriás vizsgálat esetén csak az adott
munkakör fizikai követelményszintjéhez kapcsolódó – az
alkalmas minõsítést még kielégítõ – minimális pontszám
adható.”

(5) Az R. 11. § (9) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) Ha a katona huzamosabb ideig tartó, illetve mara-
dandó egészségkárosodása következményeként nem ké-
pes eleget tenni a 6. melléklet I. táblázat a), és b) pontja
szerinti, illetve a 15. melléklet szerinti követelményeknek,
a Másodfokú FÜV Bizottság a módosult fizikai terhelhetõ-
ségre figyelemmel a 6. melléklet I. táblázat f) pontjában
szereplõ mozgásfajták alkalmazását írhatja elõ határozott
idõre vagy véglegesen.”

(6) Az R. 11. §-a a következõ (13)–(16) bekezdéssel
egészül ki:

„(13) Ha a katona fizikai alkalmasság-vizsgálatának
eredménye „Fizikailag alkalmas”, valamint a 12. melléklet
alapján a beosztásnak, valamint a munkaköri megterhelé-
sének megfelelõen meghatározott fizikai edzettségi köve-
telményszinteket is teljesítette és az éves teljesítményérté-
kelése még nem került lezárásra, az MH Honvédkórház fi-
zikai alkalmasságot vizsgáló szerve által végzett vizsgálati
eredmény az éves fizikai állapotfelmérésbe és az éves tel-
jesítményértékelésbe beszámítható.

(14) Ha az ismételt vizsgálat során a katona fizikai al-
kalmasság-vizsgálati minõsítése „Fizikailag alkalmatlan”
és a 12. melléklet alapján a beosztásnak, valamint a mun-
kaköri megterhelésének megfelelõen meghatározott fizi-
kai edzettségi követelményszinteket sem teljesítette, fizi-
kai állapotfelmérésre kötelezett. A fizikai állapotfelmérést
– a jogszabályban elõírt beosztáshoz tartozó teljesítmény
szinteket – a katona fizikai alkalmasság-vizsgálati ered-
ményének lezárási idõpontjától számított 6 hónapon belül
kell teljesíteni. A fizikai állapotfelmérés elvégzését az MH
Honvédkórház alkalmasság-vizsgálatot végzõ egészség-
ügyi intézetének keretein belül kell végrehajtani.

(15) Ha a katona a fizikai állapotfelmérés során a jog-
szabályban elõírt beosztáshoz tartozó teljesítmény szinte-
ket 6 hónapon belül nem teljesíti, a 17.§ (2) bekezdés
b) pontja szerint kell eljárni.

(16) Ha a katona éves értékelése még nem került lezá-
rásra, az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgálatot vég-
zõ egészségügyi intézet által végzett fizikai állapotfelmé-
rés eredménye kerül beszámításra az éves teljesítményér-
tékelésbe.”

7. §

Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Az önkéntes tartalékosoknak (önkéntes tar-

talékos I., II., III., IV.) a beosztás jellegétõl és a munkaköri
megterhelés mértékétõl függõen a következõ fizikai,
edzettségi követelményszinteknek kell megfelelni:

Ö1 önkéntes tartalékos I.,
Ö2 önkéntes tartalékos II.,
Ö3 önkéntes tartalékos III.,
Ö4 önkéntes tartalékos IV.
Az önkéntes tartalékosok részletes egészségi, pszichikai,

fizikai követelményét a 14. és 15. melléklet tartalmazza.
(2) A Magyar Honvédség önkéntes védelmi tartalékos

állományába tervezett személyek egészségi és pszichikai
alkalmasság-vizsgálatáról szóló 1/2010. (HK. 17.) HVK
EÜCSF intézkedés alapján felvett önkéntes tartalékos III.
elsõ fizikai állapotfelmérését e rendelet hatálybalépését
követõ 1 éven belül kell elvégezni. Részükre elõírt köve-
telményszint az Ö2. E rendelet hatálybalépését követõen
két évvel a fizikai állapotfelmérés követelményszintje
az Ö2.”

8. §

Az R. 13. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Azt a katonát, akinél az alapellátásban végzett szû-
rõvizsgálat olyan egészségiállapot-változást talál, amely
szakorvosi kivizsgálását indokolja, a kötelezõ egészség-
biztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
3/A. (1) bekezdése szerint illetékes egészségügyi intéz-
mény vagy indokolt esetben az MH Honvédkórház szak-
rendelésére kell beutalni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti egészségügyi intézménybe
beutalt, illetve az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgá-
latot végzõ, valamint az MH Honvédkórház szakrendelést
biztosító egészségügyi intézete által végzett szûrõvizsgá-
laton kiszûrt, megváltozott egészségi állapotú katona fe-
lülvizsgálatáról, az egészségi állapota helyreállításáról,
gyógykezelésérõl, egészségügyi gondozásáról és rehabili-
tációjáról a felsorolt intézmények szakmai hatáskörrel ren-
delkezõ fõorvosai intézkednek.”
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9. §

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A katona pszichikai alkalmasságának rendszeres
ellenõrzését a Hjt. 88. § (3) és (4) bekezdésében elõírtak
szerint, a katona minõsítéséhez kapcsolódva kell elvégez-
ni. A vizsgálathoz parancsnoki jellemzés szükséges. Az
önkéntes tartalékos III. állomány idõszakos ellenõrzését
két éves gyakorisággal kell végrehajtani, amelyhez pa-
rancsnoki jellemzés nem szükséges.”

10. §

(1) Az R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A fizikai állapot (edzettség) felmérésére – a 6. melléklet
I. táblázat szerinti – mozgásformák közül a következõk al-
kalmazhatók:]

„b) 6 kilométer gyorsított menet, sportöltözetben, az
önkéntes tartalékos katona kivételével,”

(2) Az R. 16. § (2) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti mozgásanyagból három
mozgásforma teljesítését kell mérni a 6. melléklet II. táblá-
zat, illetve a 15. melléklet táblázata szerint. Az f) és
g) pontban szereplõ mozgásfajták alkalmazását a 11. §
(9) bekezdésében foglalt feltételek esetén a Másodfokú
FÜV Bizottság engedélyezi.”

(3) Az R. 16. § (10) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(10) A 13. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezetõ ál-
lományú katona ellenõrzését végzõ FÁB elnökét és tagjait
saját állományából az MH Honvédkórház alkalmasság-
vizsgálatot végzõ egészségügyi intézeteinek igazgatói je-
lölik ki. A FÁB elnöki teendõit az MH Honvédkórház kije-
lölt alkalmasságvizsgálatot végzõ egészségügyi intézeté-
nek intézetvezetõ fõorvosa, illetve repülõorvosi vizsgálati
szervénél az Eü PAB elnöke látja el.”

11. §

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelé-
kezés lép:

„(1) Ha a hat hónapon belül elvégzett ismételt ellenõr-
zés során a katona teljesítményének értékelése „Fizikai ál-
lapota nem megfelelõ”, õt az MH Honvédkórház alkal-
masság-vizsgálatot végzõ egészségügyi intézetébe kell be-
utalni teljes körû szakorvosi, pszichikai, és terhelés-életta-
ni, valamint antropometriai vizsgálatok elvégzésére. A ter-
helés-élettani, valamint antropometriai vizsgálatok elvég-
zésé során az értékeléskor az állapotfelmérés ponthatárait
kell figyelembe venni.”

12. §

(1) Az R. 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az egészségi alkalmasság minõsítéséhez a következõ
szakorvosi és laboratóriumi vizsgálatok, leletek, valamint
okmányok szükségesek:]

„b) alkalmasság-vizsgálati laboratóriumi vizsgálatok:
EKG, audiometria, klinikai (teljes vérkép és vizelet, vér-
cukor, máj enzimek stb.), a Humán Immundeficiencia Ví-
rus (a továbbiakban: HIV), a hepatitis B és C vírus, vérbaj
(lues) vizsgálata, mintavétel kábítószerszûréshez, króni-
kus alkoholfogyasztás (csak máj enzimek emelkedése ese-
tén) tesztelése, nõk esetében terhességvizsgálati teszt,”

(2) Az R. 18. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Eü PAB, illetve a Másodfokú FÜV Bizottság

az összesített alkalmassági véleményt, – az állományba
vétel kivételével – a drogszûrés eredménye nélkül küldi
meg a vizsgálatot kérõ alakulatnak. Az Eü PAB, illetve
a Másodfokú FÜV Bizottság az összesített alkalmassági
véleményt, az állományba vétel esetén is meghozhatja
a drogvizsgálati eredmény ismerete nélkül a 19/A. §
(2) bekezdésben meghatározott idõ letelte után, de ebben
az esetben a PAB lapon jelezni kell, hogy a döntés a drog-
vizsgálati eredmény ismerete nélkül történt. Az illetékes
alakulatot a drogszûrés pozitív eredményérõl a drogszû-
rést végzõ laboratórium tájékoztatja.”

(3) Az R. 18. § (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálathoz jelent-
kezõrõl annak fõigazgatója adja ki a „beosztási tervezési
lap”-ot, amelyben csak a munkaköri HM rendelet szerinti
beosztási rovatot kell megjelölni.”

13. §

(1) Az R. 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A fellebbezéssel nem támadott „Katonai szolgálat-
ra alkalmas”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmas”
minõsítés – ha a vizsgált személy egészségi, pszichikai, fi-
zikai állapotában változás nem következett be – egy évig
érvényes.

(4) Az Eü PAB minõsítése ellen a vizsgált személy
a minõsítés közlésétõl számított 15 napon belül fellebbe-
zéssel élhet. A fellebbezést a Másodfokú FÜV Bizottság-
nak címezve a döntést hozó Eü PAB-nak kell benyújtani.
Az Eü PAB elnöke a fellebbezést a PAV lappal együtt –
haladéktalanul – a Másodfokú FÜV Bizottsághoz továb-
bítja. A FÜV eljárást követõen a PAV lap kivonatát a Má-
sodfokú FÜV Bizottság megküldi a vizsgálatokat kezde-
ményezõ szerv részére, a PAV lapot az MH Honvédkórház
irattározásra kijelölt alkalmasságvizsgáló intézete részére
küldi meg. Az Eü PAB döntése elleni fellebbezés esetén
a másodfokon hozott „Katonai szolgálatra alkalmas”,
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„Tartalékos katonai szolgálatra alkalmas” minõsítés egy
évig, a nem megfellebbezett elsõ fokú „Katonai szolgálat-
ra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmat-
lan” minõsítés három évig érvényes. A másodfokon hozott
„Katonai szolgálatra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai
szolgálatra alkalmatlan” minõsítés ellen további fellebbe-
zésnek helye nincs. A másodfokon hozott „Katonai szol-
gálatra alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra al-
kalmatlan” minõsítés érvényessége – a Másodfokú FÜV
Bizottság döntésétõl függõen – végleges vagy határozott
idõre szól.”

(2) Az R. 19. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) Az MH Honvédkórház alkalmasságvizsgálatot
végzõ egészségügyi intézeteiben az alkalmassági vizsgálat
során levett vizeletmintából az MH Honvédkórház drog-
vizsgálati akkreditációval rendelkezõ szervezeti egységé-
nél végzett kábítószer szûrés pozitív eredménye alapján az
Eü PAB „Katonai szolgálatra alkalmatlan” döntése ellen
a vizsgált személy a Másodfokú FÜV Bizottságnál
a (4) bekezdés szerinti fellebbezéssel élhet. Ebben az eset-
ben a levett vizeletminta ellenmintájából a vizsgálatot az
MH Honvédkórház drogvizsgálati akkreditációval rendel-
kezõ szervezeti egységénél meg kell ismételni, és ennek
eredményétõl függõen kerülhet sor a Másodfokú FÜV Bi-
zottság döntésének meghozatalára.”

14. §

Az R. a következõ 19/C. §-sal, és az azt megelõzõ al-
címmel egészül ki:

„Az önkéntes tartalékos katonai állományba jelent-
kezõ alkalmassági elõszûrése

19/C. § (1) Az önkéntes tartalékos katonai állományba
jelentkezõ alkalmasság-vizsgálatát, elõszûrés formájában
az MH egészségügyi fõnöke által a vizsgálat végrehajtásá-
ra kijelölt csapatorvosi rendelõ orvosa, illetve a MH Hon-
védkórház szervezeti egységének alkalmasságvizsgáló or-
vosa végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alkalmassági vizsgálat, il-
letve minõsítés a szerzõdésben kikötött próbaidõre érvé-
nyes.

(3) Az egészségi alkalmasság vizsgálatához és minõsí-
téséhez szükséges vizsgálatok, okmányok:

a) orvosi vizsgálatok:
aa) fizikális vizsgálat, melynek során vizsgálni kell

a szív és keringési rendszer, a légzõrendszer állapotát,
a gerinc és a végtagok állapotát, funkcionális mûködését,

ab) vérnyomás mérés,
ac) látásvizsgálat,
ad) 12 elvezetéses EKG,
ae) vizelet vizsgálat tesztcsíkkal,
af) hallásvizsgálat, súgott beszéd vagy szûrõ audiométer,

b) leletek:
ba) 1 éven belüli negatív mellkas röntgen lelet,
bb) nõk esetében 3 hónapon belüli nõgyógyászati lelet,

és 1 éven belüli cytológiai lelet,
c) okmányok:
ca) TAJ kártya,
cb) a 9. melléklet szerinti „Háziorvosi-alapellátást vég-

zõ orvosi tájékoztatás”,
cc) a 10. melléklet szerinti „Egészségi kérdõív és nyi-

latkozat” kitöltése.
d) az alkalmasságot elbíráló orvos, véleménye kialakí-

tásához szükség esetén a pszichológiai szakvélemény csa-
patpszichológustól.

(4) Az alkalmasságot elbíráló orvos az alkalmasságot
a 9. § (1) bekezdés f) pontja szerint, az elvégzett vizsgála-
tok, és a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció
alapján a következõk alapján minõsítheti:

a) „Javasolt önkéntes tartalékos katonaként próbaidõre
az MH ideiglenes állományjegyzékébe felvenni.”,

b) „Nem javasolt önkéntes tartalékos katonaként pró-
baidõre az MH ideiglenes állományjegyzékébe felvenni.”.

(5) Az alkalmasságot elbíráló orvos a jelentkezõ alkal-
masságáról 2 példányban igazolást állít ki. Az igazolás
1. számú példányát a vizsgált személynek kell átadni, vagy
megküldeni. A 2. számú példányt a vizsgálati eredmé-
nyekkel együtt a vizsgálatot végzõ csapatorvosi rendelõ-
ben kell tárolni.

(6) A jelentkezõ a (4) bekezdés b) pontja szerinti minõ-
sítés ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül
fellebbezéssel élhet, melyet az MH Honvédkórház alkal-
masság-vizsgálatot végzõ intézet vezetõjének címezve,
a vizsgálatot végzõ egészségügyi szolgálatnál kell benyúj-
tani. A fellebbezést teljeskörû alkalmasság-vizsgálat el-
végzését követõen az illetékes alkalmasság-vizsgáló inté-
zet Eü PAB-a bírálja el.

(7) Ha az állományilletékes katonai szervezet vezetõje
a jelentkezõ önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyának
véglegesítése mellett dönt, és a szerzõdés az (1) bekezdés
szerinti vizsgálat alapján került megkötésre, a próbaidõ le-
telte elõtt intézkedik a végleges alkalmassági vizsgálat el-
végzésérõl, melyet az MH Honvédkórház alkalmas-
ság-vizsgáló intézetében kell végrehajtani.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti alkalmasság-vizsgálat
„alkalmatlan” minõsítéssel zárul, a jelentkezõ ennek köz-
lésétõl számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet az
MH Honvédkórház Másodfokú FÜV Bizottságánál, mely-
nek döntése jogerõs.

(9) Annál az önkéntes katonai állományba jelentkezõ
személynél, akinek a szerzõdéskötéstõl számított 1 éven
belül az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgáló intéze-
tei által kiállított alkalmassági véleménye van, vagy részt
vett 1 éven belül a kötelezõ katona orvosi szûrésen és érvé-
nyes fizikai állapotfelméréssel rendelkezik, nem szüksé-
ges elõszûrést és alkalmasság-vizsgálatot végezni.”
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15. §

Az R. a következõ 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D. § (1) Ha az önkéntes tartalékos szolgálatra je-

lentkezõ a jelentkezése elõtt „katonai szolgálatra alkalmat-
lan” minõsítést kapott, alkalmassági vizsgálatra csak ak-
kor engedhetõ, ha a jogerõs döntést meghozó felülvizsgá-
lati szervtõl vagy annak jogutódjától szakvéleményt mutat
be az alkalmatlanságát megalapozó egészségi, pszichikai
okok további fennállásáról, illetve megszûnésérõl.

(2) Ha az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezõ a je-
lentkezése elõtt a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény alapján „hi-
vatásos szolgálatra alkalmatlan” minõsítést kapott, alkal-
massági vizsgálatra csak akkor engedhetõ, ha a jogerõs dön-
tést meghozó felülvizsgálati szervtõl beszerzi az alkalmas-
ság felülvizsgálatára irányuló eljárás során keletkezett irato-
kat (határozat, orvosi szakvélemények) és azt benyújtja az
MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgáló intézetének.

(3) A szakvéleményt az elõszûrés vagy az alkalmasság
vizsgálat tervezett idõpontja elõtt legalább 15 nappal be
kell nyújtani.

(4) A szakvélemény benyújtását követõ 8 napon belül
az MH Honvédkórház alkalmasság-vizsgáló intézete az al-
kalmassági vizsgálattal kapcsolatos döntésérõl értesíti
a jelentkezõt.”

16. §

Az R. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A külföldi szolgálat teljesítésére tervezett katona alap-
ellátó- és fogorvosi elõszûrésen vesz részt és a következõ
egészségi követelményeknek kell megfelelnie:]

„a) az idegrendszer kifogástalan állapota, teljesen ép ref-
lexek, harmonikus életvezetés, jó beilleszkedési és tûrõké-
pesség, valamint alkohol toxikus hatása következtében ki-
alakuló szemészeti vagy központi idegrendszeri érintettség-
re utaló organikus és pszichés tünetek, májkárosodást jelzõ
laboratóriumai vérérték eltérések észlelése esetén a króni-
kus alkoholfogyasztás kizárásának igazolása,”

17. §

(1) Az R. 21. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az MH HEK kijelölt alkalmasságvizsgálatot végzõ
egészségügyi intézetében elvégzendõ külföldi szolgálatra
való alkalmassági vizsgálat elvégzésének feltételei:]

„c) az alkalmassági vizsgálatok megkezdése elõtt be-
mutatandó a TAJ kártya, valamint egy évnél nem régebbi
mellkas röntgenlelet, fogászati panoráma röntgenfelvétel,
nõk esetében 3 hónapon belüli nõgyógyászati és egy éven
belüli cytológiai vizsgálati eredmény;

d) a laborvizsgálatok keretében elvégzendõ a vércso-
port meghatározása, a HIV, hepatitis B és C vírus, minta-

vétel kábítószerszûréshez, valamint nõk esetében terhes-
ség-vizsgálati teszt;

Az Eü PAB, illetve a Másodfokú FÜV Bizottság az
összesített alkalmassági véleményt, – az állományba vétel
kivételével – a drogszûrés eredménye nélkül küldi meg
a vizsgálatot kérõ alakulatnak. Az Eü PAB, illetve a Má-
sodfokú FÜV Bizottság az összesített alkalmassági véle-
ményt, az állományba vétel esetén is meghozhatja a drog-
vizsgálati eredmény ismerete nélkül a 19/A. § (2) bekez-
désben meghatározott idõ letelte után, de ebben az esetben
a PAB lapon jelezni kell, hogy a döntés a drogvizsgálati
eredmény ismerete nélkül történt. Az illetékes alakulatot
a drogszûrés pozitív eredményérõl a drogszûrést végzõ la-
boratórium tájékoztatja.”

(2) Az R. 21. § (6) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Külföldi katonai szolgálatot teljesített katonák ha-
zatérésüket követõ 1 héten belül szakorvosi és pszicholó-
giai záróvizsgálaton kötelesek részt venni az MH Honvéd-
kórház kijelölt alkalmasságvizsgálatot végzõ egészség-
ügyi intézetében. A záróvizsgálatok keretein belül minta-
vételt kábítószerszûréshez, HIV és hepatitis B és C vírus
szûrését, továbbá a járványügyi szempontból veszélyezte-
tett területre jellemzõ mikrobiológiai vizsgálatot is el kell
végezni. Alkohol toxikus hatása következtében kialakuló
szemészeti vagy központi idegrendszeri érintettségre utaló
organikus és pszichés tünetek, valamint májkárosodást jel-
zõ laboratóriumai vérérték eltérések észlelése esetén a kró-
nikus alkoholfogyasztás szûrését is el kell végezni. Ha
a külszolgálat teljesítésére mûveleti területen került sor,
a pszichológiai vizsgálat elvégzéséhez csatolni kell a kon-
tingens parancsnok (rangidõs nemzeti képviselõ) által ké-
szített parancsnoki jellemzést is, amelynek mintáját
a 13. melléklet tartalmazza. Az Eü PAB, illetve a Másod-
fokú FÜV Bizottság az összesített alkalmassági véle-
ményt, – az állományba vétel kivételével – a drogszûrés
eredménye nélkül küldi meg a vizsgálatot kérõ alakulat-
nak. Az Eü PAB, illetve a Másodfokú FÜV Bizottság az
összesített alkalmassági véleményt, az állományba vétel
esetén is meghozhatja a drogvizsgálati eredmény ismerete
nélkül a 19/A. § (2) bekezdésben meghatározott idõ letelte
után, de ebben az esetben a PAB lapon jelezni kell, hogy
a döntés a drogvizsgálati eredmény ismerete nélkül történt.
Az illetékes alakulatot a drogszûrés pozitív eredményérõl
a drogszûrést végzõ laboratórium tájékoztatja.”

18. §

Az R. 22/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Ha a „Külföldi katonai szolgálatra alkalmas” mi-
nõsítés érvényességi ideje alatt a katona egészségi állapo-
tában változás következik be, és a katona

a) a külföldi szolgálatát még nem kezdte meg, az egész-
ségi állapotváltozás dokumentációját be kell mutatni
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az utaltsági rend szerinti csapatorvosnak; a csapatorvos ja-
vaslata alapján a külföldi katonai szolgálatra való alkal-
masságot ismételten minõsíteni kell, ha az egészségi álla-
potváltozás a külföldi katonai szolgálat teljesítését érdem-
ben befolyásolja,

b) a külföldi katonai szolgálata alatt egészségügyi inté-
zeti gyógykezelésre szorul, a külföldi katonai szolgálatra
való alkalmasságot ismételten minõsíteni kell.”

19. §

Az R. HARMADIK RÉSZ címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A HONVÉD TISZTJELÖLTEKNEK JELENTKEZÕ,
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLTNEK JELENTKEZÕ,
A HONVÉD TISZTJELÖLT, ÉS A HONVÉD
ALTISZT-JELÖLT ALKALMASSÁGA”

20. §

Az R. VIII. Fejezet címe helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„A HONVÉD TISZTJELÖLTEKNEK JELENTKEZÕ,
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLTNEK JELENTKEZÕ,
A HONVÉD TISZTJELÖLT, ÉS A HONVÉD
ALTISZT-JELÖLT ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁNAK
CÉLJA ÉS AZ ALKALMASSÁGI MINÕSÍTÉSEK”

21. §

Az R. 23. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõ, a honvéd tisztjelölt,
és a honvéd altiszt-jelölt alkalmassági vizsgálatának
célja”

22. §

Az R. 23. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az alkalmassági vizsgálatok célja:]
„a) a honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ és a honvéd al-

tiszt-jelöltnek jelentkezõ esetén a képzés, illetve a tanul-
mányok folytatására való alkalmasság elbírálása a felvétel
elõtt, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt esetén
a képzés, illetve a tanulmányok folytatására való alkalmas-
ság elbírálása a képzés során, az alkalmasság soron kívüli
felülvizsgálata,”

23. §

Az R. 24. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõ, a honvéd tisztjelölt, és a hon-
véd altiszt-jelölt alkalmasságának elbírálása, az alkal-
massági minõsítések”

24. §

(1) Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek
jelentkezõk egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságá-
nak vizsgálatára – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivé-
telével – csak a felsõoktatási intézmény, illetve köznevelé-
si intézmény szakmai felvételi követelményeinek teljesíté-
sét követõen kerülhet sor.”

(2) Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõ, a honvéd tisztjelölt, a honvéd al-
tiszt-jelölt esetében alkalmazható alkalmassági minõsíté-
sek és nyomtatott nagybetûvel történõ jelölésük a követke-
zõk:

a) „Honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek al-
kalmas” („A”);

b) „Honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek
...-ig ideiglenesen alkalmatlan” („I”);

c) „Honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek al-
kalmatlan” („E”).”

(3) Az R. 24. § (9) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) A „honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek
alkalmatlan” (E) minõsítés esetén honvéd tisztjelölti, hon-
véd altiszt-jelölti szolgálati viszony nem létesíthetõ.”

25. §

Az R. IX. Fejezet címe helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„A HONVÉD TISZTJELÖLTNEK JELENTKEZÕ,
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLTNEK JELENTKEZÕ,
A HONVÉD TISZTJELÖLT, ÉS A HONVÉD
ALTISZT-JELÖLT ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA,
FELÜLVIZSGÁLATA”

26. §

Az R. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, és a honvéd

altiszt-jelöltnek jelentkezõ egészségi alkalmasságát a hon-
véd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony lé-
tesítése elõtt a Táblázat A2a rovata szerint, a honvéd tiszt-
jelölt és a honvéd altiszt-jelölt egészségi alkalmasságát
a hivatásos állományba vétele elõtt a Táblázat A2a és A3,
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illetve A5 rovata szerint kell elbírálni, attól függõen, hogy
a hivatásos szolgálat mely fegyvernemi szakra vonat-
kozik.”

27. §

Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ fizikai alkal-
masságát a T3 szintnek, a honvéd altiszt-jelöltnek jelent-
kezõ esetében a T4 szintnek megfelelõen az egészségi és
a pszichikai alkalmassági vizsgálatokat követõen kell elbí-
rálni.”

28. §

Az R. 33. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A polgári gyógyintézetben kezelt katonát – ha al-
kalmasságának felülvizsgálata indokolt – a gyógyintézet-
bõl való kibocsátása után, az alapellátást végzõ orvos kez-
deményezésére az MH Honvédkórház elsõfokú FÜV Bi-
zottsága elé kell állítani.

(8) A Másodfokú és a Központi Felülvizsgáló Bizott-
ság (a továbbiakban: Központi FÜV Bizottság) elnöke
szükség esetén újabb kivizsgálásra felkérheti az MH Hon-
védkórház bármelyik – az elsõfokú eljárásban részt nem
vett – szakmailag illetékes osztályát.”

29. §

Az R. 34. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A három tagból álló Elsõfokú FÜV Bizottságokat
az MH Honvédkórház felülvizsgálatokat végzõ szervezeti
egységében kell mûködtetni. Az elnöki teendõket az MH
Honvédkórház parancsnoka által kijelölt személy látja el.

(2) Az Elsõfokú FÜV Bizottságban tagként az Elsõfo-
kú Felülvizsgáló Osztály fõorvosai vesznek részt.”

30. §

Az R. 35. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az MH Honvédkórházban mûködõ Elsõfokú Fe-
lülvizsgálati Bizottság a katona egészségi alkalmasságá-
ról, valamint a szolgálatképességérõl a következõ döntése-
ket hozhatja:

a) „Katonai szolgálatra alkalmas”, „Tartalékos katonai
szolgálatra alkalmas” („A”),

b) „Katonai szolgálatra korlátozással alkalmas” („K”),

c) „Jelenlegi beosztásában alkalmatlan”,
d) legfeljebb 90 naptári napig tartó „egészségügyi sza-

badság” engedélyezése,
e) „részleges szolgálatmentesség” engedélyezése (az egyes

szolgálati feladatok alóli felmentés az alkalmasság meg-
változtatása nélkül, legfeljebb 180 naptári napig),

f) a „szolgálatteljesítési idõ csökkentése” napi 4 vagy
6 óra idõtartamra, legfeljebb 120 naptári napig.

(2) Az Elsõfokú FÜV Bizottság „Katonai szolgálatra
alkalmatlan”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmat-
lan” minõsítést nem hozhat. Ha ez a minõsítés indokolt,
akkor a bizottság elnöke az iratokat haladéktalanul a Má-
sodfokú FÜV Bizottsághoz továbbítja. Ugyanígy jár el az
Elsõfokú FÜV Bizottság határozata elleni fellebbezés ese-
tén is.”

31. §

(1) Az R. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A háromtagú Másodfokú FÜV Bizottság az MH
Honvédkórház felülvizsgálatokat végzõ szervezeti egysé-
gében mûködik. Az elnöki teendõket az MH Honvédkór-
ház parancsnoka által kijelölt személy látja el.”

(2) Az R. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A Másodfokú FÜV Bizottság rendeletetés szerinti
mûködésének megszervezése, irányítása a Másodfokú Fe-
lülvizsgáló és Minõsítõ Osztály osztályvezetõ fõorvos fel-
adata.”

32. §

Az R. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Másodfokú FÜV Bizottság elsõ fokon jár el az
Elsõfokú FÜV Bizottság „Katonai szolgálatra alkalmat-
lan”, „Tartalékos katonai szolgálatra alkalmatlan” minõsí-
tési javaslata esetén, másodfokon jár el a fellebbezés miatt
hozzá utalt ügyekben. A bizottság másodfokon hozott
döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye.”

33. §

Az R. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A háromtagú Központi FÜV Bizottság elnöki te-
endõit az MH Honvédkórház parancsnoka által kijelölt
személy látja el, egyik tagja az MH azon fõszakorvosa,
akinek az eset szakmai profiljába tartozik, másik tagja pe-
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dig az intézet azon fõorvosa, aki az elsõfokú döntés meg-
hozatalában nem vett részt.”

34. §

Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A felülvizsgáló bizottságok üléseiket szükség sze-
rint, az MH Honvédkórház felülvizsgálatokat végzõ szer-
vezeti egység vezetõje által meghatározott gyakorisággal
tartják.”

35. §

Az R. a következõ 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § (1) A hivatásos állomány FÜV határozatban

megállapított egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság
miatt nyugállományba helyezett, szolgálati járandóságra
jogosult tagja, amennyiben a jogviszony megszüntetése-
kor a Hjt. 201. § (3) bekezdése szerinti minõsítõ határozat-
tal rendelkezett, kérelmezheti az alkalmatlanság – mente-
sülési okként történõ – megállapítását megalapozó baleset,
betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegének
megállapítását.

(2) A kérelmet a nyugállományba helyezés elõtti utolsó
szolgálati hely, vagy jogutódja vezetõjéhez írásban kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a hivatásos
szolgálati viszonyban töltött idõ alatt bekövetkezett,
a Hjt. 201. § (3) bekezdése szerint minõsített határozattal
szolgálati kötelmekkel összefüggõnek minõsített baleset,
betegség rövid leírását, és csatolni kell hozzá a teljes, ren-
delkezésére álló egészségügyi dokumentációt, így különö-
sen az egészségügyi törzskönyvet, a FÜV határozatot,
a kórházi zárójelentést és a szakorvosi vizsgálat eredmé-
nyét.

(3) A (2) bekezdésben nevesített honvédelmi szerv ve-
zetõje a kérelem kézhezvételétõl számított 8 munkanapon
belül intézkedik a kérelem és mellékletei, valamint az érin-
tett személy teljes egészségügyi dokumentációja, így külö-
nösen a FÜV határozat és az orvos-szakértõi bizottság
szakvéleménye FÜV bizottsághoz történõ továbbítására.

(4) A FÜV bizottság a megküldött dokumentáció alap-
ján a következõ döntéseket hozhatja:

a) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó bal-
eset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ”,

b) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó bal-
eset, betegség szolgálati kötelmekkel nem összefüggõ”.

(5) A FÜV bizottság a kérelem beérkezését követõ
30 napon belül, jogorvoslati kérelem benyújtása esetén
60 napon belül meghozza a határozatot.

(6) A határozatot meg kell küldeni a kérelmet benyújtó
személynek, az alapellátó orvosnak és a honvédelmi szerv
vezetõjének.

(7) Az I. fokú FÜV bizottság véleménye ellen a kérel-
met benyújtó személy a határozat kézhezvételét követõ
15 napon belül a II. fokú FÜV bizottsághoz címzett, az
I. fokú FÜV bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel élhet.

(8) A II. fokú FÜV bizottság az I. fokú FÜV bizottság
határozatát helybenhagyja, vagy megváltoztatja. A II. fokú
FÜV bizottság véleménye ellen nincs helye fellebbezés-
nek.”

36. §

Az R. 43. (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Az aktív gyógykezelés, illetõleg a lábadozás idõszaká-
ban a katona részére]

„c) a kórházi elbocsátást követõen az MH Honvédkór-
ház fekvõbeteg ellátó osztályának fõorvosa 28 nap egész-
ségügyi szabadságot engedélyezhet.”

37. §

Az R. 2. melléklet V. Fejezet J) pont (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az alkalmasság elbírálásához belgyógyászati,
ideggyógyászati, bõrgyógyászati, szemészeti, gégészeti,
sebészeti és fogorvosi szakvizsgálatok szükségesek. Nõk
esetén nõgyógyászati vizsgálat is kötelezõ. A szakorvosi
vizsgálatokat az MH Honvédkórház kijelölt alkalmasság-
vizsgálatot végzõ egészségügyi intézete és a drogvizsgála-
ti akkreditációval rendelkezõ szervezeti egysége végzi. Az
MH Honvédkórház kijelölt alkalmasságvizsgálatot végzõ
egészségügyi intézetének alkalmassági vizsgálatokért fe-
lelõs igazgatójának megkeresésére egyes szakvizsgálato-
kat (bõrgyógyászat, haematologia) az MH Honvédkórház
szakmai hatáskörrel rendelkezõ osztályai végzik. A kivizs-
gálás után a katonát az Eü PAB minõsíti.”

38. §

(1) Az R. 9. § (3) bekezdésében az „az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH HEK)” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség
Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház)”
szöveg lép.

(2) Az R. 11. § (1) bekezdésében, (8) bekezdésében,
(10) bekezdésében, a 14. § (2) bekezdésében, a 16. §
(4) bekezdésében, 16. § (9) bekezdés a) pontjában, 16. §
(11) bekezdésében, a 18. § (5) bekezdésében, a 18. §
(7) bekezdésében, a 19. § (1) és (2) bekezdésében, a 21. §
(1) bekezdés nyitó szövegében, a 21. § (3) bekezdés nyitó
szövegében, a 24. § (8) bekezdésében, a 27. § (4) bekezdé-
sében, a 30. § (6) bekezdésében, a 2. melléklet I. fejezet
A) pont (3) bekezdésében, C) pontjának (1) és (2) bekez-
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désében, II. fejezet D) pont (2) bekezdésében, E) pont (1),
(3), (4), és (11) bekezdésében, valamint (9) bekezdésének
a) pontjában, III fejezet F) pontjának (2)–(4) bekezdésé-
ben, IV. fejezet H) pontjának (1) bekezdésében, V. fejezet
K) pontjának (1) bekezdésében az „az MH HEK” szöveg-
rész helyébe az „az MH Honvédkórház” szöveg lép.

(3) Az R. 18. § (9) bekezdésében az „az ÁEK-ben, illet-
ve az MH HEK” szövegrész helyébe az „az MH Honvéd-
kórház” szöveg lép.

(4) Az R. 32. § (1) bekezdésében az „az ÁEK, illetve az
MH HEK” szövegrész helyébe az „az MH Honvédkórház”
szöveg lép.

(5) Az R. 21. §-át megelõzõ alcímben az „az MH
HEK-ben” szövegrész helyébe az „az MH Honvédkórház-
ban” szöveg lép.

(6) Az R. 29. § (2) bekezdésének d) pontjában az
„ÁEK” szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház” szö-
veg lép.

(7) Az R. 31. § (7) bekezdésében az „ÁEK vagy az MH
HEK” szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház” szö-
veg lép.

(8) Az R. 32. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdés
b) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (2) bekezdés b)
és c) pontjában, 46. § (4) bekezdés a) pontjában az „ÁEK,
illetve az MH HEK” szövegrész helyébe a „MH Honvéd-
kórház” szöveg lép.

(9) Az R. 29. § (4) bekezdésében az „ÁEK” szövegrész
helyébe az „MH Honvédkórház felülvizsgálatokat végzõ
szervezeti egység vezetõje” szöveg lép.

(10) Az R. 33. § (1) bekezdésében a „FÜV Bizottság” szö-
vegrész helyébe az „Elsõfokú FÜV Bizottság” szöveg lép.

(11) Az R. 11. mellékletében az „MH HEK” szövegrész
helyébe az „MH Honvédkórház” szöveg lép.

(12) Az R. 21. § (4) bekezdésében az „MH HEK-tõl” szö-
vegrész helyébe az „MH Honvédkórháztól” szöveg lép.

39. §

(1) Az R. 10. § (10) bekezdésében az „a hallgató” szö-
vegrész helyébe az „az 1. § (1) bekezdés c) pontjának hatá-
lya alá tartozó személy” szöveg lép.

(2) Az R. 23. § b) pontjában a „honvédségi ösztöndíjas
hallgatónak” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelöltnek,
honvéd altiszt-jelöltnek” szöveg lép.

(3) Az R. 23. § c) pontjában a „hallgatónak” szövegrész
helyébe a „honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek”
szöveg lép.

(4) Az R. 24. § (2) bekezdésében a „hallgatók” szöveg-
rész helyébe a „honvéd tisztjelöltek, honvéd altiszt-jelöl-
tek” szöveg lép.

(5) Az R. 24. § (10) bekezdésében a „hallgatók” szöveg-
rész helyébe a „honvéd tisztjelöltnek jelentkezõk, honvéd

altiszt-jelöltnek jelentkezõk, honvéd tisztjelöltek, honvéd
altiszt-jelöltek” szöveg lép.

(6) Az R. 26. § (1) bekezdés a) pontjának nyitó szövegé-
ben a „katonai középfokú oktatási intézménybe” szöveg-
rész helyébe a „honvéd altiszt-jelöltnek” szöveg lép.

(7) Az R. 26. (1) bekezdés b) pontjának nyitó szövegé-
ben a „katonai felsõfokú oktatási intézménybe, illetõleg
honvédségi ösztöndíjra pályázó” szövegrész helyébe
a „honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ” szöveg lép.

(8) Az R. 27. § (3) bekezdésében az „A katonai oktatási
intézményben tanulmányokat folytató hallgatók” szöveg-
rész helyébe az „A honvéd tisztjelöltek és a honvéd al-
tiszt-jelöltek” szöveg lép.

(9) Az R. 27. § (5) bekezdésében az „A katonai felsõ- és
középfokú oktatási intézménybe jelentkezõ, illetve ott ta-
nulmányokat folytató” szövegrész helyébe az „A honvéd
tisztjelöltnek jelentkezõ, a honvéd altiszt-jelöltnek jelent-
kezõ, illetve honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt” szö-
veg lép.

(10) Az R. 28. § (1) bekezdésének nyitó szövegében és
a) pontjában a „hallgató” szövegrész helyébe a „honvéd
tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt” szöveg lép.

(11) Az R. 28. § (2) bekezdésében az „A katonai oktatá-
si intézményben tanulmányokat folytató hallgató” szöveg-
rész helyébe az „A honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-je-
lölt” szöveg lép.

(12) Az R. 28. § (2) bekezdésében a „hallgatót” szöveg-
rész helyébe a „honvéd tisztjelöltet, honvéd altiszt-jelöl-
tet” szöveg lép.

(13) Az R. 28. § (3) és (4) bekezdésében az „A katonai
oktatási intézmény hallgatójának” szövegrész helyébe az
„A honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek” szö-
veg lép.

40. §

(1) Az R. 13. § (4) bekezdésében, a 19. § (6) bekezdésé-
ben, az „a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazga-
tói” szövegrész helyébe az „a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat fõigazgatója” szöveg lép.

(2) Az R. 16. § (9) bekezdés b) pontjában a „katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Ka-
tonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

(3) Az R. 4. mellékletében a „Katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat” szöveg lép.

41. §

Az R. 13. § (7) bekezdésében az „az MH Közegészség-
ügyi-Járványügyi Szolgálata” szövegrész helyébe az
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„az MH közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátó
szerve” szöveg lép.

42. §

(1) Az R. 38. § (2) bekezdésében a „határozata” szöveg-
rész helyébe a „döntése” szöveg lép.

(2) Az R. 38. § (2) bekezdésében a „Határozata” szö-
vegrész helyébe a „Döntése” szöveg lép.

(3) Az R. 39. § (3) bekezdésében a „határoz” szövegrész
helyébe a „dönt” szöveg lép.

(4) Az R. 39. § (3) bekezdésében a „határozattal” szö-
vegrész helyébe a „döntéssel” szöveg lép.

(5) Az R. 39. (4) bekezdésének nyitó szövegében a „ha-
tározatát” szövegrész helyébe „döntését” szöveg lép.

43. §

Az R. 33. § (6) bekezdésében a „tesz javaslatot” szöveg-
rész helyébe a „javaslatot tesz” szöveg lép.

44. §

Az R. 9. mellékletében a „szerzõdéses, hivatásos kato-
nai szolgálati viszony” szövegrész helyébe a „szerzõdéses,
hivatásos, önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony”
szöveg lép.

45. §

(1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül

ki.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül

ki.

46. §

(1) Hatályát veszti az R. 35. § (3) bekezdése, és 49. §
(2) és (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti
a) az R. 4. melléklet „katonai igazságügy és” szöveg-

része.
b) az R. 5. melléklet B) rész VI. csoport 2.10. pontjában

a „Katonai Ügyészség és” szövegrész.

47. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
17/2012. (VIII. 2.) HM

rendelete
a Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó

szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak
átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet

hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. §
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium fejezet fel-
ügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványai-
nak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet.

2. §

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
18/2012. (VIII. 22.) HM

rendelete
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról

és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól
szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

és a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés i) pontjában és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) be-
kezdés a) pont ac) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl

szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában

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 – a követ-
kezõket rendelem el:

1. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató

személyi állománya devizaellátmányáról
és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól

szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosítása

1. §

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devi-
zaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R1.) 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Amennyiben a Hjt. 48/A. § (1) bekezdése alapján
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban:
NKE) szolgálatot teljesítõ kiküldött nem a Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM) – a HM és az NKE
közötti külön megállapodásban rögzített – képzési igénye-
ihez kapcsolódóan lát el külföldön feladatot, a külföldi fel-
adatellátás idõtartamára a honvédség által e rendelet sze-
rint biztosítható juttatásokra a 4. §-ban foglaltak kivételé-
vel nem jogosult.”

2. §

Az R1. 3. § i) pont 2. és 3. alpontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

[engedélyezõ elöljáró: az a parancsnok (vezetõ), aki
a hatáskörébe utaltak számára az e rendeletben foglalt
szabályok figyelembevételével meghatározott juttatások
kifizetésének, elszámolásának engedélyezésére jogosult.
Így engedélyezõ elöljáró:]

„2. a Szövetséges Fegyveres Erõk Európai Legfelsõbb
Parancsnokságán (SHAPE), a SHAPE alárendeltségében
lévõ parancsnokságokon, valamint a SHAPE-en, mint bá-
zison beosztást betöltõk esetében: az MH Nemzeti Katonai
Képviselet (Mons) katonai képviselõje,

3. a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság
(ACT, Norfolk) alárendeltségében, ideértve az ACT Euró-
pai Törzselemét is, valamint az Amerikai Egyesült Álla-
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mok Fegyveres Erõi parancsnokságain a Magyarország ré-
szére biztosított beosztást betöltõk esetében: az MH Nem-
zeti Összekötõ Képviselet (Norfolk) képviseletvezetõje,”

3. §

Az R1. 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) A kiküldöttel együtt az állomáshelyen életvitelsze-
rûen kint tartózkodó családtag is jogosult devizaellát-
mányra, amennyiben õt a honvédség kifejezetten a család-
tagként való külföldi jelenlétére tekintettel a kiküldött ál-
lomáshelyén részmunkaidõs közalkalmazotti jogviszony
keretében átmeneti jelleggel, nem állománytáblás vagy
nem munkaköri jegyzékben létrehozott helyen foglalkoz-
tatja. Ez esetben a foglalkoztatott családtag a foglalkozta-
tás idõtartamával összhangban megállapított arányos –
a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, va-
lamint a foglalkoztató honvédségi szervezet részére jóvá-
hagyott közalkalmazotti béralap figyelembevételével
megállapított – közalkalmazotti illetményén, továbbá
a (2) bekezdés szerint megállapított, de a foglalkoztatás
idõtartamának megfelelõen arányosan csökkentett deviza-
ellátmányon felül saját jogán e rendelet alapján folyósítha-
tó egyéb juttatásra nem jogosult. Az illetékes személyügyi
szerv által elõkészített és a HM KPH által elõzetesen véle-
ményezett – ellenjegyzett – közalkalmazotti kinevezésrõl
szóló dokumentumot a foglalkoztató honvédségi szervezet
vezetõje adja ki.”

4. §

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

„(1) Nem jár a családtagi pótlék a kiküldöttnek mindad-
dig, amíg a 7. § (1) és (3) bekezdése szerinti igazolások kü-
lön írásbeli felszólítás ellenére sem kerülnek benyújtásra.
Továbbá nem jár a családtagi pótlék az után a családtag
után, aki a tárgyhónapban az állomáshely szerinti alapel-
látmány összegét meghaladó, külföldi tartózkodás ideje
alatt szerzett jövedelemmel – ide nem értve a nyugdíjat,
a nyugdíjszerû ellátásokat, továbbá a nem foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelmet – rendelkezik. A ki-
küldött köteles írásban bejelenteni az illetékes pénzügyi
ellátó szervnek a vele együtt külföldön élõ családtagjai
külföldi tartózkodás ideje alatt szerzett jövedelmét, és az
annak mértékében bekövetkezett változásokat, amennyi-
ben e családtagok után családtagi pótlékot vesz igénybe.
Az elõzõeken túlmenõen nem jár a családtagi pótlék a ki-
küldöttnek a külszolgálat alatti tartós elhelyezésül szolgá-
ló, 18. § szerinti lakóingatlan használatba vételét megelõ-
zõen, kivéve a 20. § (1) bekezdése szerinti azon esetet,

amikor az ideiglenes elhelyezést a honvédség a kiküldött
kérelme alapján a családtagi pótlékra jogosító családtagok
számát is figyelembe véve biztosítja.”

5. §

Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kiküldött devizaellátmánya és családtagi pótléka
szempontjából irányadó alapellátmány összegét a szemé-
lyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó szabályai,
továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél a munkaerõ-pia-
ci-, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék – beleértve
az esetleges magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is – fizetési
szabályok alapulvételével bruttósítani kell.”

6. §

Az R1. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A 15. § (1) bekezdés d) pontja és (3) bekezdé-

se szerinti utazás esetén a honvédség az utazást a (3) be-
kezdés szerinti utazási költségátalány folyósítása formájá-
ban biztosítja. A 15. § (1) bekezdés a)–c), e) és f) pontja
szerinti utazások esetén a honvédség az utazást elsõdlege-
sen a következõ típusú utazási jegy térítésmentes nyújtása
formájában biztosítja, vagy a kiküldött külön kérelmére az
utazási jegy helyett a (3) bekezdés szerinti utazási költség-
átalányt folyósít:

a) Ukrajna és Románia kivételével, a Magyarországgal
szomszédos országokban, valamint a Cseh Köztársaság-
ban történõ szolgálatteljesítés esetén – a c) pont szerinti
eset kivételével – a belföldi kiküldetésre vonatkozó szabá-
lyok alapján meghatározott kocsiosztályú vonatjegy;

b) az a) pontba nem tartozó országokban történõ szolgá-
latteljesítés esetén – a c) pont szerinti eset kivételével –
az 57. § (2) és (3) bekezdése szerinti repülõjegy;

c) az eredeti állomáshelyrõl béketámogató mûveletbe
vezényelt kiküldöttet a vezénylõ külföldi szervezet által
meghatározott utazási jegy, ennek hiányában a b) pont sze-
rinti repülõjegy.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utazási jogosultság e rende-
let eltérõ rendelkezése kivételével nem ruházható át más
személyre, továbbá a jogosultságok naptári évek között
nem csoportosíthatók át, és nem halmozhatók.

(3) Az utazási költségátalány adott naptári évre érvé-
nyes normaösszegét az illetékes logisztikai ellátó szerv
a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttei
állomáshelyéül szolgáló településenkénti bontásban elké-
szíti, és legkésõbb minden év január 31-ig közzéteszi. Az
utazási költségátalány normaösszegének meghatározása,
igénylése és folyósítása a 16/A. §-ban meghatározott
szempontok és eljárásrend figyelembevételével történik.”
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7. §

Az R1. „Utazási költségtérítés” alcíme a következõ
16/A. és 16/B. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Ha a kiküldött külföldi szolgálat alatti állo-
máshelyéül szolgáló település szárazföldön megközelíthe-
tõ, és annak Budapesttõl közúton mért távolsága nem ha-
ladja meg a 3000 kilométert, valamint a portugáliai állo-
máshelyek esetében az utazási költségátalány adott naptári
évre érvényes normaösszegét külföldi helyõrségenként
a kilométerben kifejezett távolság, a (6) bekezdés szerinti
üzemanyag fogyasztási norma és üzemanyagár norma fi-
gyelembevételével, forintban kell meghatározni.

(2) Tengerentúli helyõrségek esetén, továbbá ha a ki-
küldött külföldi szolgálat alatti állomáshelyéül szolgáló,
szárazföldön megközelíthetõ település Budapesttõl köz-
úton mért távolsága – ide nem értve a portugáliai állomás-
helyeket – meghaladja a 3000 kilométert, az utazási költ-
ségátalány adott naptári évre érvényes normaösszegét kül-
földi helyõrségenként az adott viszonylaton való utazás-
hoz egyébként szükséges turistaosztályú, teljesárú repülõ-
jegy adott év január 15-én érvényes tarifa szerinti beszer-
zési értéke alapján, forintban kell meghatározni.

(3) Az utazási költségátalányt a 15. § (1) bekezdés a), b) és
f) pontja esetében legkésõbb az utazás megkezdése elõtti
ötödik napig, a 15. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetében
soron kívül, de legkésõbb a kiküldött kérelmének beérke-
zését követõ ötödik napig kell átutalni a kiküldött részére.

(4) A 15. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az
utazási költségátalány külön igénylés nélkül, minden év
május 31-ig kerül átutalásra a kiküldött részére. Amennyi-
ben valamely családtag az adott év május 31. utáni idõ-
szakban válik családtagi pótlékra jogosító hozzátartozóvá,
és az éves szabadságot a kiküldött az érintett családtag csa-
ládtagi pótlékra jogosító hozzátartozóvá válása elõtt még
nem töltötte le, az érintett családtag után járó utazási költ-
ségátalány a családtag családtagi pótlékra jogosító hozzá-
tartozóvá válását alátámasztó besorolási határozat vagy
parancs kiadását követõ harminc napon belül kerül a ki-
küldött részére átutalásra.

(5) Az utazási költségátalányt forintban kell a kiküldött
részére folyósítani, a költségátalány felhasználását a ki-
küldöttnek nem kell számla leadásával igazolnia. Az uta-
zási költségátalány után fennálló adó- és járulékfizetési
kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján a kikül-
döttet terheli.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szem-
pontjából

a) benzinüzemû gépjármûveknél az 1001–1500 köbcen-
timéteres hengerûrtartalom tartományhoz, gázolajüzemû
gépjármûveknél az 1501–2000 köbcentiméteres hengerûr-
tartalom tartományhoz a közúti gépjármûvek, az egyes
mezõgazdasági, erdészeti és halászati erõgépek üzem-
anyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül el-
számolható mértékérõl szóló kormányrendeletben alap-

norma-átalányként megállapított üzemanyag fogyasztási
normák átlagát kell irányadónak tekinteni;

b) benzinüzemû gépjármûveknél az ESZ-95 ólmozatlan
motorbenzinre, gázolajüzemû gépjármûveknél a gázolajra
az állami adóhatóság által közzétett, az adott év január hó-
napjára érvényes üzemanyagár normák átlagát kell irány-
adónak tekinteni.

16/B. § (1) Az utazási jegyrõl való lemondást a 15. §
(1) bekezdés a), b) és f) pontja esetében legkésõbb az uta-
zás megkezdése elõtti tizenöt munkanappal kell az enge-
délyezõ elöljáró és egyidejûleg az illetékes pénzügyi ellátó
szerv részére bejelenteni.

(2) A 15. § (1) bekezdés c) pontja esetében az utazási
jegyrõl csak különösen indokolt esetben – különösen idõ
hiánya miatt – lehet lemondani. A 15. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti esetben a kiküldöttnek az utazási jegyrõl
való lemondásról a hazautazási szándékának írásbeli beje-
lentésével egyidejûleg kell nyilatkoznia. Az e bekezdés
szerinti esetekben az utazási jegyrõl való lemondás esetén
az engedélyezõ elöljáró engedélyével szolgálati vagy saját
gépjármûvet lehet igénybe venni.

(3) Ha a kiküldött a 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
utazáshoz, vagy a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító
hozzátartozója a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti uta-
záshoz szolgálati vagy saját gépjármûvet vesz igénybe,
az utazás kapcsán a kiküldött részére az 54. és 58. §-okban
foglaltak szerinti költségtérítések fizethetõk.

(4) Szolgálati vagy saját gépjármûvel történõ utazás
esetén az utazás idõtartamát és útvonalát az engedélyezõ
elöljáró határozza meg.”

8. §

Az R1. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) Az állomáshelyre történõ elsõ kiutazás és vég-

leges hazautazás alkalmával, ideértve a másik állomás-
helyre történõ áthelyezés esetét is, a honvédség a legszük-
ségesebb személyi ingóságok szállításához – ide nem értve
a 17/A. § szerinti berendezési tárgyakat – a (2)–(11) be-
kezdés szerinti feltételekkel biztosít költségtérítést.

(2) A személyi ingóságok szállításának elszámolása
során legfeljebb a következõ súlyhatárok vehetõk figye-
lembe:

a) vasúton, közúton és hajón történõ szállítás esetén
a kiküldött után 200, a házastárs után 150, családtagi pót-
lékra jogosító gyermekenként 50-50 kg;

b) légi szállítás igénybevétele esetén a kiküldött után
150, a házastárs után 100, a családtagi pótlékra jogosító
gyermekenként 30-30 kg.

(3) Amennyiben a szállítás konténerrel történik, mely-
nél a számlázás alapját a szállítótérfogat képezi, a tényle-
ges számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a (9) bekez-
dés szerinti normaösszeg számolható el.

(4) Repülõgépen történõ elsõ kiutazás és végleges haza-
utazás alkalmával a repülõtársaság által személyenként
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biztosított súlyhatáron felül 20-20 kg túlsúlyt a honvédség
terhére lehet elszámolni. A repülõtársaság által szemé-
lyenként biztosított súlyhatár hiányában személyenként
összesen 40-40 kg súlyt lehet a honvédség terhére elszá-
molni.

(5) A kiküldött részére a külföldi állomáshelyre történõ
elsõ ki- és végleges hazautazása során a (2) és (4) bekez-
désben meghatározott súlyhatárokig a személyi ingóságok
szállítása (6) bekezdés szerinti vám-, és vámmal kapcsola-
tos költségeit meg kell téríteni, melynek során a számlával
igazolt költségek elszámolását az illetékes logisztikai ellá-
tó szerv vezetõje engedélyezi.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása során a honvédség
a következõ vámjellegû költségeket téríti meg:

a) a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátarto-
zói személyi ingóságairól készülõ egységes vámáru-nyi-
latkozat elkészítésének költsége,

b) egyes spedíciós költségek, különösen garanciajegy,
tranzit vámokmány kiállításának díja,

c) vámszemle díjak, különösen magyarországi, helyszíni.
(7) A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátar-

tozói személyi ingóságainak ki- és hazaszállíttatása, to-
vábbá másik állomáshelyre történõ áthelyezés esetén az új
állomáshelyre való átszállítása, az onnan történõ vissza-
szállítása megszervezését, továbbá a szállítás vámügyinté-
zését a kiküldött végzi.

(8) A kiküldött részére a személyi ingóságok szállításá-
nak költsége az (1)–(4) bekezdésben foglaltak alapján
a szállítási költség számlával igazolt összegéig, de legfel-
jebb a (9) bekezdés szerinti normaösszegig téríthetõ meg,
amennyiben a szállításhoz a honvédség nem biztosít térí-
tésmentesen szállítókapacitást. A számlán szereplõ tételek
közül a csomagolási, rakodási, szállítási szolgáltatásról
szólók számolhatók el. Amennyiben az elszámolás során
külföldi pénznemben kiállított számla kerül benyújtásra,
a költségtérítés folyósításához szükséges átváltásnál a kifi-
zetés hónapját megelõzõ hónap tizenötödik napján érvé-
nyes, hivatalos MNB devizaárfolyamot kell figyelembe
venni.

(9) Az illetékes logisztikai ellátó szerv minden év január
31-ig – a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítõ ki-
küldöttei állomáshelyéül szolgáló településenkénti bon-
tásban – elkészíti és közzéteszi az adott naptári évre érvé-
nyes személyi ingóság szállítási normaösszegeket, kü-
lön-külön az állomáshelyre való kiköltözés és a hazaköltö-
zés költségeire vonatkoztatva azzal, hogy a hazatelepülés-
re megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb,
mint a kihelyezésre vonatkozó norma. A norma összegé-
nek meghatározása során a tengerentúli szállítások eseté-
ben – amennyiben gazdaságosabb – a konténerrel történõ
vízi szállítási formát kell figyelembe venni.

(10) A kiküldött saját gépjármûvének saját elhatározás-
ból Magyarországról külföldre történõ kivitele, Magyaror-
szágra történõ behozatala és a kapcsolódó vámügyintézés
a kiküldött feladata, és a költségek is a kiküldöttet terhelik.

(11) A tartós külszolgálat alatti áthelyezés miatti állo-
máshelyváltás, és a kiküldött akaratától függetlenül szük-
ségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén
a (8) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a kiküldött részére folyósítható költségtérítés
maximális mértékét az illetékes logisztikai ellátó szerv
esetenként – az átköltözés idõpontját megelõzõen – hatá-
rozza meg az adott szállítási viszonylathoz kapcsolódó sa-
játosságokat figyelembe véve, így különösen az eredeti és
az új állomáshely távolságát, az átköltözés során igénybe
vehetõ szállítási formákat, ez utóbbiak költség- és idõigé-
nyét.”

9. §

Az R1. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Az állomáshelyre történõ elsõ kiutazás és

végleges hazautazás alkalmával, ideértve a másik állomás-
helyre történõ áthelyezés, valamint a kiküldött akaratától
függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköl-
tözés esetét is, a honvédség a kiküldött családjának a vo-
natkozó belsõ rendelkezésben meghatározott lakásberen-
dezés – különösen bútorzat és háztartási eszközök – szállí-
tásához a (2)–(5) bekezdés szerinti feltételekkel biztosít
költségtérítést. A 18. § (3) bekezdés a) pontja és b) pont
bb) alpontja szerinti esetekben nem biztosítható költségté-
rítés lakásberendezés szállításához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingóságok ki- és hazaszál-
líttatása, másik állomáshelyre történõ áthelyezés, valamint
a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé váló, állo-
máshelyen belüli átköltözés esetén az új lakóingatlanba
való átszállítása, az onnan történõ visszaszállítása meg-
szervezését, továbbá a szállítás vámügyintézését a kikül-
dött végzi. A vám-, és vámmal kapcsolatos költségek el-
számolására a 17. § (6) bekezdésének rendelkezéseit meg-
felelõen kell alkalmazni, azzal, hogy a számlával igazolt
költségek elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetõje engedélyezi.

(3) A kiküldött részére az (1) bekezdés szerinti ingósá-
gok szállításának költsége a szállítási költség számlával
igazolt összegéig, de legfeljebb a (4) bekezdés szerinti
normaösszegig téríthetõ meg, amennyiben a szállításhoz
a honvédség nem biztosít térítésmentesen szállítókapaci-
tást. A számlán szereplõ tételek közül a csomagolási, rako-
dási, szállítási, szét- és összeszerelési szolgáltatásról szó-
lók számolhatók el. Ha a nagyobb méretû berendezési tár-
gyak lakóingatlanba történõ bemozgatása csak speciális
mobil lift alkalmazásával lehetséges, e szolgáltatás szám-
lával igazolt költsége is elszámolható az illetékes logiszti-
kai ellátó szerv vezetõje elõzetes engedélyével. Amennyi-
ben az elszámolás során külföldi pénznemben kiállított
számla kerül benyújtásra, a költségtérítés folyósításához
szükséges átváltásnál a kifizetés hónapját megelõzõ hónap
tizenötödik napján érvényes, hivatalos MNB devizaárfo-
lyamot kell figyelembe venni.
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(4) Az illetékes logisztikai ellátó szerv minden év január
31-ig a honvédség tartós külföldi szolgálatot teljesítõ ki-
küldöttei állomáshelyéül szolgáló településenkénti bon-
tásban elkészíti és közzéteszi az adott naptári évre érvé-
nyes lakásberendezés szállítási normaösszegeit, külön-kü-
lön az állomáshelyre való kiköltözés és a hazaköltözés
költségeire vonatkoztatva, azzal, hogy a hazatelepülésre
megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint
a kihelyezésre vonatkozó norma. A norma összegének
meghatározása során a tengerentúli szállítások esetében
– amennyiben gazdaságosabb – a konténerrel történõ vízi
szállítási formát kell figyelembe venni.

(5) A tartós külszolgálat alatti áthelyezés miatti állo-
máshelyváltás, és a kiküldött akaratától függetlenül szük-
ségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén
a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a kiküldött részére folyósítható költségtérítés
maximális mértékét az illetékes logisztikai ellátó szerv
esetenként – az átköltözés idõpontját megelõzõen – hatá-
rozza meg az adott szállítási viszonylathoz kapcsolódó sa-
játosságokat figyelembe véve, így különösen az eredeti és
az új állomáshely távolságát, az átköltözés során igénybe
vehetõ szállítási formákat, ez utóbbiak költség- és
idõigényét.”

10. §

(1) Az R1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzá-
tartozói számára a külszolgálat alatt tartós elhelyezésül
szolgáló – a kiküldött feladatkörének, a családtagi pótlékra
jogosító hozzátartozói létszámának megfelelõ – lakóingat-
lan felkutatása és kiválasztása, valamint az illetékes lo-
gisztikai ellátó szerv vezetõje elõzetes felhatalmazása
alapján a bérleti szerzõdés megkötése, továbbá a bérleti
szerzõdés megszûnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos
részére történõ visszaadása a kiküldött feladata. Ehhez az
illetékes logisztikai ellátó szerv az ellátási tevékenység so-
rán összegyûlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva,
megfelelõ információk nyújtásával szakmai támogatást
ad. A lakásbérleti szerzõdés megkötését megelõzõen
a honvédség a szerzõdéstervezet jogi felülvizsgálatához
igény esetén szakmai segítséget biztosít.”

(2) Az R1. 18. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti lakóingatlan kiválasztása
során a (2) bekezdésben foglaltakon kívül a következõ
szempontok figyelembevételével kell eljárni:

a) elsõsorban berendezett lakóingatlan bérlésére kell tö-
rekedni,

b) ha a kiküldött állomáshelyéül szolgáló településen
nem érhetõ el az elõírt feltételeknek megfelelõ berendezett
lakóingatlan, és a 74. § (7) bekezdése szerinti feltételek
sem teljesülnek,

ba) a kiküldött részére engedélyezhetõ a saját tulajdonú
lakásberendezési tárgyak Magyarországról történõ kiszál-
lítása, amelyhez költségtérítés a 17/A. § szerint biztosítható;

bb) saját tulajdonú, Magyarországról kiszállítható la-
kásberendezés hiányában, továbbá azok nem költséghaté-
kony szállíthatósága esetén a lakásberendezés helyszíni
bérlésének költsége legfeljebb a (4) bekezdés szerinti be-
rendezett és berendezés nélküli lakásbérleti normák külön-
bözetének összegéig elszámolható.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása során irányadó, a beren-
dezett és a berendezés nélküli lakásra külön-külön megál-
lapított lakásbérleti normák mértékét az illetékes logiszti-
kai ellátó szerv javaslatai alapján összeállított belsõ ren-
delkezés határozza meg.”

11. §

(1) Az R1. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A külföldi lakhatással összefüggésben felmerülõ
költségek az (1a)–(7) bekezdésben foglaltak szerint oszla-
nak meg a költségviselõ felek között.”

(2) Az R1. 19. §-a a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel
egészül ki:

„(1a) A lakás- és a garázsbérlet bérleti díját, továbbá
– amennyiben vannak a lakásban elhelyezett honvédségi
tulajdonú berendezési tárgyak – azok és a garázs biztosítá-
si díját, a lakás- és garázsbérletnél kifizetett letét összegét,
továbbá a bérleti szerzõdés megkötéséhez kapcsolódó
esetleges ügynöki, szakértõi díjak költségét a honvédség
megtéríti. A lakás- vagy garázsbérlet megszûnésekor a tu-
lajdonos által a kiküldöttnek visszatérített letét összegét
15 munkanapon belül a honvédség részére vissza kell fi-
zetni. Ha a lakásbérletrõl szóló szerzõdés másként nem
rendelkezik, a biztosítás szempontjából honvédségi tulaj-
donúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is,
amelyek a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje
alatt azokat a lakásban hagyja, és használatra átengedi
a bérlõ részére. Ha a lakásberendezés külön szolgáltatótól
kerül bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartal-
mazza, akkor a biztosítás szempontjából azt is honvédségi
tulajdonúnak kell tekinteni. A kiküldött a bérbeadó által
kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni
a honvédségi tulajdonúnak tekintett lakásberendezési
tárgyakra.

(1b) A bérelt lakóingatlanokban a bérleti viszony fenn-
állása alatt, valamint a lakóingatlan visszaadásakor a ki-
küldött és családja által történõ rendeltetésszerû használat
során bekövetkezõ, a bérleti szerzõdés alapján a kiküldött
helytállási kötelezettsége körébe tartozó meghibásodások
javíttatásának költsége a kiküldöttet terheli. Kivételt ké-
peznek ez alól azok az idõszaki karbantartások, amelyek
végrehajtását a bérleti szerzõdés, a biztosítási szerzõdés
vagy helyi jogszabály kötelezõen elõírja. Ha a lakásban
van honvédségi tulajdonú lakásberendezés, annak egyes
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meghibásodott, és ebbõl következõen részben vagy egész-
ben használhatatlanná vált vagy felesleges berendezési
tárgyait a kiküldött köteles megõrizni, és azokkal a kül-
szolgálat végén elszámolni. Azon lakóingatlanban kelet-
kezett károkat, amelyet a honvédség folyamatos bérlése
mellett egymást követõen több kiküldött vett igénybe, a la-
kóingatlan tulajdonos részére történõ végleges visszaadá-
sakor – a hazatelepülõ kiküldött egyidejû jelenlétével –
a honvédség téríti meg a tulajdonos részére. A kiküldött az
általa és családja által okozott károkat a lakóingatlannak
az illetékes logisztikai ellátó szerv és a kiküldött között lét-
rejött átadás-átvételi jegyzõkönyv alapján téríti meg
a honvédségnek.

(1c) A lakás berendezésére vonatkozó szabályokat kü-
lön belsõ rendelkezés – a 3. § i) pont 6. alpontja szerinti
szervezetek állománya esetében KNBSZ fõigazgatói in-
tézkedés – tartalmazza.

(1d) A honvédség tulajdonának védelme – valamint kü-
lön indokolt esetben, az illetékes logisztikai ellátó szerv ja-
vaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára, a 3. §
i) pont 6. alpontja szerinti szervezetek állománya esetében
a KNBSZ fõigazgatója engedélyével a kiküldött és család-
ja személyi biztonsága – érdekében szükség szerint gon-
doskodni kell a technikai biztosítás feltételeirõl, amelynek
költsége a honvédséget terheli.”

(3) Az R1. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A kiküldött tulajdonát képezõ ingóságok, berende-
zési tárgyak biztosításának díja a kiküldöttet terheli.
Amennyiben a lakásra, valamint annak berendezési tár-
gyaira kötött biztosítási szerzõdésben nem különülnek el
a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képezõ vagyontár-
gyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése so-
rán csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra esõ, arányosan
megállapított rész számolható el.”

12. §

Az R1. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A tartós külföldi szolgálat megkezdésekor

a 18. § (1) bekezdése szerinti lakóingatlan kiküldött által
történõ kiválasztásáig, de legfeljebb a kiutazástól számí-
tott 30 napra a honvédség kizárólag a kiküldött részére,
a honvédség által foglalt szállást biztosít. Kivételes eset-
ben, ha a 18. § (1) bekezdése szerinti lakóingatlanba a ki-
küldött neki fel nem róható okból a kiutazástól számított
30 napon belül nem tud beköltözni, továbbá ha az nem jár
a honvédség számára többletköltséggel, az illetékes lo-
gisztikai ellátó szerv vezetõje a kiküldött részletes indoko-
lással alátámasztott kérelme, valamint az engedélyezõ
elöljáró azt támogató javaslata alapján, szociális és gazda-
ságossági szempontok figyelembevételével engedélyezhe-
ti az ideiglenes elhelyezés 30 napot meghaladó idõtartamú
igénybevételét, valamint különösen indokolt esetben azt,
hogy a kiküldött a folyamatos felügyeletre szoruló, család-

tagi pótlékra jogosító családtagokkal együtt vegye igénybe
az ideiglenes elhelyezést. Az ideiglenes elhelyezés költsé-
geit a honvédség viseli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szállás kategóriáját a külön
belsõ rendelkezésben elõírt szempontok alapján kell meg-
határozni.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szállás költsé-
ge – ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítõ
szolgáltatások, különösen a minibár igénybevételébõl ere-
dõ költségeket – tartalmazza a reggeli költségét is, minden
eltöltött naptári nap után az idõarányos havi devizaellát-
mány egy napra esõ összegét 10%-kal csökkenteni kell.

(4) A tartós külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltö-
zés feladatainak végrehajtása érdekében a honvédség
szükség esetén az (1) bekezdés szerinti ideiglenes szállás-
hoz hasonló feltételekkel ideiglenes elhelyezést biztosít
kizárólag a kiküldött részére a 18. § (1) bekezdése szerinti
lakóingatlan kiküldött által történõ elhagyásától a végle-
ges hazautazásig terjedõ idõre, de legfeljebb a 18. § (1) be-
kezdése szerinti lakóingatlan kiküldött által történõ elha-
gyásától számított 15 napra. Kivételes esetben az illetékes
logisztikai ellátó szerv vezetõje a kiküldött részletes in-
doklással alátámasztott kérelme, valamint az engedélyezõ
elöljáró azt támogató javaslata alapján, szociális és gazda-
ságossági szempontok figyelembevételével engedélyezhe-
ti, hogy a kiküldött az e bekezdés szerinti ideiglenes elhe-
lyezést indokolt esetben a kiküldött folyamatos felügyele-
tére szoruló, családtagi pótlékra jogosító családtagokkal
együtt vegye igénybe.”

13. §

(1) Az R1. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A külföldi gyógykezelés költségébõl az (1) bekez-
dés szerint az FKH ESZSZ-t terhelõ rész megtérítése érde-
kében szükséges elszámolás, és az európai egészségbiz-
tosítási kártya kiállíttatásához szükséges ügyintézés so-
rán a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ egészségbiztosí-
tási szervvel való közvetlen kapcsolattartás a kiküldött
feladata.”

(2) Az R1. 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) Az illetékes pénzügyi ellátó szerv az 500 EUR-t,
vagy annak megfelelõ összeget meghaladó egyszeri egész-
ségügyi ellátás összegének 85%-ával azonos mértékû elõ-
leget folyósít a kiküldött kérelmére a költségek igazolása
esetén, a kiküldött FKH ESZSZ-szel való elszámolása
megtörténtéig. Az FKH ESZSZ által történõ visszatérítést
követõen haladéktalanul, de legkésõbb az elõleg folyósítá-
sát követõ hat hónapon belül, vagy a visszatérítés végleges
elmaradása esetén az elszámolás sikertelenségére vonat-
kozó írásos értesítés kézhezvételétõl számított harminc na-
pon belül a kiküldöttnek a felvett elõleget egy összegben,
a felvétel pénznemében vissza kell fizetnie.”

1128 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



14. §

Az R1. 32/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32/A. § (1) Az EU intézményeiben nemzeti szakértõ-

ként külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldött (a továbbiak-
ban: EU-beosztást betöltõ) honvédségi ellátását az e feje-
zet szerinti szabályok szerint kell biztosítani azzal az elté-
réssel, hogy

a) az EU-beosztást betöltõ személy külföldi szolgálattal
összefüggõ ellátását az EU által nyújtott juttatások igény-
bevételével kell biztosítani;

b) nem jogosult a 6. § szerinti devizaellátmányra, va-
lamint a 11. § (1) és (2) bekezdése, a 13. és 14. §,
a 18–20. §-ok, továbbá a 26. § és 28. § szerinti juttatásokra;

c) családtagi pótlékra a (2) bekezdés szerinti feltételek-
kel jogosult;

d) utazási és szállítási költségek megtérítésére csak ab-
ban az esetben jogosult, ha számára hasonló juttatás igény-
bevételét az EU illetékes szerve nem biztosít;

e) a 23. § szerinti tandíjköltség-térítésben az általános
feltételek teljesülésén kívül csak akkor részesülhet, ha szá-
mára hasonló juttatást az EU illetékes szerve nem biztosít.

(2) Az EU-beosztást betöltõ részére járó családtagi pót-
lék havi nettó összegét a 7. és 8. §-ok szerint kell megálla-
pítani azzal az eltéréssel, hogy a pótlék felszámítási alapját
a 2,5-es szorzószámmal számított devizaellátmány helyett
a Tanács Fõtitkárságához kirendelt nemzeti szakértõkre és
nemzeti katonai állományra vonatkozó tanácsi határozat
szerinti, a tárgyév január 1-jén érvényes napidíj 30 nappal
számított egyhavi mértéke képezi.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megvalósulá-
sának elõsegítése érdekében, a külszolgálatot megelõzõ
hivatalos levélváltás során a honvédség az EU illetékes
szervénél kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések
alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásai-
nak igénylése céljából kitöltendõ, az EU által erre a célra
elõírt hivatalos adatlap kiadmányozására és az EU illeté-
kes szervéhez való eljuttatására a Honvéd Vezérkar fõnö-
kének helyettese intézkedik.

(4) Az EU illetékes szerve részére megküldésre kerülõ
hivatalos adatlap egy aláírt, másolati példányát a honvéd-
ség központi személyügyi szerve megküldi a HM KPH ré-
szére. Az EU-beosztást betöltõ az EU által részére biztosí-
tott juttatások mértékérõl, továbbá az azokban bekövetke-
zõ változásról köteles az e rendelet szerinti illetékes pénz-
ügyi ellátó szerv részére a változástól számított tizenöt na-
pon belül írásbeli nyilatkozatot tenni.”

15. §

Az R1. 74. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya de-

vizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módo-
sításáról és a honvédelmi miniszter által alapítható és ado-
mányozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.)
HM rendelet módosításáról szóló 18/2012. (VIII. 22.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépése napján meg-
lévõ, a honvédség által biztosított berendezéssel felszerelt,
a tulajdonostól berendezés nélkül bérelt lakóingatlanok-
nak, továbbá a meglévõ honvédségi tulajdonú berendezési
tárgyaknak a kiküldöttek elhelyezése céljából, átmeneti
jelleggel történõ esetleges további hasznosítása az R. ha-
tálybalépése napján már külszolgálatot teljesítõ személyi
állomány, valamint önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilat-
kozata alapján a hatálybalépést követõ napon külszolgála-
tukat megkezdett kiküldöttek vonatkozásában, a 18. §-ban
foglaltaktól eltérõen az alábbi feltételekkel valósulhat
meg:

a) a kiküldött a részére felajánlott lakóingatlant,vagy
berendezést elfogadja;

b) a honvédség a vonatkozó belsõ rendelkezés alapján
a kiküldött részére meghatározott lakóingatlan-normánál
magasabb lakóingatlan bérleti díjat nem térít, valamint
a tényleges bérleti díj és a norma közötti különbözet költ-
sége a kiküldöttet terheli;

c) a lakóingatlanban lévõ honvédségi berendezés cseré-
jét, karbantartását a 2012. júliusi váltási idõszak megkez-
dése után a honvédség a továbbiakban nem biztosítja;

d) a lakóingatlanban lévõ honvédségi berendezésen kí-
vül a kiküldött a honvédséggel szemben lakásberendezés-
re vonatkozó többletigénnyel, és minõségi csereigénnyel
nem léphet fel;

e) a kiküldött és családja által történõ használat során
idõközben használhatatlanná vagy feleslegessé váló be-
rendezési tárgyakat a kiküldött köteles tárolni a részére
biztosított bérelt lakóingatlanban.

(8) E rendeletnek az R. 14. §-ával megállapított
32/A. §-ának rendelkezéseit az R. hatálybalépése napján
külszolgálatot teljesítõ kiküldöttekre is alkalmazni kell az-
zal az eltéréssel, hogy:

a) az R. hatálybalépését követõ napon a honvédség által
az R. hatálybalépését megelõzõ napig családtagi pót-
lék-folyósítást megalapozott családtagok után biztosított
családtagi pótlék teljes egyhavi összege – az e rendelet 7. §
(4) bekezdés b) és c) pontja szerinti életkorváltásból eredõ
pótlékemelkedés esetét kivéve – hozzátartozónként kü-
lön-külön nem lehet több, mint amennyit e címen a kikül-
dött az R. hatálybalépését megelõzõ napon kapott;

b) amennyiben a kiküldött részére az R. hatálybalépését
követõ napon a honvédség által folyósított családtagi pót-
lék teljes egyhavi összege és az EU-tól kapott, 30 nappal
számított egyhavi napidíja együttes összege kevesebb,
mint az R. hatálybalépését megelõzõ napon részére a hon-
védség által folyósított teljes egyhavi devizaellátmány és
családtagi pótlék, valamint külföldi lakásbérleti költségté-
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rítés együttes összege, a különbözetet a honvédség kiegé-
szítõ ellátmány címén biztosítja;

c) az R. hatálybalépését követõ napon családtagi pót-
lék-folyósítást megalapozó új, az a) pont szerinti családta-
gokon felüli családtagok után, valamint az a) pont szerinti
családtagok életkorváltásából eredõ pótlékemelkedés ese-
tén biztosított családtagi pótlék összegét az R. hatálybalé-
pését megelõzõ napon érvényes szabályok szerint kell
megállapítani.

(9) E rendeletnek az R. 1. mellékletével megállapított
1. számú mellékletét az R. hatálybalépése napján külszol-
gálatot teljesítõ kiküldöttekre is alkalmazni kell.”

16. §

Az R1.
a) 2. §-ában a „Korm. rendelet” szövegrész helyébe

a „tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kikülde-
tésrõl szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Korm. R1.)”,

b) 3. § i) pont 8. pontjában a „vezénylési határozatot
vagy parancsot” szövegrész helyébe a „kiutazást elrendelõ
döntést”,

c) 5. § (3) bekezdésében az „elszámolására kizárólag”
szövegrész helyébe az „elszámolására – kivéve, ha e ren-
delet kifejezetten lehetõvé teszi a számla ellenében történõ
elszámolás mellõzését – kizárólag”,

d) 7. § (4) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában az
„(ide nem értve a nyugdíjat és nyugdíjszerû ellátásokat)”
szövegrész helyébe az „– ide nem értve a nyugdíjat, nyug-
díjszerû ellátásokat, továbbá a nem foglalkoztatási jogvi-
szonyból származó jövedelmet –”,

e) 15. § (1) bekezdés d) pontjában a „szabadságra” szö-
vegrész helyébe a „szabadság letöltése céljából Magyaror-
szágra”,

f) 18. § (2) bekezdésében az „A kiküldött részére a meg-
felelõ elhelyezésnek a honvédség által történõ rendelke-
zésre bocsátásánál (a lakás kiválasztásakor)” szövegrész
helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti lakóingatlan kivá-
lasztása során”,

g) 18. § (2) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM)” szövegrész helyébe a „HM”,

h) 30. §-ában az „a 16. § (3) és (5) bekezdéseiben,
a 17. §-ban, a 23. §-ban” szövegrész helyébe az „a 16. § és
a 16/A. § utazási költségátalányra vonatkozó rendelkezé-
seiben és a 16/B. § (3) bekezdésében, a 17. és 17/A. §-ok-
ban, a 23. §-ban”,

i) 44. § (1) bekezdésében az „a 16. § (5)–(6) bekezdései”
szövegrész helyébe az „a 16/B. § (3) és (4) bekezdése”,

j) 45. § (2) bekezdésében az „a 17. § (3)–(4) bekezdései”
szövegrész helyébe az „a 17. § (5) és (6) bekezdése”,

k) 50. § (2) bekezdésében a „b)–g) pontjaiban” szöveg-
rész helyébe a „b)–f) pontjaiban”,

l) 50. § (2) bekezdésében a „h) pontjában” szövegrész
helyébe a „g) pontjában”,

m) 50. § (4) bekezdésében a „vezénylési határozattal
vagy paranccsal” szövegrész helyébe a „kiutazást elrende-
lõ döntéssel”,

n) 50. § (4) és (6) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében,
61. §-ában a „vezénylési határozat vagy parancs” szöveg-
rész helyébe a „kiutazást elrendelõ döntés”,

o) 50. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „vezénylé-
si határozatnak vagy parancsnak” szövegrész helyébe
a „kiutazást elrendelõ döntésnek vagy a döntési lapnak”,

p) 50. § (7) bekezdésében a „vezénylési határozat, vagy
parancs” szövegrész helyébe a „kiutazást elrendelõ dön-
tés”,

q) 51. § (1) bekezdés d) pontjában, 55. § (2) bekezdésé-
ben, 62. § (1) bekezdésében a „vezénylési határozatban
vagy parancsban” szövegrész helyébe a „kiutazást elren-
delõ döntésben”,

r) 52. § (1) bekezdésében az „az ideiglenes külföldi ki-
küldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló
204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. R2.)” szövegrész helyébe az „a Korm. R1.”,

s) 52. § (4) és (5) bekezdésében a „Korm. R2.” szöveg-
rész helyébe a „Korm. R1.”,

t) 71. § (1) bekezdésében a „vezénylési határozattal
vagy paranccsal” szövegrész helyébe a „tartós idõtartamú
tanulmányok esetén vezénylési határozattal vagy pa-
ranccsal, ideiglenes idõtartamú tanulmányok esetén kiuta-
zást elrendelõ döntéssel”,

u) 71. § (1) bekezdésében az „a vezénylési vagy besoro-
lási határozat vagy parancs” szövegrészek helyébe a „tar-
tós idõtartamú tanulmányok esetén a vezénylési vagy be-
sorolási határozat vagy parancs, ideiglenes idõtartamú ta-
nulmányok esetén a kiutazást elrendelõ döntés”,

v) 73. § (1) bekezdésében az „a 15–17. §-ok” szöveg-
rész helyébe az „a 15–17/A. §-ok”
szöveg lép.

17. §

Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

18. §

Hatályát veszti az R1.
a) 6. § (3)–(5) bekezdése,
b) 21. § (5) és (6) bekezdése,
c) 50. § (4), (7) bekezdésében, 55. § (2) bekezdésében,

62. § (1) bekezdésében a „– ha a vezénylésrõl döntési lap
készül –” szövegrész,

d) 71. § (1) bekezdésében a „vagy – ha a vezénylésrõl
döntési lap készül – a döntési lap” szövegrész.
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2. A honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosítása

19. §

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományoz-
ható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 9. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„9. § A szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében ki-
fejtett kiemelkedõ, különleges tevékenység, bátor helytál-
lás, hõsies magatartás elismerésére

„Hazáért”
kitüntetõ címet alapítok.”

20. §

Az R2. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„42. § A Hazáért kitüntetõ cím emberélet, nagyértékû
haditechnika, vagyon megmentéséért, nemzetközi téren
szerzett jelentõs, különleges példamutató eredmények el-
ismerésére polgári személynek is adományozható.”

3. Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–18. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdeté-
sét követõ tizedik napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 18/2012. (VIII. 22.) HM rendelethez

„1. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A NATO- és nemzeti beosztást betöltõk devizaszorzószámainak mértéke

A B C D

1. Hivatásos és szerzõdéses
katonák (besorolási
osztály/kategória)

Közalkalmazottak
(munkakör, fizetési

osztály, vezetõi megbízás)

Kormánytisztviselõk
(munkakör, besorolási

osztály/fizetési fokozat)

Devizaellátmány
szorzószáma

2. I/X – – 4,2

3. I/IX – – 4,0

4. I/VIII – – 3,8

5. I/VII – – fõosztályvezetõ 3,5

– Magyarország Állandó
NATO Képviselet,

Védelempolitikai Részleg
képviseletvezetõ

6. I/VI – fizetési osztálytól
függetlenül magasabb

vezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes 3,2

7. I/V – Hadtörténeti Intézet
és Múzeum

osztályvezetõ 2,8

Bécsi Kirendeltség,

kirendeltség vezetõ,

– „H”–„J” fizetési osztály

– fizetési osztálytól
függetlenül vezetõ

8. I/IV – I/11–I/17 2,6

9. I/III „G” fizetési osztály I/7–I/10 2,3

10. I/II „F” fizetési osztály I/4–I/6 2,3

11. I/I „E” fizetési osztály I/1–I/3 2,2

12. II/X – II/15–II/17 2,2

13. II/IX „D” fizetési osztály II/12–II/14 2,1

14. II/VIII – II/9–II/11 2,0

15. II/VII – II/6–II/8 1,9

16. II/VI „C” fizetési osztály II/3–II/5 1,8

17. II/V – II/1–II/2 1,6

18. II/I-IV „A”–„B” fizetési osztály – 1,1
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A honvédelmi miniszter
19/2012. (VIII. 28.) HM

rendelete
a honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó

szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról*

A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
90. § a) pontja alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-
körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzet-
gazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza a honvédelemért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) ágazatába tartozó
szakképesítések felsorolását.

(2) A 2. melléklet határozza meg a – kizárólag katonai
oktatási intézményekben oktatható – alap-szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeit.

(3) A 3. melléklet határozza meg a – kizárólag katonai
oktatási intézményekben oktatható – szakképesítés-ráépü-
lések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(4) A 4. melléklet határozza meg a – kizárólag katonai
oktatási intézményekben oktatható – részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményét.

(5) Az 5. melléklet tartalmazza a jogosultságok megfe-
leltetését az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelettel, és az Országos Képzési Jegy-
zékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel
és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren-
delettel, az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, valamint az Orszá-
gos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék

módosításának eljárásrendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ szakképesítésekkel.

2. §

(1) A rendelet 1. mellékletében felsorolt szakképesíté-
sek megszerzése céljából komplex szakmai vizsga szerve-
zésére a miniszter által fenntartott katonai szakképzõ iskola
jogosult.

(2) A katonai szakképesítések tekintetében a kamarák
jogkörét a szakmai követelményekben meghatározott ka-
tonai szervezetek gyakorolják.

3. §

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ kép-

zéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban fog-
lalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejez-
ni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdése-
kor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés
befejezését követõ 1 évig, de legkésõbb 2014. március
1-jéig van lehetõség.

(3) A hatályon kívül helyezett szakmai és vizsgaköve-
telményekhez tartozó szakképesítések tekintetében a szak-
mai vizsga megszervezésére a (2) bekezdésben meghatá-
rozott ideig a 2. § (1) bekezdés szerinti katonai szervezet
jogosult.

(4) A miniszter által fenntartott katonai szakképzõ isko-
la a katonai szakképesítések tekintetében 2012. szeptem-
ber 30-ig a 2012. augusztus 31-én hatályos a honvédelmi
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2008.
(VII. 18.) HM rendeletben kiadott szakmai és vizsgaköve-
telmények szerint is indíthat képzést.

(5) Hatályát veszti a honvédelmi miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei-
nek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet.

(6) A (4) bekezdés 2012. október 1-jén hatályát veszti.

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

A köztársasági elnök
205/2012. (VIII. 2.) KE

határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszüntetésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
56/B. § (1) bekezdése, 59. § (2) bekezdés c) pontja és 59. §
(6) bekezdés c) pontja alapján – a honvédelmi miniszter
elõterjesztésére – Oláh János dandártábornok hivatásos
szolgálati viszonyát 2012. május 4-ei hatállyal – méltat-
lanság megállapítása miatt – felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2012. július 19.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. július 23.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03822/2012.

A miniszterelnök
100/2012. (VIII. 29.) ME

határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének

megállapításáról

Megállapítom, hogy

Márki Gábornak, a Honvédelmi Minisztérium helyettes
államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonya a köz-
szolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására
tekintettel

– 2012. augusztus 20-ai hatállyal –

megszûnt.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1315/2012. (VIII. 30.) Korm.

határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ

Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ
magyar katonai részvétel engedélyezésérõl szóló

2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva a következõ határozatot
hozza:

1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûkö-
dõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ magyar katonai rész-
vétel engedélyezésérõl szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm.
határozat 1. pont b) alpontjában a „legfeljebb 70 fõ” szö-
vegrész helyébe a „legfeljebb 70 fõ (váltási idõszakban
140 fõ)” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1316/2012. (VIII. 30.) Korm.

határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ

Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ
további magyar katonai szerepvállalásról szóló

2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva a következõ határozatot
hozza:

1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûkö-
dõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar ka-
tonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm.
határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontjában a
„20 fõs (váltási idõszakban 40 fõs) Különleges Mûveleti
Csoport” szövegrész helyébe az „50 fõs (váltási idõszak-
ban 100 fõs) Különleges Mûveleti Kontingens” szöveg, a
„2012. október 1-jéig” szövegrész helyébe a „2013. de-
cember 31-ig” szöveg lép.

2. A Határozat 2. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„2. engedélyezi, hogy a Magyar Honvédség állományá-
ból 60 fõ (váltási idõszakban 120 fõ) az ISAF keretein be-
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lül mûködõ Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport
(OMLT) vagy az azt felváltó, feladatait átvevõ szervezeti
elem feladatkörébe tartozó tevékenységben 2013. decem-
ber 31-ig – amelybe a visszatelepítés idõtartama nem szá-
mít bele – részt vegyen,”

3. A Határozat 3. pontjában a „2012. szeptember 1-ig”
szövegrész helyébe a „2013. május 1-ig” szöveg lép.

4. A Határozat 4. pontjában a „legfeljebb egyéves idõ-
szakra” szövegrész helyébe a „2013. szeptember 1-ig”
szöveg lép.

5. A Határozat 7. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„7. hozzájárul ahhoz, hogy a Kabuli Nemzetközi Repü-
lõtér õr- és biztosító feladatainak végrehajtása érdekében
az ISAF vagy az azt felváltó, feladatait átvevõ, NATO által
vezetett szervezetek tevékenységében a Magyar Honvéd-
ség állományából legfeljebb 260 fõ 2012. október 1-tõl
2013. április 1-ig tartó idõtartamban részt vegyen, amely
idõtartamba a kitelepülés és visszatelepülés idõtartama
nem számít bele,”

6. Hatályát veszti a Határozat 8. pontja.

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédel-
mi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben, a közokiratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. tör-
vényben, valamint a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvényben foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratát (a továb-
biakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 1958. ja-
nuár 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Rövidített megnevezése: HM HIM

3. A költségvetési szerv székhelye: 1014 Budapest I.,
Kapisztrán tér 2–4.

Postacíme: 1250 Budapest, Pf. 7.
Telephelye: 1076 Budapest VII., Verseny u. 12., posta-

címe: 1438 Budapest, Pf. 430.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MN Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest I.,
Kapisztrán tér 2–4.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ
és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok közpon-
tosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 910200 Múzeu-
mi tevékenység szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a HM parlamenti állam-
titkár közvetlen irányítása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
a) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátás-

ról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben;
b) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-

mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (2) bekezdés f) pont-
jában;
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c) a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltá-
ri anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvényben;

d) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvényben meghatározott feladatok végzése.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

581100 Könyvkiadás;
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása;
910110 Nemzeti könyvtári feladatok;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása,

nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése,

védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése

és védelme;
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos,

publikációs és információközvetítõ
tevékenység;

910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység;
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó

és publikációs tevékenység;
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység;
910204 Múzeumi közmûvelõdési,

közönségkapcsolati tevékenység;
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá

kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje készít el, és azt jóváhagyásra elõterjeszti a
költségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztéri-
umi vezetõ részére.

17. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatá-
lyát veszti a 2011. március 31-én aláírt, 144-15/2011. szá-
mú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772-15/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

alapító okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a
következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1992. szeptember 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1967. szeptember 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság.

Rövidített megnevezése: MH HKNYP
Névmódosulás: MH Katonai Igazgatási és Adatfeldol-

gozó Központ (2011. november 14-ig).

3. A költségvetési szerv székhelye: 1134 Budapest
XIII., Dózsa György út 51.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Információs és Katonai Igazgatási Központ,

1145 Budapest XIV., Gyarmat u. 42. (közvetlen jogelõd);
– MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnok-

ság, 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5–7. (átalakulás
következtében vált jogelõddé 2011. november 14-én);
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– MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs-
nokság, 8200 Veszprém, Jókai utca 31–33. (átalakulás kö-
vetkeztében vált jogelõddé 2011. november 14-én).

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Egyes logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kije-
lölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve
látja el.

c) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesztés-
hez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére
biztosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladatait a következõ jog-
szabályok határozzák meg:

– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény;

– a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény;

– a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tar-
tózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köz-
társaság területén felállított nemzetközi katonai parancs-
nokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogál-
lásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011.
évi XXXIV. törvény;

– az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az
azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a
hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ adatszol-
gáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazol-
ványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi
CLXXVII. törvény;

– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet;

– a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesí-
tésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról,
valamint az integrált személyügyi igazgatás és egysé-
ges nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM
rendelet;

– a hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú katonák,
valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztiszt-
viselõk és közalkalmazottak igazolványairól szóló
24/2002. (IV. 10.) HM rendelet;

– a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföl-
di fegyveres erõk, valamint a Magyarországon felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyil-
vántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint
szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványá-
ról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet.

A költségvetési szerv ellátja a jogszabályokban feladat-
és hatáskörébe utalt következõ feladatokat:

– békében, valamint a különleges jogrend bevezetését
követõen a végrehajtandó hadkiegészítési és katonai igaz-
gatási szakfeladatok tervezését, szervezését, végrehajtásá-
nak szakmai irányítását és ellenõrzését;

– a kegyeleti, toborzó és érdekvédelmi tevékenység
szervezését és végrehajtását, a megyei ügyfélszolgálatok
mûködtetését;

– a honvédség személyi állományának személyi igazoló
jeggyel és a hatáskörébe utalt egyéb igazolványokkal való
ellátását;

– a bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról kü-
lön HM utasításban meghatározott feladatokat;

– a hadköteles nyilvántartással, a meghagyásba bevont
szervekrõl szóló nyilvántartással, a hadkötelezettséggel
és a gazdasági, anyagi szolgáltatásokkal, valamint a köz-
ponti személyügyi és érdekvédelmi nyilvántartás kezelé-
sével kapcsolatos feladatokat, jogszabály alapján az ab-
ból történõ adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos
feladatokat;

– az MH önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztésé-
vel kapcsolatos katonai igazgatási, hadkiegészítési felada-
tok tervezését, szervezését és végrehajtását, a katonai ok-
tatási intézmények hallgatói állománnyal történõ utánpót-
lásának szervezését, a katonai szervezetek szerzõdéses ál-
lománnyal történõ feltöltésének tervezését, szervezését,
koordinálását, végrehajtását.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és
szabályozása;

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
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842542 Minõsített idõszaki tevékenységek
(kivéve ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének
rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a
Honvéd Vezérkar fõnöke részére.

17. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg hatályát veszti a 2011. október 12-én aláírt,
144–44/2011. számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772–17/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján –
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.

(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okiratát
(a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint
adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. január 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1961. augusztus 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Összhaderõnemi Parancsnokság.

Rövidített megnevezése: MH ÖHP

3. A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– MH Szárazföldi Parancsnokság, 8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

– MH Légierõ Parancsnokság, 8202 Veszprém, Jókai u. 33.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve
látja el.

c) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesztés-
hez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, az MH katonai szervezeteinek közép-
szintû vezetõ szerve, hadmûveleti magasabb egység jogál-
lású szervezet. Állománya az MH költségvetési létszám-
keretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és
szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnöke köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
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11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok el-
látása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi

segítségnyújtás;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti

szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ
mûveletekben;

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ
tevékenységek;

842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve
ár- és belvízvédelem);

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység
(kivéve ár- és belvíz esetén);

842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének
rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata

alapján a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság válságke-
zelõ és béketámogató mûveletekben résztvevõ, területileg
elkülönült szervezeti egységei

15.1. Magyar Honvédség KFOR Kontingens
15.1.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség KFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH KFOR KONT
15.1.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR KONT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföl-

dön a KFOR NATO mûveleti területe.
15.1.3. Megalakításának idõpontja: 2008. július 15.

15.1.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-
relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes
katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési lét-
számkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az
MH eszközállományából kell feltölteni.

15.1.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített
kategóriába tartozik.

15.1.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.1.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét a KFOR illetékes parancsnoká-
nak utasításai szerint látja el.

15.1.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.1.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-

parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilleté-
kes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott keretek
között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.1.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcsola-
tos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági feladata-
it az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági feladata-
it, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.2. Magyar Honvédség EUFOR Kontingens
15.2.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar Hon-

védség EUFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH EUFOR KONT
15.2.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH EUFOR

KONT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Bosznia Herce-

govina.
15.2.3. Megalakításának idõpontja: 2007. április 20.
15.2.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideiglenes
katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési lét-
számkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az
MH eszközállományából kell feltölteni.



15.2.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.2.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.2.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét az EUFOR illetékes parancs-
nokának utasításai szerint látja el.

15.2.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.2.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok

jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancs-
nokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezetsza-
bályozó eszközökben meghatározott keretek között – gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.2.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.3. Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési
Csoport

15.3.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport.

Rövidített megnevezése: MH PRT
15.3.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH PRT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.3.3. Megalakításának idõpontja: 2006. augusztus 1.
15.3.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, ezred jogállású ideiglenes
katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési lét-
számkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az
MH eszközállományából kell feltölteni.

15.3.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.3.6. A szervezeti egység tevékenysége:

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-
lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

15.3.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok
szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes pa-
rancsnokának utasításai szerint látja el.

15.3.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.3.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok

jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancs-
nokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezetsza-
bályozó eszközökben meghatározott keretek között – gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.3.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el. A gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végre-
hajtása részben az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisz-
tán útján történik.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.4. Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó és
Összekötõ Csoport

15.4.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport.

Rövidített megnevezése: MH OMLT
15.4.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH OMLT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.4.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
15.4.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.4.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.4.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
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15.4.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok
szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazá-
si körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes pa-
rancsnokának utasításai szerint látja el.

15.4.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: lövész zászlóaljparancsnok,
tanácsadó (kontingensparancsnok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.4.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok
jogosult, aki a szervezeti egység állományának szolgálati
elöljárójaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezet-
szabályozó eszközökben meghatározott keretek között –
gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.4.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.5. Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Csoport
15.5.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség Különleges Mûveleti Csoport.
Rövidített megnevezése: MH KMCS
15.5.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KMCS.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.5.3. Megalakításának idõpontja: 2008. december 23.
15.5.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.5.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.5.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.5.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazá-

si körzetben mûveleti tevékenységét az ISAF illetékes pa-
rancsnokának utasításai szerint látja el.

15.5.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: fõtiszt (kontingensparancs-
nok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.5.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-
parancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományá-
nak szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a köz-
jogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott ke-
retek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezett-
ségeket.

15.5.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.6. Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó
Misszió Magyar Kontingens

15.6.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar
Kontingens.

Rövidített megnevezése: UNFICYP Magyar Kontin-
gens (UNFICYP/HUNCON).

15.6.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/UNFICYP
HUNCON.

Alkalmazási körzete: Magyarország, Ciprus.
15.6.3. Megalakításának idõpontja: 2006. szeptember 25.
Jogfolytonosság alapján: 1995. november 14.
15.6.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ide-
iglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségveté-
si létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszkö-
zeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.6.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.6.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.6.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
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si körzetben mûveleti tevékenységét az UNFICYP illeté-
kes parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.6.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.6.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-

parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilleté-
kes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott keretek
között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.6.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.7. Magyar Honvédség Vegyes Hídépítõ Század
15.7.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség Vegyes Hídépítõ Század.
Rövidített megnevezése: MH VH SZD
15.7.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH VH SZD.
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldi alkalma-

zási körzete megfelelõ közjogi döntés elfogadását követõ-
en kerül meghatározásra.

15.7.3. Megalakításának idõpontja: 2007. január 1.
15.7.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású ide-
iglenes katonai szervezet. Állományát az MH költségveté-
si létszámkeretébõl kijelöléssel, az alkalmazásra vonatko-
zó közjogi döntést követõen vezényléssel, anyagi-techni-
kai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.7.5. A szervezeti egység béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolá-
sa a feladat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után
történik.

15.7.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.7.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. Készenlét elérése és
megfelelõ közjogi döntés meghozatala után a külföldi al-
kalmazási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO ille-
tékes parancsnokának utasításai alapján látja el.

15.7.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: századparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.7.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység

képviseletére a századparancsnok jogosult, aki a vezénylé-
si hely állományilletékes parancsnokaként – a jogszabá-
lyokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben
meghatározott keretek között – gyakorolja a jogokat és tel-
jesíti a kötelezettségeket.

15.7.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.8. Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
15.8.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség NATO Reagáló Erõk.
Rövidített megnevezése: MH NRF
15.8.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NRF.
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön a

NATO szervezetileg illetékes NRF parancsnokság felelõs-
ségi körébe tartozó mûveleti terület.

15.8.3. Megalakításának idõpontja: 2006. január 12.
15.8.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, váltásonként meghatározott
létszámmal és jogállással rendelkezõ ideiglenes katonai
szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkere-
tébõl kijelöléssel, a készenlét idõszakára készenléti szol-
gálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi
döntést követõen vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.8.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolá-
sa a feladat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után
történik.

15.8.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.8.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés
után, az illetékes MH NRF parancsnokának utasításai sze-
rint látja el.

1142 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



15.8.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: nemzeti támogató elem pa-
rancsnok (kontingensparancsnok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.8.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység
képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a ve-
zénylési hely állományilletékes parancsnokaként – a jog-
szabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközök-
ben meghatározott keretek között – gyakorolja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

15.8.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.9. Magyar Honvédség Légi Kiképzés-támogató
Csoport

15.9.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Légi Kiképzés-támogató Csoport (Air Mentor
Team).

Rövidített megnevezése: MH AMT
15.9.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH AMT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.9.3. Megalakításának idõpontja: 2010. április 1.
15.9.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel kell
feltölteni.

15.9.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.9.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.9.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazá-
si körzetben mûveleti tevékenységét a NATO Kiképzõ

Misszió Afganisztán illetékes parancsnokának utasításai
szerint látja el.

15.9.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: oktatógép-parancsnok (kon-
tingensparancsnok);

b) az oktatógép-parancsnokot beosztásba az MH ÖHP
parancsnoka vezényli.

15.9.9. A szervezeti egység képviseletére az oktató-
gép-parancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.9.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.10. Magyar Honvédség Nemzeti Támogató Elem
Afganisztán

15.10.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Nemzeti Támogató Elem Afganisztán.

Rövidített megnevezése: MH NTE Afganisztán.
Nemzetközi környezetben: HUN National Support Ele-

ment (HUN NSE).
15.10.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NTE Afganisztán.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF mûveleti területe.
15.10.3. Megalakításának idõpontja: 2010. május 1.
15.10.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott, önálló zászlóalj jogállású
ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költség-
vetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai
eszközeit az MH eszközállományából, illetve helyszíni
bérléssel kell feltölteni.

15.10.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.10.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás,

béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.10.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, külföldi alkalmazási
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körzetben tevékenységét az MH ÖHP parancsnok utasítá-
sai szerint látja el.

15.10.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.10.9. A szervezeti egység képviseletére a parancs-

nok jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes pa-
rancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezet-
szabályozó eszközökben meghatározott keretek között –
gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.10.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.11. Magyar Honvédség EU Harccsoport
15.11.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség EU Harccsoport.
Rövidített megnevezése: MH EU HCS
15.11.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf.: 179/MH EU HCS.
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön az EU

Harccsoport Parancsnoksága felelõsségi körébe tartozó
mûveleti terület.

15.11.3. Megalakításának idõpontja: 2011. október 1.
15.11.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl kijelöléssel, a készenléti idõszakára ké-
szenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonat-
kozó közjogi döntést követõen vezényléssel, anyagi-tech-
nikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.11.5. A szervezeti egység béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolá-
sa a feladat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után
történik.

15.11.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.11.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét az azt elrendelõ közjogi döntés
után az EU Harccsoport parancsnokának utasításai szerint
látja el.

15.11.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: MH EU HCS parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.11.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység

képviseletére az MH EU HCS parancsnok jogosult, aki a
vezénylési hely állományilletékes parancsnokaként – a
jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszkö-
zökben meghatározott keretek között – gyakorolja a jogo-
kat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.11.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.12. Magyar Honvédség Mi-17 Légi Tanácsadó
Csoport

15.12.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Mi-17 Légi Tanácsadó Csoport (Mi-17 Air
Advisory Team).

Rövidített megnevezése: MH Mi-17 AAT
15.12.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH Mi-17 AAT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF mûveleti területe.
15.12.3. Megalakításának idõpontja: 2011. március 1.
15.12.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel kell
feltölteni.

15.12.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.12.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.12.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-
zási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO Kiképzõ
Misszió Afganisztán illetékes parancsnokának utasításai
szerint látja el.
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15.12.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: oktató rajparancsnok (kontin-
gensparancsok);

b) a kontingensparancsnokot beosztásba az MH ÖHP
parancsnoka vezényli.

15.12.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-
gensparancsok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.12.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.13. Magyar Honvédség CSS Logisztikai Iskola Ma-
gyar Mentorcsoport

15.13.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség CSS Logisztikai Iskola Magyar Mentorcso-
port.

Rövidített megnevezése: MH LMCS
15.13.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH LMCS.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.13.3. Megalakításának idõpontja: 2011. július 1.
15.13.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel kell
feltölteni.

15.13.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.13.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás

béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.13.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-

zási körzetben mûveleti tevékenységét a NATO Kiképzõ
Misszió Afganisztán illetékes parancsnokának utasítása
szerint látja el.

15.13.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a kontingensparancsnokot beosztásba az MH ÖHP

parancsnoka vezényli.
15.13.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-

gensparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.13.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el az MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán útján.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

15.14. Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális
Erõk és Megfigyelõk (MFO) Magyar Kontingens

15.14.1. A szervezeti egység megnevezése: Sínai-fél-
szigeten állomásozó Multinacionális Erõk és Megfigyelõk
(MFO) Magyar Kontingens (Multinational Force and Ob-
servers, Hungarian Contingent).

Rövidített megnevezése: MFO MK
15.14.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MFO MK.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföl-

dön az MFO mûveleti területe: Izrael és Egyiptom Sí-
nai-félsziget területe.

15.14.3. Megalakításának idõpontja: 1995. szeptember 28.
15.14.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH, valamint az
Országos Rendõr-fõkapitányság költségvetési létszámke-
retébõl vezényléssel, az MFO által nem biztosított
anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából
kell feltölteni.

15.14.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.
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15.14.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.14.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben tevékenységét az MFO illetékes parancsnoká-
nak utasításai szerint látja el.

15.14.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: MFO MK kontingensparancs-
nok;

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.14.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-
gensparancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állomány-
illetékes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjo-
gi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott kere-
tek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettsé-
geket.

15.14.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint az egyéb szellemi és fizikai (technikai) támo-
gató feladatokat az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó,
az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt költségvetési szerve
látja el.

Az MH ÖHP parancsnoka a költségvetési elõirányzaton
belül a szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdál-
kodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat
állapít meg.

16. Az MH ÖHP válságkezelõ és béketámogató mûve-
letekben részt vevõ, területileg elkülönült szervezeti egy-
ségeit jogi személyiséggel ruházom fel. Az MH ÖHP és
jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei – mint
a költségvetési szerv telephelyei – közhiteles nyilvántartá-
sát a Magyar Államkincstár végzi.

17. A válságkezelõ és béketámogató mûveletekben
részt vevõ, jogi személyiséggel felruházott szervezeti egy-
ségek feladatait, a szervezetükre és mûködésükre vonatko-
zó részletes szabályokat a Honvéd Vezérkar fõnöke által
jóváhagyott Mûveleti Utasítások tartalmazzák.

18. Az Alapító Okiratban nem szabályozott rendelkezé-
seket, a katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait az MH ÖHP Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza. A Szervezeti
és Mûködési Szabályzatot az MH ÖHP parancsnoka az
Alapító Okirat hatályba lépését követõ 90 napon belül el-
készíti, és azt a Honvéd Vezérkar fõnöke útján jóváha-
gyásra felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

19. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatá-

lyát veszti a 2011. szeptember 30-án aláírt, 144-28/2011.
számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772-19/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okiratát a
következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1996. december 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1951. november 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 5. Bocskai István Lövészdandár.

Rövidített megnevezése: MH 5. B.I. l.dd.

3. A költségvetési szerv székhelye: 4000 Debrecen, Fü-
redi u. 59–63.

Postacíme: 4002 Debrecen, Pf. 227.
Kikülönített szervezeti elemek székhelye: 6800 Hód-

mezõvásárhely, Ady Endre u. 46.
Postacíme: 6801 Hódmezõvásárhely, Pf. 12.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár,
4000 Debrecen, Füredi u. 59–63.;

– MH 5/62. Könnyû Lövészzászlóalj, 6800 Hódmezõ-
vásárhely, Ady Endre út 46.;

– MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyû Lövészzászlóalj,
6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre út 46.;
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– MH 24. Bornemissza Gergely Felderítõzászlóalj,
3300 Eger, Hatvanasezred u. 3.;

– MH 37/4. Török Ignác Mûszaki-építõ Zászlóalj,
6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre út 46.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok el-
látása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti

szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ
mûveletekben;

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ
tevékenységek;

842542 Minõsített idõszaki tevékenységek
(kivéve ár- és belvízvédelem);

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel;

c) a kikülönített szervezeti elemek közvetlen vezetõje a
parancsnok–helyettes (Hódmezõvásárhely), aki a kikülö-
nített szervezeti elemek állománya felett gyakorolja az ál-
lományilletékes parancsnoki jogköröket.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
költségvetési szerv alapításáról szóló 30/2007. (HK 4.)
HM határozat, valamint az egyes költségvetési szervek
alapító okiratainak módosításáról szóló 81/2007. (HK 11.)
HM határozat MH 5. Bocskai István Lövészdandár alapító
okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései, a Ma-
gyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító
okiratának módosításáról szóló 38/2009. (VI. 5.) HM hatá-
rozat rendelkezései, az egyes költségvetési szervek alapító
okiratának módosításáról szóló 14/2010. (IX. 28.) HM ha-
tározat MH 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okira-
tának módosítására vonatkozó rendelkezései, továbbá a
2010. augusztus 30-án kelt, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772–21/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség 25. Klapka György
Lövészdandár alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 25. Klapka György Lövészdandár alapító okiratát a
következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1997. szeptember 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1997. március 1., történelmi elõzmény alapján: 1950. no-
vember 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 25. Klapka György Lövészdandár.

Rövidített megnevezése: MH 25. KGY l. dd.

3. A költségvetési szerv székhelye: 2890 Tata, Bacsó B.
u. 66.

Postacíme: 2891 Tata, Pf. 20.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– MH 25. Klapka György Könnyû Lövészdandár, Tata,
Bacsó B. u. 66.;

– MH 101. „Szigetvári” Zrínyi Miklós Vegyes Tüzér-
dandár, Pécs, Pécsváradi út 1.;

– MH 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj, Tata,
Bacsó B. u. 66.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH

önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

A parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tar-
tozik az MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §–ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok el-
látása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerep-

vállalás a béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
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60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdan-
dár költségvetési szerv alapításáról szóló 34/2007. (HK 4.)
HM határozat, valamint az egyes költségvetési szervek
alapító okiratainak módosításáról szóló 81/2007. (HK 11.)
HM határozat MH 25. Klapka György Lövészdandár ala-
pító okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései, a
Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár ala-
pító okiratának módosításáról szóló 33/2009. (VI. 5.) HM
határozat rendelkezései, az egyes költségvetési szervek
alapító okiratának módosításáról szóló 3/2010. (IV. 28.) és
14/2010. (IX. 28.) HM határozat MH 25. Klapka György
Lövészdandár alapító okiratának módosítására vonatkozó
rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt, mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772–22/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Ezred alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred alapító ok-
iratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. március 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1945. szeptember 3.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred.

Rövidített megnevezése: MH 37. mû.e.

3. A költségvetési szerv székhelye: 6600 Szentes,
Csongrádi út 108.

Postacíme: 6601 Szentes, Pf. 62.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár, 6600 Szentes,
Csongrádi út 108.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosított
létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok el-
látása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
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842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ
tevékenységek;

842542 Minõsített idõszaki tevékenységek
(kivéve ár- és belvízvédelem);

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ 60
napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról szóló 27/2007.
(HK 4.) HM határozat, valamint a Magyar Honvédség
37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj alapító okiratá-
nak módosításáról szóló 79/2008. (HK 11.) és 36/2009.
(VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az egyes költségveté-
si szervek alapító okiratának módosításáról szóló 3/2010.
(IV. 28.) és 6/2010. (V. 12.) HM határozat MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj alapító okiratának módo-
sítására vonatkozó rendelkezései, az egyes költségvetési
szervek alapító okiratának módosításáról szóló 14/2010.
(IX. 28.) HM határozat MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûsza-
ki Ezred alapító okiratának módosítására vonatkozó ren-
delkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt, módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata hatá-
lyát veszti.

Budapest, 2012. július 19-én.

Nyt. szám: 772–23/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József
Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató
Ezred alapító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. január 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1949. március 15.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató
Ezred.

Rövidített megnevezése: MH 43. hír. és vt.e.

3. A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehér-
vár, Zámolyi út 1.

Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 153.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj, 8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 1.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.
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8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és men-
ti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetéstámogató
Ezred alapításáról szóló 123/2006. (HK 23.) HM határo-
zat, valamint a Magyar Honvédség 43. Híradó és Vezetés-
támogató Ezred alapító okiratának módosításáról szóló

78/2007. (HK 11.) HM határozat rendelkezései, a Magyar
Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstá-
mogató Ezred alapító okiratának módosításáról szóló
82/2008. (HK 11.) és 37/2009. (VI. 5.) HM határozat ren-
delkezései, az egyes költségvetési szervek alapító okiratá-
nak módosításáról szóló 3/2010. (IV. 28.) és 14/2010.
(IX. 28.) HM határozat MH 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred alapító okiratának módosításá-
ra vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus
30-án kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772–24/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred ala-
pító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1995. december 16.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1961. szeptember 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred.

Rövidített megnevezése: MH 64. log. e.

3. A költségvetési szerv székhelye: 7400 Kaposvár, Fü-
redi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai és Támogató
Ezred, 7400 Kaposvár, Füredi u.
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5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Bala-

ton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti
szerepvállalás béketámogató
és válságkezelõ mûveletekben;

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezred költségvetési szerv alapításáról szóló
37/2007. (HK 4.) HM határozat, valamint az egyes költ-
ségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról szóló
81/2007. (HK 11.) HM határozat MH 64. Boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred alapító okiratának módosítására
vonatkozó rendelkezései, a Magyar Honvédség 64. Boco-
nádi Szabó József Logisztikai Ezred alapító okiratának
módosításáról szóló 84/2008. (HK 11.) és 39/2009.
(VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az egyes költségveté-
si szervek alapító okiratának módosításáról szóló 58/2009.
(IX. 18.), 3/2010. (IV. 28.) és 14/2010. (IX. 28.) HM hatá-
rozat MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
alapító okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései,
továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt, módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772–25/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ
alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Logisztikai Ellátó Központ alapító okiratát a kö-
vetkezõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. március 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1945. április 17.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Logisztikai Ellátó Központ.

Rövidített megnevezése: MH LEK

3. A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest
XVI., Újszász u. 37–39.

Postacíme: 1631 Budapest, Pf. 12.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– MH Haditechnikai Ellátó Központ, 1163 Budapest
XVI., Újszász u. 37–39.;

– MH Hadtápanyag Ellátó Központ, 1135 Budapest
XIII., Lehel u. 41.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok el-
látása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerep-
vállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá

kapcsolódó források igazgatása és szervezése;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási

tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1153



szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ költ-
ségvetési szerv alapításáról szóló 25/2007. (HK 4.) HM
határozat, valamint a Magyar Honvédség Logisztikai Ellá-
tó Központ alapító okiratának módosításáról szóló
97/2007. (HK 15.), 75/2008. (HK 11.) és 49/2009. (VI. 5.)
HM határozat rendelkezései, az egyes költségvetési szer-
vek alapító okiratának módosításáról szóló 3/2010.
(IV. 28.) és 14/2010. (IX. 28.) HM határozat MH Logiszti-
kai Ellátó Központ alapító okiratának módosítására vonat-
kozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
irata hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772–27/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ
alapító okirata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Bakony Harckiképzõ Központ alapító okiratát a
következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1996. december 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1913. október 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Bakony Harckiképzõ Központ.

Rövidített megnevezése: MH BHK

3. A költségvetési szerv székhelye: 8100 Várpalota, Ár-
pád u. 1.

Postacíme: 8101 Várpalota, Pf. 28.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH Központi Gyakorló és Lõtérparancsnokság, 8100
Várpalota, Árpád u. 1.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnok köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.
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13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak
jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-

leg a Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ
költségvetési szerv alapításáról szóló 38/2007. (HK 4.)
HM határozat, valamint az egyes költségvetési szervek
alapító okiratainak módosításáról szóló 81/2007. (HK 11.)
HM határozat MH Bakony Harckiképzõ Központ alapító
okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései, a Ma-
gyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ alapító ok-
iratának módosításáról szóló 41/2009. (VI. 5.) HM határo-
zat rendelkezései, az egyes költségvetési szervek alapító
okiratának módosításáról szóló 3/2010. (IV. 28.) és
14/2010. (IX. 28.) HM határozat MH Bakony Harckikép-
zõ Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó
rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt, mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
hatályát veszti.

Budapest, 2012. július 19.

Nyt. szám: 772–26/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
56/2012. (VIII. 3.) HM

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

a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program
kapcsán nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok

elszámolási, számlázási és egyéb eljárási rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján, figyelemmel a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezete közötti, a NATO Légi Szállítást Kezelõ Szer-
vezetének a Magyar Köztársaság területén való település-
rõl és mûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2008. évi XXXIV. törvény, valamint a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a NATO Légi Szállítást Kezelõ Szervezet
közötti, a NAMO és a Nehéz Légi Szállító Ezred magyar-
országi településéhez kapcsolódó szolgáltatásokról szóló
Megállapodás rendelkezéseire, a következõ

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe és közvetlen irányítása tartozó szervezetek-
re, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. Közüzemi és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások

2. §

(1) A NATO Légi Szállítást Kezelõ Szervezet, illetve
annak jogutódja (a továbbiakban együtt: NAMO) részére
az irodai elhelyezés térítésmentesen kerül biztosításra az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezé-
seinek figyelembevételével. A HM által biztosított helyi-
ségeket a Honvédelmi Minisztérium és a NATO Légi
Szállítást Kezelõ Szervezet közötti, a NAMO és a Nehéz
Légi Szállító Ezred magyarországi településéhez kap-
csolódó szolgáltatásokról szóló Megállapodás (a továb-
biakban: Bázishasználati Megállapodás) határozza meg.

(2) A közüzemi díjak részletezõ és összesítõ adatai ki-
mutatásának alapját a közüzemi szolgáltatók által kiállított
számlák, mint alapbizonylatok képezik. Az ingatlanüze-
meltetési szolgáltatás átalánydíjas, amelynek alapbizony-
latát az adott objektumra vonatkozó számlatükör képezi.

(3) A honvédelmi szervezetek által a közvetített szol-
gáltatásként biztosított közüzemi és az ingatlanüzemelte-
tési szolgáltatásokat a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hi-
vatal (a továbbiakban: HM FHH) által kiírt elhelyezési
tender mindenkori gyõztese nyújtja.

(4) A szolgáltatást nyújtó a fogyasztásmérõk, vagy meg-
határozott norma, illetve arányszám alapján a Bázishasz-
nálati Megállapodásban rögzített telephelyek valamennyi
közüzemi felhasználását és ingatlanüzemeltetési költségét
a nemzeti és a nemzetközi szervezetek felhasználására
megbontja, errõl elkülönített nyilvántartást vezet, majd az
ezen adatok alapján készített számlákat a HM FHH ellen-
tételezés céljából megküldi a NATO Légi Szállítást Ke-
zelõ Ügynökség, illetve annak jogutódja (a továbbiakban
együtt: NAMA) részére.

(5) A közüzemi szolgáltatásokról, valamint az ingatlan-
üzemeltetési költségekrõl a HM FHH a szolgáltatást nyúj-
tó által elõzetesen megbontott általános forgalmi adót is
tartalmazó számlát állít ki.

(6) A NAMO, illetve Nehéz Légi Szállító Ezred (a to-
vábbiakban: HAW) által igénybe vett közüzemi és ingat-
lanüzemeltetési szolgáltatások számlázása érdekében a
szükséges megosztási mérõszámok meghatározását a HM
FHH külön megállapodásban rendezi a NAMA vezérigaz-
gatójával. A megállapodásban kell rögzíteni a NAMA ál-
tal igényelt többletszolgáltatások körét és ellenértékét.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott megállapodás hiá-
nyában a HM FHH a szolgáltatás jellegétõl függõen egyol-
dalúan határozza meg a költségmegosztás módját.

3. Üzemanyag

3. §

(1) Az elszámolás és igénylés rendje tekintetében a kül-
földi fegyveres erõk eszközei magyarországi, valamint
a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott
üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjérõl
szóló 1/2012. (I. 13.) HM utasítás (a továbbiakban:
1/2012. HM utasítás) alkalmazandó.

(2) Amennyiben a NAMO tulajdonában lévõ légi jár-
mûvekhez, valamint az azok mûködésével közvetlenül
összefüggõ jármûvekhez és eszközökhöz az üzemanyag,
hajtó- és kenõanyagok beszerzése általános forgalmiadó-
és jövedékiadó-mentesen történik, azokat elkülönítetten
kell tárolni, illetve azokról külön nyilvántartást kell ve-
zetni.
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(3) Amennyiben a NAMA, illetve HAW részére az
üzemanyagok a honvédelmi szervezetek részére beszerzett
készletekbõl kerülnek biztosításra, a számlázási ár

a) a hajtóanyagok esetében a felhasználás szerinti tárgy-
hónapban érvényes, a honvédelmi szervezetek részére a
szállító által megállapított egységár,

b) egyéb üzemanyagok esetében azok utolsó, a HM által
végrehajtott beszerzési eljárás során érvényes ára.

(4) Az üzemanyaggal, hajtó- és kenõanyagokkal és fel-
töltési szolgáltatással kapcsolatos számlákat az MH Ve-
szélyesanyag Ellátó Központ (a továbbiakban: MH VEK)
állítja ki az 1/2012. HM utasításban foglalt adatszolgálta-
tások alapján.

4. Híradó és információvédelmi szolgáltatás

4. §

(1) A NAMO, NAMA, illetve HAW szervezetek részé-
re az MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban: MH
PBRT) távbeszélõ-hálózatán keresztül a honvédelmi szer-
vezetek térítés nélkül biztosítják az MH Kormányzati Célú
Elkülönült Hírközlõ Hálózatához és azon keresztül a
NATO távbeszélõ hálózatához történõ hozzáférést.

(2) A távbeszélõ-szolgáltatások eléréséhez szükséges
hálózat aktív és passzív elemeket, mint a telefonközpont
elõfizetõi és trönkoldali kártyákat, 144 db analóg és 48 di-
gitális ISDN asztali távbeszélõ-készüléket, valamint azok
NAMO, NAMA, illetve HAW igény szerinti felprogramo-
zását, a nemzetközi szervezet által beszerzésre kerülõ tele-
fonközpont és készülékek telepítéséig a honvédelmi szer-
vezetek térítésmentesen biztosítják.

(3) A NAMO-, NAMA-, illetve HAW-felhasználók ré-
szére telepített, az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hír-
közlõ Hálózatán üzemelõ telefonkészülékekrõl közcélú
távbeszélõhívás az MH PBRT telefonközpontján keresztül
csak a nemzetközi szervezet által bérelt vonalakon létesül-
het, és a hívások díját a civil távközlési szolgáltató közvet-
lenül a megrendelõ részére számlázza.

(4) A NAMO-, NAMA-, illetve HAW-szervezetek az
MH PBRT területén, és annak 1 kilométeres körzetében az
Egységes Digitális Távközlési Rendszer (a továbbiakban:
EDR) rendelkezésre álló szolgáltatásait térítés nélkül ve-
hetik igénybe. A szolgáltatások eléréséhez szükséges kézi
és mobil EDR-készülékek és diszpécserállomás, valamint
az esetleges többletszolgáltatások beszerzése a NAMO
feladata, azonban annak hardveres és szoftveres szem-
pontból teljes mértékben interoperábilisnak kell lennie a
meglévõ rendszerrel. A NAMO EDR-készülékeit honvé-
delmi szervezetek léptetik be az MH PBRT hálózatába és
hozzák létre az igények szerint elkülönített hívócsoporto-
kat. Az EDR-készülékekrõl csak hálózaton belüli és az
MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatába
irányuló hívások az EDR-rendszerben meghatározott mér-

tékben kezdeményezhetõek. Az EDR-készülékekrõl köz-
célú hálózatba irányuló hívások nem kezdeményezhetõk.

(5) Az MH PBRT területén a magyarországi NATO
TITKOS hálózat (a továbbiakban: HU NSN) hozzáférés-
hez szükséges, a jelenleg rendelkezésre álló hálózatot a
honvédelmi szervezetek térítésmentesen biztosítják.

(6) A HM-II. objektumban települõ NAMA-részleg ré-
szére az objektumban már meglévõ HU NSN-rendszerhez
történõ esetenkénti hozzáférést a honvédelmi szervezetek
térítésmentesen biztosítják.

(7) A NAMO által igényelt vagy a NAMO kérésére ki-
építendõ új HU NSN-munkaállomás kiépítésére vonatko-
zó számlákat az érintett katonai szervezetek adatszolgálta-
tása alapján a HM FHH állítja ki.

5. Karbantartás, felújítás

5. §

(1) A központilag biztosított anyagok kiszámlázása so-
rán meghatározott ár a mérlegelt átlagár.

(2) A térítésköteles anyagokról és szolgáltatásokról az
érintett katonai szervezetek adatszolgáltatása alapján, a
HM FHH állítja ki az általános forgalmi adót is tartalmazó
számlákat.

(3) A HM FHH az általa végzett ingatlan-karbantartás-
ról, -felújításról általános forgalmi adót is tartalmazó
számlát állít ki.

6. Környezetvédelem

6. §

(1) Jelen alcím alkalmazásában környezetvédelmi szol-
gáltatásnak minõsül a környezet védelme érdekében, szer-
zõdött vállalkozó által nyújtott szolgáltatás, különösen a
veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása; a HAW
által használt területen és közvetlen környezetében idõsza-
kos felszíni és felszín alatti vizek mintavételezése és vizs-
gálata, a HAW kizárólagos használatában lévõ létesítmé-
nyek légszennyezõ pontforrásainak emissziós mérései.

(2) Az MH PBRT külsõ szolgáltatóval köt szerzõdést a
HAW részére biztosítandó környezetvédelmi szolgáltatá-
sok és szakanyagok beszerzésének vonatkozásában. A kör-
nyezetvédelmi szolgáltatások és szakanyagok beszerzésé-
nek körét az MH PBRT és a NAMA együttesen határozza
meg. A szolgáltató által a NAMA nevére kiállított számlát
az MH PBRT, illetve a HAW kijelölt környezetvédelmi
tisztjei a teljesítést követõen közösen igazolják.

(3) A jövedékiadó-mentesen beszerzett termékekbõl ke-
letkezett veszélyes hulladék kezelésére a jövedéki adóról
és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabá-
lyairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben meghatáro-
zott feltételeknek megfelelõ szervezet jogosult.
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7. Egyéb szolgáltatások

7. §

(1) Az étkezési lehetõség a nemzetközi állomány tagjai
részére biztosított, amelynek költségeit az igénybevétel-
nek megfelelõen, egyénileg térítik. Az egyénileg igénybe
vett üzemi étkezési szolgáltatásokról a nyugtát, külön ké-
résre számlát az MH PBRT a hatályos magyar jogszabá-
lyoknak megfelelõen állítja ki.

(2) Egyéb, az MH PBRT által a helyszínen nyújtott szol-
gáltatások esetében, amennyiben külön megállapodás
másként nem rendelkezik, az MH PBRT állítja ki az általá-
nos forgalmi adót is tartalmazó számlát.

(3) A Bázishasználati Megállapodás alapján az egyéb
szolgáltatások körét a HM FHH és a NAMA együttesen
határozza meg.

(4) Az MH Légijármû Javítóüzem (a továbbiakban: MH
Lé. Jü.) a Bázishasználati Megállapodásban, valamint az
ennek végrehajtására megkötött technikai megállapodá-
sokban megjelölt, térítésköteles szolgáltatásokról áfás
számlát bocsát ki a megrendelõ NAMO, NAMA részére.

(5) A Bázishasználati Megállapodásban meghatározott,
tûzszerészeti tevékenység keretében nyújtott térítésköteles
szolgáltatásokról az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadiha-
jós Ezred (a továbbiakban: MH 1. HTHE) bocsát ki áfás
számlát a NAMO, NAMA részére.

(6) Az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban:
MH LEK) a Bázishasználati Megállapodásban meghatáro-
zott, a cseppfolyós oxigénhez kapcsolódó szolgáltatások-
ról állít ki áfás számlát a NAMO, NAMA részére.

(7) A Stratégiai Légi Szállítási Képességrõl szóló több-
oldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl szóló
93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján az Egyetértési
Megállapodást aláíró nemzetek nemzeti támogató elemei-
nek logisztikai biztosításával kapcsolatos kiadásokat a
HM FHH számlázza az adott haderõ részére.

8. A bevételekkel kapcsolatos eljárás

8. §

A térítéskötelesen nyújtott szolgáltatások esetében,
költségeik megtérítése érdekében a Bázishasználati Meg-
állapodásban jelzett infrastrukturális, közüzemi és ingat-
lanüzemeltetési szolgáltatások biztosításából, valamint
a 7. § (7) bekezdés alapján várható bevételt a HM FHH a
kezelésébe tartozó központi költségvetésében, míg

a) az üzemanyagból és a hozzá kapcsolódó feltöltési és
leeresztési szolgáltatásokból származó bevételt a HM feje-
zet és az intézményi elemi költségvetés tervezésére vonat-
kozó intézkedésekben, utasításokban foglaltak szerint kell
megtervezni.

b) a 7. § (1)–(2) bekezdés alapján várható bevételt az
MH PBRT,

c) a 7. § (4) bekezdés alapján várható bevételt az MH
Lé. Jü.,

d) a 7. § (5) bekezdés alapján várható bevételt az MH
1. HTHE,

e) a 7. § (6) bekezdés alapján várható bevételt az MH
LEK
az intézményi költségvetésében tervezi.

9. §

(1) A katonai légi jármûvek üzemanyag feltöltéséhez,
leeresztéséhez kapcsolódó szolgáltatás költségtérítésébõl
származó bevételt a SAC program kapcsán felmerülõ ki-
adások fedezetére kell fordítani.

(2) A 8. § a) pontjában foglalt feltöltési és leeresztési
szolgáltatásokból származó bevételt az MH VEK a HM
költségvetési fejezet központosított bevételként kezeli és
az 1/2011. (I. 11.) HM utasítás 5. §-ában foglaltak szerint
könyveli és fizeti be a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hi-
vatal (a továbbiakban: HM KPH) központi számlájára.

(3) A (2) bekezdés szerint befizetett bevételekrõl a HM
KPH a jóváhagyott elemi költségvetések alapján negyed-
évente, költségvetés-arányosan az érintett honvédelmi
szervezetek részére a befolyt összegeket átutalja, a bevétel
teljesítésének könyvelése és a kiadások forrásának biztosí-
tása érdekében.

(4) Az érintett honvédelmi szervezetek havonta, szol-
gáltatási nemenként a tárgyhónapot követõ hónap 5. mun-
kanapjáig tájékoztatják a befolyt bevételekrõl a HM
KPH-t.

9. A nyújtott szolgáltatások igazolása

10. §

(1) A nyújtott szolgáltatások teljesítésének igazolása a
jelen utasítás 1. mellékletében szereplõ STANAG 6025
B melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével tör-
ténik.

(2) Az MH PBRT területén a NAMO, NAMA, illetve
HAW részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan az
MH PBRT parancsnoka vagy az általa írásban kijelölt sze-
mély végzi a nyújtott szolgáltatások nyilvántartását, vala-
mint – együttmûködve a NAMO, NAMA, vagy a HAW
képviselõjével – az igénybevevõvel leigazoltatja azok jo-
gosságát.

(3) A számlák kiállítása érdekében az MH PBRT pa-
rancsnoka a honvédelmi szervezetek által nyújtott szolgál-
tatásoknak a NAMO, NAMA vagy a HAW általi leigazo-
lását megküldi a számlát kibocsátó katonai szervezet ré-
szére, amely e dokumentumokat csatolja az általa kiállított
számlákhoz.

1158 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



10. A számlázás egyéb szabályai

11. §

(1) A számlázás forintban történik.
(2) A Bázishasználati Megállapodásban külföldi devi-

zanemben meghatározott árak esetében a forintra történõ
átszámítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségve-
tés-gazdálkodási információs rendszere felépítésérõl, mû-
ködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és továbbfejlesztésérõl
szóló 97/2007. (HK 17.) HM utasítás szerinti adatbázisban
meghatározott, a teljesítés idõpontjában érvényes vállalati
árfolyamon történik.

(3) A NAMO, NAMA és HAW részére nyújtott szolgál-
tatások esetében a számlák magyar és angol nyelven, a
NAMA nevére kerülnek kiállításra. A számlákon feltünte-
tendõ név és cím: NATO Légi Szállítást Kezelõ Ügynök-
ség / NATO Airlift Management Agency, 8500 Pápa,
Vaszari u. 101.

(4) A számlákat a kiállító katonai szervezeteknek a tel-
jesítést, valamint a számlázás alapját képezõ dokumentu-
mok kézhezvételét követõ 10 napon belül kell elkészíte-
nie, és a háttérdokumentációval vagy annak fénymásolatá-
val együtt megküldenie a HM KPH részére.

(5) Amennyiben a számlakibocsátó a rá vonatkozó adó
megállapítási idõszakban több, számlakibocsátásra jogala-
pot teremtõ ügyletet teljesít – így különösen az üzemanyag
biztosítását –, havonta az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény elõírása szerinti gyûjtõszámlát
állít ki. A gyûjtõszámlát a tárgyhónapot követõ hónap
7. munkanapjáig kell megküldeni a HM KPH részére.

(6) A HM KPH a részére megküldött számlákat, azok
számszaki és szakmai felülvizsgálatát követõen, 5 napon
belül megküldi a NAMA részére a kifizetés és azt köve-
tõen az adó-visszaigénylés rendezése érdekében.

(7) A HM KPH a kiállított számlák kezelésénél, vala-
mint az adóigazgatási eljárásban segítséget nyújt a NAMA
részére.

(8) A kiállított számlákon a fizetési határidõ – eltérõ
megállapodás hiányában – a kiállítástól számított 45 nap.

11. Fejezetszintû ellenõrzés

12. §

A NAMO, NAMA és a HAW részére nyújtott szolgálta-
tásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és szám-
lázási feladatok szabályszerû végrehajtásának fejezetszin-
tû államháztartási belsõ ellenõrzését a HM Belsõ Ellenõr-
zési Fõosztály a vonatkozó jogszabályok, közjogi szerve-
zetszabályozó eszközök és belsõ rendelkezések elõírásai
szerint végzi.

12. Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A 8. § a) pontja és a 9. § (3) bekezdése 2013. január
1-jén lép hatályba. A 2012. évben e jogcímen befolyó be-
vétel elosztására – a 9. § (3) bekezdéstõl eltérõen – a HM
FHH az MH ÖHP-val egyeztetve negyedévente tesz javas-
latot a HM KPH részére.

(3) Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium és Ma-
gyar Honvédség szervei által a NAMO részére nyújtott
szolgáltatásokról és azok elszámolási és számlázási rend-
jérõl szóló 24/2009. (IV. 3.) HM utasítás.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
57/2012. (VIII. 3.) 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 alapján, a tisztképzés rendszerének
korszerûsítésével, a honvédelmi neveléssel és a honvédség
humánstratégiájával összefüggõ feladatok irányítása, to-
vábbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testü-
letében (a továbbiakban: FT) a honvédelmi miniszter kép-
viseletének ellátása érdekében dr. Szarka Gábor Leventét
miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2012. augusz-
tus 1-jétõl 2013. január 31-ig látja el.

(3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelmi mi-
niszter irányítja.

2. §

(1) A miniszteri biztos feladatkörében
a) képviseli a honvédelmi minisztert az FT-ben, vala-

mint ellátja az FT ügyvivõi feladatait;
b) koordinálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn-

tartói irányításával összefüggõ tárcaszintû döntések elõké-
szítését;

c) irányítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozá-
sáról szóló 1278/2010. (XII. 15.) Korm. határozat 12. pont-
jával összefüggõ tárcaszintû feladatok végrehajtását;

d) irányítja a honvédelmi nevelés programjának kidol-
gozását;

e) irányítja a honvédelmi ágazat humánstratégiájával,
valamint az új életpályamodellel kapcsolatos tárcaszintû
feladatok végrehajtását.

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

teri biztos megkeresését a honvédelmi szervezetek feladat-
és hatáskörükben eljárva, határidõre teljesítik.

(3) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva tárcaközi
egyeztetések lefolytatására, és az érdekvédelmi szervekkel
történõ tárgyalásra jogosult.

3. §

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

4. §

A miniszteri biztos feladatainak végrehajtásáról a HM
közigazgatási államtitkára útján kéthavonta jelentést ter-
jeszt fel a honvédelmi miniszternek, melyet tájékoztatásul
megküld a Honvéd Vezérkar fõnökének.

5. §

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

(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl
szóló 5/2012. (I. 27.) HM utasítás.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
58/2012. (VIII. 14.) HM

u t a s í t á s a
a 2013. évi Nemzetközi Repülõnap

és Haditechnikai Bemutató megszervezésével
és végrehajtásával összefüggõ 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) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szer-
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vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) A 2013. évi Nemzetközi Repülõnap és Haditechni-
kai Bemutató (a továbbiakban: rendezvény) végrehajtásá-
ba bevont honvédelmi szervezetek jelen utasítás szerinti
feladataikat a 2013. évi kiképzési és munkaterveik alapján
hajtják végre.

2. §

(1) A rendezvény megszervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok irányítására dr. Borbíró Zoltán kabi-
netfõnök-helyettest (a továbbiakban: elnök) jelölöm ki.

(2) Az elnök jelen utasítás hatálybalépését követõ
15 napon belül a logisztikai, tömegtájékoztatási, protokol-
láris, katonai, egészségügyi, infrastrukturális, pénzügyi-
számviteli, katasztrófavédelmi és jogi szakterületért fele-
lõs honvédelmi szervezetek képviselõibõl munkacsopor-
tot hoz létre, és kijelöli a munkacsoport titkárát.

(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározott szakterü-
leteken kívül más, a rendezvény megszervezésében érin-
tett szakterület képviselõjének a munkacsoportba történõ
bevonására is jogosult.

(4) A munkacsoport munkájában való közremûködésért
díjazás nem adható.

3. §

(1) A munkacsoport az alakuló ülését jelen utasítás ha-
tálybalépését követõ 30. napig megtartja. A további ülése-
ket a munkacsoport titkára által elkészített és az elnök által
jóváhagyott munkaterv szerint, illetve indokolt esetben so-
ron kívül kell összehívni.

(2) A munkacsoport 2013. október 31-én a mûködését
befejezi.

4. §

(1) Az elnök jóváhagyja a munkacsoport által készített
terveket, felügyeli a munkacsoport munkáját.

(2) A munkacsoport
a) a rendezvény végrehajtásával kapcsolatos munka- és

feladattervet, programtervet, kommunikációs tervet, illet-
ve finanszírozási, forrás- és szükségleti, valamint költség-
vetési elgondolást készít, és azt jóváhagyásra felterjeszti
– a munkacsoport titkárán keresztül – az elnöknek 2012.
október 15-ig,

b) javaslatot tesz – a munkacsoport titkárán keresztül –
az elnöknek a rendezvény megszervezésével és lebonyolí-
tásával összefüggõ feladatok végrehajtására létrehozandó

szervezõcsoport személyi összetételére és részletes felada-
taira 2013. január 15-ig,

c) a rendezvény elõkészítésérõl, illetve lebonyolításáról
szóló jelentést, beszámolót készít, és azt – a munkacsoport
titkárán keresztül – megküldi az elnöknek 2013. szeptem-
ber 30-ig.

(3) A munkacsoport titkára irányítja és szervezi a mun-
ka- és feladatterv kidolgozását, felel a munkacsoport ülé-
seinek elõkészítéséért, a részfeladatok tervezésének, külö-
nösen a forrás- és szükségleti számvetések összehangolá-
sáért, elkészítteti a rendezvény kockázatbecslési tervét.

5. §

(1) A külföldi államok meghívására – a Honvéd Vezér-
kar fõnöke javaslatát is figyelembe véve – az elnök vagy a
honvédelmi miniszter jogosult.

(2) Az elnök a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosz-
tály bevonásával, a katonadiplomácia útján irányítja a
meghívott külföldi államokkal történõ kapcsolattartást.

(3) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka
saját hatáskörben intézkedik a visszaigazolt külföldi szá-
razföldi és légi katonai szervezetekkel történõ közvetlen
kapcsolattartásra, a rendezvénnyel kapcsolatos feladatok
egyeztetésére.

6. §

A munkacsoport munkájához szükséges technikai esz-
közöket az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár biztosítja.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
59/2012. (VIII. 24.) HM

u t a s í t á s a
egyes honvédelmi miniszteri 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. §
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(2) bekezdés g) pontja alapján egyes honvédelmi miniszte-
ri utasítások módosításáról a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

(1) A hivatásos és szerzõdéses katonák 2008. évi illet-
ményfejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni
megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Ut1.) 8/A. § (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

(A Hjt. 123. §-a szerinti rendszeres kiegészítõ illetmény-
nek minõsül:)

„f) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kér-
déseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiak-
ban: Eütev. tv.) 29. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egész-
ségügyi dolgozók rendszeres kiegészítõ illetménye.”

(2) Az Ut1. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Eseti kiegészítõ illetményként kell kezelni
a) az R. 62. § (1) bekezdése szerinti eseti pótlék veszte-

ség miatti kiegészítõ illetményt, valamint
b) az Eütev. tv. 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti,

2012. január 1-je és 2012. június 30-a közötti idõszakra fo-
lyósítandó, egészségügyi dolgozók eseti kiegészítõ illet-
ményét.”

2. §

A kormánytisztviselõk és a honvéd tiszthelyettesjelöl-
tek egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 109/2011.

(X. 7.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 3. § (2) és
(4) bekezdésében a „kormány-tisztviselõi” szövegrész he-
lyébe a „kormányzati szolgálati” szöveg lép.

3. §

Az Ut2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

A honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásá-
ról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut3.) a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § Ezen utasításnak az egyes honvédelmi miniszteri
utasítások módosításáról szóló 59/2012. (VIII. 24.) HM
utasítással megállapított 1. és 2. mellékletét 2012. július
1-jétõl kell alkalmazni.”

5. §

Az Ut3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §

Az Ut3. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 59/2012. (VIII. 24.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 109/2011. (X. 7.) HM utasításhoz

..............................................................................
a honvédelmi szervezet megnevezése

KÖTELEZVÉNY

Alulírott ..................................... kötelezem magam, hogy a .................... nyt. szám alatt engedélyezett ................. forint
összegû ..................... családalapítási támogatást legkésõbb ...............................-ig visszafizetem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megállapított elsõ havi ..................... forint és a további ......... hónapon keresztül havi
...................... forintos törlesztõrészletek az illetményembõl levonásra kerüljenek.

Tudomásul veszem, hogy ha kormányzati szolgálati jogviszonyom a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 42. § (8) bekezdése, 60. § (1) bekezdés i) pontja, (2) bekezdés c) pontja, 63. § (2) bekezdés a), b) és
e) pontjában meghatározott okból szûnik meg, a még fennálló tartozásom visszafizetése a kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban töltött utolsó munkanapon teljes összegben esedékessé válik.

..........................., 201...... év .................... hó ............ nap

………………………………………
támogatásban részesülõ személy

……………………………………
szem. ig. száma”
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2. melléklet az 59/2012. (VIII. 24.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 29/2012. (V. 8.) HM utasításhoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP
(MINTA)

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

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

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

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

Személyazonosító igazolvány száma: ............................................................................................................................

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ...............................................................................................................

Tartózkodási hely címe: .................................................................................................................................................

Levelezési címe: .............................................................................................................................................................

TAJ száma: .....................................................................................................................................................................

Adóazonosító jele: .........................................................................................................................................................

Magánnyugdíjpénztár-tagság: igen/nem* .......................................................................................................................

Magánnyugdíjpénztár neve, tagsági okirat száma, belépés kelte: .................................................................................

Iskolai végzettsége (bizonyítvány száma, a másolatokat mellékelni kell): ....................................................................

Szakképzettsége(i): ........................................................................................................................................................

Telefonos elérhetõsége: .................................................................................................................................................

A munkabérbõl bírósági határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozás: ..........................................................

Van/nincs*

Tartozás összege: ...........................................................................................................................................................

Jogosultja: ......................................................................................................................................................................

………………………, …… év ……………… hó …… napján

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek!

………………………………………
jelentkezõ aláírása”

* A megfelelõ szöveg bekarikázandó!
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3. melléklet az 59/2012. (VIII. 24.) HM utasításhoz

„2. melléklet a 29/2012. (V. 8.) HM utasításhoz

Nyt. szám: . sz. pld.

KÖZFOGLALKOZTATÁSI SZERZÕDÉS
(MINTA)

amely létrejött egyrészrõl a Magyar Honvédség …………………………………., képviseletére jogosult természetes
személy neve: …………………………………………… mint közfoglalkoztató (a továbbiakban: közfoglalkoztató),

másrészrõl

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idõ:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Adóazonosító jel:

TAJ-szám:

Szig. szám:

Lakcímig. száma:

a …………………… Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltség által kiközvetített közfoglalkozta-
tott (a továbbiakban: közfoglalkoztatott) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1. A közfoglalkoztatási jogviszony idõtartama
A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatottat – Országos Közfoglalkoztatási Program keretében a ………………… számú

hatósági szerzõdés alapján – …… év …………… hónap ……. napjától …… év ……………… hónap …… napjáig, ha-
tározott idõtartamra alkalmazza.

A közfoglalkoztatott kijelenti, hogy a közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít.

2. A munkába lépés napja: ……… év ……………… hónap ……… napja

3. A munkavégzés helye:
A közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott megállapodnak abban, hogy a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jog-

viszony tartama alatt …………………………………………………………………………… munkahelyen végzi
munkáját.

4. A munkakör
A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatottat …………………… munkakörben foglalkoztatja.
A munkakör FEOR száma: …………
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5. Közfoglalkoztatási bér
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. ren-

delet 1. § (1) bekezdése alapján a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott személyi alapbérét havi bruttó ……………
Ft-ban, azaz …………………………… forintban állapítja meg.

6. A munkarend, munkaidõ
A közfoglalkoztatott munkaideje: napi …… óra.
Az irányadó munkarend: A munkaidõ napi idõtartama egyenlõtlenül is beosztható, de napi négy óránál rövidebb, illet-

ve 12 óránál hosszabb nem lehet.

7. Bérfizetés
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. ren-

delet 1. § (4) bekezdése alapján a havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bérrészletekben történik, utólag legkésõbb a
csütörtöktõl a következõ hét szerdáig tartó munkahetet követõ elsõ pénteki napon a munkaidõ végéig.

8. Szabadság, betegszabadság, fizetés nélküli szabadság
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.

évi CVI. törvény alapján a közfoglalkoztatottat megilletõ szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap.
A közfoglalkoztatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a közfoglalkoztatási jogviszonya év közben kezdõdött vagy

szûnt meg, részére a szabadság idõarányos része jár.
A közfoglalkoztatott szabadsága tartamára a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér), betegszabadsá-

ga tartamára a közfoglalkoztatási bér (közfoglalkoztatási garantált bér) 70%-a illeti meg.
Részmunkaidõs foglalkoztatás esetében a közfoglalkoztatottat a szabadsága és a betegszabadsága tartamára a tör-

vényben meghatározott bér idõarányos része illeti meg.
A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a közfoglalkoz-

tatott a közfoglalkoztatási jogviszony idõtartama alatt a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, va-
lamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó munkálta-
tónál, legfeljebb 90 nap idõtartamú határozott idejû munkaviszonyt létesít. A fizetés nélküli szabadság engedélyezésé-
nek feltétele, hogy a közfoglalkoztatott a határozott idejû munkaviszonyról szóló munkaszerzõdést a közfoglalkoztató-
nak bemutatja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott számára
közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkavégzéshez kapcsolódóan a képzés lehetõségét is biztosítja.

9. A közfoglalkoztatott kötelezettségei
A közfoglalkoztatott – a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. §-ában meghatározott kötelezettségein

túlmenõen – köteles:
9.1. A közfoglalkoztatási jogviszony létesítése elõtt a munkaalkalmassági orvosi vizsgálat igazolását a közfoglalkoz-

tatónak leadni, melynek költsége – számla leadása ellenében – a közfoglalkoztatót terheli.
9.2. Az elõírt helyen és idõben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetve ez

alatt munkavégzés céljából a közfoglalkoztató rendelkezésére állni.
9.3. Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, elõírások és utasítá-

sok szerint végezni.
9.4. A közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályban megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó elõkészítõ

és befejezõ munkát elvégezni.
9.5. Munkatársaival együttmûködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy

ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélést
ne idézzen elõ.

9.6. Munkáját személyesen ellátni.
9.7. A munkája során tudomására jutott titkot – a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ában fog-

laltak figyelembevételével –, valamint a közfoglalkoztatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvetõ fontosságú in-
formációkat megõrizni. Ezen túlmenõen sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésé-
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vel összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a közfoglalkoztatóra vagy más személyre hátrányos követ-
kezménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vo-
natkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségére.

9.8. Ha a közfoglalkoztatott elõre nem látható okból nem tud a munkahelyén megjelenni, úgy azt haladéktalanul köte-
les közvetlen felettesével közölni, megjelölve a távollét okát, annak várható idõtartamát, a távollét utáni újabb munkába
állás idõpontját.

10. A közfoglalkoztató a munkavégzéshez az alábbi feltételeket biztosítja:
10.1. Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket – figyelemmel a mun-

kavégzés sajátos körülményeire – kiemelten:
10.1.1. A munkavégzéshez szükséges munka- és védõeszközöket.
10.1.2. A munkavégzéshez szükséges felszereléseket (munkaruha, védõital, tisztálkodószer), egyéb körülményeket

(tisztálkodási, melegedési, pihenési lehetõség).
10.1.3. Oktatás keretében gondoskodik arról, hogy a közfoglalkoztatott elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idõtartama

alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel,
megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

10.2. A szokásos munkavégzés helyétõl eltérõ munkavégzés esetében térítésmentes oda- és visszaszállítást.

11. Munkáltatói és utasítási jogkör
A közfoglalkoztatási jogviszonyból eredõ munkáltatói jogokat ………………………………...……… gyakorolja.
A munka közvetlen felügyeletére, utasítására és ellenõrzésére vonatkozó jogkört a közvetlen felettes,

……………................................................................................ jogosult gyakorolni.

12. Egyéb kikötések, megállapodások
A közfoglalkoztatott a jogviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan ma-

gatartást, amellyel a közfoglalkoztató jogos érdekeit veszélyezteti.
A közfoglalkoztatott a jogviszonyából eredõ kötelezettségének megszegésével okozott kárért, illetve a visszaszolgál-

tatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiány, illetve kár esetében kártérítési
felelõsséggel tartozik.

A közfoglalkoztatott kijelenti, hogy jelen szerzõdés megkötésével egyidejûleg a közfoglalkoztató tájékoztatta a fog-
lalkoztatásával kapcsolatos feltételekrõl.

Jelen szerzõdés által nem szabályozott kérdésekben
– a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény;
– a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény;
– a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CVI. törvény;
– a keresõképtelenség és a keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.)

Korm. rendelet;
– a munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának felté-

teleirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet;
– az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
– a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet;
– a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának

szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet;
– a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet;
– a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet;
– a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm.

rendelet; valamint
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– a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadóak.

A szerzõdést a szerzõdõ felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
A szerzõdõ felek az e szerzõdésbõl eredõ vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni.
A szerzõdõ felek az esetleges munkaügyi jogvitáik rendezésére a …………………....………… Munkaügyi Bíróság

illetékességét kötik ki.

Jelen szerzõdést a felek elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezõt jóváhagyólag aláírták.

Ezen szerzõdés 3 eredeti példányban készült, melynek egy példányát a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatottnak az
aláírás napján átadta.

Kelt: ……………………, ……… év ………………… hó …… napján

…………………………………………… ……………………………………………
közfoglalkoztató közfoglalkoztatott

Készült: 3 példányban
Egy példány: 4 lap
Kapják: 1. sz. pld.: közfoglalkoztatott

2. sz. pld.: közfoglalkoztató
3. sz. pld.: illetékes munkaügyi központ”
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A honvédelmi miniszter
60/2012. (VIII. 31.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek számláiról,

finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról

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, figyelemmel az (5) bekez-
dés a) pont af) alpontjában foglaltakra, a honvédelmi szer-
vezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési
szabályokról a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban:
KNBSZ), továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

(2) Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.)
MNB rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 80. § (2) bekezdé-
se szerint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által kiadott szabályzatok rendelkezései az
irányadók.

(3) A honvédelmi szervezeteknek a 9. § és a 10. § ren-
delkezéseit a kötelezettségvállalások ellenjegyzésérõl és
bejelentésének rendjérõl szóló HM utasításban a kötele-
zettségvállalások bejelentésére vonatkozó szabályaira fi-
gyelemmel kell alkalmazni.

2. §

A honvédelmi szervezetek az 1. § (2) bekezdése szerin-
ti, a forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló szabály-
zatban meghatározott kincstári számlái (a továbbiakban
együtt: számla) megnyitásával, módosításával és meg-
szüntetésével kapcsolatos, továbbá az egyéb, az irányító
szerv feladatkörébe tartozó teendõket a HM Közgazdasági
és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) látja el.

3. §

Jelen utasítás alkalmazásában számlatulajdonosok:
a) a HM KPH;
b) a honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-

tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti köz-
ponti pénzügyi és számviteli ellátásra utalt (a továbbiak-
ban: központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt) hon-
védelmi szervezetek, a 6. § a) pontjában meghatározottak
szerint;

c) a KNBSZ és az MH Honvédkórház.

4. §

(1) A honvédelmi szervezetek pénzforgalma – a (2)–(4) be-
kezdésben foglaltak kivételével – kizárólag Kincstár által
vezetett számlákon, a pénztárban és a pénzkezelõ helyen
bonyolítható.

(2) Számlát a KNBSZ speciális kiadásai teljesítéséhez ha-
zai székhelyû hitelintézetnél, a véderõ-, katonai és légügyi at-
tasé hivatalok külföldi székhelyû hitelintézetnél a KNBSZ
fõigazgatójának engedélyével nyithatnak és vezethetnek.

(3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 126/C. §-a szerinti lakhatási támogatással kapcsola-
tos pénzforgalom bonyolítására a HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél „lakás-
építés, vagy vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésû
számlát nyithat és vezethet.

(4) Külföldi székhelyû hitelintézetnél számlát a honvé-
delmi szervezetek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a HM KPH fõigazgatójának engedélyével nyithatnak
és vezethetnek.

2. A számlatulajdonosi jogok gyakorlása

5. §

(1) A HM, mint irányító szerv számlái, a költségvetési
címek, alcímek – elsõdleges – számlái, a központosított il-
letményszámfejtéshez, adó- és járulék elszámoláshoz kap-
csolódó számlák, valamint – a 6. §-ban foglaltakra figye-
lemmel – a központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt
honvédelmi szervezetek számlái feletti bejelentési és ren-
delkezési jogosultság a HM KPH-t illeti meg.

(2) A KNBSZ és az MH Honvédkórház számlái feletti
rendelkezési jogosultság a honvédelmi szervezet vezetõjét
illeti meg.

(3) A 4. § (3) bekezdése szerinti hitelintézeti számla ese-
tében a számlatulajdonosi jogok teljes körû gyakorlása a
HM FHH fõigazgatóját illeti meg.
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(4) A fejezeti kezelésû számlák esetében a kötelezett-
ségvállalásra és utalványozásra vonatkozó jogosultságok
tekintetében a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ
gazdálkodás szabályairól szóló HM utasítás elõírásait kell
alkalmazni.

6. §

A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvé-
delmi szervezetek esetében a számlatulajdonos jogait és
kötelezettségeit

a) a kötelezettségvállalásra és az utalványozásra, továb-
bá a Kincstártól történõ készpénzfelvételre vonatkozóan a
honvédelmi szervezet vezetõje,

b) az elõirányzat-felhasználási keretszámla forgalmá-
nak bonyolítására, az intézményi kincstári kártya kész-
pénzfelvételre történõ használatba adására vonatkozóan a
HM KPH fõigazgatója
gyakorolja.

3. Adatszolgáltatás nagy összegû várható kifizetésekrõl

7. §

(1) A honvédelmi szervezetek az elõirányzataik terhére
devizában – ideértve a valutapénztári kifizetéseket is – tör-
ténõ várható kifizetésekrõl az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklet 12. pontjában
foglaltaknak megfelelõen egy évre elõre, havi bontásban
és havonta pontosított adatszolgáltatást készítenek.

(2) A devizában várható kifizetésekrõl és az 500 millió
forintot egyedileg meghaladó devizában teljesítendõ ki-
adásokról szóló, az 1–2. melléklet szerint összeállított
adatszolgáltatást minden hónap 20-áig elektronikus úton –
Excel formátumban – kell megküldeni a HM KPH részére.

(3) A HM KPH az adatszolgáltatásokat felülvizsgálja és
az Ávr.-ben meghatározott határidõig összesített kimuta-
tást küld a Kincstár részére.

8. §

(1) A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt
honvédelmi szervezetek elõirányzataik terhére a kincstári
körön kívülre tervezett 500 millió és 2 milliárd forint kö-
zötti kifizetésekrõl a terhelést megelõzõ 4 munkanappal, a
2 milliárd forint feletti kifizetésekrõl a terhelést megelõzõ
6 munkanappal elektronikus úton adatszolgáltatást teljesí-
tenek a HM KPH részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a HM
KPH felülvizsgálja és az Ávr. 7. melléklet 13. pontjában
meghatározott határidõig tájékoztatja a Kincstárt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kifizetésekrõl – a (2) bekez-
dés szerinti határidõig – a KNBSZ és az MH Honvédkór-
ház közvetlen adatszolgáltatást teljesít a Kincstár részére.

4. A szállítói számlák kezelésének rendje

9. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél az ügyviteli szervezeti
egység ügyfélfogadási rendjét úgy kell kialakítani, hogy a
számlák legkésõbb a beérkezésüket követõ munkanap vé-
géig, ügyviteli iktatás után a pénzügyi és számviteli szer-
vezeti egység, a HM FHH esetében annak – a Honvédelmi
Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodá-
sának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: HM utasítás) 48/G. § (1) bekezdése szerint
– befogadhatósági vizsgálatot végzõ szervezeti egysége
részére átadásra kerüljenek.

(2) A HM FHH kijelölt szervezeti egysége a HM utasí-
tás 48/G. § (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követõen – be-
fogadhatóság esetén – legkésõbb az átvételt követõ mun-
kanap végéig a pénzügyi és számviteli szervezeti egység
részére átadja.

10. §

(1) A számlák átvételét követõ egy munkanapon belül a
pénzügyi és számviteli egység azokat – a KNBSZ és az
MH Honvédkórház kivételével – a HM Költségvetési Gaz-
dálkodási Információs Rendszerben (a továbbiakban: HM
KGIR) egyenként iktatja, majd értesíti a HM utasításban
meghatározott anyagnemekhez tartozó szakanyagokkal
gazdálkodó (a továbbiakban: gazdálkodó) szervezeti egy-
ség képviselõjét vagy a számlák átvételére kijelölt ügyin-
tézõt a számlák átvételének lehetõségérõl. A KNBSZ és az
MH Honvédkórház pénzügyi és számviteli szervezeti egy-
sége a számlákat az általa kialakított nyilvántartásba
iktatja.

(2) A gazdálkodó szervezeti egység képviselõje – vagy
a számlák átvételére kijelölt ügyintézõ – legkésõbb az érte-
sítést követõ munkanap végéig köteles a számlák átvételé-
re intézkedni vagy azokat átvenni.

11. §

(1) A 10. § (1) bekezdése szerint iktatott és a HM
KGIR-bõl nyomtatott – az MH Honvédkórház pénzügyi és
számviteli szervezeti egysége által elõállított – átadás-át-
vételi bizonylat kíséretében átadott számlákat a gazdálko-
dó szervezeti egység a szükséges záradékkal – ideértve a
teljesítés igazolását és a bevételezési bizonylatot is – látja
el. A gazdálkodó szervezeti egység a záradékolt számlákat
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a) a 8. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szervezetek
és kifizetések esetében az ott meghatározott határidõt
megelõzõ 1 munkanappal,

b) az MH Honvédkórház és a KNBSZ vonatkozásában,
a 8. § (1) bekezdése szerinti kifizetések esetében az abban
meghatározott határidõig,

c) költségvetési éven belül vagy éven túl halasztott fize-
tési ütemezés esetén a 10. § (2) bekezdése szerinti átvételt
követõ 20 munkanapon belül,

d) az egyéb kifizetések esetén a fizetési határidõt meg-
elõzõ 3. munkanapig

visszajuttatja a pénzügyi és számviteli szervezeti egy-
ség részére.

(2) A pénzügyi és számviteli szervezeti egység, a gaz-
dálkodó szervezeti egységtõl záradékkal átvett számlák-
nak a megfelelõ kötelezettségvállalásokkal történt egyez-
tetése, kontírozása és könyvelése után

a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja esetében a számlá-
kat az elõírt fizetési határidõig pénzügyileg teljesíti,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési éven
belül halasztott fizetési ütemezést tartalmazó számlák ese-
tében pedig végrehajtja a kötelezettségvállalások Kincstár
részére történõ folyamatos bejelentését és a számlák pénz-
ügyi teljesítését.

(3) A pénzügyi és számviteli szervezeti egység a gazdál-
kodó szervezeti egységtõl az (1) bekezdés c) pontja szerin-
ti, a költségvetési éven túl halasztott fizetési ütemezést tar-
talmazó, záradékkal átvett számlákat a HM KGIR-ben – az
MH Honvédkórház saját fõkönyvi rendszerében – elkülö-
nített módon a tárgyévet követõ költségvetés terhére rögzí-
ti és a Kincstár részére bejelenti. A tárgyévet követõ költ-
ségvetési évben a számlák kontírozása és könyvelése után
végrehajtja azok pénzügyi teljesítését.

12. §

(1) Azon honvédelmi szervezeteknél, ahol a kötelezett-
ségvállaló és a pénzügyi és számviteli szervezeti egység
nem azonos helyen települ, a számlák kezelésének rendjét
– az Ávr. 13. § (2) bekezdése szerint összeállított – gazdál-
kodási intézkedésében kell szabályozni.

(2) A pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel nem
rendelkezõ honvédelmi szervezetek esetében az (1) bekez-
dés szerinti gazdálkodási intézkedés a Korm. rendelet 8. §
(2) bekezdése szerinti, a pénzügyi és számviteli ellátást
végzõ szervezeti egység vezetõjével egyeztetve kerül
összeállításra.

5. A honvédelmi szervezetek finanszírozása

13. §

(1) A honvédelmi szervezetek a kiadások teljesítésének
ütemezésérõl az Ávr. 122. § (1) bekezdésében meghatáro-

zott tartalommal, az Áht. 78. § (2) bekezdésében elõírt lik-
viditási tervet készítenek a 3. melléklet szerint formában,
melyet havonta pontosítanak.

(2) A likviditási terv alapján a honvédelmi szervezetek
– a KNBSZ és az MH Honvédkórház kivételével – a mû-
ködéséhez szükséges elõirányzat-felhasználási keretet ha-
vonta, a tárgyhónapot megelõzõ hónap 27-ig a 4. melléklet
szerinti formában és tartalommal elektronikus úton igény-
lik a HM KPH-tól.

(3) A KNBSZ és az MH Honvédkórház csak az idõará-
nyostól eltérõ többletigény felmerülése esetén küldi meg
elõirányzat-felhasználási keretigényét a (2) bekezdés sze-
rinti módon és határidõre.

(4) A HM KPH a finanszírozási igényeket felülvizsgálja
és azok alapján kiutalja a havi – a KNBSZ és az MH Hon-
védkórház esetében a havi idõarányos – támogatási elõ-
irányzat-felhasználási kereteket.

14. §

(1) A felhalmozási elõirányzatok teljesítésarányos fel-
használásának finanszírozása – az 5. melléklet szerinti –
teljesítésarányos elõirányzat-finanszírozási terv alapján
történik.

(2) A teljesítésarányos elõirányzat-finanszírozási ter-
vet a honvédelmi szervezetek a költségvetési év január
8-áig, majd ezt követõen havonta a tárgyhónapot megelõ-
zõ hónap 18-áig – elektronikus úton – küldik meg a HM
KPH részére. A január hónapra vonatkozó teljesítésará-
nyos elõirányzat-finanszírozási tervet a költségvetési
évet megelõzõ év december 20-ig kell a HM KPH részére
megküldeni.

(3) A HM KPH a teljesítésarányos elõirányzat-finanszí-
rozási terveket felülvizsgálja és összesíti, majd azt követõ-
en az Ávr. 129. § (2) bekezdése szerinti határidõre a Kincs-
tár részére megküldi.

6. Pénzkezelési szabályok

15. §

A honvédelmi szervezetek és a Magyarország határain
kívül válságreagáló és béketámogató mûveletekben részt
vevõ katonai szervezetek készpénz szükségletét – a pénz-
összeg közvetlen átadásával történõ fizetési kötelezettség
teljesítéséhez – házipénztár vagy valutapénztár (a további-
akban együtt: pénztár) útján kell biztosítani.

16. §

Pénztárt és pénzkezelõ helyet azon honvédelmi szerve-
zetek mûködtethetnek, melyek pénzügyi és számviteli
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szervezeti egységgel rendelkeznek. Valutapénztárt, a
KNBSZ kivételével, csak a HM KPH fõigazgatójának en-
gedélyével lehet mûködtetni.

17. §

A honvédelmi szervezet vezetõje, a pénzügyi és szám-
viteli szervezeti egységgel nem rendelkezõ honvédelmi
szervezetek esetében a pénzügyi és számviteli ellátást vég-
zõ szervezeti egység vezetõjének javaslatait figyelembe
véve:

a) gondoskodik
aa) a pénztár biztonságos mûködéséhez szükséges anya-

gi, technikai feltételekrõl, különösen a pénztárhelyiség
rendelkezésre bocsátásáról, szükség szerinti õrzésérõl és
védelmérõl, a pénztárszekrény kulcsai másodpéldányai-
nak, valamint a számzáras pénztárszekrény kódjának az
ügyviteli szervezeti egységnél történõ megõrzésérõl,

ab) külön rendelkezés szerint a pénzszállítás biztosítá-
sáról;

b) szabályozza
ba) a pénztár biztonságának, õrzésének és védelmének

belsõ rendjét,
bb) a készpénz, szigorú számadású nyomtatványok,

kincstári kártyák átvételének, kezelésének és tárolásának
belsõ rendjét,

bc) a pénzkezelõk és kincstári kártyabirtokosok kijelö-
lését, felkészítését, elszámoltatását és ellenõrzését.

18. §

A pénztárosi feladatot, a pénztár intézményi kincstári
kártyával, vagy a számláról történõ készpénzfelvétellel
történõ feltöltését – az irányadó felelõsségi szabályok sze-
rint – a megfelelõ szakmai felkészültséggel rendelkezõ és
a pénzügyi és számviteli szervezeti egység állományába
tartozó hivatásos, vagy szerzõdéses katona, vagy közalkal-
mazott személy – pénztáros – végzi.

19. §

A honvédelmi szervezetek költségvetése teljesítésével
összefüggõ, pénztáron kívüli készpénzforgalom lebonyo-
lítására, így különösen a telephelyek készpénzellátására,
eseti ellátmány kezelésére, valamint készpénzbefizetések
gyûjtésére és átvételére pénzkezelõ hely jelölhetõ ki. A
pénzkezelõ hely kijelölése – a pénzügyi és számviteli szer-
vezeti egységgel nem rendelkezõ honvédelmi szervezetek
esetében a pénzügyi és számviteli ellátást végzõ szervezeti

egység vezetõjének javaslatait figyelembe véve – a honvé-
delmi szervezet vezetõje hatáskörébe tartozik.

20. §

(1) A pénztár mûködésére és a pénztáros felelõsségére
vonatkozó szabályokat a honvédelmi szervezetek vezetõ-
jének – a pénzügyi és számviteli ellátást végzõ szervezeti
egység vezetõjének javaslatát figyelembe véve – belsõ
rendelkezésben kell kiterjeszteni a pénzkezelõ helyre, va-
lamint a pénzkezelõre és a kincstári kártyabirtokosra.

(2) Eltérõ rendelkezés hiányában a pénzkezelõ hely el-
számolási és nyilvántartási rendjét a pénztárra vonatkozó
elõírások figyelembevételével, a pénzügyi és számviteli
szervezeti egység vezetõjének javaslata alapján a honvé-
delmi szervezet vezetõje határozza meg.

(3) A pénzkezelõ hely pénzellátásának, elszámoltatásá-
nak és ellenõrzésének megszervezéséért a pénzügyi és
számviteli szervezeti egység vezetõje felel.

21. §

Amennyiben a honvédelmi szervezetek pénztárába be-
folyt bevételek együttes összege meghaladja a napi pénz-
tárzárlat után tartható készpénz felsõ határát, úgy azt a hon-
védelmi szervezetek kincstári számlájára kell befizetni.

7. A pénzszállítások kísérésének biztosítása

22. §

(1) A pénzszállítások kísérését elsõsorban a honvédelmi
szervezetek állományából e célra kijelölt pénzkísérõ végzi.

(2) A pénzszállítások kísérése kivételesen indokolt eset-
ben szolgáltatási szerzõdés alapján, az e célra szakosodott
szervezettel látható el. A szolgáltatási szerzõdés a HM vé-
delemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának (a to-
vábbiakban: HM VGHÁT), a KNBSZ esetében a fõigaz-
gató engedélyével köthetõ meg.

23. §

(1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a
pénzszállítások kísérésére a pénzkísérõ a hivatásos-, vagy
szerzõdéses katonaállományból kell kijelölni.

(2) A kijelölt állomány feladatát a munkaköri leírásban
kell rögzíteni.

(3) A pénzszállítások kísérésének megszervezéséért és
végrehajtásáért

a) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel
rendelkezõ honvédelmi szervezetek esetében a honvédel-
mi szervezet vezetõje;
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b) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel
nem rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél a pénzügyi és
számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezet vezetõje;

c) egy katonai objektumban települõ több katonai szer-
vezet esetében a laktanyaparancsnok, vagy az objektum-
parancsnok
felel.

(4) Amennyiben a honvédelmi szervezet az (1) bekez-
dés szerinti, megfelelõ létszámú állománnyal nem rendel-
kezik, úgy a legközelebb települõ, hivatásos és szerzõdé-
ses állománnyal rendelkezõ honvédelmi szervezet vezetõ-
je is felkérhetõ pénzkísérõ biztosítására.

(5) A pénzszállítások biztosítását és fegyveres kísérését
a HM objektumai tekintetében a logisztikai ellátást végzõ
honvédelmi szervezet látja el.

24. §

(1) A pénzkísérõ a feladatát fegyver nélkül, vagy rend-
szeresített egyéni lõfegyverével – maroklõfegyverrel és
lõszerrel – látja el.

(2) A pénzkísérõ fegyverét a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
56–58. §-aiban foglaltak alapján használhatja, a szolgálat
megkezdésétõl annak befejezéséig.

(3) A pénzkísérõt a feladatra fel kell készíteni, és el kell
látni híradó eszközzel, továbbá a fegyveres pénzkísérõt re-
pesz- és lövedékálló mellénnyel is.

(4) A pénzszállítások kísérésére magántulajdonú gép-
jármûvet nem lehet igénybe venni.

(5) A pénzkísérõ feladatát polgári öltözetben is végre-
hajthatja.

25. §

A pénzszállítások kísérése feladat konkrét adatait tartal-
mazó pénzszállítási útirány-tervet – indulás-érkezés idõ-
pontja, a célállomások, az útvonal, a kísérõk száma és
fegyverzete, a szállított érték nagysága – az MH Titokvé-
delmi Szabályzata alapján lehet minõsíteni. A pénzszállí-
tási útirány-terv nyilvántartását az általános ügyviteli sza-
bályok szerint kell elkészíteni.

26. §

A Magyarország határain kívül válságreagáló és béketá-
mogató mûveletekben részt vevõ katonai szervezetek ré-
szére történõ pénzszállítást a katonai szervezet parancsno-
ka, a 30. § szerinti szakutasításban foglaltak figyelembe-
vételével szervezi meg.

8. A kincstári kártya alkalmazása

27. §

A pénztár készpénzzel történõ ellátására, készlet- és kis
értékû tárgyieszköz-beszerzésre, valamint nem rendszeres
kis összegû szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére
(a továbbiakban együtt: beszerzések) legfeljebb 100 ezer
forint összeghatárig intézményi kincstári kártya, külföldön
készpénzfelvételre és a szolgáltatás vásárlására, állami ve-
zetõk esetében belföldön vendéglátási szolgáltatás vásár-
lására kincstári VIP-kártya alkalmazható.

28. §

A 27. § szerinti intézményi- és VIP kártya beszerzését
és az annak alkalmazásához szükséges intézményi és VIP
kártyafedezeti számla nyitását a HM KPH útján kell kez-
deményezni. A jogosultak részére kincstári VIP kártya a
HM KPH fõigazgatójának javaslata alapján, a HM
VGHÁT, a KNBSZ állományába tartozók esetében a
KNBSZ fõigazgatójának engedélye szerint biztosítható.

29. §

(1) A beszerzésekbõl eredõ közvetlen fizetési kötele-
zettség teljesítésére engedélyezett intézményi kincstári
kártya – az egyéb feltételek mellett – annak biztosítható,
aki rendszeresen beszerzési feladatot lát el. A kártya bir-
tokba adásának engedélyezése az illetékes gazdálkodó ja-
vaslata alapján, a pénzügyi és számviteli szervezeti egység
vezetõjének ellenjegyzése mellett a kötelezettségvállalás-
ra jogosult vagy munkáltatói jogokat gyakorló vezetõ ha-
táskörébe tartozik.

(2) A honvédelmi szervezet vezetõje gazdálkodási in-
tézkedésében határozza meg a beszerzésekre alkalmazott
intézményi kincstári kártya használatával és elszámolásá-
val kapcsolatos szabályokat, valamint azon áruk és szol-
gáltatások körét, amelyek ellenértékének kiegyenlítésére
az intézményi kincstári kártya használható.

(3) Intézményi kincstári kártya tárgyi eszköz, hadi szak-
anyag ellenértékének kiegyenlítésére nem használható.

9. Záró rendelkezések

30. §

(1) Szakutasításban kell meghatározni a számla- és
pénzkezelés részletes szabályait, a pénztárak mûködési
rendjét, a készpénzfizetés és a napi pénztárzárlat után tart-
ható készpénz felsõ határát, a pénzszállítások kísérése fel-
adatra való felkészítés és végrehajtás rendjét és követel-
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ményeit, továbbá a készpénzfelvételre alkalmazott kincs-
tári kártyák használatának, azok forgalma elszámolásának
és nyilvántartásának szabályait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakutasításban foglaltakat
figyelembe véve a KNBSZ fõigazgatója intézkedésben
szabályozza a véderõ-, katonai és légügyi attasé hivatalok
pénzellátásának, bankszámla nyitásának és kezelésének,
bankkártya használatának, forgalma elszámolásának és
nyilvántartásának sajátos szabályait, pénzkezelõ helyei
mûködési, valamint a szállítói számlák kezelése rendjének
sajátosságait.

31. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 5. napon lép hatályba.

32. §

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-
ruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról
szóló 26/2009. (IV. 3.) HM utasítás 8. § (10) bekezdése a
következõ c) ponttal egészül ki:

(A HM KPH a lebonyolítási számla forgalmáról:)
„c) havonta számlaösszesítõ összeállításával számol el.”

33. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és in-
tézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011.
(VIII. 4.) HM utasítás 40/C. § (2) bekezdés g) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A referatúrák az ellátásra kijelölt honvédelmi szerveze-
tek, valamint a honvédelmi szervezetek pénzügyi és szám-
viteli szervezeti egységei a saját szervezetük és az ellátott
honvédelmi szervezetek vonatkozásában:)

„g) a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozá-
sáról és a pénzkezelési szabályokról szóló HM utasítás
szerint összeállított likviditási terv alapján a HM KPH-tól
közvetlenül igénylik a havi támogatási elõirányzat-fel-
használási keretet;”

(2) A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és in-
tézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011.

(VIII. 4.) HM utasítás 40/C. § (3) bekezdés l) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

(A HM KPH könyvvezetési és ellenjegyzési feladatok
végrehajtását, valamint a kincstári elõirányzat-felhaszná-
lási keretforgalom kezelését és bonyolítását végzõ szerve-
zeti egységei:)

„l) a (2) bekezdés g) pontja szerinti igények felülvizsgá-
latát követõen a honvédelmi szervezetek részére kiutalják
a havi támogatási elõirányzat-felhasználási kereteket;”

34. §

A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasítás 48/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A nyilvántartó a HM FHH központi logisztikai elõ-
irányzatainak nyilvántartásba vételét követõen, a honvé-
delmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénz-
kezelési szabályokról szóló külön HM utasításban megha-
tározottak szerint – a HM FHH adatszolgáltatásait figye-
lembe véve – összeállítja a központi logisztikai elõirány-
zatok likviditási tervét és teljesítésarányos elõirányzat-fi-
nanszírozási tervét és igényli a havi támogatási elõirány-
zat-felhasználási keretet.”

35. §

(1) Hatályát veszti
a) a honvédelmi szervezetek számláiról és a pénzkezelé-

si szabályokról szóló 32/2010. (III. 10.) HM utasítás;
b) az elõirányzat-felhasználási tervek és a teljesítésará-

nyos támogatási elõirányzat-finanszírozási tervek összeál-
lításának rendjérõl szóló 13/2010. (I. 27.) HM utasítás;

c) a pénzszállítások kisérésének biztosításáról szóló
81/2006. (HK 17/I.) HM utasítás.

(2) Az utasítás hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti a 32–35. §.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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Honvédelmi szervezet megnevezése

E Ft

Felhalmozási Dologi Személyi Egyéb Kiadás 
összesen Támogatás Bevétel Maradvány Egyéb Összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

2. 1. Dekád: 1-10.
3. 2. Dekád: 11-20.
4. 3. Dekád: 21-hóvégéig
5. Összesen (hónap)

6.
7. 1. Dekád: 1-10.
8. 2. Dekád: 11-20.
9. 3. Dekád: 21-hóvégéig
10. Összesen (hónap)

11.
12. 1. Dekád: 1-10.
13. 2. Dekád: 11-20.
14. 3. Dekád: 21-hóvégéig
15. Összesen (hónap)

16.
17. 1. Dekád: 1-10.
18. 2. Dekád: 11-20.
19. 3. Dekád: 21-hóvégéig
20. Összesen (hónap)

21.

22. 1. Dekád: 1-10.
23. 2. Dekád: 11-20.
24. 3. Dekád: 21-hóvégéig
25. Összesen (hónap)

26.
27. 1. Dekád: 1-10.
28. 2. Dekád: 11-20.
29. 3. Dekád: 21-hóvégéig
30. Összesen (hónap)

31.
32. 1. Dekád: 1-10.
33. 2. Dekád: 11-20.
34. 3. Dekád: 21-hóvégéig
35. Összesen (hónap)

36.
37. 1. Dekád: 1-10.
38. 2. Dekád: 11-20.
39. 3. Dekád: 21-hóvégéig
40. Összesen (hónap)

41.

42. 1. Dekád: 1-10.
43. 2. Dekád: 11-20.
44. 3. Dekád: 21-hóvégéig
45. Összesen (hónap)

46.
47. 1. Dekád: 1-10.
48. 2. Dekád: 11-20.
49. 3. Dekád: 21-hóvégéig
50. Összesen (hónap)

51.
52. 1. Dekád: 1-10.
53. 2. Dekád: 11-20.
54. 3. Dekád: 21-hóvégéig
55. Összesen (hónap)

56.
57. 1. Dekád: 1-10.
58. 2. Dekád: 11-20.
59. 3. Dekád: 21-hóvégéig
60. Összesen (hónap)

61.

62.

Forrás

Év eleji pénzeszköz nyitóállomány (pénztár + 
bankszámla)

Ja
nu

ár

Kiadás

Ütemezés id szakaHónapok

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

Fe
br

uá
r

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

M
ár

ci
us

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

Á
pr

ilis

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

M
áj

us
D

ec
em

be
r

Pénzeszköz záróállománya év végén (pénztár + 
bankszámla)

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

S
ze

pt
em

be
r

. évre
Likviditási terv

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

O
kt

ób
er

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

Au
gu

sz
tu

s

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

Jú
ni

us

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

Jú
liu

s

Sor-
szám

Tárgy évi kiadások és bevételek összesen: 
(5+10+15+20+25+30+35+40+45+50+55+60)

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)

N
ov

em
be

r

Pénzeszköz záróállománya hónap végén 
(pénztár + bankszámla)
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Támogatás Bevétel Maradvány Egyéb Összesen

63. 1. Dekád: 1-10.
64. 2. Dekád: 11-20.
65. 3. Dekád: 21-hóvégéig
66. Összesen (hónap)
67. 1. Dekád: 1-10.
68. 2. Dekád: 11-20.
69. 3. Dekád: 21-hóvégéig
70. Összesen (hónap)
71. 1. Dekád: 1-10.
72. 2. Dekád: 11-20.
73. 3. Dekád: 21-hóvégéig
74. Összesen (hónap)
75. 1. Dekád: 1-10.
76. 2. Dekád: 11-20.
77. 3. Dekád: 21-hóvégéig
78. Összesen (hónap)
79. 1. Dekád: 1-10.
80. 2. Dekád: 11-20.
81. 3. Dekád: 21-hóvégéig
82. Összesen (hónap)
83. 1. Dekád: 1-10.
84. 2. Dekád: 11-20.
85. 3. Dekád: 21-hóvégéig
86. Összesen (hónap)
87. 1. Dekád: 1-10.
88. 2. Dekád: 11-20.
89. 3. Dekád: 21-hóvégéig
90. Összesen (hónap)
91. 1. Dekád: 1-10.
92. 2. Dekád: 11-20.
93. 3. Dekád: 21-hóvégéig
94. Összesen (hónap)
95. 1. Dekád: 1-10.
96. 2. Dekád: 11-20.
97. 3. Dekád: 21-hóvégéig
98. Összesen (hónap)
99. 1. Dekád: 1-10.
100. 2. Dekád: 11-20.
101. 3. Dekád: 21-hóvégéig
102. Összesen (hónap)
103. 1. Dekád: 1-10.
104. 2. Dekád: 11-20.
105. 3. Dekád: 21-hóvégéig
106. Összesen (hónap)
107. 1. Dekád: 1-10.
108. 2. Dekád: 11-20.
109. 3. Dekád: 21-hóvégéig
110. Összesen (hónap)

111.

1.
2.
3.
4. A 62. és a 111. sor összegeinek meg kell egyezniük a módosított el irányzattal.

pénzügyi és számviteli szervezeti
egység vezet je

Dátum

Tárgy évi pénzforgalom nélküli kiadások és 
bevételek összesen:

Kiadás Kiadás/Bevétel egyenlege            (+ 
forrás töblet / - forrás hiány)

Fe
br

uá
r

M
ár

ci
us

Áp
ril

is
N

ov
em

be
r

D
ec

em
be

r
M

áj
us

Jú
ni

us
Jú

liu
s

A
ug

us
zt

us
S

ze
pt

em
be

r
O

kt
ób

er

Forrás

Tárgy évi pénzforgalom nélküli személyi jelleg  kiadások

Sor-
szám Hónapok Ütemezés id szaka

Ja
nu

ár

Kitöltési útmutató a "likviditási tervhez"

Az 1. sorban szerepeltetett összegb l, a maradvány befizetés összegét (maradvány elvonás esetén) negatív el jellel a 10. oszlopban kell szerepeltetni.
A likviditási terv havonkénti pontosításakor a tárgy hónapot megel z  terv adatok helyett a tény adatokat kell szerepeltetni.

Az els  táblázat a honvédelmi szervezet pénzforgalmas-, míg a második táblázat a pénzforgalom nélküli kiadásait és forrásait tartalmazza tárgy évre.



4. melléklet a 60/2012. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Honvédelmi szervezet megnevezése számú példány
Outlook rendszeren továbbítandó!

Nyt.szám:

……………………………………….
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal

fõigazgató

……………………………………….
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal

Költségvetési, Számviteli és Ellenjegyzési Igazgatóság
igazgató útján

Budapest

Tárgy: ………… havi támogatási
keretigény

…………………… jelentem!
Kérem, hogy a felsorolt kiadások fedezetéül szolgáló költségvetési támogatást a következõ elõirányzat-felhasználási

keretszámlá(k)ra biztosítani szíveskedjen:

honvédelmi szervezet megnevezése, számlaszáma* EFt

Kiemelt kiadási elõirányzat megnevezése Támogatási keretigény összege

Összesen:

* pénzügyi ellátásra utalt honvédelmi szervezetek esetén a táblázatot az ellátottak számának megfelelõen ismételni kell

Dátum

…………………………… s. k.
pénzügyi és számviteli

szervezeti egység vezetõje
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5. melléklet a 60/2012. (VIII. 31.) HM utasításhoz

Teljesítésarányos elõirányzat-finanszírozási terv

Költségvetési szerv megnevezése:

CRK:

adatok ezer Ft-ban

Tétel-
szám

Költségvetési szerv/elõirányzat Elõirányzat-felhasználási
keretszámla száma

Igényelt támogatás összege Utalás kért ideje hónap
Áht azonosítója megnevezése

P. H.

Dátum: 20… év ……………… hó …… nap

………………………………
pénzügyi és számviteli

szervezeti egység vezetõje
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A honvédelmi miniszter
61/2012. (VIII. 31.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség külföldi képviseletei

költségvetési gazdálkodásáról

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 – figyelemmel az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elõírásaira – a
Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési
gazdálkodásáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre,

c) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ságra (a továbbiakban: MH ÖHP),

d) a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezredre (a továbbiakban: MH 64. BSZJLE), vala-
mint

e) Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelem-
politikai Részlegre (a továbbiakban: MÁNK VPR), a Ma-
gyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivatalára (a további-
akban: MH KKH), a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai
Képviseletére (a továbbiakban: MH NKK), a Magyar
Honvédség Nemzeti Összekötõ Képviseletre (a továbbiak-
ban: MH NÖK), Magyarország Állandó EBESZ Képvise-
let, Katonai Képviseletre (a továbbiakban: MÁEK KK)
(a továbbiakban együtt: Képviseletek)
terjed ki.

(2) Az utasításban ÖNB alatt az önálló NATO-, EU- és
– a külföldi képviseletek személyi állományán felül –
egyéb nemzeti és nem mûveleti területen egyéni missziós
beosztásba kihelyezésre kerülõket kell érteni.

2. A gazdálkodás rendszere

2. §

(1) A Képviseletek és az ÖNB gazdálkodása teljes körû
koordinálását a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal

(a továbbiakban: HM KPH) és az MH ÖHP az ezen utasí-
tásban meghatározottak szerint végzi.

(2) A Képviseletek és az ÖNB külföldi logisztikai támo-
gatását, továbbá hazai bázisú logisztikai háttértámogatá-
sát, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a to-
vábbiakban: HM HIM) egyes külföldi logisztikai szakfel-
adatait az MH 64. BSZJLE végzi.

(3) A Képviseletek és az ÖNB pénzügyi biztosítását, va-
lamint pénzforgalmának bonyolítását, továbbá a HM HIM
külföldi pénzügyi biztosításával kapcsolatos egyes felada-
tokat a HM KPH végzi.

3. A költségvetési elõirányzatok tervezése,
jóváhagyása és biztosítása

3. §

(1) A Képviseletek költségvetési tervjavaslatát az adott
év vonatkozásában a miniszter által kiadott, az intézményi
és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jó-
váhagyásának rendjérõl szóló eljárásrend alapján kell
összeállítani.

(2) A Képviseletek költségvetési tervjavaslatában a
Képviselet személyi állományának külföldi fizetõeszköz-
ben folyósított személyi juttatásait, azok járulékait, továb-
bá a helyszíni pénzügyi jellegû dologi kiadásokat kell sze-
repeltetni. Itt kell tervezni továbbá az ÖNB a Magyar Hon-
védség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmá-
nyokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról
és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szó-
ló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: Ren-
delet) 3. § g) pontja szerinti kiküldetéseinek költségeit, va-
lamint az ÖNB a tartós külföldi szolgálatot teljesítõk rep-
rezentációs tevékenységérõl szóló HM utasítás (a továb-
biakban: Utasítás) szerinti éves reprezentációs keretét, a
Rendelet 3. § i) pont 1–3. alpontja szerinti engedélyezõ
elöljáró hatáskörében összesítve.

(3) Az ÖNB költségvetési tervjavaslatában az ÖNB kül-
földi fizetõeszközben folyósított személyi juttatásait, azok
járulékait, továbbá – a (2) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével, a Rendelet 3. § i) pont 4. alpontja vonatko-
zásában – a helyszíni pénzügyi jellegû dologi kiadásokat,
különösen a Rendelet 3. § g) pontja szerinti kiküldetések
költségeit, valamint az Utasítás szerinti éves reprezentáci-
ós keretet kell szerepeltetni.

(4) A Nemzeti támogatás feladat éves költségvetési
tervjavaslatában kell a Képviseletek mûködtetésének, vál-
tásának és bõvítésének, továbbá az ÖNB külföldi ellátásá-
nak, váltásának logisztikai jellegû kiadásait szerepeltetni.
Itt kell megtervezni továbbá a HM HIM állományából tar-
tós külföldi szolgálatot teljesítõ kutatók külföldi ellátásá-
nak, váltásának logisztikai jellegû kiadásait is.

(5) A MÁEK KK költségvetési tervjavaslatában kell a
HM HIM állományából tartós külföldi szolgálatot teljesítõ
kutatók külföldi fizetõeszközben folyósított személyi jut-
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tatásait, azok járulékait, továbbá a helyszíni pénzügyi jel-
legû dologi kiadásokat szerepeltetni.

(6) A nem mûveleti területen egyéni missziós beosztást
betöltõk speciális ellátása érdekében felmerülõ kiadásokat
az ellátásért felelõs szervezeteknél elkülönítve kell meg-
tervezni.

(7) A Képviseletek, az ÖNB és a Nemzeti támogatás fel-
adat éves költségvetési tervjavaslatának összeállításához a
Képviseletek és a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) a HM KPH és az
MH 64. BSZJLE által megadott szempontok szerint és
részletezettséggel bedolgozást készítenek, melyben a HM
KPH részére részletezni kell különösen a tárgyévben ter-
vezett – engedélyezõ elöljáró által elõzetesen jóváhagyott
– kiküldetéseket és azok költségvonzatát, továbbá az Uta-
sításban megállapított reprezentációs keretek tervezett fel-
használását, valamint az MH 64. BSZJLE részére a Képvi-
seletre vonatkozó logisztikai szükségletek tervét.

(8) A jóváhagyást követõ 15 napon belül a HM KPH fõ-
igazgatója az engedélyezett kiadási és bevételi elõirányza-
tokról írásban értesíti:

a) a Képviseletek költségvetései vonatkozásában a Kép-
viseletek vezetõit,

b) az ÖNB költségvetése vonatkozásában a HVK
SZCSF csoportfõnökét,

c) a Nemzeti támogatás feladat vonatkozásában az MH
64. BSZJLE parancsnokát, aki a Képviseletek mûködteté-
sével kapcsolatosan felmerülõ kiadási és bevételi elõirány-
zatokról és keretekrõl – a vonatkozó mértékig – tájékoztat-
ja a Képviseletek vezetõit.

4. A költségvetés felhasználása

4. §

(1) A Képviseletek, az ÖNB részére, valamint a Nemze-
ti támogatás feladatra jóváhagyott költségvetési elõirány-
zatok felett a Képviseletek tekintetében a Képviseletek ve-
zetõi, az ÖNB tekintetében a HVK SZCSF csoportfõnöke,
a Nemzeti támogatás feladat tekintetében az MH
64. BSZJLE parancsnoka saját hatáskörükben a vonatkozó
szabályozók keretei között kötelezettségvállalási és utal-
ványozási jogkörrel rendelkeznek. Az ellenjegyzési, érvé-
nyesítési jogkört a külföldi fizetõeszközben felmerülõ fi-
zetési kötelezettség esetében a HM KPH és az MH
64. BSZJLE kijelölt szakállománya gyakorolja. A Képvi-
seletek vezetõi, valamint az MH 64. BSZJLE parancsnoka
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézmé-
nyi gazdálkodásának rendjérõl szóló HM utasításban meg-
határozottak figyelembevételével a gazdálkodási szabá-
lyokat és ezen belül a hatás- és jogkörökkel felruházott
személyek körét gazdálkodási intézkedésben állapítják
meg.

(2) A MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetõjének kikül-
detéseivel összefüggõ, költségkihatással járó engedélye-

zési jogosultságokat a HM védelempolitikáért és védelmi
tervezésért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban:
HM VPVTHÁT), az MH KKH, az MH NKK és az MH
NÖK vezetõjének szolgálati utazásaival összefüggõ, költ-
ségkihatással járó jogosultságokat Honvéd Vezérkar fõnö-
ke, az ÖNB esetében a Rendelet 3. § i) pont 1–4. alpontjai
szerinti engedélyezõ elöljáró gyakorolja. Az engedélye-
zésre vonatkozó okmányok egy példányát az engedélye-
zést követõen a HM KPH részére haladéktalanul meg kell
küldeni.

(3) A Képviseletek beosztott személyi állománya kikül-
detéseivel kapcsolatos, költségkihatással járó jogosultsá-
gokat a Képviseletek vezetõi gyakorolják.

(4) A Képviseletek mûködésével összefüggõ beszerzési
eljárásokat a vonatkozó jogszabályok, a honvédelmi szer-
vezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló HM utasí-
tás, valamint a külképviseletek beszerzései lefolytatásának
rendjérõl szóló HM KÁT-HVKF együttes intézkedés alap-
ján kell lefolytatni.

5. A költségvetési elõirányzatok évközi módosítása

5. §

(1) A jóváhagyott költségvetési elõirányzatok módosí-
tása történhet:

a) az elöljáró – a HM VPVTHÁT, vagy a HVKFH –
kezdeményezésére, amennyiben az arra jogosult elöljárók
intézkedései a költségvetési elõirányzatok módosítását
– megvonás, biztosítás – teszik szükségessé;

b) a MÁNK VPR, az MH KKH, az MH NÖK, az MH
NKK, a MÁEK KK vezetõi, a HVK SZCSF csoportfõnö-
ke, vagy az MH 64. BSZJLE parancsnok igénylése alap-
ján, amennyiben a felmerült szükséglet a költségvetési
tervjavaslat elkészítésekor még ismeretlen volt, és ezen
igényeknek más elõirányzatok terhére történõ kielégítése
az alaprendeltetés szerinti feladatok végrehajtását veszé-
lyeztetné, valamint ha az év során bekövetkezett szervezeti
és normaváltozás az elõirányzatok módosítását indokolja.

(2) Az elõirányzatok közötti szükség szerinti átcsopor-
tosítás vagy módosítás kezdeményezése, valamint a pót-
elõirányzatok jóváhagyása és visszaigazolása megegyezik
az eredeti elõirányzatok jóváhagyásának rendjével.

6. A beszámolás rendje

6. §

A Képviseletek, az ÖNB, valamint a Nemzeti támogatás
feladat vonatkozásában a féléves és éves költségvetési be-
számolót, valamint a negyedéves idõközi mérlegjelentést
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének rendjérõl
szóló VGHÁT szakutasításban, az idõközi mérlegjelenté-
sek elkészítésének rendjérõl szóló VGHÁT szakutasítás-
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ban, valamint az éves zárszámadáshoz kapcsolódó intéz-
ményi adatszolgáltatás elkészítésérõl szóló VGHÁT szak-
utasításban elõírt adattartalommal és az ezekben meghatá-
rozott eljárási rend szerint kell elkészíteni.

7. A pénzforgalom rendje

7. §

(1) A Képviseletek és az ÖNB részére jóváhagyott költ-
ségvetési elõirányzatok felhasználásához kapcsolódó
pénzforgalmat a HM KPH által kezelt elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámlákon keresztül kell lebonyolítani, a hon-
védelmi szervezetek számláiról és a pénzkezelési szabá-
lyokról szóló HM utasítás, valamint a kincstári számlake-
zelés és pénzforgalom rendjérõl szóló belsõ rendelkezés
elõírásai szerint.

(2) A Nemzeti támogatás feladatra jóváhagyott költség-
vetési elõirányzatok teljesítése során a 3. § (8) bekezdés
c) pont szerinti – a Képviseletek helyszíni mûködtetését
biztosító – keretek külföldi felhasználását az MH
64. BSZJLE biztosítja.

(3) A Képviseletek és az ÖNB gazdasági eseményeinek
okmányolásáért és fõkönyvi könyveléséért a HM KPH a
felelõs.

8. Záró rendelkezések

8. §

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

(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség külföldi képvi-
seletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 20/2010.
(II. 19.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
62/2012. (VIII. 31.) HM

u t a s í t á s a
a 2012. évi NATO válságkezelési gyakorlat
honvédelmi ágazatot érintõ feladatainak

elõkészítésérõl

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 – figyelemmel a NATO vál-
ságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtá-
sáról szóló 1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozatban foglal-
takra – a NATO 2012. évi válságkezelési gyakorlat honvé-
delmi ágazatot érintõ feladatainak elõkészítésérõl a követ-
kezõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

A NATO 2012. évi válságkezelési gyakorlat (a továb-
biakban: CMX 12 gyakorlat) általános megtervezése és
végrehajtása érdekében Központi Tervezõ Csoportot ho-
zok létre, amelynek vezetõje a HM Védelmi Hivatal fõ-
igazgatója (a továbbiakban: tervezõ csoport vezetõje).

3. §

(1) A Központi Tervezõ Csoport tagjai:
a) védelempolitikai szakértõ: a HM Védelempolitikai

Fõosztály képviselõje;
b) védelmi igazgatási szakértõ: a HM Védelmi Hivatal

képviselõje;
c) kommunikációs szakértõ: a HM Sajtóiroda képvise-

lõje;
d) gyakorlattervezési szakértõ: a HVK Kiképzési Cso-

portfõnökség képviselõje;
e) hadmûveleti szakértõ: a HVK Hadmûveleti Csoport-

fõnökség képviselõje;
f) logisztikai biztosítás szakértõ: a HVK Logisztikai

Csoportfõnökség képviselõje;
g) egészségügyi biztosítás szakértõ: az MH Honvédkór-

ház képviselõje;
h) információ biztonsági szakértõ: a HVK Híradó, In-

formatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség képvi-
selõje;

i) felderítõ szakértõ: HVK Felderítõ Csoportfõnökség
képviselõje;

j) mûveletvezetési rendszer szakértõ: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ képviselõje;

k) hírszerzés-elhárítás szakértõ: a Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat legalább 2 fõ képviselõje;

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1185



l) tapasztalat feldolgozó szakértõ: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ képviselõje.

(2) A Központi Tervezõ Csoportba az érintett szerveze-
tek vezetõi jelölik ki a szakértõket, amelyrõl az utasítás ha-
tálybalépését követõ 10. napig tájékoztatják a tervezõ
csoport vezetõjét.

4. §

A Központi Tervezõ Csoport feladatai:
a) a felkészülés menetrendjének kidolgozása;
b) levezetési terv elkészítésének irányítása;
c) együttmûködés megszervezése és fenntartása a Cyber

Coalition 2012 gyakorlatot tervezõ és levezetõ szervekkel;
d) részvétel a gyakorlat levezetésében;
e) a gyakorlatról szóló értékelések, jelentések elkészítése.

5. §

(1) A Központi Tervezõ Csoport üléseit a tervezõ cso-
port vezetõje hívja össze. Szükség esetén a tervezõ csoport
vezetõjénél bármely tag kezdeményezheti a csoport
összehívását.

(2) A tervezéssel kapcsolatos szakmai feladatok végre-
hajtására, koordinálására a tervezõ csoport vezetõje be-
vonhatja, illetve felkérheti az érintett szakterületek tárcán
belüli és tárcán kívüli szervezeteinek további képviselõit.

(3) Az érintett szervezetek között a gyakorlaton megva-
lósuló kapcsolattartás rendjét a levezetési terv határozza
meg.

6. §

(1) Részfeladatok végrehajtására a Központi Tervezõ
Csoport tagjaiból a tervezõ csoport vezetõje ideiglenes ter-
vezõrészlegeket alakíthat meg.

(2) Az ideiglenes tervezõrészleg megalakítása kereté-
ben a tervezõ csoport vezetõje a Központi Tervezõ Cso-
port tagjaiból kijelöli a szervezet vezetõjét és meghatároz-
za az ideiglenes tervezõrészleg fõbb feladatait, mûködési
rendjét.

7. §

A CMX 12 gyakorlat finanszírozása a 2012. évi MH
Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjában
szereplõ feladat (A104/12 projektkód) terhére történik.

8. §

A CMX 12 gyakorlat elgondolásának alapadatait az
1. melléklet tartalmazza.

9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 62/2012. (VIII. 31.) HM utasításhoz

A gyakorlat elgondolásának alapadatai

1. A CMX 12 gyakorlat általános adatai

1.1. Célja: a NATO Válságkezelési Eljárása, valamint a NATO Válságreagálási Rendszere elemeinek a Szövetség
szervezetei és tagállamai általi gyakoroltatása, a konzultációs és döntéshozatali folyamatban való részvétel, továbbá Ma-
gyarország civil és katonai válságkezelési mechanizmusainak gyakoroltatása, a konfliktushoz kapcsolódó, hazánkat
közvetlenül érintõ fenyegetések elhárításán keresztül.

1.2. Tárgya: a NATO 2012. évi válságkezelési gyakorlatához kapcsolódóan a hazai válságkezelési mechanizmusok
gyakoroltatása.

1.3. Fedõneve: CMX 12.
1.4. Szintje: stratégiai.
1.5. Formája: törzsvezetési gyakorlat.
1.6. Ideje, idõtartama: 2012. november 12–16.
1.7. Elrendelõ: Kormány.
1.8. Nemzeti igazgató, gyakorlatvezetõ: HM közigazgatási államtitkár.
1.9. Törzsigazgató: HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár.

2. A gyakorlat célkitûzései

2.1. Részvétel a Szövetség konzultációs és döntéshozatali eljárásaiban, az Észak-atlanti Tanács ülésein a nemzeti ál-
láspontok képviselete.

2.2. Az átfogó megközelítés szövetségi elvei alapján részvétel a hazai és nemzetközi válságok kezelésében.
2.3. A védelmi igazgatási rendszer elemeinek gyakoroltatása.
2.4. Magyarország Állandó NATO Képviselete részére a tárgyalási felhatalmazások kidolgozása és tárcaközi egyez-

tetése, a Képviselettel történõ együttmûködésnek a gyakorlása.
2.5. A tárcák közötti együttmûködés és kommunikáció gyakoroltatása.
2.6. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat támogató tevékenységének gyakoroltatása.
Magyarország szövetségesi elkötelezettségének demonstrálása.
2.7. A médiakommunikáció gyakoroltatása.
2.8. A nemzetközi válságkezelés polgári támogatásának gyakoroltatása.
2.9. A nemzeti infrastruktúra elemeinek veszélyeztetése, illetve az azok ellen végrehajtott támadás esetében a kialakult

helyzet kezelésére szolgáló eljárások gyakoroltatása.
2.10. A NATO Válságreagálási Rendszabályok és az azzal összhangban álló nemzeti intézkedések bevezetésének, il-

letve azok bevezetése kezdeményezésének gyakoroltatása.
2.11. Az MH Mûveleti Vezetési Rendszerének, a döntés-elõkészítés és döntéshozatal részleges gyakoroltatása.

3. A gyakorlat kiinduló helyzete

3.1. Afrika keleti partjainál fekvõ Glefa Köztársaság, valamint a nyugati partjainál fekvõ Eridor ország Nyugat és
NATO ellenes politikát folytat, melynek érvényre juttatása érdekében a két ország támogatja a nemzetközi hajózást za-
varó kalózkodást, a NATO tagországok elleni nemzetközi terrorizmust, a sugárzó, vegyi, biológiai eszközök alkalmazá-
sát, a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjesztését. Glefa Köztársaság különleges erõi kiber hadviselésre is
képesek, mellyel fenyegetik a Szövetség országainak kulcsfontosságú informatikai eszközeit és rendszereit.

3.2. Magyarországot a fentiek közül a gyakorlaton a kiber- és a terrorfenyegetések érintik, amelyek elleni fellépés so-
rán a gyakorlaton résztvevõ szervek gyakorolhatják az átfogó megközelítés koncepciójának keretében a tagországok és a
Szövetség szerveivel, valamint a hazai szervekkel való együttmûködést a válságkezelés során.

4. Értékelés, elemzés

A CMX 12 gyakorlat értékelése a NATO által kiadott értékelési szempontok alapján történik, felhasználva az MH
Mûveleti Tapasztalat-feldolgozó Rendszer által a gyakorlat tervezése, elõkészítése és végrehajtása során összegyûjtött
Megfigyeléseket és az Azonosított Tapasztalatokat.
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

16/2012. (HK 11.) HM KÁT
s z a k u t a s í t á s a

a honvéd tisztjelölt állomány ruházati
illetménygazdálkodásának egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése és a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
229/M. § (1) bekezdése alapján a honvéd tisztjelölt állo-
mány ruházati illetménygazdálkodásának egyes szabályai-
ról az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya az MH Ludovika Zászlóalj
(a továbbiakban: MH LZ) állományába tartozó honvéd
tisztjelöltekre (a továbbiakban: igényjogosult), valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) érintett szerve-
zeteire terjed ki.

2. Az igényjogosultat a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 229/M. §
(1) bekezdése alapján a természetbeni ellátás keretében té-
rítésmentes ruházati ellátás illeti meg.

3. Az igényjogosultat a tisztjelölti szolgálati viszony lé-
tesítésétõl a jogviszony megszûnésének idõtartamáig a ter-
mészetbeni ellátás keretében ágyfelszereléssel, valamint

a) az alapfelkészítés ideje alatt: próbaidõs honvéd
tisztjelölti alapfelszereléssel,

b) az alapfelkészítést követõen: honvéd tisztjelölti
alapfelszereléssel
kell térítésmentesen ellátni.

4. A próbaidõs honvéd tisztjelölti alapfelszerelés és a
honvéd tisztjelölti alapfelszerelés cikkeit a szakutasítás
1–2. mellékletének 4. és 5. oszlopa, az ágyfelszerelésrõl
szóló kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

5. Az igényjogosultat a 3. pontban meghatározott, mé-
rethelyes alapfelszereléssel – a logisztikai utaltsági rend-
nek megfelelõen – az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) az egység
ruházati raktári készletébõl látja el.

6. Az MH BHD a II. évfolyamot követõ szakirány vá-
lasztást követõen az MH LZ 5. hallgatói század állomá-

nyába áthelyezett igényjogosultat honvéd tisztjelölti alap-
felszereléssel adja át az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis-
nak (a továbbiakban: MH 86. SZHB). Az MH LZ 5. hall-
gatói század igényjogosultjainak repülõszerelõ hadi- (gya-
korló-) öltözettel való ellátásáért az MH 86. SZHB felelõs.

7. Az ágyfelszerelés biztosításáért, valamint a ruházati
cikkek és felszerelések rendszeres tisztításáért az alapfel-
készítés megkezdésétõl a katonai eskü megtételéig az MH
Altiszti Akadémia, az alapfelkészítés további részében,
valamint az alapfelkészítést követõen az MH BHD és az
MH 86. SZHB (a továbbiakban együttesen: ellátó) felelõs.
A szolgáltatások igénybevételének gyakoriságát az általá-
nos higiéniai és esztétikai követelmények határozzák meg.
Biztosítani kell, hogy az öltözetek tiszták, jól karbantartot-
tak legyenek, az elszennyezõdött ruházati cikkek cseréje
szükséglet szerint történjen.

8. A tisztjelölti szolgálati jogviszony teljes idõtartama
alatt az ellátónak gondoskodni kell az igényjogosult részé-
re kiadott ruházati cikkek és felszerelések, valamint az
ágyfelszerelés szükséglet és igény szerinti utánpótlásáról
és cseréjérõl.

9. Az igényjogosult kiképzéséhez elengedhetetlen ki-
egészítõ hadfelszerelési cikkeket az ellátó az egység ruhá-
zati raktári készletébõl biztosítja.

10. A testtel érintkezõ fehérnemû, valamint a sportruhá-
zat tisztításáról az igényjogosult egyénileg, saját mosószer
biztosítása mellett köteles gondoskodni.

11. Az ellátó részére a ruházati szakanyagok utánpót-
lása az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban:
MH LEK) készletébõl, a jóváhagyott pénzkerete terhére
történik.

12. Az igényjogosult alapfelszerelésénél és a cikkek
utánpótlásánál, cseréjénél a következõ fõbb elveket kell
betartani:

a) felsõruházat esetében: a készlettõl függõen haszná-
latba még nem vett (a továbbiakban: I. értékcsoportú) vagy
használt, de rendeltetésszerû használatra alkalmas (a to-
vábbiakban: II. értékcsoportú), kifogástalan állapotban
levõ ruházatot kell kiadni;

b) lábbeli esetében: lehetõség szerint I. értékcsoport-
ban kell biztosítani. Használt lábbeli csak karbanhelyezett
és fertõtlenített állapotban adható ki;

c) egyéb cikkek esetében: készletek összetételétõl füg-
gõen I. vagy II. értékcsoportban adhatók ki;

d) kiképzési feladatok végrehajtására a hadi- (gya-
korló-) öltözetet II. értékcsoportban kell kiadni.
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13. Az igényjogosult részére biztosított ruházati szak-
anyagok személyhez kötését a Részletes Felszerelési
Könyvben történõ bejegyzéssel kell végrehajtani.

14. Az igényjogosult részére testtel érintkezõ fehérne-
mû, valamint tusoló papucs vásárlására évente egy alka-
lommal, az éves ruházati illetménynorma kiadásáról szóló
HM utasításban (a továbbiakban: norma) meghatározott
készpénzt kell kifizetni.

15. Az igényjogosult a tisztjelölti szolgálati viszony tel-
jes idõtartama alatt köteles a részére biztosított ruházatot
és felszerelést a rendeltetésének megfelelõen használni, a
Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásá-
ról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendeletnek megfelelõen
viselni, megõrzésérõl, karbantartásáról gondoskodni.

16. Az ellátó parancsnok (a továbbiakban: parancsnok)
szabályozza az igényjogosultnál lévõ ruházati anyagok és
felszerelések tárolásának rendjét, valamint biztosítja a
megõrzés tárgyi és anyagi feltételeit.

17. Az igényjogosult ruházatának és felszerelésnek
meglétét a parancsnok terve szerint legalább kéthavonta
tételesen ellenõrizni kell.

18. Az igényjogosult ruházatában és felszerelésében a
tisztjelölti szolgálati jogviszony teljes idõtartama alatt ke-
letkezett hiányokat a káreljárás megkezdésével egyidejû-
leg az ellátónak azonnal pótolni kell.

19. A honvéd tisztjelölti jogviszony megszûnését köve-
tõen az ellátónak az igényjogosult részére biztosított ruhá-
zati szakanyagokat, a saját tulajdonba kerülõ cikkek kivé-
telével be kell vonnia. Az MH 86. SZHB a bevont és tisztí-
tott ruházati szakanyagokat, a repülõszerelõ hadi- (gya-
korló-) öltözet kivételével az MH BHD-nak átadja.

20. Az igényjogosultnál a ruházati szakanyagokban és a
felszerelésekben keletkezett kár összegének megállapítá-
sakor – tekintettel a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
zõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentke-
zés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk kárté-
rítési felelõsségének egyes szabályairól szóló 18/2006.
(VI. 27.) HM rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja elõ-
írásaira –, az éves ruházati gazdálkodási árjegyzékben
meghatározott általános forgalmi adóval növelt ár 50%-át,
szándékos károkozás esetén 100%-át kell figyelembe ven-
ni, illetve alkalmazni.

21. A honvéd tisztjelölti jogviszony megszûnését köve-
tõen hivatásos vagy szerzõdéses állományba vett, felava-
tott tiszt, altiszt részére, az állományba vételt megelõzõen
– szakmai végzettségének megfelelõen, elsõ beosztásától
függõen, a haderõnemi és fegyvernemi sajátosságokat fi-
gyelembe véve – az MH BHD-nak tiszti, altiszti alapfel-
szerelést kell kiadni és alapfelszerelési ruházati utalvány-
füzetet kell biztosítani. Az utalványfüzetben a normában
meghatározott illetményt kell jóváírni, és azt – utalvány-
szelvény kiemelése mellett – az ellátás összegével kell
csökkenteni, továbbá a kiállításra jogosult által hitelesít-
tetni. Az illetménycsökkentés során az éves ruházati gaz-
dálkodási árjegyzékben meghatározott általános forgalmi
adóval növelt árat kell alkalmazni, a cikk értékcsoportjá-
nak megfelelõen.

22. A 21. pont szerinti ellátás során az alábbi alapelve-
ket kell figyelembe venni és alkalmazni:

a) ejtõernyõs, mélységi- és csapatfelderítõ, tûzszerész,
hadihajós elsõ beosztásba kerülõ igényjogosult ejtõer-
nyõs (1. melléklet 7. oszlop),

b) repülõszerelõ elsõ beosztásba kerülõ igényjogosult
repülõszerelõ (1. melléklet 8. oszlop),

c) repülõhajózó, repülésirányító, légvédelmi tüzér, lég-
védelmi lokátoros és meteorológus elsõ beosztásba kerülõ
igényjogosult légierõs (1. melléklet 9. oszlop),

d) az a)–c) alpontokban fel nem sorolt igényjogosult ál-
talános (1. melléklet 6. oszlop),
típusú egyenruházatot visel.

23. Az MH BHD parancsnok javaslatára a HM Fegyver-
zeti és Hadbiztosi Hivatal Hadfelszerelési Igazgatóság
hadtáp osztályvezetõ minden év július 31-ig megállapítja a
honvéd tisztjelölti alapfelszerelésbõl az igényjogosult ré-
szére ruházati utalványfüzet terhére átadható ruházati
termékek körét és elszámolási egységárait.

24. Az MH BHD-nak az utalványfüzetbõl kiemelt utal-
ványszelvényekkel, tulajdonba adás esetén az ESZKÖZ
utalványok másolatával az utalványfüzet kiadását követõ
30 napon belül kell elszámolni az MH LEK felé.

25. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
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1. melléklet a 16/2012. (HK 11.) HM KÁT szakutasításhoz

Kimutatás a honvéd tisztjelölti és a tiszti, altiszti alapfelszerelésrõl

FÉRFI

Fsz. Megnevezés Me.

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 90 M nyári gyakorló sapka (3) db 1 1 1 0 0 1

2. 90 M téli gyakorló sapka (3) db 1 1 1 0 0 1

3. Barett sapka zöld szerelék nélkül db 0 0 0 1 0 0

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

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

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

7. Csõsál db 1 1 1 1 1 1

8. 90 M gyakorló zubbony (2) (3) db 2 2 2 0 0 2

9. 90 M gyakorló nadrág (2) (3) db 2 2 2 0 0 2

10. 90 M gyakorló kabát (2) (3) db 1 1 1 0 0 1

11. 90 M gyakorló kabátbélés (3) db 1 1 1 0 0 1

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

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

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

15. 93 M ejtõernyõs téli zubbonybélés db 0 0 0 1 0 0

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

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

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

19. 93 M repülõszerelõ téli zubbonybélés db 0 0 0 0 1 0

20. 2000 M gyakorló zubbony hu. (2) db 0 2 2 2 2 2

21. 2000 M gyakorló nadrág (2) db 0 2 2 2 2 2

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

23. 93 M esõvédõ nadrág db 1 1 1 1 1 1

24. 93 M téli ing db 1 1 1 1 1 1

25. 93 M téli alsó db 1 1 1 1 1 1

26. Póló gyakorló ruhához (2) db 3 5 3 3 3 3

27. Nyári gyakorló zokni (1) pár 3 3 3 3 3 3

28. Téli gyakorló zokni (1) pár 2 2 2 2 2 2

29. Kötött téli kesztyû pár 1 1 1 1 1 1

30. Szakmai sál db 1 1 1 1 1 1

31. 2008 M általános bakancs pár 1 1 1 1 1 1

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

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

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

34. 90 M hevederöv db 1 1 1 1 1 1

35. Evõeszköz készlet db 1 1 1 1 1 1

36. Kulacs db 1 1 0 0 0 0

37. Evõcsésze fedõvel db 1 1 0 0 0 0

38. Málhazsák db 1 1 0 0 0 0

39. Törülközõ legénységi db 2 2 0 0 0 0

40. Rohamsisak db 1 1 0 0 0 0

41. Sisakhuzat tereptarka db 1 1 0 0 0 0

42. Bocskai sapka köznapi szerelve db 0 0 1 1 0 0

43. Bocskai sapka társasági szerelve db 0 0 1 1 0 0

44. Köznapi sapka db 0 1 1 1 0 0

45. Köznapi sapka kék repülõs db 0 0 0 0 1 1

46. Tányérsapka társasági s.kék szerelék nélkül db 0 0 0 0 1 1

47. Nyaksál barna db 0 1 1 1 0 0

48. Nyaksál fekete (5) db 0 0 1 1 1 1

49. Köznapi öltöny tropikál db 0 1 1 1 0 0

50. Köznapi öltöny tropikál sötétkék db 0 0 0 0 1 1

51. Tropikál pantalló db 0 1 1 1 0 0

52. Tropikál pantalló sötétkék db 0 0 0 0 1 1

53. Társasági zubbony db 0 0 1 1 0 0

54. Társasági zubbony repülõs db 0 0 0 0 1 1

55. Társasági pantalló (4) db 0 1 1 1 0 0

56. Társasági pantalló sötétkék db 0 0 0 0 1 1

57. Posztóköpeny db 0 0 1 1 0 0

58. Posztóköpeny sötétkék db 0 0 0 0 1 1

59. 4/4-es ballonkabát db 0 0 1 1 0 0

60. 4/4-es ballonkabát sötétkék db 0 0 0 0 1 1

61. 3/4-es ballonkabát db 0 1 1 1 0 0

62. 3/4-es ballonkabát sötétkék db 0 0 0 0 1 1

63. Köznapi ing hosszú ujjú db 0 2 1 1 0 0

64. Köznapi ing rövid ujjú db 0 2 1 1 0 0

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

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

67. Társasági fehér ing hosszú ujjú db 0 1 1 1 1 1

68. Bokazokni barna (2) pár 0 3 3 3 0 0
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Fsz. Megnevezés Me.

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

69. Bokazokni fekete (4) (5) pár 0 1 1 1 3 3

70. Köznapi félcipõ barna pár 0 1 1 1 0 0

71. Köznapi félcipõ fekete pár 0 0 0 0 1 1

72. Társasági félcipõ fekete (4) (5) pár 0 1 1 1 1 1

73. Nyakkendõ fekete társasági (5) db 0 0 1 1 1 1

74. Nyakkendõ barna köznapi db 0 1 1 1 0 0

75. Nyakkendõ fekete köznapi db 0 0 0 0 1 1

76. Gyakorló pulóver db 0 1 1 1 0 0

77. Gyakorló pulóver sötétkék db 0 0 0 0 1 1

78. Téli bõrkesztyû barna pár 0 1 1 1 0 0

79. Téli bõrkesztyû fekete (5) pár 0 0 1 1 1 1

80. Nyakkendõtû db 0 1 1 1 1 1

81. Deréköv barna db 0 1 1 1 0 0

82. Deréköv fekete (5) db 0 0 1 1 2 2

83. Sapkajelvény barettsapkára hímzett db 0 0 0 1 0 0

84. Hímzett név felirat zöld tépõzáras db 0 4 4 4 4 4

85. Hímzett név felirat sötétkék tépõzáras db 0 0 0 0 4 4

86. Hímzett gyakorló paroli tépõzáras hallgatói pár 3 3 0 0 0 0

87. Hímzett gyakorló paroli tépõzáras ti, alti. pár 0 0 2 2 2 2

88. Hímzett évfolyamjelzõ pólóra pár 3 3 0 0 0 0

89. Hímzett rendfokozati jelzés pólóra ti, alti. db 0 0 2 2 2 2

90. Hímzett államjelzõ tépõzáras db 0 4 2 2 2 2

91. Hímzett államjelzõ sötétkék tépõzáras db 0 0 0 0 1 1

92. Hímzett gyakorló évfolyamjelzés pár 0 1 0 0 0 0

93. Topán alátét db 0 1 2 2 0 0

94. Repülõ sapkadísz db 0 0 0 0 1 1

95. Sapkajelvény kerek db 0 1 0 0 1 1

96. Társasági sapkazsinór db 0 0 0 0 1 1

97. Szúrósgomb db 0 2 2 2 2 2

98. Paroli köznapi öltönyre pár 0 0 1 1 1 1

99. Paroli köznapi öltönyre hallgatói pár 0 1 0 0 0 0

100. Paroli társasági öltönyre pár 0 0 1 1 1 1

101. Csillag 15 mm db 0 0 4 4 4 4

102. Vállzsinór (6) db 0 0 2 2 2 2

103. Hivatásos állományt kifejezõ jelvény db 0 0 5 5 5 5

104. Névkitûzõ db 0 2 2 2 2 2

105. Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 0 0 1 1 1 1

106. Paroli posztóköpenyre pár 0 0 1 1 1 1

107. Végzettséget kifejezõ jelvény db 0 0 2 2 2 2
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Fsz. Megnevezés Me.

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

108. Fegyvernemi jelvény pár 0 0 3 3 3 3

109. Hímzett köznapi évfolyamjelzés pár 0 2 0 0 0 0

110. Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 0 0 3 3 0 0

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

112. Hímzett társasági évfolyamjelzés pár 0 1 0 0 0 0

113. Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 0 0 1 1 1 1

114. Hallgatói díszzubbony (4) db 0 1 0 0 0 0

115. Nyakgallér (4) db 0 1 0 0 0 0

116. Évfolyamjelzés díszzubbonyra (4) pár 0 1 0 0 0 0

117. Hallgatói díszcsákó szerelve (4) db 0 1 0 0 0 0

118. Kék munkakötény db 1 1 0 0 0 0

119. Bakancsápoló krém fekete 75 ml. tub 1 1 0 0 0 0

120. Bakancsápoló spray 100 ml. tub 0 1 0 0 0 0

121. Iskolatáska db 0 1 0 0 0 0

122. Melegítõ öltöny db 1 1 0 0 0 0

123. Sportpóló db 1 1 0 0 0 0

124. Sportnadrág db 1 1 0 0 0 0

125. Sportzokni pár 2 2 0 0 0 0

Megjegyzés:

Honvéd tisztjelölt szolgálati viszony esetében:
(1) Kiadást követõen saját tulajdonba kerül, évfolyam kezdetekor, egy alkalommal térítésmentesen biztosítható
(2) Próbaidõt követõen évente egy alkalommal 1 darab minõségi csere hajtható végre
(3) Az 5. hallgatói század (Szolnok) igényjogosultjainak repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) ruházat biztosítandó
(4) Szakirány választást követõen nem kerül átadásra az MH 86. SZHB részére

Tiszti, altiszti alapfelszerelés esetében:
(5) Általános és ejtõernyõs beosztású tiszthelyettes részére barna színben biztosítandó
(6) Tiszthelyettes részére nem illetményes
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2. melléklet a 16/2012. (HK 11.) HM KÁT szakutasításhoz

Kimutatás a honvéd tisztjelölti és a tiszti, altiszti alapfelszerelésrõl

NÕ

Fsz. Megnevezés Me.

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 90 M nyári gyakorló sapka (3) db 1 1 1 0 0 1

2. 90 M téli gyakorló sapka (3) db 1 1 1 0 0 1

3. Barett sapka zöld szerelék nélkül db 0 0 0 1 0 0

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

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

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

7. Csõsál db 1 1 1 1 1 1

8. 90 M gyakorló zubbony (2) (3) db 2 2 2 0 0 2

9. 90 M gyakorló nadrág (2) (3) db 2 2 2 0 0 2

10. 90 M gyakorló kabát (2) (3) db 1 1 1 0 0 1

11. 90 M gyakorló kabátbélés (3) db 1 1 1 0 0 1

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

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

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

15. 93 M ejtõernyõs téli zubbonybélés db 0 0 0 1 0 0

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

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

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

19. 93 M repülõszerelõ téli zubbonybélés db 0 0 0 0 1 0

20. 2000 M gyakorló zubbony hu. (2) db 0 2 2 2 2 2

21. 2000 M gyakorló nadrág (2) db 0 2 2 2 2 2

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

23. 93 M esõvédõ nadrág db 1 1 1 1 1 1

24. 93 M téli ing db 1 1 1 1 1 1

25. 93 M téli alsó db 1 1 1 1 1 1

26. Póló gyakorló ruhához (2) db 3 5 3 3 3 3

27. Nyári gyakorló zokni (1) pár 3 3 3 3 3 3

28. Téli gyakorló zokni (1) pár 2 2 2 2 2 2

29. Kötött téli kesztyû pár 1 1 1 1 1 1

30. Szakmai sál db 1 1 1 1 1 1

31. 2008 M általános bakancs pár 1 1 1 1 1 1
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Fsz. Megnevezés Me.

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

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

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

34. 90 M hevederöv db 1 1 1 1 1 1

35. Evõeszköz készlet db 1 1 1 1 1 1

36. Kulacs db 1 1 0 0 0 0

37. Evõcsésze fedõvel db 1 1 0 0 0 0

38. Málhazsák db 1 1 0 0 0 0

39. Törülközõ legénységi db 2 2 0 0 0 0

40. Rohamsisak db 1 1 0 0 0 0

41. Sisakhuzat tereptarka db 1 1 0 0 0 0

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

43. Nõi kalap fekete szerelék nélkül (5) db 0 0 1 1 2 2

44. Köznapi sapka db 0 1 1 1 0 0

45. Köznapi sapka kék repülõs db 0 0 0 0 1 1

46. Nõi nyaksál barna db 0 1 1 1 0 0

47. Nõi nyaksál fekete (5) db 0 0 1 1 1 1

48. Köznapi nõi zubbony barna db 0 1 1 1 0 0

49. Szoknya köznapi barna db 0 1 1 1 0 0

50. Nõi pantalló köznapi barna db 0 1 1 1 0 0

51. Köznapi nõi zubbony sötétkék db 0 0 0 0 1 1

52. Szoknya köznapi sötétkék db 0 0 0 0 1 1

53. Nõi pantalló köznapi sötétkék db 0 0 0 0 1 1

54. Nõi társasági zubbony db 0 0 1 1 0 0

55. Szoknya társasági db 0 0 1 1 0 0

56. Nõi társasági pantalló fekete (4) db 0 1 0 0 0 0

57. Nõi társasági zubbony sötétkék db 0 0 0 0 1 1

58. Szoknya társasági sötétkék db 0 0 0 0 1 1

59. Nõi köpeny béléssel db 0 0 1 1 0 0

60. Nõi köpeny béléssel sötétkék db 0 0 0 0 1 1

61. Nõi ballonkabát db 0 1 1 1 0 0

62. Nõi ballonkabát sötétkék db 0 0 0 0 1 1

63. Köznapi ing hosszú ujjú nõi db 0 2 1 1 0 0

64. Köznapi ing rövid ujjú nõi db 0 2 1 1 0 0

11. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1195



Fsz. Megnevezés Me.

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

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

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

67. Társasági fehér ing hosszú ujjú nõi db 0 1 1 1 1 1

68. Nõi cipõ barna pár 0 1 1 1 0 0

69. Nõi cipõ fekete (5) pár 0 0 1 1 2 2

70. Nõi mokaszin fekete (4) pár 0 1 0 0 0 0

71. Nõi nyakkendõ köznapi db 0 1 1 1 0 0

72. Nõi nyakkendõ köznapi fekete db 0 0 0 0 1 1

73. Nõi nyakkendõ társasági fekete (5) db 0 0 1 1 1 1

74. Gyakorló pulóver db 0 1 1 1 0 0

75. Gyakorló pulóver sötétkék db 0 0 0 0 1 1

76. Téli bõrkesztyû barna pár 0 1 1 1 0 0

77. Téli bõrkesztyû fekete (5) pár 0 0 1 1 1 1

78. Deréköv barna db 0 1 1 1 0 0

79. Deréköv fekete (5) db 0 0 1 1 2 2

80. Sapkajelvény barettsapkára hímzett db 0 0 0 1 0 0

81. Hímzett név felirat zöld tépõzáras db 0 4 4 4 4 4

82. Hímzett név felirat sötétkék tépõzáras db 0 0 0 0 4 4

83. Hímzett gyakorló paroli tépõzáras hallgatói pár 3 3 0 0 0 0

84. Hímzett gyakorló paroli tépõzáras ti, alti. pár 0 0 2 2 2 2

85. Hímzett évfolyamjelzõ pólóra pár 3 3 0 0 0 0

86. Hímzett rendfokozati jelzés pólóra ti, alti. db 0 0 2 2 2 2

87. Hímzett államjelzõ tépõzáras db 0 4 2 2 2 2

88. Hímzett államjelzõ sötétkék tépõzáras db 0 0 0 0 1 1

89. Hímzett gyakorló évfolyamjelzés pár 0 1 0 0 0 0

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

91. Repülõ sapkadísz db 0 0 0 0 1 1

92. Sapkajelvény ovális db 0 1 1 1 0 0

93. Paroli köznapi öltönyre pár 0 0 1 1 1 1

94. Paroli köznapi öltönyre hallgatói pár 0 1 0 0 0 0

95. Paroli társasági öltönyre pár 0 0 1 1 1 1

96. Csillag 15 mm db 0 0 4 4 4 4

97. Vállzsinór (6) db 0 0 2 2 2 2

98. Hivatásos állományt kifejezõ jelvény db 0 0 5 5 5 5

99. Névkitûzõ db 0 2 5 5 5 5

100. Rendfokozati jelzés posztóköpenyre nõi pár 0 0 1 1 1 1
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Fsz. Megnevezés Me.

Honvéd tisztjelölt
szolgálati viszony

Tiszti, altiszti alapfelszerelés

Próbaidõs
honvéd

tisztjelölti
alap-

felszerelés

Honvéd
tisztjelölti

alap-
felszerelés

Általános Ejtõernyõs
Repülõ-
szerelõ

Légierõs

101. Paroli posztóköpenyre nõi pár 0 0 1 1 1 1

102. Végzettséget kifejezõ jelvény db 0 0 2 2 2 2

103. Fegyvernemi jelvény pár 0 0 3 3 3 3

104. Hímzett köznapi évfolyamjelzés pár 0 2 0 0 0 0

105. Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 0 0 3 3 0 0

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

107. Hímzett társasági évfolyamjelzés pár 0 1 0 0 0 0

108. Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 0 0 1 1 1 1

109. Hallgatói nõi díszzubbony (4) db 0 1 0 0 0 0

110. Nyakgallér (4) db 0 1 0 0 0 0

111. Évfolyamjelzés díszzubbonyra (4) pár 0 1 0 0 0 0

112. Hallgatói díszcsákó szerelve (4) db 0 1 0 0 0 0

113. Kék munkakötény db 1 1 0 0 0 0

114. Bakancsápoló krém fekete 75 ml. tub 1 1 0 0 0 0

115. Bakancsápoló spray 100 ml. tub 0 1 0 0 0 0

116. Iskolatáska db 0 1 0 0 0 0

117. Melegítõ öltöny db 1 1 0 0 0 0

118. Sportpóló db 1 1 0 0 0 0

119. Sportnadrág db 1 1 0 0 0 0

120. Sportzokni pár 2 2 0 0 0 0

Megjegyzés:

Honvéd tisztjelölt szolgálati viszony esetében:
(1) Kiadást követõen saját tulajdonba kerül, évfolyam kezdetekor, egy alkalommal térítésmentesen biztosítható
(2) Próbaidõt követõen évente egy alkalommal 1 darab minõségi csere hajtható végre
(3) Az 5. hallgatói század (Szolnok) igényjogosultjainak repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) ruházat biztosítandó
(4) Szakirány választást követõen nem kerül átadásra az MH 86. SZHB részére

Tiszti, altiszti alapfelszerelés esetében:
(5) Általános és ejtõernyõs beosztású tiszthelyettes részére barna színben biztosítandó
(6) Tiszthelyettes részére nem illetményes
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3. melléklet a 16/2012. (HK 11.) HM KÁT szakutasításhoz

Kimutatás a honvéd tisztjelölt ágyfelszerelésérõl

Fsz. Megnevezés Me. Mennyiség

1. Nagy tollpárna db 1

2. Kis tollpárna db 1

3. Paplan db 1

4. Nagy tollpárnahuzat db 2

5. Kis tollpárnahuzat db 2

6. Paplanhuzat db 2

7. Keskeny lepedõ db 2

8. Hálótermi takaró db 1
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

17/2012. (HK 11.) HM KÁT
s z a k u t a s í t á s a

az elhelyezési szakanyag-gazdálkodási tevékenységek
szabályozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011.
(VIII. 4.) HM utasítás 58. § (4) bekezdés c) pontjára – az el-
helyezési szakanyag-gazdálkodási tevékenységek szabá-
lyozásáról a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek, a parlamenti államtitkár által felügyelt szerve-
zet, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédel-
mi szervezetek) elhelyezési feladatait ellátó állományra
terjed ki.

2. A szakutasítás alkalmazásában:
a) Központi ellátás: a honvédelmi szervezetek szükség-

leteinek jellemzõen természetben – központi költségvetési

keretek terhére történt beszerzésekbõl az ellátó központ
készletébõl történõ kiutalással – történõ biztosítása;

b) Központi költségvetés: a honvédelmi szervezetek ki-
emelt feladataihoz, központi ellátásba vont készletek,
anyagok és eszközök beszerzéséhez és szolgáltatások vá-
sárlásához kapcsolódó kiadási és bevételi elõirányzatok;

c) Elhelyezési gazdálkodás: a honvédelmi szervezet el-
helyezési feladatainak végrehajtásához szükséges anyagok
és szolgáltatások tervezése, beszerzése, eszközök, anyagok
és készletek tervezése, beszerzése, rendszeresítése, üzem-
ben tartása, nyilvántartása, készletezése, tárolása, kezelése
és felhasználása, ezek rendszerbõl történõ kivonása, selej-
tezése, hasznosítása, megsemmisítése, a veszélyes anyag
kezelése, az ellenõrzés, valamint a felhasználásról történõ
elszámolás. Magában foglalja továbbá az elhelyezési gaz-
dasági mûveletek, folyamatok megtervezését, végrehajtá-
sát, valamint a gazdasági események összességének elszá-
molását, beszámolást;

d) Utaltsági rend: a honvédelmi szervezetek feladatainak
végrehajtásához szükséges infrastruktúra, eszközök, anya-
gok, készletek, pénzügyi és pénzügyi-számviteli, valamint
egyéb szolgáltatások biztosítása érdekében az ellátást vég-
zõ, ellátó és az ellátott, utalt honvédelmi szervezetek között
gazdaságossági, célszerûségi szempontok alapján kialakí-
tott kapcsolatrendszer;

e) Szakmai irányító: Meghatározza az elhelyezési szak-
anyag-szükségletek tervezésére, beszerzésére, nyilvántar-
tására, tárolására, biztosítására, az anyagok átadás-átvéte-
lére, használatára, felhasználására, javítására, selejtezésé-
re, felszámolására és elszámolására vonatkozó szakterüle-
tet érintõ, speciális szabályokat;

f) Középirányító szerv: országos illetékességi körû, irá-
nyítja, szervezi az irányítása alá tartozó katonai szervezete-
ket, és meghatározott jogosítványokkal rendelkezik a szak-



mai feladatellátás, valamint a költségvetési gazdálkodás
tekintetében 144-28/2011. nyt. számú a Magyar Honvéd-
ség Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) Alapító Okirata 7.) pontja alapján az MH ÖHP az
MH katonai szervezeteinek középszintû vezetõ szerve;

g) Laktanya elhelyezési szolgálat (a továbbiakban:
LESZ): A bázisüzemeltetésért felelõs szolgálat a csapatta-
gozat végrehajtó szerve, amely a laktanya (helyõrség) gaz-
dálkodást irányító parancsnok közvetlen alárendeltségé-
ben és az elöljáró elhelyezési szolgálat (MH ÖHP, HM
Fegyverzetei és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igaz-
gatóság (a továbbiakban: HM FHH II) szakmai irányításá-
val, a HVK Logisztikai Csoportfõnökség felügyelete mel-
lett végzi feladatát. Hatáskörébe tartozik a meglévõ és
utalt ingatlanok fenntartásának, üzemeltetésének és az el-
helyezési szakanyag ellátásának biztosítása;

h) Központi ellátó szerv: MH Logisztikai Ellátó Köz-
pont (a továbbiakban: MH LEK), amely végzi, koordinálja
a központi ellátásba bevont honvédelmi szervezetek és
szakanyagok központi beszerzési, nyilvántartási, tárolási,
állagmegóvási, javítási, beüzemelési, ellenõrzési és egyéb,
részére meghatározott tevékenységét;

i) HM vagyonkezelõ képviselõ: ingó vagyontárgyak és
társasági részesedések vonatkozásában a visszavonásig ér-
vényes megbízólevelek alapján, a HM Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata szerint az ingó vagyon felügyeletét el-
látó HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály
(a továbbiakban: HM HVF) fõosztályvezetõje.

2. Az elhelyezési szakanyag-gazdálkodás célja,
általános rendje

3. Az elhelyezési szakanyag-gazdálkodás célja, hogy a
honvédelmi szervezetek elhelyezésére szolgáló ingatla-
nok, így különösen épületek, építmények, helyiségek
használhatóságát, berendezettségét, a szükséges elhelye-
zési szakanyagokat és szolgáltatásokat folyamatosan biz-
tosítsa.

4. Az elhelyezési szakanyag-gazdálkodás magába fog-
lalja az elhelyezési anyag-szükségletek tervezését, rend-
szeresítését, beszerzését, tárolását, ellátását, készletgaz-
dálkodást, használatát, felhasználását, javítását, selejtezé-
sét, a felesleges készletek rendszerbõl történõ kivonását, a
feleslegessé vált készletek felszámolását, az anyagok nyil-
vántartását és elszámolását.

5. Az elhelyezési szakanyag-gazdálkodás szakmai irá-
nyítása, anyagnem felelõsi hatáskörébõl adódóan, a HM
FHH II feladata. A HM FHH II meghatározza az elhelye-
zési szakanyag-szükségletek tervezésére, beszerzésére,
nyilvántartására, tárolására, biztosítására, az anyagok át-
adás-átvételére, használatára, felhasználására, javítására,
selejtezésére, felszámolására és elszámolására vonatkozó
szakterületet érintõ, speciális szabályokat. A központi el-
helyezési elõirányzatok feletti rendelkezési jogot a Honvé-
delmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gaz-

dálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM uta-
sítás 33. § alapján az MH ÖHP parancsnoka, és a HM FHH
fõigazgatója gyakorolja.

6. A honvédelmi szervezetek elhelyezési szakanyag
gazdálkodásának közvetlen irányítása az MH ÖHP felada-
ta, ennek keretében:

a) Felügyeli és koordinálja katonai szervezetek ellátási
és gazdálkodási tevékenységét.

b) Meghatározza a hatáskörébe tartozó gazdasági folya-
matok és jelentések rendjét.

c) Elbírálja a honvédelmi szervezetektõl beérkezett igé-
nyeket, intézkedik azok biztosítására, a honvédelmi szer-
vezetek készleteinek központi készletbe vonására.

7. A honvédelmi szervezetek elhelyezési anyaggal tör-
ténõ természetbeni ellátása a MH LEK feladata.

8. A MH LEK hatáskörébe tartozik a központi elhelye-
zési költségvetési elõirányzatokkal való gazdálkodás a
Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi
gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM
utasítás 33. §-ban meghatározott rendelkezési jogok figye-
lembevételével. Feladata az elhelyezési szakanyagok köz-
ponti beszerzésének végrehajtása, a központosított közbe-
szerzés hatálya alá tartozó beszerzési eljárások kezdemé-
nyezése, valamint a katonai szervezetek ezen anyagokkal
történõ természetbeni ellátása, központi raktárak üzemel-
tetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó szakfeladatok vég-
zése.

9. A honvédelmi szervezet elhelyezési gazdálkodási te-
vékenységének szervezéséért, irányításáért és végrehajtá-
sáért közvetlenül a LESZ felelõs.

10. A LESZ költségvetési elõirányzat- és elhelyezési
szakanyag-gazdálkodással kapcsolatos alapvetõ feladatait
a katonai szervezet mûködési feltételeinek biztosítása ér-
dekében hatályos rendelkezések elõírásai, a katonai szer-
vezet parancsnokának intézkedési alapján:

a) tervezi a saját és utalt ingatlanok, így különösen épü-
letek, építmények, helyiségek fenntartásához, üzemelteté-
séhez, berendezéséhez szükséges szakanyag szükségletet;

b) gondoskodik a saját és az utalt katonai szervezet al-
egységei elhelyezési anyagokkal történõ ellátásáról;

c) ellenõrzi az elhelyezési anyagok rendeltetésszerû
használatát;

d) vezeti a részére meghatározott nyilvántartásokat;

3. Az elhelyezési anyagok csoportosítása

11. Az elhelyezési anyagok
a) a szakanyag-gazdálkodás rendje szerint
aa) központi beszerzés és természetbeni ellátás körébe

tartozó,
ab) csapatbeszerzés körébe tartozó elhelyezési anya-

gokra;
b) a HM Számlarendjében meghatározottak szerint tár-

gyi eszközökre és készletekre csoportosíthatók.
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12. A központi beszerzés és természetbeni ellátás köré-
be tartoznak a honvédelmi szervezetek alaprendeltetés
szerinti feladatainak végrehajtásához szükséges így külö-
nösen a helyiségek egységes belrendjét biztosító nagy
mennyiségben beszerzendõ elhelyezési anyagok:

a) a bútorok;
b) az épület-felszerelések közül a hûtõ-, fûtõ-, fõzõ-,

sütõ- és melegvíztermelõ berendezések;
c) az épületgépészeti berendezések.
13. Csapatbeszerzés körébe tartoznak az ingatlanok így

különösen épületek, építmények fenntartásához, üzemel-
tetéséhez, a helyiségek és berendezéseinek folyamatos
karbantartásához, javításához szükséges elhelyezési anya-
gok, úgymint

a) a fogyóanyagok:
aa) a karbantartó- és javítóanyagok, alkatrészek;
ab) a tisztogató-anyagok és -eszközök;
ac) a világító és szükségvilágító anyagok és eszközök,

alkatrészek;
ad) a fásítási és parkosítási anyagok és
ae) a tüzelõanyagok és segédanyagok;
b) a fogyóeszközök:
ba) a berendezést kiegészítõ anyagok;
bb) a kéziszerszámok és mérõeszközök;
bc) a takarító kisgépek;
bd) a göngyölegek;
be) egyes, speciálisan elhelyezési szakanyagokhoz

szükséges kenõ-, karbantartó anyagok
14. A tárgyi eszközök és készletek fogalom-meghatáro-

zását a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-
biakban: HM KPH) által kiadott HM Számlarend 1. és
2. számlaosztály fogalom-meghatározásai tartalmazza.
A HM Számlarend a központi beszerzés és természetbeni
ellátás körébe tartozó elhelyezési anyagok tárgyi eszköz-
ként, vagy készletként történõ besorolásának jogát az HM
illetékes anyagnemfelelõs szerv, szakmai irányító hatás-
körébe utalja.

15. A központi beszerzés és természetbeni ellátás köré-
be tartozó elhelyezési anyagok tárgyi eszközként, vagy
készletként történõ besorolását és termékazonosítását a
központi beszerzés körébe tartozó elhelyezési tárgyi esz-
közök és készletekrõl szóló 8/1056 MH ECSF számon
kiadott „Szakanyag-jegyzék” tartalmazza.

16. A csapatbeszerzés körébe tartozó elhelyezési fogyó-
anyagokat és fogyóeszközöket készletként kell kezelni,
termékazonosításukra vonatkozó elõírásukat „Módszerta-
ni segédlet a Honvédségi Egységes Termékkód (a továb-
biakban: HETK) MH szintû összehangolt biztosításához
és karbantartásához” címû MH ATIK 11/431. nyilvántar-
tási számú kiadvány 5. számú melléklete tartalmazza.

4. Tervezés

17. Az elhelyezési anyagszükségletek tervezésének cél-
ja, hogy a honvédelmi szervek részére a rendeltetésszerû

feladataik ellátásához szükséges anyagok megfelelõ idõ-
ben, a szükséges mennyiségben és jó minõségben biztosí-
tottak legyenek.

18. Az anyagszükségleti tervek a tárgyévet követõ év
célkitûzéseit és konkrét anyagszükségleteit tartalmazzák.

19. Az anyagszükségleti tervek alapját:
a) a norma szerinti szükségletek felszámítási alapadatai

a 383-12/1977. MN BFF szám alatt kiadott „Berendezési
anyagtervezési norma” tervezet és az infrastrukturális fej-
lesztések és az elhelyezési ellátás során alkalmazandó
egyes normák közzétételérõl és alkalmazásáról szóló
45/2003. (HK. 12) HM utasítás (a továbbiakban: norma),

b) az állománytáblában meghatározott szervezetszerû
állományi létszám, a tényleges létszám,

c) az ingatlan és berendezési állapotára jellemzõ adatok;
d) a használatban lévõ elhelyezési anyagok mennyisé-

gére és használhatóságára vonatkozó adatok képezik.
20. Minden LESZ anyagszükségleti tervet készít:
a) a központi beszerzés és természetbeni ellátás körébe

tartozó utánpótlásra, kiegészítésre szükséges bútorokról,
berendezést kiegészítõ anyagokról,

b) a központi beszerzés és természetbeni ellátás körébe
tartozó utánpótlásra, kiegészítésre szükséges épület-fel-
szerelésekrõl és épületgépészeti berendezésekrõl.

21. Az anyagszükségleti tervek elkészítésének formátu-
mát jóváhagyásra történõ felterjesztését MH ÖHP pa-
rancsnok határozza meg.

22. Az MH LEK elkészíti az „MH összesített központi
beszerzés és természetbeni ellátás körébe tartozó elhelye-
zési anyagszükségleti terv”-ét, melyet jóváhagyás után
egy példányban írásban a 20. pontban foglaltak szerint el-
készített tervek egy-egy példányának csatolásával és mág-
neses adathordozón elkészítve, a tárgyévet megelõzõ év
szeptember hó 30-ig megküldi a MH ÖHP parancsnok ré-
szére. Az MH ÖHP az összesített terv-ben szerepeltett esz-
közök biztosíthatóságára vonatkozó javaslatát október
31-ig megküldi a HM FHH II részére.

23. A MH LEK az anyagszükségleti tervben feltünte-
tett, elfogadott, jóváhagyott anyagmennyiségek biztosítá-
sának várható idõpontjáról, helyérõl és módjáról az érin-
tett honvédelmi szervezetet a tárgyév február hó 28-ig tájé-
koztatja.

24. Ahol az ingatlan állomány fenntartási és üzemelteté-
si feladatait szolgáltató látja el, a LESZ a 20. pontban meg-
határozott terveken felül a Szolgáltatási Szerzõdés kereté-
ben a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság, mint Szolgáltató (a to-
vábbiakban: Szolgáltató) helyi üzemeltetés-vezetõjé-
vel együttmûködve, a HM vagyonkezelésû ingatlanok
külsõ szolgáltatóval történõ mûködtetésével összefüggõ
egyes feladatok szabályozásáról szóló 22/2002. HM IKH–
MH ÖLTP együttes intézkedésben (a továbbiakban:
együttes intézkedésben) meghatározottak szerint elkészíti
„A ………………. LAKTANYA ÉS UTALT OBJEKTU-
MAINAK …… ÉVI ELHELYEZÉSI BIZTOSÍTÁSI
TERVÉ”-t (a továbbiakban: EBT), amelyet a felhasznál-
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ható keretek megküldését követõ 30. napon belül ellenõr-
zésre HM FHH II részére felterjeszt.

25. Az EBT elkészítésének szabályait, kitöltési útmuta-
tóit, elkészítésének idõpontját, jóváhagyásának és felter-
jesztésének rendjét az együttes intézkedés tartalmazza.

26. A biztosítási tervben tervezhetõ és a szolgáltató be-
szerzési és ellátási feladatkörébe tartozó berendezést ki-
egészítõ- és tisztogató anyagok, valamint kerti szerszámok
jegyzékét a HM FHH II évente aktualizálja a tervezési ke-
retszámokkal együtt megküldi a LESZ részére.

27. A honvédelmi szervezet állománytáblájában szak-
munkás állománnyal rendelkezõ LESZ a tárgyévet meg-
elõzõ év november hó 30-ig tervet készít:

a) az elhelyezési anyagok saját szakmunkás állo-
mánnyal, vagy külsõ vállalkozóval történõ javítására;

b) a csapatbeszerzés körébe utalt elhelyezési fogyó-
anyagok és fogyóeszközök beszerzésérõl. A terv elkészíté-
sénél figyelembe kell venni az EBT szerint elvégezni ter-
vezett feladatok elhelyezési anyagszükségletét és a meg-
lévõ raktárkészletet.

28. A 19. és 20 pontok elõírásai szerint elkészített terve-
ket a honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetõje vagy az
általa átruházott jogkörrel rendelkezõ helyettes hagyja
jóvá.

29. A 28. pontban foglaltak szerint a jóváhagyott tervek
módosítása válhat szükségessé

a) szervezeti változás;
b) feladatnövekedés;
c) feladat szükségszerû átütemezése, valamint a
d) 19. pontban felsorolt felszámítási alapadatokban be-

következett változás esetén.

5. Beszerzés

30. A beszerzési tevékenység magába foglalja az elhe-
lyezési anyagok, eszközök tervben elõírt, jóváhagyott
mennyiségben, minõségben és a szükséges határidõre a
kereskedelmi-, a termelõ- és a szolgáltató szervezetektõl
történõ megrendelését, átvételét és rendeltetési helyre
történõ juttatását.

31. A beszerzési tevékenység alapja a központi- és csa-
patgazdálkodási feladatokat ellátó honvédelmi szerveze-
tek részére jóváhagyott éves költségvetési elõirányzati
összeg és a jóváhagyott Éves Beszerzési Terv (a továb-
biakban: ÉBT).

32. Beszerzéssel kapcsolatos alapvetõ feladatok:
a) az anyagoknak, eszközöknek a megkívánt minõség-

ben, mennyiségben és határidõre történõ biztosítása érde-
kében figyelembe kell venni a mindenkori piaci viszonyo-
kat, a kereslet-kínálat alakulását;

b) rendszeres és széleskörû piackutató munkát, elõzetes
tárgyalásokat és ártevékenységet kell folytatni, több lehe-
tõség esetén a leggazdaságosabb megoldást kell válasz-
tani;

c) az anyagok, eszközök szállítására szerzõdést kell
kötni;

d) szükség esetén a termékeket elõállításuk folyamatá-
ban, gyártás közben ellenõrizni kell;

e) biztosítani kell az elkészült termékek minõségi és
mennyiségi átvételét;

f) gondoskodni kell a termékek vállalatoktól a felhasz-
náló honvédelmi szervezethez történõ közvetlen szállítá-
sának, vagy a MH LEK központi raktáraiba történõ szállí-
tásának irányításáról, végrehajtásáról.

33. Az elhelyezési anyagok beszerzését a hatályos ren-
delkezések elõírásai alapján kell elõkészíteni és végre-
hajtani.

34. A „szakanyag-jegyzékben” feltüntetett tárgyi eszkö-
zök központi beszerzését a 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás
szerint az MH LEK hajtja végre. Csapatbeszerzési hatás-
körben tárgyi eszköz csak írásbeli kérelem esetén a HM
FHH Infrastrukturális Igazgató elõzetes engedélye alapján
szerezhetõ be.

35. Az anyag- és eszközszükségletek folyamatos bizto-
sítása és a gazdaságos beszerzés végrehajtása érdekében a
megrendelésre történõ szállításokat negyedéves, féléves,
vagy éves szállítási ütemezéssel célszerû megrendelni.

36. Az ésszerû, takarékos gazdálkodással össze nem
egyeztethetõ, a hagyományostól, rendszeresítettõl eltérõ
magas igényû, luxus-jellegû terméknek, így különösen az
egyedi gyártású-, a koloniál-, az antik-, vagy antik jellegû
bútorok, a kézi csomózású perzsaszõnyegek, a bársony-, a
plüss-, vagy hasonló minõségû sötétítõ függönyök, a nem
mûszálas csipkefüggönyök, kézi szõttes, vagy egyedi ké-
szítésû népmûvészeti asztalterítõk és kiegészítõk, a magas
minõségû porcelán és kristály berendezést kiegészítõk
nem, vagy csak a honvédelmi miniszter engedélyével sze-
rezhetõk be.

37. A jogérvényes szerzõdéseket, kiadott megrendelé-
seket, elõirányzat lekötéseket, azok mennyiségi teljesíté-
sét, valamint a termékre, anyagra, szolgáltatásra vonatko-
zó, kifizetett számla külön-külön kimutatva az általános
forgalmi adó alapjának és a mindenkor hatályban lévõ tör-
vényi elõírásban meghatározott adókulcsnak megfelelõ
összegét az 40-41. pontok elõírásai szerint nyilván kell
tartani.

38. Az elhelyezési anyagok beszerzése, vásárlása, vagy
igénybe vett szolgáltatás esetén a vállalatoktól, külsõ vál-
lalkozóktól olyan számlát, egyszerûsített számlát, vagy
nyugtát kell kérni, vagy lehet elfogadni, amely az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben
meghatározott adatokat tartalmazza.

39. Amennyiben az utólagos ellenõrzés során megálla-
pítást nyert, hogy a számlán a beszerzett, vásárolt anyag,
vagy az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét, az adó
összegét, vámtarifa számot, tévesen tüntették fel, a számlát
eredetben vissza kell küldeni és a számla kibocsátójától új
számlát kell kérni.

40. A központi- és csapatgazdálkodási feladatkörbe tar-
tozó anyagok, eszközök beszerzésérõl, kiadott megrende-
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lésekrõl, igénybevett szolgáltatásokról megkötött szerzõ-
désekrõl, lekötésekrõl, a vállalt, vagy elõírt kötelezettsé-
gekrõl, valamint a tényleges felhasználásokról, kifizeté-
sekrõl szabályszerûen kiállított bizonylat, számla alapján,
hagyományos módon kézi vezetési módszerrel, vagy
elektronikus ügyvitel-technikai eszközökkel folyamato-
san, naprakész állapotban nyilvántartást kell vezetni.

41. A nyilvántartás vezetésének alapja:
a) az elõirányzatok jóváhagyására, módosítására, pót-

elõirányzat biztosítására, elõirányzat megvonására, vonat-
kozó intézkedés;

b) az anyag, eszköz beszerzés, vásárlás, szolgáltatás
igénybevétele, vagy szolgáltatás nyújtása esetén a sza-
bályszerûen kiállított bizonylat, számla;

c) 53-2118 raktári számú nyomtatvány a szerzõdések
egyedi nyilvántartásának adatai.

6. Anyagnyilvántartás

42. Az anyagnyilvántartás vezetésének célja, hogy fo-
lyamatos, naprakész vezetése tegye lehetõvé az elhelyezé-
si anyagokkal való ésszerû gazdálkodást, az anyagi készle-
tek meglétének számszerû ellenõrzését, a nyilvántartás
bármely idõpontban számot adjon a használatban lévõ,
vagy raktáron tárolt elhelyezési anyagok fõbb jellem-
zõirõl:

a) típusáról,
b) gyártási számáról,
c) méreteirõl, mennyiségérõl,
d) használhatósági fokáról, értékcsoportjáról.
43. Az elhelyezési anyagokat
a) Beszerzését, vásárlását, polgári-, vagy más honvédel-

mi szervezettõl történõ átvételét követõen azonnal, de leg-
késõbb 24 órán belül a szabályszerûen kiállított bizonylat
így különösen számla, jegyzõkönyv, átadó által készített
eszköz-utalvány alapján nyilvántartásba kell venni;

b) felhasználását, selejtezését, polgári-, vagy más hon-
védelmi szervezet részére történõ átadását követõen a sza-
bályszerûen kiállított bizonylat így különösen átadás-átvé-
teli, selejtezési, kárfelvételi jegyzõkönyv alapján a nyil-
vántartásból kiadásba kell helyezni.

44. Az elhelyezési anyagokat mennyiség, érték és érték-
csoport szerint, vagy csak mennyiség szerint kell nyilván-
tartani.

45. Mennyiség, érték és értékcsoport szerint kell nyil-
vántartani az olyan elhelyezési anyagokat, melyek a ren-
deltetésszerû használat és üzemeltetés mellett elõálló rész-
leges értékcsökkenés ellenére is, egészen a selejtezésig
megtartják állagukat és jellegüket. Ennek megfelelõen
mindaddig nyilvántartási és elszámolási kötelezettség alá
esnek, amíg felhasználás, selejtezés, más szervnek történõ
átadás, vagy kártérítési eljárás útján végleges kiadásba-he-
lyezésre nem kerülnek.

46. A mennyiség, érték és értékcsoport szerint nyilván-
tartandó elhelyezési anyagokat használhatósági állapotu-

kat, minõségüket figyelembe véve három értékcsoportban
lehet nyilvántartani:

a) I. értékcsoportban: az új, nem használt, a MH LEK
központi, vagy az ellátó katonai szervezet egységszintû
raktárában tárolt;

b) II. értékcsoportban: a használható, használatra ki-
adott kisjavítást igénylõ;

c) III. értékcsoportban: a közép-, vagy nagyjavítást
igénylõ, vagy gazdaságosan már nem javítható, használha-
tatlanná vált, selejtezésre váró elhelyezési anyagokat. Az
ebben az értékcsoportban nyilvántartott, de közép-, vagy
nagyjavítás után rendeltetésszerû használatra alkalmassá
tett elhelyezési anyagokat átminõsítési jegyzõkönyv alap-
ján vissza kell sorolni a II. értékcsoportba

47. Mennyiség, érték és értékcsoport szerint kell egyedi
nyilvántartó lapon nyilvántartani

a) fém- és famegmunkáló eszközök,
b) gépjármûvek, motoros targoncák, pótkocsik,
c) építõipari és kommunális gépipari termékek,
d) épületgépészeti berendezések
e) villamos gépek és eszközök
f) mezõgazdasági gépek
48. Mennyiség és értékcsoport szerint kell nyilvántar-

tani:
a) a bútorokat,
b) az épületekbe, építményekbe beépített épület-felsze-

reléseket és épületgépészeti berendezéseket, valamint;
c) a karbantartó- és javítóanyagok, alkatrészek közül
ca) az építõanyagokat;
cb) a finomkerámiai termékeket;
cc) az épületszerelvényeket és a berendezési tárgyak

szerelvényeit;
cd) a villamosvezetékeket és kábeleket;
ce) a fa-, fûrész- és asztalosipari termékeket.
49. Csak mennyiség szerint kell nyilvántartani
a) a berendezést kiegészítõ anyagokat;
b) a karbantartó- és javítóanyagok, alkatrészek közül
ba) a tisztogató anyagokat és eszközöket;
bb) a világítóeszközök és a szükségvilágító eszközök

alkatrészeit;
bc) a kenõ- és üzemanyagokat;
bd) az ömlesztett építõanyagokat ;
be) a fásítási- és parkosítási anyagokat;
bf) a göngyölegeket, valamint
bg) a tüzelõ- és tüzelési segédanyagokat.
50. A 48. pontban foglaltak szerint mennyiség, érték és

értékcsoport szerint nyilvántartandó elhelyezési anyagok
közül:

a) a bútorokról vezetett anyagnyilvántartásnak tartal-
maznia kell:

aa) a katonai szervezet összkészletében lévõ, így külö-
nösen bevétel, kiadás, maradvány;

ab) az összkészletbõl
aba) a raktáron tárolt vagy javításra átadott;

1202 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



abb) a katonai szervezet és az utalt katonai szervezet al-
egységei részére, alegységenként kimutatott, használatra
kiadott;

abc) a más katonai szervezet, vagy HM HVF által ki-
adott vagyonkezelõi engedély alapján nem katonai szerve-
zet részére meghatározott ideig, kölcsönhasználatra, vagy
polgári szerv részére javításra átadott anyagmennyisé-
geket;

b) az épületekbe, építményekbe beépített épülettartozé-
kokról a honvédelmi szerveztek adatszolgáltatása alapján
a központi nyilvántartást a HM FHH II vezeti,

c) az épületekbe, építményekbe beépített épületgépé-
szeti berendezésekrõl vezetett anyagnyilvántartásnak
tartalmaznia kell:

ca) a laktanya elhelyezési szolgálat összkészletében
lévõ, így különösen bevétel, kiadás, maradvány;

cb) az összkészletbõl
cba) a raktáron tárolt vagy javításra átadott;
cbb) a katonai szervezet és az utalt katonai szervezet ál-

tal használt épületekben, építményekben, épületenként és
építményenként kimutatott beépített, használatban lévõ,
üzemképes;

cbc) a más katonai szervezet, részére meghatározott
ideig, kölcsönhasználatra, vagy polgári szerv részére javí-
tásra átadott anyagmennyiségeket;

d) a karbantartó- és javítóanyagokról, alkatrészekrõl ve-
zetett anyagnyilvántartásnak tartalmaznia kell a laktanya
elhelyezési szolgálat összkészletében lévõ anyagmennyi-
ségeket.

51. Az épületek, építmények bontásából eredõ, a bon-
tási jegyzõkönyvben feltüntetet 48. c) pontban felsorolt
karbantartó- és javítóanyagokat, alkatrészeket

a) bontás után még használhatók, további felhasználás-
ra, beépítésre alkalmasak, a II. értékcsoportban,

b) a bontás vagy a korábbi rendeltetésszerû használat
során használhatatlanná váltak, a III. értékcsoportban kell
nyilvántartásba venni, majd ki kell selejtezni.

52. Az elhelyezési anyagok nyilvántartását a 45. pont-
ban említett, szabályszerûen kiállított bizonylatok alapján
tárolóhelyi alegység nyilvántartás esetében kézi vezetési,
hagyományos módszerrel vagy excel táblázatban számító-
gépen, szakági nyilvántartás esetében kizárólag a HM
KPH által telepített számítógépes programmal kell ve-
zetni.

53. A honvédelmi szervezet alegységeinek használatá-
ban csak II. értékcsoportú elhelyezési anyag lehet. Ha a
használatban lévõ anyag meghibásodik, vagy egyéb okból
rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná válik, azt az al-
egység anyagkezelõ, vagy az épületfelelõs javaslatára a
LESZ köteles bevonni és gondoskodni az anyag kicserélé-
sérõl a norma szerinti ellátás érdekében és mértékéig.

54. Az alegységek részére kiadott, az épületek, építmé-
nyek berendezésére használt, vagy oda beépített, felszerelt
elhelyezési anyagokat helyiségleltáron kell nyilvántartani.

55. A helyiségleltárnak tartalmaznia kell:
a) az épület, emelet, helyiség számát;

b) a helyiségben elhelyezett, meglévõ elhelyezési anya-
gok HETK számát, megnevezését, mennyiségét;

c) a kiállítás idõpontját, helyet, az átadó alegység anyag-
kezelõ, vagy épületfelelõs; átvevõ szobaparancsnok, vagy
helyiségfelelõs kézaláírását.

56. A helyiségleltárt az alegység anyagkezelõ, épületfe-
lelõs kettõ példányban köteles elkészíteni. Az egyik pél-
dányt a helyiségben, képkeretben elhelyezve, jól látható
helyen kell kifüggeszteni, a másik példányt pedig az al-
egység anyagkezelõ, épületfelelõs köteles nyilvántartási
okmányként megõrizni.

57. A helyiségleltárt az alegység anyagkezelõ vagy épü-
letfelelõs, mint az anyagokat használatra átadó és a helyi-
séget használó személyek közül a kijelölt szobaparancs-
nok, vagy rangidõs személy, mint átvevõ köteles aláírni.

58. A helyiségleltárt módosítani kell, és új helyiséglel-
tárt kell készíteni, ha

a) a helyiségben elhelyezett anyagokban és mennyisé-
gükben;

b) az átadó, átvevõ személyében változás történik.
59. A LESZ a 48. a) pontban foglaltak szerint nyilván-

tartott, a gazdálkodás és ellátás szempontjából alapvetõ
bútorok összkészletében bekövetkezett változásokról
készletnövekedésrõl és készletcsökkenésrõl jelentést ké-
szít az MH ÖHP részére.

60. A LESZ jelentéshez mellékelni kell az összkészlet-
ben bekövetkezett változás anyagnyilvántartásba történt
bevételezésének, vagy kiadásba helyezésének záradékolá-
sával ellátott bizonylatának másolati példányát.

61. Amennyiben a jelentésre kötelezett bútorok össz-
készletében a meghatározott idõszakban változás nem tör-
tént, nyilvántartási kivonatot nem kell felterjeszteni, de ezt
a tényt jelenteni kell.

62. A LESZ által nyilvántartott elhelyezési anyagok
összkészletében bekövetkezett változásokról, készítendõ
jelentések formájára, példányszámára, felterjesztésének
módjára és idõpontjára a HM Információ Kapcsolati
Rendszere (a továbbiakban: HM IKR) külön intézkedik.

63. Épülettartozékok: az épület fõ funkcióját biztosító
szerkezetek, berendezések, szerelvények, úgy, mint:

a) vezetékek, és elzáró, osztó szerelvényei, berendezé-
sei melyek az épület üzemeltetését biztosítják, így különö-
sen a víz-, gáz-, gõz-, elektromos-, fûtési vezetékek, elzá-
ró-, szabályozó-, mérõ-, ellenõrzõ-, osztószerelvények,
elektromos transzformátor, szünetmentes áramforrás;

b) hõleadó és hõtermelõ berendezés, mely az épület üze-
meltetését biztosítja, így különösen a radiátor, konvektor,
hõsugárzó, hõtárolós kályha, kazán;

c) az ablak-, splitklíma és a mobil-klíma kivételével,
amelyek egyedi tárgyi eszközként kell nyilvántartani, a
szellõzõ-klíma berendezések;

d) melegvíztermelõ berendezések, melyek az épület
üzemeltetését biztosítják, így különösen a bojler, bojlerka-
zán, vízmelegítõ;
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e) vízgépészeti berendezések, melyek az épület üzemel-
tetését biztosítják, így különösen a szivattyú, komp-
resszor, hidrofór berendezés, víztartály;

f) a csillárok kivételével a világító berendezések, így
különösen a térvilágító kandeláber, armatúra, lámpatest;

g) õrzésvédelmi rendszer anyagai, így különösen érzé-
kelõ, riasztó, jelzõrendszer;

h) szaniter épületfelszerelési anyagok, így különösen a
mosdó, pissoire, WC-csésze, zuhanytálca, kád;

i) épületen belüli személy- és teherfelvonó;
j) beépített szekrények.

7. Tárolás

64. A tárolás az elhelyezési anyagok szakszerû és vesz-
teségmentes kezelésére, mennyiségük megõrzésére, minõ-
ségük maradéktalan megóvására, valamint az anyagok
szállításra való elõkészítésére irányuló tevékenység.

65. A beszerzett, vagy más honvédelmi szervezettõl át-
vett azonnal használatba, felhasználásra, beépítésre nem
kerülõ elhelyezési anyagokat raktárban kell tárolni. Gon-
doskodni kell azok biztonságos megõrzésérõl, szakszerû
kezelésérõl, külsõ- és belsõ károsodástól való megóvá-
sáról.

66. Az elhelyezési anyagok tárolásának
a) alapvetõ követelményeit, a tárolás rendszabályait, a

raktárakkal szemben támasztott elõírásokat „A Magyar
Néphadsereg Egységes Tárolási utasítása” (Ált/15.) szabá-
lyozza;

b) szakmai követelményeit az intézkedés melléklete tar-
talmazza.

67. A honvédelmi szerveztek vagyonkezelésében lévõ
elhelyezési anyagok honvédelmi szervezetek alegységei
részére történõ kiadására, vagy az alegységektõl történõ
bevonására, raktárba történõ elhelyezésére a LESZ az álta-
la szabályszerûen kiállított, 65-3036. rsz. utalvány, vagy
eszköz-utalvány hitelesített okmány alapján intézkedik.

68. Az okmány átadó-átvevõ által aláírt egy példányát
az elhelyezési anyagraktár raktárosa mindennap, a munka-
idõ befejezését megelõzõen átadja az LESZ-nek, egy pél-
dányát pedig az anyagmozgás anyagnyilvántartáson tör-
tént átvezetését követõen elhelyezi az okmánygyûjtõbe.

69. A honvédelmi szervezetek által használt ingatlanál-
lomány, így különösen épületek, építmények, helyiségek
saját hatáskörben, saját állománnyal történõ külsõ- és bel-
sõ takarításához beszerzett takarító- és tisztogató anyagok
alegységek részére történõ havi kiadására a LESZ utal-
ványt, eszköz-utalványt készít. Az utalványon, eszköz-
utalványon feltüntetett az alegységek részére kiadható
mennyiségek, a tervben igényelt készletmennyiségeket
éves szinten nem haladhatják meg.

70. A honvédelmi szervezetek által használt épületek-
ben, építményekben elhelyezett és használatban lévõ
egyedi fûtõberendezések üzemeltetéséhez szükséges tüze-

lõ- és tüzelési segédanyagok kiadása a felhasználók, al-
egységek részére az alábbiak szerint történik:

a) a Szolgáltatási Szerzõdés hatálya alatt üzemeltetett
objektumokban a szolgáltató raktári készletébõl az éves
Elhelyezési Biztosítási Terv alapján;

b) nem a Szolgáltatási Szerzõdés hatálya alatt üzemelte-
tett objektumokban a honvédelmi szervezet raktári készle-
tébõl LESZ által szabályszerûen kiállított és hitelesített
utalvány, eszköz-utalvány alapján.

71. A honvédelmi szervezetek vagyonkezelésében lévõ
a) az alegységeknél feleslegessé vált,
b) a rendeltetésszerû használat következtében meghibá-

sodott, megsérült, de még javítással használhatóvá tehetõ,
c) a rendeltetéstõl eltérõ használat, vagy szándékos ron-

gálás következtében gazdaságosan már nem javítható el-
helyezési anyagokat további tárolásra az LESZ utalványo-
zását követõen az elhelyezési raktárba kell leadni.

72. A 71.c.)pontban foglaltak észlelése esetén az elhe-
lyezési anyagraktárba történõ leadását megelõzõen a vét-
kes személlyel szembeni kártérítési eljárás megindítása ér-
dekében kategorizálási jegyzõkönyvet kell felvenni. A
jegyzõkönyvet a LESZ, a károkozásért vétkes személy, a
raktáros és a jegyzõkönyvvezetõ köteles aláírni. A jegyzõ-
könyv egy-egy példányát az anyagleadási okmányokhoz
kell csatolni, további példányai alapján meg kell indítani a
kártérítési eljárást.

73. A gazdaságosan már nem javítható elhelyezési szak-
anyagot a selejtezés végrehajtásáig az elhelyezési raktár-
ban elkülönítetten kell tárolni. A selejtezés okmányait a
128. pontban foglaltak szerint kell elkészíteni.

8. Készletgazdálkodás

74. A készletgazdálkodás magában foglalja mindazon
tevékenységeket, amelyek a szükségletek folyamatos ki-
elégítését, a készletek elõírt szintentartását, ellenõrizhetõ-
ségét, továbbá a tartalékolási szintek kialakítását, az elõírt
tartalékkészletek állandó meglétét biztosítják.

75. A katonai objektum és helyiségei rendeltetésének és
egységes belrendjének biztosítására, a meghibásodott, ja-
vítást igénylõ bútorok, berendezési és felszerelési anyagok
azonnali pótlásának, cseréjének biztosítására a LESZ-nél a
legfontosabb irodabútorokból tartalékkészletet kell kiala-
kítani. A tartalékkészletben tárolandó anyagokat, anyag-
mennyiségeket a honvédelmi szervezetek használatában
lévõ anyagmennyiségek, azok meghibásodásának gyako-
riságát, javításuk szükségességét és a rendelkezésre álló
tároló kapacitási lehetõségeket figyelembe véve kell meg-
határozni.

76. Az elõre nem tervezhetõ feladatok ellátására, a MH
LEK raktárában irodabútorokból, konyhatechnológia fel-
szerelésekbõl az MH ÖHP által meghatározott mennyiség-
ben központi tartalékkészletet tárol.
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77. Az állománytáblában szakmunkás, betanított mun-
kás állománnyal rendelkezõ honvédelmi szervezetnél a
legfontosabb fenntartási fogyóanyagokból, fogyóeszkö-
zökbõl gazdálkodási törzskészletet kell kialakítani és fo-
lyamatosan szinten tartani.

78. A gazdálkodási törzskészlet kialakítását, a tárolandó
anyagokat és azok mennyiségét, a tárolás helyét a LESZ
javaslata alapján és az MH ÖHP elhelyezési szakterületi
vezetõjének egyetértésével, a honvédelmi szervezet pa-
rancsnoka, vezetõje határozza meg.

9. Ellátás

79. Az ellátási tevékenység magába foglalja az ellátó
szervtõl a honvédelmi szervezet mûködéséhez szükséges
elhelyezési anyagoknak kellõ idõben, a szükséges mennyi-
ségben a használók, felhasználók részére történõ rendelke-
zésre bocsátását.

80. Az ellátási tevékenység alapját a jóváhagyott szám-
vetések, anyagszükségleti tervek és az elõre nem tervezhe-
tõ, soron kívüli anyagigénylések képezik.

81. Az elhelyezési anyagellátás lehet:
a) elsõ ellátás, melyre a honvédelmi minisztérium va-

gyonkezelésébe kerülõ ingatlanok építés-beruházás, vá-
sárlás, kezelésbevétel, vagy az épületek, építmények ere-
deti rendeltetésének megváltoztatása esetén,

b) utánpótlásra, kiegészítésre történõ ellátás, amikor a
honvédelmi szervezetnél kiselejtezett, veszendõbe ment
elhelyezési anyagok utánpótlására, vagy a létszám vagy a
technikai eszközök mennyiségében bekövetkezett válto-
zások esetén kerülhet sor.

82. Soron kívüli anyagigényeket csak a 29. pontban
meghatározott esetekben lehet a MH LEK részére felter-
jeszteni. A MH LEK a beérkezett szakanyag igényeket
pontosítás így különösen mennyiség, biztosíthatóság, he-
lyettesíthetõség, sürgõsség után minden hét utolsó munka-
napján elektronikusan döntésre felterjeszti a MH ÖHP el-
helyezési szakterületi vezetõjének. A soron kívüli anyag-
igényeket az MH ÖHP felülvizsgálja és azokat elsõsorban
a laktanya elhelyezési szolgálatok közötti anyagátcsopor-
tosítással vagy a MH LEK raktári készleteinek figyelem-
bevételével biztosítja.

83. Az épületek, helyiségek egységes belrendjének biz-
tosítása érdekében

a) az irodahelyiségeket és tanácstermeket;
b) az alegységkörleteket így különösen alegység-pa-

rancsnoki iroda, hálóterem, honvéd tisztjelölt, hallgatói
hálókörlet, tanterem, fegyvertároló- és tisztítószoba, ruha-
szárító helyiség;

c) a konyhát és éttermet;
d) a gyengélkedõt és az orvosi szobát;
e) az õr- és fogdahelyiségeket csak a rendszeresített,

központi beszerzés és természetbeni ellátás körében bizto-
sított bútorzattal, berendezést kiegészítõ anyagokkal a
norma szerint illetményes mértékig lehet berendezni.

10. Anyag átadás-átvétel

84. Az alegységek, a katonai szervezetek és a polgári
szervek közötti elhelyezési anyag átadás-átvételének vég-
rehajtásához szabályszerûen kiállított bizonylat, így külö-
nösen utalvány, eszköz-utalvány, számla, vagy ezekkel
egyenértékû okmány, szállítólevél, jegyzõkönyv szüksé-
ges.

85. Az elhelyezési anyagok átadás-átvétele a következõ
esetekben lehetséges:

a) alegységen belül, az alegységparancsnok parancsára,
az alegység anyagkezelõ, épületfelelõs intézkedésére és
okmányolása alapján történhet;

b) alegységek és az elhelyezési anyagraktár között a
LESZ okmányolása (utalványa) alapján történhet;

c) honvédelmi szervezeten belül az alegységek között
anyagátadás-átvétel csak a honvédelmi szervezet parancs-
nokának intézkedésére, a LESZ okmányolása, utalványa
alapján történhet;

d) honvédelmi szervezetek között a MH ÖHP intézke-
désére, a HM FHH II és a MH LEK egyidejû tájékoztatása
mellett, a LESZ okmányolása, utalványa alapján történhet;

e) a MH LEK által kezelt raktáraktól a honvédelmi szer-
vezetek részére anyagátadás-átvétel a MH ÖHP parancs-
nok intézkedésére, a MH LEK okmányolása és utalványa
alapján történhet.

f) Az átvevõ az átvett anyag nyilvántartásán történõ át-
vezetésérõl készített okmány egy másolati példányát meg-
küldi az MH LEK Üzembentartást és Anyagellátást Terve-
zõ Részleg elhelyezési szakterület (a továbbiakban : MH
LEK ÜATR) részére.

86. A MH LEK ÜATR elhelyezési anyagot csak a
85.e) pontban említett kiutaló intézkedés felmutatását kö-
vetõen, az anyagátvételre megjelent személy azonosságá-
nak igazolása után, az anyagátvevõ bélyegzõ, vagy írásbeli
meghatalmazás, megbízólevél ellenében ad ki. A megha-
talmazást, megbízólevelet a MH LEK ÜATR-nál maradó
anyagkiadási okmány mellett kell elhelyezni, megõrizni.

87. A MH LEK ÜATR raktárából kiutalt anyagok el-
szállításához szükséges szállítóeszközrõl és rakodó sze-
mélyzetrõl az átvevõ köteles gondoskodni.

88. Elhelyezési anyag társ fegyveres testület, más költ-
ségvetési-, polgári szerv, vagy magánszemély részére köl-
csönhasználatra történõ átadása csak a MH ÖHP parancs-
nok elõzetes írásbeli engedélye, és a vagyonkezelõ képvi-
selõje által megkötött szerzõdés alapján történhet.

89. A honvédelmi szervezetekhez beérkezõ, ilyen irá-
nyú kérelmet a honvédelmi szervezet parancsnoka, veze-
tõje a lehetõségek figyelembevételével mérlegelje,

a) dönt arról, hogy a kérelem teljesítését elutasítja,
melyrõl a kérelmezõt értesíti,

b) a kérelmet véleményezéssel, javaslattal ellátva, szol-
gálati út betartásával felterjeszti az MH ÖHP parancsnok
útján a vagyonkezelõ képviselõje részére.

90. A kölcsönhasználat engedélyezésére, vagy elutasí-
tására a vagyonkezelõ képviselõje intézkedik.
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91. A kölcsönhasználat engedélyezése esetén az elhe-
lyezési anyag átadását bérleti vagy használatba adási szer-
zõdésben kell rögzíteni. A szerzõdést a vagyonkezelõ kép-
viselõje köti, majd a megkötött szerzõdést a biztosító hon-
védelmi szervezet részére végrehajtásra, pénzügyi rende-
zésre megküldi. Az anyagok kölcsönhasználatra történõ
átadása elõtt a kölcsönhasználónak a használati díjat meg
kell fizetnie készpénzátutalási megbízáson vagy banki át-
utalással. A kölcsönhasználó a befizetésrõl szóló bizony-
latot az anyag átvétele elõtt az anyag átadásra kijelölt
személynek vagy LESZ-nek be kell mutatnia.

92. Az elhelyezési anyag kölcsönhasználatra történõ át-
adásának térítési összegét

a) egy év idõtartamot el nem érõ kölcsönzés esetén a kö-
vetkezõ képlet alapján kell kiszámítani:

x = (2y : 365)*z
ahol
x = a napi kölcsönzési díj,
y = a szakanyag-jegyzékben feltüntetett elszámoló ár
z = (az általános forgalmi adó %-os értéke+100)/100

b) egy év idõtartamot elérõ, vagy meghaladó kölcsönzés
esetén:

x = (y/2 : 365)*z

képletet kell alkalmazni;
c) az ingatlan hasznosítással összefüggõ, egy év idõtar-

tamot meghaladó kölcsönzés esetén a kölcsönhasználati
díj megállapításánál figyelembe kell venni az ingatlannal
együtt átadásra kerülõ

ca) bútorok mennyiségét, melyek kölcsönhasználati dí-
ját a b)pont alatti képlet alkalmazásával,

cb) nagyértékû tárgyi eszközök mennyiségét, melyek
kölcsönhasználati díját az adott eszköz beszerzéskori érté-
kére vetített éves, 14,5%-os amortizációban, annak idõará-
nyos részében kell meghatározni. Amennyiben a beszer-
zéskori érték nem áll rendelkezésre, akkor az adott eszköz-
re a „Szakanyag-jegyzék”-ben szereplõ elszámoló ár az
irányadó.

11. Használat

93. Az elhelyezési anyagok használata alatt azok ren-
deltetésszerû igénybevételét, kezelését, karbantartását,
mûködtetését, üzemeltetését, megõrzését kell érteni.

94. Az elhelyezési anyagokat azok a személyek hasz-
nálhatják, akik azt a LESZ-tõl használatra átvették és az át-
vétel írásbeli elismerésével felelõsséget vállaltak azok ren-
deltetésszerû használatáért és megõrzéséért.

95. A közös használatra, közös helyiségek berendezésé-
re kiadott elhelyezési anyagokat a használó szervek, al-
egységek parancsnokai által kijelölt személyek kötelesek
átvenni.

96. A közös használatra kiadott elhelyezési anyagok
rendeltetésszerû használatáért, gondos kezeléséért, kar-
bantartásáért és megõrzéséért az átvevõk ugyanolyan fele-
lõsséggel tartoznak, mintha azokat személyes, egyéni

használatra vették volna át, továbbá az elõzõek mellett fe-
lelõsek mindazon személyek, akik az anyagot használják.

97. Az elhelyezési anyagok rendeltetésszerû használa-
táról a gondos kezeléssel, a folyamatos karbantartással, az
elõírásszerû mûködtetéssel, a felesleges anyagmozgatások
elkerülésével arra kell törekedni, hogy azok minél
hosszabb ideig jól karbantartott, használható állapotban
maradjanak.

98. Mindazon anyagokat és eszközöket, melyek a hasz-
náló személy vagy alegység részére nem szükségesek,
vagy norma szerint nem illetményesek, a LESZ utalványo-
zása alapján a raktárba le kell adni.

99. A használóknak elhelyezési anyagot használatra
egymásnak átadni alegységen belül az alegység anyagke-
zelõ vagy a LESZ engedélye nélkül tilos.

100. A LESZ, vagy az alegység anyagkezelõ tudta és
engedélye nélkül átadott elhelyezési anyagokért, az átadás
ellenére is, az a személy felelõs, aki az anyag átvételét a
laktanya elhelyezési-, vagy az alegység anyagkezelõ birto-
kában lévõ okmányok szerint írásban, aláírással elismerte.

12. Felhasználás

101. Az elhelyezési anyagok felhasználása alatt azok
egy alkalommal történõ a 48.c)és a 49. pontokban felsorolt
anyagok beépítését, bedolgozását, felszerelését, vagy el-
használódását, megsemmisülését kell érteni.

102. Az elhelyezési fogyóanyagokat általában az MH
vagyonkezelésében lévõ ingatlanok, így különösen épüle-
tek, építmények, épületgépészeti berendezések, épület-fel-
szerelések és tartozékok, valamint az elhelyezési anyagok
üzemeltetéséhez, üzemben tartásához, karbantartásához,
javításához, tisztántartásához, világításához, fásításhoz és
parkosításhoz rendeltetésüknek megfelelõen kell felhasz-
nálni.

103. Az elhelyezési fogyóanyagokat a LESZ szakmai
felügyelete alatt üzemeltetõi beosztásban lévõ állomány
vagy ahol a fenntartási és üzemeltetési tevékenységet szol-
gáltató látja el, az általa foglalkoztatott szakmunkás, gé-
pész, gépkezelõ, fûtõ, takarító használhatja fel.

104. Az elhelyezési fogyóanyagokat a felhasználásukra
kijelölt személyek részére elszámolási kötelezettség mel-
lett kell kiadni. A fel nem használt anyagokat a felhaszná-
lással megbízott személyek feladatuk végrehajtása után
kötelesek visszaszolgáltatni, a honvédelmi szervezet elhe-
lyezési szakanyag raktárába leadni. A felhasználást igazo-
ló dokumentum, így különösen Munkanapló, Építési Nap-
ló, Felmérési Napló, Beépítési Jegyzõkönyv, amit a LESZ
vezetõ ellenõrzött és aláírt, a felhasználásról szóló moz-
gásbizonylathoz csatolni kell.

13. Javítás

105. A javítás a meghibásodott, használhatatlanná vált
elhelyezési anyagokon végzett olyan munkafolyamat,
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melynek célja ezek helyreállítása, további használhatósá-
gának biztosítása.

106. Az elhelyezési anyagok javítása kis-, közép- és
nagyjavítás lehet, mely szerint:

a) a kisjavítás: az elhelyezési anyagok esetleg kisebb al-
katrészeinek cseréjével is járó folyamatos karbantartása,
melynek célja az anyag használhatóságának biztosítása,
üzemképes állapotban tartása, az avulás ütemének lassí-
tása, a rongálódások megszüntetése;

b) a középjavítás: az elhelyezési anyagok idõszakon-
ként rendszeresen visszatérõ javítása alkatrészek cseréje
és pótlása, melynek célja a folyamatos kisjavítás mellett
keletkezõ avulás mértékének csökkentése, a rongálódások
megszüntetése;

c) a nagyjavítás: az elhelyezési anyagok olyan eseten-
kénti és annak minden alkatrészére, szerkezetére kiterjedõ
és azok szükség szerinti cseréjével, pótlásával járó javítá-
sa, melynek célja az anyag eredeti értékének és használha-
tóságának teljes vagy megközelítõ visszaállítása.

107. A kis- és középjavítások alapos és gondos meg-
szervezésével, idõbeni elvégeztetésével meg kell akadá-
lyozni az elhelyezési anyagok nagyobb mérvû avulását és
el kell érni, hogy költségesebb nagyjavításuk elvégezteté-
se minél késõbb váljon szükségessé.

108. A meghibásodott, használhatatlanná vált elhelye-
zési anyag javítását a használó-, vagy a meghibásodást
észlelõ személynek kell kezdeményezni.

109. Az elhelyezési anyagok javítása elvégezhetõ:
a) a honvédelmi szervezeten belül ott, ahol a laktanya

elhelyezési szolgálathoz szervezett, a javítások végrehaj-
tásához megfelelõ képzettségû szakmunkásállománnyal,
munkagépekkel, kéziszerszámokkal, a javítások elvégzé-
séhez szükséges fogyóanyagokkal rendelkeznek;

b) ott, ahol a honvédelmi szervezet ingatlanállományá-
nak fenntartását, üzemeltetését szolgáltató látja el, az álta-
la foglalkoztatott szakmunkásállománnyal;

c) polgári vállalati kivitelezésben, figyelembe véve a ja-
vítandó anyag javításának gazdaságosságát.

110. Gazdaságosnak tekinthetõ a javítás akkor, ha an-
nak költsége nem haladja meg a javítandó anyag aktuális
napi, kiskereskedelmi beszerzési értékének 60%-át.

111. Ahol a honvédelmi szervezet ingatlanállományá-
nak fenntartását, üzemeltetését szolgáltató látja el, a meg-
hibásodott, javítást igénylõ elhelyezési anyagokat a LESZ
az „Anyagjavítások könyvé”-be történt bejegyzés után át-
adja a szolgáltató üzemeltetés-vezetõ részére.

112. Az „Anyagjavítások könyve” a javítás elvégzésére
mûhelybe leadott anyagok nyilvántartására szolgál. A ja-
vítás alatt álló elhelyezési anyagokat a nyilvántartásokból
nem kell kiadásba helyezni.

113. Az „Anyagjavítások könyvé”-be be kell jegyezni a
javítandó anyag

a) javításba történt átadásának idejét, az anyag megne-
vezését, mennyiségét, mértékegységét, HETK számát 1-6
rovat);

b) meghibásodásának rövid leírását 7. rovat;

c) a szolgáltató üzemeltetés-vezetõje által történt átvé-
telének elismerését kézaláírását, az átvétel idõpontját.

114. Az anyagok kijavítása után a mûhelyvezetõ, vagy a
szolgáltató üzemeltetés-vezetõje a „Javításra átvett anya-
gok nyilvántartási könyvé”-ben történt bejegyzéssel zárja
a munka elvégzését és a megjavított anyagot kézaláírás el-
lenében visszaadja a használó részére, vagy tárolásra átad-
ja a raktáros részére.

115. A javíthatatlan elhelyezési anyagok nyilvántartott
értékcsoportjának módosítására, kategorizálására a szol-
gáltató üzemeltetés-vezetõ javaslatára jegyzõkönyvet kell
készíteni, melynek tartalmaznia kell

a) az anyag HETK számát, megnevezését, mennyiségét,
nyilvántartott értékcsoportját

b) javaslatot az anyag új értékcsoportba történõ besoro-
lására, a nyilvántartás módosítására,

c) az anyagra vonatkozó hiba rövid leírását.
116. A jegyzõkönyvet a LESZ, a szolgáltató üzemelte-

tés-vezetõ és a szakmunkás lássák el kézaláírásukkal.
117. A jegyzõkönyv nyilvántartási okmányt képez,

melynek alapján az anyag nyilvántartás szerinti értékcso-
portját módosítani kell.

14. Kártérítés

118. A nem rendeltetésszerû használat, a rongálás, a
nem megfelelõ kezelés így különösen a karbantartás és
megõrzés elmulasztása, túlerõltetés következtében hasz-
nálhatatlanná és selejtessé vált vagy megsemmisült elhe-
lyezési anyag értékét a vonatkozó jogszabályok elõírásai
szerint a károkozóval meg kell téríttetni vagy – a szüksé-
ges feltételek fennállása esetén – a kár leírására kell intéz-
kedni.

119. A kártérítési eljárás során a kártérítés összegét, ha
az anyag

a) javítható
aa) a LESZ szakmunkásállományával történõ javítás

esetén a javítás elvégzésére fordított munkaidõ és a fel-
használt anyagköltségek;

ab) gazdasági társaság, vagy a szolgáltató által történõ
javítás esetén a javítást végzõ által kiállított számla alap-
ján,

b) megsemmisült, az anyag nyilvántartott értékcsoport-
ja szerinti aktuális napi, kiskereskedelmi bruttó beszerzési
egységárat figyelembe véve a következõk szerint kell
megállapítani:

ba) I. értékcsoportban a beszerzési ár 100%-a;
bb) II. értékcsoportban a beszerzési ár 80%-a;
bc) III. értékcsoportban a beszerzési ár 40%-a.

15. Selejtezés

120. A rendeltetésszerû használatra, értékcsökkenése,
értékvesztése miatt alkalmatlanná vált, vagy rendeltetésel-
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lenes használat következtében megrongálódott, gazdasá-
gosan már nem javítható, más hatósági elõírás megváltoz-
tatásának következtében már nem használható és az új elõ-
írások szerint átalakítás után a megfelelõséget sem biztosí-
tó elhelyezési anyagokat a használatból ki kell vonni és
selejtezésre elõ kell készíteni.

121. A használatból kivont elhelyezési anyagokat jegy-
zõkönyv alapján a III. értékcsoportba kell átminõsíteni. Az
kategorizálási jegyzõkönyvet a LESZ, vagy az elhelyezési
anyagraktár raktárosa, valamint az anyagot leadó alegység
anyagkezelõ, anyagnemfelelõs vagy épületfelelõs, kár-
okozás megállapítása esetén a károkozó személy köteles
aláírni.

122. Amennyiben megállapítást nyert, hogy az elhelye-
zési anyag a 118. pontban foglaltak szerint vált használha-
tatlanná, az anyagot a kártérítési eljárás befejezéséig sérült
állapotban kell megõrizni és tárolni. Bontását vagy értéke-
sítését csak a vizsgálat, a kártérítési eljárás befejezését,
lezárását követõen lehet engedélyezni, elrendelni.

123. A használatból kivont, selejtezésre váró elhelyezé-
si anyagokat az elhelyezési anyagraktárban a használható
anyagoktól elkülönítetten, külön helyiségben kell a selej-
tezés végrehajtásáig tárolni. Az anyagok fajtánkénti cso-
portosításával meg kell teremteni a selejtezés gyakorlati
végrehajtásának folyamatos és zavartalan munkafelté-
teleit.

124. Az elhelyezési anyagok selejtezésre történõ elõké-
szítéséért a raktáros, a tevékenység irányításáért, felügye-
letéért a LESZ vezetõ vagy a központi raktárak vonatkozá-
sában a MH LEK ÜATR részlegvezetõ felelõs.

125. Az elhelyezési anyagokat selejtezésre akkor sza-
bad elõkészíteni, ha

a) a tárgyi eszköz nettó értéke nulla, az anyag használat-
ba vételét követõen eltelt évek és a HM Számlarendjében
meghatározott amortizációs kulcsszám szorzata nagyobb,
vagy egyenlõ, mint száz;

b) az elhelyezési célú gépjármûvek esetében a teljesített
kilométer, gépek, készülékek esetében a teljesített üzemó-
ra nagyobb, vagy egyenlõ, mint a típusukra meghatározott
teljesítmény, vagy élettartam, ciklusidõ;

c) az anyag javítása, felújítása nem gazdaságos, a javí-
tás, felújítás költsége nagyobb, vagy egyenlõ, mint az ak-
tuális napi beszerzési ár 60%-a,

d) az anyag javítása, felújítása mûszaki okok miatt nem
lehetséges, erkölcsileg elavult.

126. A közúti forgalomban résztvevõ, forgalmi rend-
számmal ellátott elhelyezési feladatokat ellátó gépjármû-
vek selejtezését a Honvédelmi Minisztérium vagyonkeze-
lésében lévõ hadfelszerelési anyagok selejtezésérõl és
a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló 75/2008.
(HK 15.) HM utasítás elõírásai szerint kell elõkészíteni és
végrehajtani.

127. A selejtezésre tervezett elhelyezési anyagokról el
kell készíteni a 65-3039; 3041; 3042 és a 3043. raktári szá-
mú selejtezési kimutatást, melyet a LESZ a szolgálati út

betartásával köteles felterjeszteni a selejtezésre jogosult
elöljáró részére.

128. A 127. pontban foglaltak szerint elkészített selejte-
zési kimutatáshoz mellékelni kell

a) a 121. pontban foglaltak szerint elkészített átminõsí-
tési jegyzõkönyvet;

b) nagyértékû tárgyi eszközök esetében
ba) a mûszaki állapot leírását tartalmazó jegyzõkönyvet;
bb) törzskönyvet, törzslapot;
bc) igazolást a nagykonyhai fõzõüstök, tûzhelyek, sü-

tõk, hûtõszekrények, gáz- és olajégõk, szervizelését szer-
zõdés alapján végzõ vállalkozótól, melyben a vállalkozó
nyilatkozik a 126.c) és d) pontokban foglalt feltételek
fennállásáról.

129. Az elhelyezési anyagok közül
a) a központi beszerzés és természetbeni ellátás, vagy a

csapatbeszerzés körébe tartozó elhelyezési anyagok selej-
tezését a HM FHH II;

b) összetett anyagok selejtezését a HM FHH II egyetér-
tésével, az MH ÖHP engedélyezi.

130. A selejtezés engedélyezésére jogosult elöljáró a se-
lejtezési kimutatásban és mellékleteiben foglaltak, vala-
mint a gazdaságossági szempontok figyelembevételével
dönt a selejtezés végrehajtásáról, mely szerint

a) a selejtezésre javasolt elhelyezési anyagok kiselejte-
zését elõzetes megtekintést követõen vagy anélkül
engedélyezi;

b) a selejtezés helyszíni végrehajtására bizottsági elnö-
köt, vagy bizottságot jelöl ki;

c) a selejtezési jogkört alacsonyabb szintre átruházhatja
és a selejtezést végrehajtatja;

d) a selejtezést nem engedélyezi, intézkedik az érintett
anyag MH LEK ÜATR központi raktárba történõ beszállí-
tására, leadására.

131. A 129.a) pontban említett elhelyezési anyagok se-
lejtezésének helyszíni végrehajtására a 129. pontban meg-
határozott engedélyezõ bizottsági elnököt jelöl ki. A bi-
zottság tagjait a katonai szervezet parancsnoka egységpa-
rancsban jelöli ki, egyben meghatározza a selejtezés vég-
rehajtásának idõpontját.

132. A 129.b) pontban említett elhelyezési anyagok se-
lejtezésének végrehajtására a bizottság elnökét és tagjait a
katonai szervezet parancsnoka jelöli ki.

133. A selejtezés végrehajtására az elhelyezési anyago-
kat jól ismerõ személyeket kell kijelölni.

134. A selejtezési eljárás során a bizottság
a) a selejtezésre javaslatba hozott elhelyezési anyagok

mennyiségi és minõségi megvizsgálását követõen dönt
aa) az anyagok selejtessé történõ nyilvántartásáról;
ab) a selejtezett anyagok bontásáról, a bontásból nyert,

de még használható, vagy javítással használhatóvá tehetõ
anyagok megfelelõ értékcsoportba történõ bevételezé-
sérõl;

ac) a javaslatba hozott anyagok közül a nem selejtezett,
visszavételezésre rendelt anyagokról, továbbá
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ad) a selejtezésbõl nyert anyagok felhasználásáról,
hasznosításáról;

b) az anyag szándékos megrongálása, vagy gondatlan
kezelésének megállapítása esetén meggyõzõdik arról is,
hogy a kártérítési eljárás lefolytatása a felelõs személy el-
len megtörtént-e, ha nem, ennek elmulasztása esetén köte-
les a megfelelõ eljárást kezdeményezni;

c) az általa tett megállapításokért fegyelmileg és anyagi-
lag is felelõs.

135. A selejtezést a visszaélés lehetõségét kizáró módon
kell végrehajtani. A bizottság által selejtesnek minõsített
elhelyezési anyagokat a selejtezés tényére utaló szembetû-
nõ, az anyagról eltávolíthatatlan azonosítási jellel, jelölés-
sel kell ellátni. Az azonosítás történhet festéssel, bélyeg-
zéssel, egyes részek levágásával, csonkítással, szétdarabo-
lással, vagy összetöréssel.

136. A selejtezésbõl nyert és a nyilvántartáson hulladék-
ként átvezetett:

a) faanyagokat hasznosítani, vagy tüzelõanyagként kell
felhasználni;

b) vasanyagokat haszonvasként kell értékesíteni
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében levõ

ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdo-
nosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok hasznosítá-
sának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól
szóló 67/2011. (HK 24.) HM utasítás elõírásai szerint.

137. A hulladék anyagként értékesítésre kerülõ fa-, vas-
és egyéb fém alapanyagú elhelyezési anyagokat utalvány
alapján nyilvántartásba kell venni, majd ezt követõen utal-
vány alapján kell az átvevõ részére átadni. A hulladék
anyag átadását, értékesítését követõen az átadási utalvány
okmánynapló számát a selejtezési kimutatás V. résznél be
kell jegyezni.

138. A kiselejtezett elhelyezési anyagok utólagos hely-
reállítása, azoknak az eredeti rendeltetés szerinti haszná-
latba történõ visszahelyezése tilos és fegyelmi eljárást von
maga után.

16. Felesleges anyagok hasznosítása, értékesítése

139. Az MH vagyonkezelésében lévõ elhelyezési anya-
gokkal való célszerû és takarékos gazdálkodás érdekében
folyamatosan gondoskodni kell a feleslegessé vált, de ren-
deltetésének megfelelõ, még használható anyagok értéke-
sítés útján történõ hasznosításáról.

140. Az MH részére feleslegessé vált elhelyezési anya-
gok hasznosítását A Honvédelmi Minisztérium vagyonke-
zelésében levõ ingóságok és társasági részesedések keze-
lésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingósá-
gok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének
szabályairól szóló 67/2011. (HK 24.) HM utasítás elõírásai
szerint kell végrehajtani.

141. A honvédelmi szervezetekhez érkezõ ilyen irányú
kérelmeket a parancsnok véleményezésével, javaslatával

ellátva, szolgálati út betartásával kell a HM FHH II részére
felterjeszteni.

142. Amennyiben a MH ÖHP szerint a szakmai aláren-
deltségükbe tartozó katonai szervezet által feleslegesnek
megítélt, hasznosításra javasolt anyagokra más katonai
szervezet hiányainak ellátására szükség van, úgy kötele-
sek intézkedni az anyagok átcsoportosítására, az átadás-át-
vételének elrendelésére, egyben döntésükrõl kötelesek a
kérelmezõt írásban tájékoztatni.

143. Az MH LEK feleslegessé minõsítésre javasolt
anyagokat az MH ÖHP egyetértésével, feleslegesnek meg-
ítélt elhelyezési anyagok hasznosítására vonatkozó javas-
lattal rögzíti az Inkurrencia Nyilvántartó Programban és
felterjeszti az MH ÖHP keresztül a HM FHH II részére.

144. A HM FHH II a feleslegessé minõsítésre javasolt
anyagokat felülvizsgálja és dönt az anyagok inkurrencia-
ként történõ hasznosításának kezdeményezésérõl.

145. A hasznosításra kerülõ anyag értékének megálla-
pításakor a Szakanyag-jegyzékben szereplõ elszámoló ár
alapján számított egységárat kell alkalmazni.

146. Amennyiben valamely berendezési anyag a Szak-
anyag-jegyzékben nem szerepel, akkor az értéket a min-
denkori piaci viszonyok, az aktuális napi beszerzési ár
alapján számított egységár ismeretében kell meghatározni.

147. Az egységár az elszámoló ár, a napi beszerzési net-
tó ár II. értékcsoportba tartozó anyagok esetén 20%-a,
III. értékcsoportba tartozó anyagok esetében 7,5%-a. Az
ármegállapításoknál el kell érni, hogy a hasznosításra ke-
rülõ elhelyezési anyag ára lehetõség szerint minél jobban
megközelítse annak használati értékét.

148. Az értékesíteni engedélyezett elhelyezési anyagot
az adásvételi szerzõdésben, átadás-átvételi megállapodás-
ban foglaltak szerint kiállított utalvány alapján kell a ké-
relmezõ részére átadni. A szerzõdés, megállapodás és az
utalvány egy-egy másolati példányát az átadást, az anyag
elszállítását követõen azonnal, a szolgálati út betartásával,
fel kell terjeszteni a HM HVF részére.

17. Elszámolás

149. Az elszámolás célja, hogy egy meghatározott idõ-
szakra vonatkozóan számot adjon az anyagi készletekkel
való gazdálkodásról, megfelelõ adatokat szolgáltasson az
anyagi készletek állapotáról, a nyilvántartásokkal szem-
ben meglévõ készletek mennyiségi összehasonlításáról és
számot adjon az igénybevett szolgáltatások szerzõdések-
ben meghatározottak szerinti teljesítésérõl.

150. A HM vagyonkezelésében, a honvédelmi szerve-
zetek használatában, vagy tárolás alatt lévõ elhelyezési
anyagok mennyiségérõl, használhatósági fokáról és érté-
kérõl tételes leltározás végrehajtása alapján kell elszá-
molni.

151. A HM vagyonkezelésében lévõ elhelyezési anya-
gok leltározásának végrehajtását, az elhelyezési anyag-
nyilvántartás szerinti mennyiségek és a leltározás során
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ténylegesen elõtalált készletek összehasonlítását, a hiányok
és többletek megállapítását,elszámolását 95/65/2001. HM
KPSZH kiadvány 1. számú mellékleteként kiadott „LEL-
TÁROZÁSI SZABÁLYZAT”-ban elõírtak szerint kell
végrehajtani és jelenteni.

18. Átmeneti és záró rendelkezések

152. Az szakutasítás a közzététele napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a csapat- és központi költségvetési elõ-
irányzattal gazdálkodó szervek elsõ esetben a 2012. évi
költségvetési- és szakanyag-gazdálkodási tevékenységek
(tervezés, felhasználás, elszámolás) végrehajtása során al-
kalmazzák.

153. Hatályát veszti:
a) az 5/1981. (HK 7.) MN BFF intézkedéssel kiadott

„A Magyar Néphadsereg Építményfenntartási és Elhelye-
zési Szakutasításá”-ból (Beruh/4.)

aa) „Elhelyezési szakanyag-gazdálkodás szabályai”
címû X. fejezet;

ab) „1. számú Módosítás és kiegészítés” 54–67. pont-
jai;

ac) „3. számú Módosítás és kiegészítés” 1–7. pontjai;
ad) 7. függelék: Elhelyezési anyagok javítása;
ae) 8. függelék: Elhelyezési anyagok tárolása;
b) az elhelyezési szakanyagok és eszközök használatba-

vételi eljárásáról és rendszerbõl történõ kivonásáról szóló
20/1977. (06.10.) MN BFF intézkedés;

c) az elhelyezési költségvetési elõirányzat és szak-
anyag-gazdálkodás egyes kérdéseinek ideiglenes szabá-
lyozásáról szóló 49/1990. (HK 25.) MH ÉEF intézkedés;

d) az elhelyezési költségvetési elõirányzat és szak-
anyag-gazdálkodás egyes kérdéseinek szabályozásáról
szóló 49/1990. (HK 25.) MH ÉEF intézkedés módosításá-
ra kiadott 39/1993. (HK 20.) MH ÉEF intézkedés;

e) a laktanya elhelyezési szolgálatok szakanyag-gaz-
dálkodásának kiselektronikus számítógépes számviteli és
adatfeldolgozási rendszerre való áttérésérõl szóló
20/1981. (HK 13.) MN BFF intézkedés;

f) az elhelyezési szakanyagok selejtezésérõl szóló
63/1993. (HK 1994/3) MH ÉEF intézkedés;

g) az éves költségvetési elõirányzatokkal és elhelyezési
szakanyagokkal való gazdálkodás egyes kérdéseirõl szóló
35/1986. (HK 26.) MN BFF intézkedés;

h) az MN Építményfenntartási és Elhelyezési Szakuta-
sítás módosításáról szóló 64/1993. (HK 1994/3.) MH ÉEF
intézkedés;

i) A Magyar Néphadsereg Építményfenntartási és El-
helyezési Szakutasítása módosításáról szóló 34/1986.
(HK 26.) MN BFF intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Melléklet a 17/2012. (HK. 11.) HM KÁT szakutasításhoz

Elhelyezési szakanyagok tárolásának
szakmai követelményei

1. A tárolás, az anyagok és eszközök szakszerû, veszte-
ségmentes kezelésére, mennyiségük megõrzésére, minõ-
ségük maradéktalan megóvására, valamint szállításra való
elõkészítésre irányuló tevékenység.

2. Az laktanya elhelyezési szolgálatok kezelésében
levõ, használatra ki nem adott anyagokat, eszközöket rak-
tárakban kell tárolni és gondoskodni kell azok biztonságos
õrzésérõl, szakszerû kezelésérõl, külsõ és belsõ károsodás-
tól való megóvásáról.

3. Az elhelyezési anyagokat és eszközöket a többi
anyagnemtõl elkülönítve, külön helyiségben kell tárolni.

4. A használaton kívül álló elhelyezési anyagok és esz-
közök tárolása elégítse ki és biztosítsa a raktár üzemelte-
tési tevékenysége keretében mindazon követelményeket,
amelyek az anyagok tárolóterületen belüli elhelyezésével,
állagának megóvásával, a raktáron belüli és azon kívüli
anyagmozgatással, a kárveszélyek elleni védelemmel, a
munkavédelemmel és a tûzvédelemmel kapcsolatosak.

5. Az elhelyezési anyagok és eszközök tárolására kije-
lölt raktárhelyiségek biztosítsák:

a) a tárolás, a tárolt anyagok és eszközök áttekinthetõsé-
gét, az azonos tárolási körülményeket igénylõ anyagok
csoportosítását;

b) az anyagok és eszközök egyszerû és gyors számbavé-
telének, leltározásának, tisztán tartásának és karbantartá-
sának lehetõségeit;

c) az anyagok és eszközök átvételére megfelelõ – a táro-
lóhelytõl legalább fa korláttal elválasztott – helyet, hogy
illetéktelenek a tároló helyre be ne léphessenek;

d) az anyagok és eszközök védelmét, a minõségüket és
állagukat károsan befolyásoló tényezõktõl, hatásoktól, így
különösen por, nedvesség, tûzõ napfény;

e) szellõztetési lehetõségeket, a párolgási termékek eltá-
volítását;

f) a raktárvezetõ adminisztratív tevékenységének, így
különösen anyagnyilvántartás vezetése, utalványok keze-
lése végrehajtásához szükséges feltételeket;

g) a raktári munkák, így különösen anyagrendezés, kar-
bantartás, takarítás elvégzéséhez szükséges megvilágítást;

h) az anyagok és eszközök elemi csapás elleni megóvá-
sához szükséges eszközökre kiadott hatályos rendelkezé-
sek szerinti meglétét és használhatóságát, továbbá az épü-
letek villám elleni védelmét;

i) a raktározási, rakodási, szállítási munkák során elõírt
munka- és balesetvédelmi rendszabályok betartását.

6. A katonai szervezeteknél az elhelyezési anyagok és
eszközök tárolására, a tárolandó anyagok mennyiségétõl
függõen a következõk figyelembevételével kell a szüksé-
ges raktárakat kialakítani:

a) egy raktárhelyiséget a bútorok, berendezési és hasz-
nálati tárgyak, épület-felszerelések és épületgépészeti
anyagok;
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b) egy raktárhelyiséget a szilárd halmazállapotú karban-
tartó és javító anyagok és kéziszerszámok;

c) egy raktárhelyiséget a folyékony halmazállapotú kar-
bantartó és javító anyagok, így különösen lúgok, savak,
festékek, mérgezõ és maró anyagok;

d) egy raktárhelyiséget az anyagok, ládák, hordók, bal-
lonok, rakodólapok, valamint a gazdaságosan már nem ja-
vítható, vagy további használatra alkalmatlannak minõsí-
tett, selejtezésre váró anyagok és eszközök tárolására.

7. A raktárhelyiségek padozata
a) kemény burkolatú, egyenletesen sima felületû, ko-

pás-, tûz- és vízálló, a vegyi hatásokkal szemben ellenálló,
csúszás- és pormentes, könnyen tisztítható legyen;

b) kellõ szilárdsággal rendelkezzen a fellépõ statikus és
dinamikus terhelésekkel szemben, a gépi és kézi erõvel
mûködtetett anyagmozgató gépek és eszközök mûködte-
tése során ne töredezzen fel.

8. A raktár céljára ki nem alakított és alá nem szigetelt,
nedves pincében csak tüzelõanyagok tárolhatók.

9. Tûzveszélyes, gyúlékony anyagok, eszközöket pad-
láson tárolni nem szabad.

10. A raktárakat, raktárhelyiségeket az anyagok és esz-
közök tárolására rendszeresített fa- és DEXION-Salgó
rendszerû állványokkal, továbbá a helyes tárolás érdeké-
ben egyéb tárolóeszközökkel így különösen raklap, fa-,
vagy fém kaloda, láda használatával kell berendezni.

11. A raktárakat el kell látni súly-, térfogat- és hosszú-
ságmérõ eszközökkel, továbbá az anyagmozgatáshoz
szükséges eszközökkel így különösen targonca, kézikocsi.

12. A raktárban tárolt anyagok és eszközök biztonságos
megóvásáért a raktáros, vagy a raktárvezetõ távollétében a
lezárt raktárakért is az õrzés-védelmi feladatokat ellátó
szolgálat, alegység, vagy szervezet felelõs.

13. A raktárakat általában zárva kell tartani. A raktárak
csak

a) anyagrendezésnél, karbantartásnál és tisztogatásnál;
b) anyagmozgatásnál;
c) továbbá szellõztetés esetén és egyéb raktári munkák

végzésénél lehetnek nyitva.
14. Az elhelyezési anyagokat és eszközöket anyag- és

cikkcsoportonként és cikkenként csoportosítva kell tárolni
a különbözõ értékcsoportú, vagy méretû anyagokat, esz-
közöket.

15. Az anyagok és eszközök tárolhatók közvetlen a pa-
dozatra, talajra helyezve egy, vagy több sorban, raktári áll-
ványokon, tároló edényekben, göngyölegekben, csoma-
golva, vagy csomagolás nélkül.

16. Az anyagok és eszközök tárolásánál biztosítani kell
az anyagmozgatáshoz, raktári munkák végzéséhez szüksé-
ges területet, közlekedõ utakat.

17. Az anyagokat úgy kell tárolni, hogy azok bármikor
könnyen leszámolhatók, leltározhatók legyenek.

18. Az anyagok és eszközök megjelölésére „állvány-
címkét” kell használni. Az olyan cikkeknél, melyek több
darabból állnak, az állványcímke hátoldalán fel kell tüntet-
ni a hozzátartozó alkatrészek megnevezését is.

19. A fából és fémbõl készült bútorokat szigetelt, szá-
raz, szilárd padlóburkolattal ellátott raktárhelyiségben kell
tárolni, mert a helyiség falainak, padlójának és levegõjé-
nek nedvessége azok állagát veszélyezteti, színfurnírozá-
sának, illesztéseinek és ragasztásainak elválását, a fémfe-
lületek rozsdásodását okozhatja.

20. A bútorokat a raktárak padlójára, talapzatukra állít-
va, a gazdaságos helykihasználás érdekében terjedelmük-
tõl és súlyuktól függõen, több sorban egymásra helyezve is
lehet tárolni, amennyiben az alsó sorban levõt a ráhelye-
zett bútorok súlya nem rongálja és azok egymáson bizton-
ságosan, szilárdan eldõlés és lezuhanás veszélye nélkül el-
helyezhetõk.

21. Az egymásra elhelyezett bútorok tárolásánál a búto-
rok felületeinek, így különösen poliészterezés, lakkozás,
festés megóvása érdekében az egyes sorok és bútorok közé
hullámpapírt, vagy hulladék textilanyagot kell elhelyezni.

22. Székek és ülõbútorok tárolásánál az üléslapjával
egymásra fordított székpársorok közé, az alsó sor felfelé
álló lábaira deszkát kell elhelyezni és a következõ székpár-
sort erre kell ráállítani.

23. Az egymásra helyezett kárpitozott bútorok tárolásá-
nál nagy gondot kell fordítani arra, hogy a felsõ sorokban
elhelyezett bútorok kiálló szilárd részei így különösen lá-
bak, támladíszek, karfák ne nyomódhassanak be az elsõ
sorban elhelyezett bútor kárpitozásába, huzatába és azok
rugózását ne terheljék, mert a kárpitozás maradandó alak-
változását okozhatják, szövetbevonatukat megsérthetik.

24. A kárpitozott bútorokat a portól, napfénytõl védett
helyen kell tárolni, mert az a bútor kárpitjának rongálását,
fakulását okozza. Gondoskodni kell a kárpitozott bútorok
rovar és más kártevõk védelmérõl is.

25. A szétszedhetõ bútorokat így különösen katonaasz-
talt, raktári állványt szétszedett állapotában kell tárolni.

26. A poliészterezett, lakkozott és kárpitozott bútorokat
rendszeres takarításuk és portalanításuk érdekében úgy
kell tárolni, hogy azok minden darabja könnyen hozzáfér-
hetõ legyen.

27. A berendezési és használati tárgyakat általában a rak-
tári állványokon, lehetõség szerint gyári, kereskedelmi cso-
magolásban kell tárolni. Különös gondot kell fordítani a tö-
rékeny anyagok és eszközök tárolására és összerakására.

28. A textil berendezési tárgyakat hajtogatva, göngyö-
legben, vagy egy rétegben egymásra fektetve kell tárolni
és gondoskodni kell textíliák rovarkártevõi elleni védeke-
zésérõl.

29. A fûtõ- és fõzõberendezéseket, üstöket, üstfedõket
közvetlen a raktárhelyiség padlójára állítva kell tárolni.
Egymásra helyezett tárolásnál az egyes sorok közé desz-
kát, lécet kell elhelyezni.

30. A fekete vaslemezbõl készült felszerelési tárgyakat
és tartozékokat, továbbá a zománcozott felszerelések és
tartozékok zománcozatlan felületeit raktárba helyezés
elõtt zsírral, vagy olajjal kell bevonni, hogy azt a levegõ
páratartalma által okozott rozsdásodástól megvédjük.
A zsírozást, olajozást a levegõ páratartalmától függõen
2–6 hónaponként meg kell ismételni.
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31. Az egészségügyi berendezéseket egymás mellé állít-
va állványokon kell tárolni. A berendezéseket lécek köz-
behelyezésével két sorban egymásra helyezve is lehet tá-
rolni, de a felsõ sort lecsúszás ellen kitámasztással, vagy
kikötéssel biztosítani kell.

32. Fayance berendezéseket elcsúszás és ennek követ-
keztében törés, repedés, csorbulás veszélye nélkül egy-
másra helyezve még lécek közbehelyezésével sem lehet tá-
rolni.

33. Az öntöttvas és acéllemez berendezéseket egymásra
helyezve is lehet tárolni, ez azonban az egyes berendezé-
sek közé zománcozás megóvása érdekében hullámpapírt,
vagy textilhulladékot kell elhelyezni.

34. Az épületgépészeti berendezések fedett, zárható he-
lyen kell tárolni.

35. A szivattyúkat, vízellátó berendezéseket a kereske-
delem által forgalmazott módon, motorral egybeépítve,
fémtalapzatra szerelten kell tárolótér padozatán elhe-
lyezni.

36. Az öntöttvas tagot, központi fûtési kazánokat a ke-
reskedelem által forgalmazott módon kell a raktár padoza-
tán tárolni. A kazántesteket és tartozékokat szállítóeszköz-
re történõ fel- lerakását csak daruval vagy emelõvillás tar-
goncával célszerû mozgatni.

37. A különbözõ típusú öntöttvas kazántagokat a tároló-
tér padozatán kellõen kitámasztva, élére egymás mellé
rakva kell tárolni. A kazántagok rakodása, szállítása, rak-
tározása óvatos munkavégzést igényel, mert az öntöttvas
felületek ütõdése töréseket, hajszálrepedéseket eredmé-
nyezhet, melyek a kazántagok használhatatlanságához ve-
zetnek.

38. Az öntöttvas radiátorokat a padozaton lapjukkal le-
felé fordítva, egymáson elhelyezett sorokban ászokfákon
kell tárolni. Az öntöttvas felületek közvetlen érintkezésé-
nek megakadályozása céljából a sorok közé léceket kell el-
helyezni. Egymás felett nyolc sornál több radiátor nem he-
lyezhetõ el. A radiátorok korrózió elleni védelmétõl rozs-
dagátló festékkel évenként történõ egyszeri mázolással
kell gondoskodni.

39. A boylerkazánokat, hidrofor tartályokat a raktár pa-
dozatára, lábra állítva kell elhelyezni, tartozékait kereske-
delmi csomagolásban a raktár padozatán elhelyezett ászok-
fákon összerakva, vagy raktári állványokon kell tárolni.

40. A szellõzõ és klímaberendezéseket, ventillátorokat,
hûtõberendezéseket, kereskedelmi csomagolásban a raktár
padozatán kell elhelyezni.

41. A tûz- és robbanásveszélyes gázokat, gõzöket tartal-
mazó palackokat, tartályokat, zárt edényeket jól szellõzõ
helyen, fedett, nyitott tárolóban, illetéktelenek hozzáféré-
sét kizáró módon, elzártan kell tárolni.

42. Az egészségre ártalmas, mérgezõ anyagokat így kü-
lönösen rovar-, rágcsálóirtó-, növényvédõ szerek, vízkeze-
léshez használt vegyszerek elkülönítetten, a vonatkozó
szabályok szigorú betartásával kell tárolni.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

51/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának
rendjérõl*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

55/2012. (HK 11.) 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 Központi Ügyelet
mûködésének szabályozásáról szóló

84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
50/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Budapest helyõrségben települõ honvédelmi

szervezetek diszlokációjával kapcsolatos feladatok
elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló

28/2012. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, illetve
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 6. §
(1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alapján a Budapest
helyõrségben települõ honvédelmi szervezetek diszloká-
ciójával kapcsolatos feladatok elõkészítésérõl és végrehaj-
tásáról szóló 28/2012. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A Budapest helyõrségben települõ honvédelmi szer-
vezetek diszlokációjával kapcsolatos feladatok elõkészíté-

1212 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11. szám



sérõl és végrehajtásáról szóló 28/2012. (HK 8.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés)
12. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az MH LEK:)
„e) végrehajtja a HM HIM parancsnoka szakmai fel-

ügyeletével az MH LEK Lehel utcai objektumában elhe-
lyezett HM HIM Logisztikai Szakanyag Gyûjtemény
(a továbbiakban: gyûjtemény) áttelepítését a Kerepesi út
29/B szám alatti objektumban kijelölt helyiségekbe.”

2. Az Intézkedés 15. pont b) alpontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(A HM FHH:)
„b) végrehajtja a HM HIM parancsnoka szakmai fel-

ügyeletével a Szilágyi Erzsébet fasori objektumban elhe-
lyezett, HM HIM Haditechnikai Múzeuma (a továbbiak-
ban: múzeum) áttelepítését Kerepesi úti objektumban kije-
lölt helyiségekbe.”

3. Az Intézkedés 15. pontja a következõ i) alponttal egé-
szül ki:

(A HM FHH:)
„i) a gyûjtemény és a múzeum komplex infrastrukturális

költség- és ütemtervét 2012. augusztus 7-ig jóváhagyásra
felterjeszti a HM HVF részére.”

4. Az Intézkedés a következõ 15a. ponttal egészül ki:
„15a. A HM HIM:
a) a gyûjtemény és a múzeum komplex költség- és

ütemtervét 2012. augusztus 07-ig jóváhagyásra felterjeszti
a HM HVF részére;

b) végrehajtja a gyûjtemény és a múzeum kiállítási
anyagainak szállításhoz történõ elõkészítését, valamint a
szállítást követõen a kiállítás berendezését.”

5. Az Intézkedés
a) 6. pont ba) alpontjában az „MH Támogató Dandár

(a továbbiakban: MH TD)” szövegrész helyébe az „MH
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a to-
vábbiakban: MH BHD);

b) 7. pontjában, a) és i) alpontjában, 8. pont a) alpontjá-
ban, 10. pont b) alpontjában, 11. pont b) alpontjában,
13. pont f) alpontjában, 15. pont c) és g) alpontjában, 20.,
36. és 38. pontjában az „MH TD” szövegrész helyébe az
„MH BHD” szöveg lép.

6. Az Intézkedés 1. melléklete helyébe az intézkedés
1. melléklete lép.

7. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2012. augusztus 16.
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1. melléklet az 50/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF intézkedéshez

„1. melléklet a 28/2012. (HK 8.) HM KÁT–HVKF intézkedéshez

Kimutatás a Budapest helyõrségben települõ honvédelmi szervezetek elhelyezésérõl

Honvédelmi szervezet Létszám (fõ) Jelenlegi elhelyezés Tervezett elhelyezés

MH BHD parancsnokság és törzs 85

Salgótarjáni út

Petõfi laktanya

MH BHD HIRFK 18

HM-II
MH BHD TFK 30

MH BHD IVF 8

MH BHD FGF 4

MH CKELMK 70 (83)
Soroksári út

MH KKK (törzs, tervezõ-szervezõ elemek) 75 (78)

HM Ei Zrt. 110 Soroksári út
Salgótarjáni út

Zách utca

MH LEK 4 Illatos út Soroksári út,
Kalocsa, Újszász utca,

HIM (logisztikai szakgyûjtemény) 1

Lehel utca

Kerepesi út

MH Szociálpolitikai Közalapítvány
14

–

HODOSZ –

HM HIM Haditechnikai Múzeum

Szilágyi Erzsébet fasor

Kerepesi út

HM FHH HTI 50
Lehel utca (MH LEK)

MH LEK Kodifikációs részleg 8

NATO KEKK 50

Róbert Károly körútHonvédkórház TKI 40

Honvédkórház KJI Gyáli út

”
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
53/2012. (HK 11.) 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 szervezeti
korszerûsítésével kapcsolatos ügyviteli

szakfeladatokról és az ügyviteli kiszolgálás ideiglenes
rendjérõl szóló 77/2010. (HK 16.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint 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 6. §
(1) bekezdés a) pontja, illetve 11. § p) pontja alapján az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A 19/2011. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intéz-
kedéssel, valamint a 61/2011. (HK 16.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéssel módosított, a Honvédelmi Minisz-
térium szervezeti korszerûsítésével kapcsolatos ügyviteli
szakfeladatokról és az ügyviteli kiszolgálás ideiglenes
rendjérõl szóló 77/2010. (HK 16.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés 7. pontjának második mondata helyé-
be az alábbi szöveg lép:

„A HM Védelmi Hivatal az önálló ügyvitel létrehozásá-
val kapcsolatos feladatokat és az ügyviteli anyagok átvéte-
lét 2012. december 31-ig hajtsa végre.”

2. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
250/2012. (HK 11.) HVKF

p a r a n c s a
a kiképzés új rendszere egyes elemei bevezetésére

vonatkozó feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
254/2012. (HK 11.) HVKF

p a r a n c s a
a 2012. augusztus 20-ai, államalapító

Szent István király napja alkalmából szervezett
ünnepségekkel összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
261/2012. (HK 11.) HVKF

p a r a n c s a
a NATO PRT CIMIC Tanfolyam 2012

(NATO PRT CIMIC Course 2012) elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/5/2012. (HK 11.) HVKF

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

Különleges Mûveleti Kontingens felderítõ
támogatásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
255/2012. (HK 11.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Kabul Nemzetközi Repülõtér

Õr- és Biztosító Kontingens felderítõ támogatásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
260/2012. (HK 11.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó

és Összekötõ Csoport és a Magyar Honvédség
Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

feladatrendjének átalakításával, valamint a Magyar
Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport

átalakításával és kivonásával kapcsolatos feladatok
elõkészítésérõl és végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A Honvéd Vezérkar fõnökének
264/2012. (HK 11.) HVKF

i n t é z k e d é s e
„Szakutasítás az ejtõernyõs ugrások végrehajtásáról”

címû szolgálati könyv kidolgozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
265/2012. (HK 11.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Vezénylõ Zászlós

feladatszabó videó telekonferencia végrehajtásának
szabályozásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
249/2012. (HK 11.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a 2012–2013-as tanévben megkötésre kerülõ

honvéd tisztjelölti és honvéd altiszt-jelölti
ösztöndíjszerzõdés-mintákról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint 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 Magyar Honvédség hi-
vatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény 229/A.–29/V. §-ára-a kö-
vetkezõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar Személy-
zeti Csoportfõnökségre, a Magyar Honvédség (a további-
akban: MH) Ludovika Zászlóaljra, az MH Altiszti Akadé-
miára, a honvéd tisztjelöltre és honvéd altiszt-jelöltekre
terjed ki.

2. Az intézkedés 1. mellékleteként kiadom a katonai
alapképzésre felvételt nyert honvéd tisztjelölttel kötendõ
ösztöndíjszerzõdés mintáját.

3. Az intézkedés 2. mellékleteként kiadom a katonai
szakképzésre felvételt nyert honvéd altiszt-jelölttel kötendõ
ösztöndíjszerzõdés mintáját.

4. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba**.

5. Az intézkedéssel kiadott ösztöndíjszerzõdéseket a
2012/2013-as tanévtõl kezdõdõen kell alkalmazni.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

** Az intézkedés aláírásának napja 2012. július 31.
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1. melléklet a 249/2012. (HK 11.) HVKF intézkedéshez

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd tisztjelöltre vonatkozóan)

amely a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) alapján jött létre

– egyfelõl a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) (1055 Budapest, Balaton utca 7–11.)

– másfelõl ......................................................... (szül. év.: ............) (anyja neve: ..............................................) honvéd
tisztjelölt

(a továbbiakban: együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel.

1. A Felek a jelen ösztöndíjszerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) a honvéd tisztjelölt katonai alapképzésre történõ
beiratkozásakor kötik meg. A Szerzõdés megkötésével a honvéd tisztjelölt a Magyar Honvédséggel (a továbbiakban:
MH) tisztjelölti szolgálati viszonyt létesít, és ezzel egyidejûleg az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) ál-
lományába kerül.

2. A honvéd tisztjelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy az MH tényleges katonai állományába lép, a honvéd-
tiszti alapképzés idejére az MH-val létesített tisztjelölti szolgálati viszonyát fenntartja, és az MH LZ állományában rend-
fokozat nélkül tölt be szolgálati beosztást.

3. A honvéd tisztjelölt vállalja, hogy a beiratkozást követõ elsõ félévben katonai alapfelkészítésen vesz részt. Ezen
idõtartamra a Felek próbaidõt kötnek ki. A próbaidõ alatt a tisztjelölti szolgálati viszonyt bármelyik Fél indokolás nélkül
felmondhatja.

4. A honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony próbaideje alatt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel passzív
hallgatói jogviszonyban áll. A próbaidõ alatt a honvéd tisztjelölt hozzájárul a nemzetbiztonsági követelményeknek való
megfelelés ellenõrzése érdekében a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezéséhez. A katonai alapfelké-
szítést tartalmazó félévet követõen, bejelentkezéssel a passzív hallgatói jogviszony megszûnik. A hallgatói jogviszony
létesítés feltétele a katonai alapfelkészítés sikeres teljesítése.

5. A honvéd tisztjelölt vállalja, hogy a felsõfokú tanulmányait az MH igényei alapján, az MH által meghatározott sza-
kon, szakirányon, specializáción, a Képzési és Kimeneti Követelményben elõírt 8 félév tanulmányi idõben (az alapki-
képzést tartalmazó félév és 7 szemeszter) elvégzi, melynek során a honvéd tisztjelölt köteles

a) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ negyedik félév vizsgaidõszakának végéig a „B” típusú gépjármû-vezetõi
engedélyt megszerezni, és azt az alapnyilvántartó személyügyi szervnek bemutatni;

b) a katonai vezetõi szakos honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ ötödik félév vizsgaidõszaká-
nak végére angol nyelvbõl STANAG 6001 2.2.2.2. vagy francia nyelvbõl katonai szaknyelvi (ARMA) középfokú komp-
lex nyelvvizsgát tenni, és a nyelvvizsga-bizonyítványt az alapnyilvántartó személyügyi szervnek bemutatni;

c) a had- és biztonságtechnikai mérnöki, valamint a katonai gazdálkodási szakos honvéd tisztjelölt köteles az az ösz-
töndíjszerzõdés megkötését követõ hatodik félév vizsgaidõszakának végéig angol nyelvbõl STANAG 6001 2.2.2.2.
vagy francia nyelvbõl katonai szaknyelvi (ARMA) középfokú komplex nyelvvizsgát tenni, és a nyelvvizsga-bizonyít-
ványt bemutatni;

d) amennyiben a honvéd tisztjelölt a Szerzõdésben elõírt nyelvi követelményszintet határidõ elõtt angol nyelvbõl tel-
jesíti, köteles további idegen nyelvi képzésen részt venni. Kötelezettségét úgy kell teljesítenie, hogy

– vagy folytatja angol nyelvi felkészítését,
– vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kara által oktatott más világnyelvet ta-

nul a szak kredit-, óra- és vizsgatervében az idegennyelv-képzésre meghatározott óraszámban.
e) amennyiben a honvéd tisztjelölt a Szerzõdésben elõírt nyelvi követelményszintet határidõ elõtt francia nyelvbõl tel-

jesíti, köteles angol nyelvet tanulni a szak kredit-, óra- és vizsgatervében az idegennyelv-képzésre meghatározott óra-
számban.

f) a d)–e) pontban felsorolt esetekben a honvéd tisztjelölt köteles aláírást szerezni a felvett nyelvórából, a tantárgyi
programban elõírt feltételek teljesítése mellett,
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g) amennyiben az elõírt nyelvvizsgát a honvéd tisztjelölt a meghatározott idõre nem szerzi meg, a HVKF a szolgálati
úton felterjesztett írásbeli kérelemre, méltánylást érdemlõ körülmények mérlegelése után egy alkalommal egy szemesz-
ternyi halasztást engedélyezhet,

h) a honvéd tisztjelölt köteles a szak kredit-, óra- és vizsgatervében elõírt kritérium követelmények teljesítésére.

6. A honvéd tisztjelöltet a Hjt.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott jogok és juttatások illetik meg, illetõ-
leg kötelezettségek terhelik. A honvéd tisztjelölt jogosult és egyben köteles a bentlakásos elhelyezés és a központi élel-
mezés igénybevételére.

7. A honvéd tisztjelölt köteles különösen
a) a katonai rend és fegyelem követelményeit, beleértve a jogszabályokat, a HM utasításokat, a katonára vonatkozó

alapvetõ szabályozókat (Szolgálati Szabályzat, Alaki Szabályzat, Öltözködési Szabályzat), a HVKF intézkedéseket, az
MH LZ parancsnokának parancsait, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szabályzatainak elõírásait, az intézmény vezetõi-
nek, oktatóinak rendelkezéseit betartani, illetve végrehajtani,

b) az intézményen belül és azon kívül a Honvédség és a felsõoktatási intézmény jó hírnevét megõrizni, a Honvédség
tényleges állományú tagjához méltó magatartást tanúsítani,

c) más keresõ tevékenységét az MH LZ parancsnokának bejelenteni, illetve elõzetesen engedélyeztetni, továbbá
d) civil szervezetben fennálló, illetve újonnan létesülõ tagságát az MH LZ parancsnokának elõzetesen bejelenteni.

8. A honvéd tisztjelölt az Öltözködési Szabályzatnak megfelelõen köteles egyenruhát és évfolyamjelzést viselni.
Az intézményen kívüli rendezvényen a honvéd tisztjelölt egyenruhát az MH LZ parancsnokának engedélyével viselhet.

9. A HVKF a honvéd tisztjelöltet kérelmére, indokolt esetben, meghatározott idõtartamra mentesítheti a tanulmányok
elõírt határidõn belüli befejezésének kötelezettsége alól. A honvéd tisztjelölt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szabály-
zatában meghatározott módon – a HVKF engedélyével, a tisztjelölti szolgálati viszonyának fenntartása mellett – a képzési
idõ tartama alatt legfeljebb egyszer szakot válthat.

10. Az MH vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt ösztöndíját és juttatásait a Hjt. és végrehajtási rendeletei elõírásainak
megfelelõen biztosítja.

11. A Feleket e Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vitás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jogvita
esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános szabályai
irányadók.

12. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szerzõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény meg-
változása esetén a Szerzõdést közös megegyezéssel módosíthatják.

Budapest, 20 . hó - n.

P. H.

.................................................................. .................................................................
Honvéd Vezérkar fõnöke honvéd tisztjelölt

Készült: 4 példányban

Egy példány: 3 lap

Ügyintézõ (tel.): Tircsi Hajnal alezredes

Kapják: 1. sz. példány honvéd tisztjelölt

2. sz. példány MH LZ (honvéd tisztjelölt személyi anyaggyûjtõjében való elhelyezésre)

3. sz. példány NKE

4. sz. példány Irattár
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2. melléklet a 249/2012. (HK 11.) HVKF intézkedéshez

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd altiszt-jelöltre vonatkozóan)

amely a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) alapján jött létre

– egyrészrõl a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) (1055 Budapest, Balaton utca 7–11.,)
– másrészrõl ...................................................... (szül. év.: ..............) (anyja neve: ...........................................) honvéd

altiszt-jelölt
(a továbbiakban: együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel.

1. A Felek a jelen ösztöndíjszerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) a honvéd altiszt-jelölt katonai szakképzés megkez-
désekor kötik meg. A Szerzõdés megkötésével a honvéd altiszt-jelölt a Magyar Honvédséggel (a továbbiakban: MH) al-
tiszt-jelölti szolgálati viszonyt létesít, és ezzel egyidejûleg az MH hadrendjébe tartozó, a katonai szakképzésre kijelölt
szervezet, az MH AA állományába kerül.

2. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés megkötésével vállalja, hogy az MH tényleges katonai állományába lép, a kato-
nai szakképzés idejére az MH-val létesített altiszt-jelölti szolgálati viszonyát fenntartja, és az MH AA állományában
rendfokozat nélkül tölt be szolgálati beosztást.

3. A honvéd altiszt-jelölt vállalja, hogy az állományba vételét követõ elsõ három hónapban katonai alapfelkészítésen
vesz részt. Ezen idõtartamra a Felek próbaidõt kötnek ki. A próbaidõ alatt az altiszt-jelölti szolgálati viszonyt bármelyik
Fél indokolás nélkül felmondhatja.

4. A próbaidõ alatt a honvéd altiszt-jelölt hozzájárul a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés ellenõr-
zése érdekében az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezéséhez.

5. A honvéd altiszt-jelölt vállalja, hogy a tanulmányait az MH igényei alapján, az MH által meghatározott ágazaton,
szakirányon a Szakmai és Vizsgakövetelményekben elõírt tanulmányi idõben elvégzi, melynek során a honvéd
altiszt-jelölt köteles

a) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig a „B” típusú gépjármû-vezetõi engedélyt megszerezni és azt bemutatni;
b) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig angol nyelvbõl STANAG 6001 1.1.1.1. nyelvvizsgát tenni, és a nyelv-

vizsga-bizonyítványt bemutatni;

6. A honvéd altiszt-jelöltet a Hjt.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott jogok és juttatások illetik meg, ille-
tõleg kötelezettségek terhelik. A honvéd altiszt-jelölt jogosult és egyben köteles a bentlakásos elhelyezés és a központi
élelmezés igénybevételére.

7. A honvéd altiszt-jelölt a Hjt-ben rögzített általános kötelezettségein túl köteles különösen
a) a katonai rend és fegyelem követelményeit és a napirendre vonatkozó rendelkezéseket betartani;
b) a tanulói viszonyából eredõ kötelezettségeket teljesíteni és a képzés utolsó félévét követõ elsõ vizsgaidõszakban si-

keres szakmai vizsgát tenni;
c) szolgálaton kívül is az MH tényleges állományú tagjához méltó magatartást tanúsítani,
d) más keresõ tevékenységét az MH AA parancsnokának bejelenteni, illetve elõzetesen engedélyeztetni.

8. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy a tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt évfolyamismétlés-
re nem kerülhet sor.

9. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy az MH AA parancsnokának felhívására a büntetlen elõéletre vonatko-
zó követelménynek való megfelelését hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni. Ha az MH AA parancsnokának felhívá-
sára a honvéd altiszt-jelölt a büntetlen elõéletét igazolja, az MH köteles részére az igazolás céljából kiállított hatósági bi-
zonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat megtéríteni. Az MH a megismert személyes
adatokat – a büntetlen elõéletre vonatkozó követelmény megállapítása céljából – az altiszt-jelölti szolgálati viszony
megszûnéséig jogosult kezelni, melyhez a honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés aláírásával hozzájárul.
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10. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés aláírásával egyidejûleg nyilatkozik, hogy politikai pártnak nem tagja, politikai
tevékenységet nem folytat – ennek keretében politikai párt által szervezett rendezvényen nem vesz részt –, továbbá, hogy
nem tagja olyan szervezetnek – egyúttal az altiszt-jelölti jogviszonya fennállása alatt nem csatlakozik olyan szervezethez –,
amelynek szervezõdési célja vagy tevékenysége ellentétes az MH törvényben meghatározott feladataival.

11. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának megfelelõen kö-
teles egyenruhát és évfolyamjelzést viselni. Az intézményen kívüli rendezvényen a honvéd altiszt-jelölt egyenruhát az
MH AA parancsnokának engedélyével viselhet.

12. Az MH vállalja, hogy a honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját és juttatásait a Hjt. és végrehajtási rendeletei elõírásainak
megfelelõen biztosítja.

13. A Feleket e Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vitás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jogvita
esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános szabályai
az irányadók.

14. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szerzõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény meg-
változása esetén a Szerzõdést közös megegyezéssel módosíthatják.

Budapest, 20 . hó - n.

P. H.

.................................................................. .................................................................
Honvéd Vezérkar fõnöke honvéd altiszt-jelölt

Készült: 3 példányban

Egy példány: 2 lap

Ügyintézõ (tel.): Tircsi Hajnal alezredes

Kapják: 1. sz. példány honvéd altiszt-tisztjelölt

2. sz. példány MH AA (honvéd altiszt-jelölt személyi anyaggyûjtõjében való elhelyezésre)

3. sz. példány Irattár
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
273/2012. (HK 11.) HVKF

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

MH Különleges Mûveleti Kontingensben résztvevõ
erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló

176/2012. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a honvéde-
lemrõl 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. § g) és
p) pontjai alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság
határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletek-
kel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról
szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításra – a következõ in-
tézkedést adom ki:

intézkedést

adom ki.

1. Az Intézkedés 4. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„4. Az MH KMK feladata az ISAF mûveleti tervében a
különleges mûveleti erõkre meghatározott feladatok, kie-
melten a kormányellenes erõk tevékenységének visszaszo-
rításának az Afgán Nemzeti Biztonsági Erõk támogatásá-
nak, felkészítésének és kiképzésének segítése.

Az MH KMK az ISAF Különleges Mûveleti Parancs-
nokság (ISAF Special Operations Forces Headquarters)
alárendeltségében, a mûveleti vezetést az amerikai Több-
nemzeti Különleges Mûveleti Alkalmi Harci Kötelék
(Combined Special Operations Task Force 10,
CSOTF-10) részére történõ delegálásával, az MH Külön-
leges Mûveleti Csoport feladatrendszerének átvételével,
illetve továbbvitelével önálló kontingensként 2012. októ-
ber 1-jétõl kerül megalakításra.”

2. Az Intézkedés 9. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„9. Az MH KMK magyar állományának létszáma leg-
feljebb 50 fõ, váltás idõszakában maximum 100 fõ.”

3. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. augusztus 30.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Fõigazgatójának

144/2012. (HK 11.) KNBSZ
i n t é z k e d é s e

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a KNBSZ hivatásos állományú
tagjaira terjed ki.

2. Az Utasítás elõírásai szerint felterjesztett és a honvé-
delmi miniszter által jóváhagyott, jelen intézkedés mellék-
leteiben meghatározott karjelzést rendszeresítem.

Viselését
a) az 1. pontban meghatározott személyi állomány,

b) a KNBSZ, illetve jogelõd intézményeibõl kivált, ko-
rábbi jogszabályok alapján szolgálati nyugellátásra jogo-
sultságot szerzett, egyenruha viselésére jogosult állomány
részére engedélyezem.

3. A külföldön mûveleti területen feladatot végrehajtó
állomány részére a karjelzés viselését az állomány szolgá-
lati elöljárói javaslata alapján engedélyezem.

4. A 2. pontban rendszeresített csapatkarjelzés szöveges
leírását és eredeti, valamint kétszeres méretû színes grafi-
káját ezen intézkedés mellékletei tartalmazzák.

5. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a HM Fegyver-
zeti és Hadbiztosi Hivatal gondoskodik a jóváhagyott kar-
jelzés rendszeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl,
beszerzésérõl, gyártásáról. A KNBSZ személyi állomá-
nyának csapatkarjelzéssel való ellátására az A4 igazgató-
ság intézkedik.

6. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*.

Kovács József altábornagy s. k.,
fõigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. július 26.
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1. számú melléklet a 144/2012. (HK 11.) KNBSZ intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat csapatkarjelzése egy sötét bordó, 8 cm átmérõjû, szabályos kör alakú jelvény,
melynek szélét egy arany sáv szegélyezi. A címer körkörösen osztott, melynek a külsõ mezejében nagy, arany betûkkel a
„KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT”, valamint a „A HAZÁÉRT BECSÜLETTEL” felirat olvasható.

A belsõ mezõ peremén egy arany szegély fut végig, amely egyben a két mezõt egymástól is elhatárolja. A mezõben
egy szárnyait széttáró, fejét jobbra elõre nyújtó, arany turulmadár található, karmaiban szablyával. A turulmadár tollaza-
tának körvonala fekete, a karmaiban tartott szablya markolata arany, míg pengéje szürke.

A turulmadár egy háromszögû, vízszintesen harmadolt pajzson ül, melynek mezõi a piros, fehér, zöld, a magyar nem-
zeti színeket hordozzák.

Színkódok:

Az egyszeri ellátáshoz szükséges karjelzések száma: 1600 db



2. számú melléklet a 144/2012. (HK 11.) KNBSZ intézkedéshez

Csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

Eredeti méretben:

3. számú melléklet a 144/2012. (HK 11.) KNBSZ intézkedéshez

A csapatkarjelzés (gyakorló változat) szöveges leírása

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hadigyakorló öltözeten viselendõ csapatkarjelzése egy zöld, kör alakú jelvény,
melynek szélét egy matt-arany sáv szegélyezi. A karjelzés körkörösen osztott, melynek a külsõ mezejében nagy,
matt-arany betûkkel a „KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT”, valamint a „A HAZÁÉRT BECSÜLET-
TEL” felirat olvasható.

A belsõ mezõ peremén egy matt-arany szegély fut végig, amely egyben a két mezõt egymástól is elhatárolja. A mezõ-
ben egy szárnyait széttáró, fejét jobbra elõre nyújtó, matt-arany turulmadár található, karmaiban szablyával. A turulma-
dár tollazatának körvonala fekete, a karmaiban tartott szablya markolata matt-arany, míg pengéje szürke. A turulmadár
egy háromszögû, vízszintesen harmadolt eltérõ szürke színek kitöltött pajzson ül. A pajzsot a két körrel megegyezõ vas-
tagságú és színû, matt-arany szegély veszi körbe.

Színkódok:

Az egyszeri ellátáshoz szükséges karjelzések száma: 1600 db
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4. számú melléklet a 144/2012. (HK 11.) KNBSZ intézkedéshez

Csapatkarjelzés (gyakorló változat) képi ábrázolása eredeti méretben

Eredeti méretben:
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A Honvéd Vezérkar
híradó, informatikai

és információvédelmi csoportfõnökének
15/2012. (HK 11.) HVK HIICSF

s z a k u t a s í t á s a
az MH rejtjelzõ iratkezelésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a minõsített adat elektronikus biztonságának,
valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és ható-
sági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010.
(V. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában, vala-
mint a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének álta-
lános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendelet 5. §-ában foglaltakra – a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó

szervezetek, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: hon-
védelmi szervezetek) – MH Központi Rejtjelfelügyelet il-
letékességi körébe tartozó – nemzeti, NATO, vagy EU vo-
natkozású rejtjeltevékenységet végezõ személyi állomá-
nyára terjed ki.

2. A kiadványban foglalt szabályokat minden esetben a
minõsített adatok védelmérõl, valamint a személyes ada-
tok védelmérõl szóló jogszabályok, közjogi szervezetsza-
bályozó eszközök – különösen a Honvédelmi Minisztéri-
um és a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Sza-
bályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Miniszté-
rium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli
Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasí-
tás – vonatkozó elõírásaival összhangban kell alkalmazni.

3. Azon szervezeteknél, ahol elkülönített rejtjelzõ nyil-
vántartást vezetnek, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mû-
ködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjé-
rõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet által meghatá-
rozottaknak megfelelõen a szerv nyilvántartójának aláren-
deltségében a rejtjelzõ nyilvántartási feladatok folyamatos
biztosítása érdekében rejtjelzõ kezelõ pontot kell kialakí-



tani és fenntartani. A rejtjelzõ kezelõ pontot a nyilvántartá-
si számképzés rendjének megfelelõen minden esetben a
„-R” karakterekkel kell azonosítani.

4. A rejtjelzõ kezelõ pont kialakításának határideje
2012. december 31.

5. A rejtjelzõ kezelõ pont mûködtetéséhez egy fõ titkos
ügykezelõ kinevezése, továbbá egy fõ helyettesítéssel
megbízott titkos ügykezelõ írásban történõ kijelölése
szükséges.

6. A rejtjelzõ kezelõ pont létrehozásával kapcsolatos
belsõ szabályzók módosítását a kezelõ pont létrehozásával
egyidejûleg végre kell hajtani.

7. 2012. december 31-ig le kell zárni a jelenleg használt
nyilvántartásokat. 2013. január 1-jétõl már csak az újon-
nan felfektetett nyilvántartások használhatóak.

8. Az átiktatással, illetve a nyilvántartások-, nyilvántar-
tási segédletek minõsítési szintjének módosításával együtt
járó feladatokat legkésõbb 2013. június 30-ig végre kell
hajtani.

9. A Magyar Honvédség rejtjelzõ iratkezelése címû fõ-
nökségi kiadványt a szakutasítás mellékleteként kiadom.

10. A fõnökségi kiadványt a honvédelmi szervezetek el-
osztó szerint kapják meg.

11. Ez a szakutasítás a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba.

12. Hatályát veszti az MN Híradó Fõnökének az infor-
mációvédelemmel kapcsolatos ügyviteli feladatok végre-
hajtásáról szóló 063/1977. számú intézkedése.

Vass Sándor mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti
és Hadbiztosi Hivatal Fõigazgatójának

43/2012. (HK 11.)
i n t é z k e d é s e

a „9 mm GLOCK-17 pisztoly mûszaki leírása,
kezelési és javítási utasítás” 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, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján a „9 mm GLOCK-17 pisztoly mûszaki le-
írása, kezelési és javítási utasítás” címû fõnökségi kiad-
vány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség 9 mm
GLOCK-17 pisztolyt üzemeltetõ szervezeteire terjed ki.

2. A „9 mm GLOCK-17 pisztoly mûszaki leírása, keze-
lési és javítási utasítás” címû fõnökségi kiadványt ezen in-
tézkedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az 9 mm GLOCK-17 pisztolyt alkalma-
zó, üzemeltetõ, karbantartó katonai szervezetek mérnöki,
technikusi, kezelõi és karbantartói állománya részletesen,
a logisztikai szakbeoszlást ellátó állomány a beosztása el-
látásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató
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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. Dr. Steiner Tibor Endre õrnagy H 042984

2. Keresztes Attila alezredes H 036978

3. Kiss Roland zászlós H 041010

4. Vágföldi Zoltán Gyula õrnagy H 033331

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Blaskovits János õrnagy N 021540

2. Csák Márton alezredes N 026339

3. Justh Károly Sándor zászlós N 021177

4. Kiss Albert fõtörzsõrmester N 019905

5. Kovács Péter õrnagy N 020239

6. Váradi Ferencné zászlós N 012685

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Horváth Józsefné – K 018673

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

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

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

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

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

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

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

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

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

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

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

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

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

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

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

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

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

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

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 zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

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

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

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán
cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

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

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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